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A à LEITOR 

Estes Apontamentos para o fLlt'_ll'O DrccroNAHIO GEOGRAPHICO DO BRAZ L, posto que estejam bem 

longe de salisfazer á urgente necessidade que tem o nosso extensíssimo paiz de ser conhecido, 

devem ser recebidos pelo publico com benevolencia. Representam elles muitos armas de labor} o 

sacrificio ele minha mocidade, aspirações, have res e} quem sabe, si da minha vida. A nada 

poupei-me para conseguir de todos os pontos, ainda os mais remotos do Brazil, informações 

minuciosas e exactas. Tive de lutar com innumeras difficuldades, só npreciaveis para quem se 

nventura a em prezas desta ordem . 

Entretanto, fiz .tudo quanto me foi possível. Receba minha Patria este trabalho como teste

munho da sincera dedicação que sempre lhe votei. 

Os criticas sejam indulgentes no julgamento deste livro, que, si não pede a charidade do 

silencio sobre seu merito, exige, todavia, que o corrijam e augmentem, de modo que alguem 

mais torde possa erguer sobre este alicerce, ainda que fraco, o monumento que, com verdade, 

atteste as g randezas desto nação, digna dos mais gloriosos e epicos destinos. 
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PARECER 
DA 

co1nn11ssão non1eada pelo tninisterio do 1n1peno en1 I 88 ,., . . ) 

A com missão nom eada pelo MinisLerio do Imperio, diz em seu pnrecer: Elle C o DicciotW1'io } 
representa o trabalho de muitos annos ele estudos e investigações do seu autor e revela uma 
paciencin, uma tenacidade, uma perseverança raras entre nós e por isso mesmo dignas de acolhi 
menLo, animação e recompensa. 

A obra elo Sr. Moreira Pinto é um já vastíssimo e precioso reposiLol'io ele· indicaç.ões, de ractos, 
àe noticias e de muitos oukos dados interessantes pat'a a historin e geogt'a phia elo Brazil. 

O plono, já em grande parte executado da Sr . Moreira PinLo, é uma descripção das províncias 
e el e todas as suas divisões judiciarins e administrativas, contendo todas as comarcas, termos, 
municípios, clistrictos de paz e eleiloraes, fregueiias, cmatos, com a indicação de toda a legis
lação provincial, decretos geraes e outras leis concernentes á suo. fundação, creação, divisão e 
subsequente alteração. 

O Sr. Mor~ira Pinto procurou dar a maior exactidão e mim1ciosicl8cle á parte estatistico. 
concernente aos diversos serviços da oclministração, mencionando todos os pharóes, estradas, . 
engenhos centra es, fabricas ele todas as qualidades e mistéres, acompanhando essa descripção de 
uma respectiva noticia hisloJ'ictL 

Vae ao apuro a minnciosiclacle com que o Sr. Moreira Pinto descreve os rios, lagos, serras,
canaes, etc. E' realmente de louvar-se a paciencia, que bem se pócle qualificar de beneclictina, 
com que o auLor do Diccionario colligio e armar.enou esse ncervo de dados e no:icias, ao qual, 
si fôr publicado co::no eleve sei', já se não póde tirar o merito ele ser n fonte, a que hRü de 
todos recorrer, para beberem atgum conhecimento sobre o logorejo mais remoto e insignifican te. 
do Brazil. 

Em conclusão a commissão entende: 

1.o Que os defeitos apontados podem remed iai'-se sob o clii'ecção e fiscalização immediota e
continua de uma commissão, que ao Governo apt·azn incumbie de dar, digamos assim, o toque, 
a feicão scientifico, no r6l'ma e no fundo, que eleve ter uma obra o que pouco falta para, 
.serv;,tis se1'Danclis, cgualar-se á monumental e podente Arte ele veri.fica1' as datas. 
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2. o Que a obra, que não está ainda no seu ultimo periodo de formação, deve ser levada 
no cabo, prestando-se ao seu autor todo o aLixilio efflcnz que, g·arantinclo-l he tempo e socego, o. 

anime deveras a concluil-a com grande e immediato proveito para as leltras e para o credito 
scienLifico do Brazi l. 

3 . o Que Ri assim pensa e assim o manifesta a v. Ex. é porque está convencida do grande 
e incontestavel merito dessa obra, que toca quosi ao seu termo com o auxilio unicamente de 
um só homem, que realisa um prodi.gio de paciencia que mnn corporação inteira realisaria em 
tão poucos annos. 

Rio de .Janeiro, 1 de maio ele 1883. -Antonio Cancliclo da Cn~::; J.l!Iachado.- Henrique ele 
Beaurepaire Rohan. - Joaquim Mendes Jl!I.alheiros. 



ILLUSTRE Ivié3TRE E AMIGO. 

A communicação com que me distinguistes ele que se vae fazer a publicação definitiva elo 

DrccroNARIO GEOGRAPI-nco, encheu-me de satisfação. Vae se ver realisado o commettimento da 

vosso. grande empreza sonhada. Vamos em pouco ter á mão o cadastro minucioso, franco, 

todavia, à mais rapicla consulta, ele toda a. vastidão do territorio brasileiro. Plantam-se finalmente 

profundos e seguros os fundamentos elo ediftcio ela geographia nacional, soberbo quanto possa. 
vir a ser. 

Cons trange-me a. immerecicla honra ele a.lliar meu nome ao exito ele tão notavel trabalho, . 

desde que me êlizeis que serú publicada com o DrccroNARIO a minha carta . Mas, estas linhas 

guardart'lO ao menos. proporção com tal obra, na grandeza elo meu contentam.ento . 
Póde-se exultar, com effeito. 

Ainda ha algum tempo, em carta que ú maneira desta, endereçava a um elos nossos 

escriptores ela geração mais recente, eu tinha ensejo de festejar a creação de um verdadeiro 

mÓdelo ele estudos historicos quaes penso elevem ser sobre a llistoria patria, no que respeita ao 

altivo criterio elo exame e á sincera verificação ela verdade moral elos episodios . N'um meio 

transporte ele temeridade juvenil, eis que se nos desferia ú vista um valoroso rompimento com 

os precedentes ele inercia dos nossos vulgares fazedores ele historia e economia politica, useiros 

e profissionaes ela traição ú evidencia, no livro, no jornalismo, possuídos ele extranha pet'tinacia 

ele cegueira ou lerda frouxidão ele pusilanimidade. Preparava-se o inicio ele uma transformação 
crue se ho. de operar necessariamente nos modos de ver o facto da existencia nacional, revogado 

o processo das elypses propositaes, na ordem dos acontecimentos, na ordem elos commenta-rios, 

lDerfeHos estellionatos do pensamento, ao gosto do auliclsmo pedagogico de antigos tempos . E as 

co11sequencias desse passo de omaclia fructificum já no desembaraço ela proprln. critica que o 

lfvro a que alluclo vae clespertapdo. 

Agora é a vez da seriedade nos estudm geographicqs. 

Vamos por uma idade de renascime11to. 
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A tonnenta infernal, o torvo s::tbbath de miserias quo ultimamente s gitava a vida politica 

da nação, é ainda, sob a fó rma apparente de calamidade publica, o mesmo pb,enomeno ele 

revivescencia, em out1·a csplleca ele manifestações . A hora histories. de supremas anelas que 

nos é dado viver, é a hora elo um geancle advento cloloeoso, gloeioso ele t·ealicla cles . E a crise 

politica, com o espectacnlo do seu horror, é uma necessidade coincidente, complementar e connexa 

com o renascimento espiritual-soldados e escriptores, a dupla feição ela combatividade, concertando-se 

no mesmo intuito ele ataque e ele resistenciu ; votando ao sacriflcio por affirmar oo tempos 

- os heeoes a ultima cliastole elo coraçüo, os pensadoees a ultÚm.t febre do cerebro, nos campos 

da gueeea, com a bravura indomita, c no laboratorio da meditaçuo, com a arrojada auclacia elo 

conceito, ou a pujança longa, perseverante, vencecloea elo iiclat'. Desta segunclu especie de esforço 

consistente é a conteilmição com que concorre is para os alcances ela actuuliclacle . E elo que vale 

o vos3o concurso, podeis ter m·gullw . 

E' ele notar que clmante o velho regim.en não pôde vir a lume o vosso DrccroNARIO, de sobfjO 

peepuraclo, entretanto, paro. apparecer . Desajudado, só, ao desamparo elo seu lJroprio mereci

mento, era visto por esse tempo o professor Moreira Pinto, nos intervallos ela sua immensa labutação, 

como um banido ela viela commum . O Estado desc.onllecia-o, como s i tralx.tlhasse n·'uma quasi 

reprovada em preza ele egoismo e cobiça pessoal, esse extraorclinaeio teaballla.cloe. A consideração 

official, que cerca e auxilia multa vez qualquer honrado salteador, em ruidoso preparo ela arm.adilha 

com que pretende embair o proximo, que a hem conhecidos empreiteiros ele educação popular sem 

prestação ele contas se não recusa, era-lhe regateada . A consideração dos particulares propoecionuva-se 

escassamente pela mesma medida . Não impunha ao exito o fraque sovado do esquivo professor, 

que, com as despezas de collecta elos seus elementos de estudo e compilação, e com o emprego 

improcluctivo elas suas aptidões de saber e ele energia, empobrecia, creanclo a ricrueza mais 

prodiga dos nossos conhecimentos geographicos; é o pobrettlo a si proprio se escorraçava, ela cruel 

vergonha ele trabalhar muit íssimo, em meio elo uma sociedade lJrilhante c iron ica de malandrüs. 

A's vezes, em transes psycholog.icos de desespero e ele revolta, resolvia...:se o olvidado a fazer· 

cscanelalo do seu olvido; e, como esses pedintes philosophos, quo descobrem a monstruosidade· 

elo mal que os aleijo, por, clesfeitear a vista ao transeunte descnicloso o feliz, Moreira Pinto 

obstruiu a attençfto publica elo Rio ele Janeiro com a exhih içi.i.o coloss111 dos seus originaes ú vitrine 

ele um livreiro . Compara-se a um aspecto ela miser ia este escanclalo elo merito real. O símile 

é exacto . Nos soc.ieclndes desnaturadas, é irmü ela ultima desventura a primeira benemerencia .. 

O pro fessor Moreira Pinto vinha confessar em publico, humildemente, pen itenterl'1 eTlte, o peccaclo 

do seu prodigioso ardor. Supplicavo, desforrava-se . Alguns. auxilias populare.s concorriai11 então, 

qllasi de carlcla cle on ele vago remorso, mais que do justo e devido acatamento . Is to por annos e. 

annos. E só qmmclo, o primeiro rumoe sulltcrTG neo da rcYolnçJo ele Novembro se annunciava 

jü, e ero. preciso em ortigo elo moete j.usiiflcar o lmperio decadente, a SLta falsa nomeada de propicio 

ú sciencia, abriu-se ao DrccroNAHIO GEoGH.APBrco .a porto. de uma typogrnphia. 



Xl 

Outra epoca, porém, elo ma ior desafogo moral havia de registear a completa realisação 

desse monumento de estudo. 

Não lhe podiam ser benignos os dias do passado. Toda essa phase inicial da nossa sociedade, 

conptruida fundamentalmente sobre a hypothese da nacionalidade, era de facto a negação da 

nacionalidade . Nacionalidade é o caracter conectivo dos povos . O psssado da nossa existencia 

social vivia para contestar-nos a dign idade de povo . Todos os estímulos do pundonor que 

insurge em beneficio commum dos homens a solidariedade humana, eram normalmente reprimidos 

e recalcados . Por todas as formas . Obstava-se a evolução polltlca, com a comedia mlseeando. de 

suppostos partidos, que infeenalm ente se degladlavam, menos pelo choque inconciliavel ele doutrüms 

adversas, do que pelo tumultuaria ciume elos principias, em vil consorcio engalfinhados e 

confundidos, solJ a bençüo negra do ludibrio e da má fé. Obstava-se a evoluçüo industrial, com o 

regimen agrícola ela escravldfto, feito o mais solido apolo elo imperialismo . Obstava-se a evolução 

financeira, com a cultura systematica do clejicit . E a emancipação elas almas era ela mesma 

sorte impedida : em quanto quer dizer civismo, pelo insultante menosprezo do brio militar, 

que é a grande prova clvlca, e em r1uanto vale ele gloria espieitual, pela etem o. repulsa ele todo 

esforço Litterarlo que se nüo contivesse nos moldes obrigados elo favoritismo palaciano, de todo 

exito scientifico que, em proveito dos homens de saber aqui nasci5los, preterisse certas notabilidades 

mais ou menos genuínas ele importação . Como encontraria favo e e amparo o emprehencli

mento intellectual de um pobre democrata brasileiro? . . . Depois, representando os . príncipes de 

Bragança e Oeleans o disfarce coroado da Occupação Colonial, era para com elles uma affronta ele 

lesa magestade a simples concepção ela idéa ele patria. E, por exconjurar o lucido espectro desse 

ideal, requintava-se em praticas de exorcismos a co.bala monarchica, perseguindo-lhe as mais vagas 

probabilidades suggestivus, como se vê na antiga educação populfl. r , sem plano e sem dignidade. 

E cabia -perfeitamente em suspeita a geographia . Umu carta geographica, afinal de contas, pód<S ser 

um estandarte de revolte. . E' a evocação presente da (erra . E' a consciencia transfigurada e 

resumida da naciopalidade . E' exactamente a effigie graphica ela po.tria . 

Não era de bom conselho animar os geographos. Nem havia urgencia . Para a instrucção 

elo povo, tínhamos a ehorograJ?hia anemica de Macedo; tínhamos os mappas de Levasseur, onde 

tão commodamente o Bras il fig ura a largos espaços como o ermo limpo, theateo adequado á 

historia -anodyna do velho ensino. 

Felizmente veio a Republica. 

Não como uma fónnula theorica . de incertos ideaes. Veio, como a alvoeada ireon1pe, 

trazer-nos a claridade ú consciencia. Trouxe a revelação elo que nós eramos, do que nós 

s omos, o grande, O magnanimo Brasil. Despertou a convicção ela força de . um povo forte . 

Creou a dignidade publica. Veja-se como são contra ella todos os indignos. Tanto ella con

substancia a patria e a nacionalidade, que quantas aggressões se llle movem silo, sob mil 

aspectos, mil moclalida.des da al'la traição. Contra ella está por toda a parte o estrangeiro . 
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O estrangeiro, salvo a nobreza rara de animo que excepcionalmente se distingue, é todo o apoio 

e todo o prestigio ela resistencia rl'-le contra a Republica conspira e rosna. Os reus contempmaneos 

de inconficlencia injmiam, sob a denominação de jacobinismo, o mais legitimo enthusiasmo das almas 

honestas. Essa desdenhada caricatura é justamente o preconceito patriotico, elo qual nasceu & 

Republica. A' patria em arm.as chamam pejorativamente militarismo. Sua aspiração ele funda 

sinceridade é, realmente, a patria inerme, o civismo humilhado, todo o ardor social extincto- a 

Republica em terra! Inimigos da Republica, inimigos ela Nacionalidade, negaclores ela Patria, de 

um só golpe. de aversão, os iconoclastas sombrios attingem as tres altas imagens da mais santa 

crença. Espanta-os a demonstração ele sangue dos que se fazem matar pela fé contraria. Elles, 

quanto a si, descrêem. São espíritos que negam. Montam imprensa para calar o sentimento publico, 

para transviar o espírito publico, para tripudiar depois sobre a confusão; attr ihuinclo ainda, em ultim.o 

gráo ele clesplante, a culpa da desordem ás pr.oprías victímas de sua intriga. Sua divisa 

ó.s vezes é esta : neLitraliclade, divisa de apparencia e dolo. Na realidade são niihilistas. 

Detestam a ordem, porque feita a calma seriam reconhecidos.. Na sombra e no tumulto ela 

anarchia, folgam, locupletando-se. Dir-se-hia puro banditismo... Não é! Tudo isso é a 

política trefega, inconfessavel - natural, ela dissolução. E' a reacção · em nome do passado. 

Tudo isso demonstra por absurdo, pelo absurdo ela supina iFJ.1n!l!oralidacle, 13elo absurdo ,do 

desespero resultante - que a Republica se fez entre nós, como inadiavel mecÜda de salvação 

commum. Não sómente por instituir maior somrna de liberdades, á som.ibra elo poder soberano, 

mas por fundar a propria Soberania. Algures, revoluções se teem insurgido contra reis 

que representam a tradição nacional, que personificam a grandeza e supremacia historlca de mif:l.a 

nação, e ahi ha princípios monarchicos respeitaveis. No Brasil, o regimen repellido significava a 

humilhação sobre um throno. O monarcha e a scenographia fingida da côrte e & tristíssima 

comedia constitucional equivaliam aos vice-rei1ilados e g0vernanças prehdstor~cas. iD. Pedrél era 

o derradeiro donatario das terras de Santa Cruz- terras opulentas bastante para alin1enlbmJr . 
a prosperidade fictícia e o bem-estar rillusorio ele inaclvertfda metropole, com o dizimo n1esmo elo 

abatimento, com as possíveis sobras de sangue ela mais cruel anemia, e amparai-a dolorosamente 

com as vascas possantes de um rnorrer perenne.. 

Mas a Redempção começa. 

E' chegada a hora de abrir largo o coração. Ha carta branca lDara toda a sil!1Cerida<ile : ·rnonal 

sincera, política sincera, administração s incera; donde deriva pela correlação nat1!ml1 dos factos sociaes, 

a arte s incera, a sciencia sincera. Agora é a occasião das acções fecundas e dos livros fecundos. 

E a vossa grande obra, neste momento, offerece por ,sua natureza um caracter tuil!ÍC<D 

de opportunidade. 
E' a parada do territorio, por occasião da festa do patriotismo. 

Ahi o temos-o Brasil querido (hoje cem vezes mais) ahi o temos ímmenso, immenso como 

a realidade! Ahi o temos, o grande Brasil, com a orographia imponente, ambiciosa ele espaç<D, 
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com a magestade dos grandes rios de aguas mansas e tranqLüllas, com a vastidão dos co.mpos 

e das florestas, onde a natureza virgem a clous passos da civilisação conserva a feição das éras 

primordiaes do mundo, coin a vida fremente elas cidades e a melancho'lia pensativa elos povoados 

nas entes, e .o poema saudoso das legendas populare3, na t radição das origens. Ahi temos o 

Brasil toclo, n'uma colossal revista de nGmenc1atura, viajado, medido palmo a palmo pela pesquiza 

insaciavel elo mais zeloso invento.rio. 

Sobre as copiosas notas colligidas, virão as modificações de aperfeiçoamento, a obea elas 

rectificações e de acceescimo ainda possível, e por ahi aprende, ão as cat·tas graphicas a 

corrigenda do seu traçado e de suas designações . A consciencia teePitorial, si assim se pôde 

dizee, ir-se-ha consolidando cada vez mais, como ponto de partida para estatística mais precisa, 

para a demographia mais fiel, para a ieradiação mais facil da vida industeial, que dessas noções 

claras depende. O vosso teabalho vem maravilhosamente ao encontro elos sonhos de engrandeci

mento que a actualidade politlca concebe e affaga. Ahi temos o Brasil de hoje, e o Bras il 

de amanhã. 

A patria acaba ele nascer. Quinze ele Novembro e os successivos ep isocllos de revolução que 

dessa profunda mudança resultaram, constituem os accidentes sanguinolentos desta genese ele 

verdade. Nasce ele facto com os pujantes ardores da alma nacional, renovados sobre o molde das 

bellas esperanças dos patriotas ele outr'ora, OJJprimidos ou assassinados pela m:llpa de honradez 

altiva . O instincto de nacionalidade irrompe fervido no coração do povo. Os inimigos da patria 

são desmascarados de mascara e carne na praça publica. A opportunidade. ela vossa obra, presado 

mestre, vem ele que ella se harmonisa como um impulso a n1ais, ou como um complemento, com 

essas tendencias auspiciosas . Quanto melhor conhecermos a nossa terra, melhor saberemos 

amal-a. Os enthuslasmos dispersos do civismo brasileiro ganharão melhor fórma, conformados 

sobre o conhecimento perfeito das nossas plugas nataes. Dlustra-se e se educa assim o instlncto 

patriotico pela noção do solo. E, tão vasto como a amplidão do territorlo, póde expandir-se o 

orgulho do nosso üacionalismo. 

Nada mais proprlo do que estas referencias políticas, junto de um compendio de 

g~ographia. O ardor patriotico vem a ser filho da terra como Antheu. O enthusiasmo politico é, 

ele facto, a psychologia do territorio . Sob o influxo da natureza ambiente, das circumstancias 

mais communs da existencia na localidade, temperam-se os corações para o amor, para a identificação 

affectiva com o meio em que vimos primeiro o dia. Ao conforto maternal do clima que nos 

acalentou a tenra debilidade do primeiro ser, corresponde de nossa parte por uma especie de fatalidade, 

1im i.nst.inctivo apego de dedicação fili~. O sol do céo crue primeil:'o nos aqueceu, nós o amamos 

çqmo a mn velho antepassado, benigno ratdarcha feito luz para sempre. A torre branca da 

aldeie. humilde · em que nascemos, é como a avózlnha en.canecida, carinhosa e sabedora de 

II).1:.litos conhecimentos encantadores de outro te~npo,, que nos conta pelas manhãs claras de. 
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domingo quando o sino chama, ou com as orações do bronze do Angelus . Somos um pouco parentes 

das flores que nos cercavam a c11sa onde tivemos berço. Sentimos no peito alguma cousa ela 

mesma circulação elo sangue vegetal que aviventa as arvores elo torrão nativo, que f'ronclesce nos 

bosques do primeiro panorama que olhamos. Em mysteriosa consaguiniclacle como que ass.im 

se confundem a terra e o homem. Uma mesma alma parece ser a nossa, e a alma ela nossa 

terra . o patriotismo respira-se no clima natal, como o oxigeneo vivificante de uma existencia 

dupla mais intima e mais intensa. Fallar da patria, portanto, junto ele um livro que physicamente 

a descreve, é como lembrar os transportes espirituaes, depois do frio exame anatomico, 

e despertar a synthese vibrante elas funcções organicas em pleno exercicio, por dar remate 

á analyse estudiosa elos apparelhos corporaes ela viela. 

Comprehenclenclo deste modo a alma latente ela patria, nas paginas do vosso trabalho, é que 

eu venho tributar-lhe os mais ardentes applausos. 

Vulgarisado o conhecimento elo vosso DICCIONARIO, elle ha ele ser igualmente acceito de todos os 

Brasileiros, como um_ quadro grandioso em que a patria se reflecte. A patria é a verdadeira 

genealogia dos americanos. Como á galeria secular elos velhos solares, vão os fidalgos elo 

velho mundo contemplar e reconhecer, na tinta elas telas antigas, os nomes e as tradições ele 

sua linhagem, assim a clemocrac1a bras ileira respeitosamente irá visitar as paginas clescriptivas 

do vosso livro, em contr icção ele um culto domestico. Cada localidade ahi representarú um 

semblante querido ela immensa familia a que todos pertencemos. Cada designação serú como 

um appelliclo especial da fraternidade que o nome Brasileiro resume. 

Por ora, ainda a muitos si não ha de representar a vossa obra, sinão como um vocabulario 

inerte, esteril agglomeração ele nomenclatura, compendio morto ele geographia devoluta, exposta ao 

proveito colonial elo estrangeiro. Mesmo a esses tristes animos depravados se ha de impor 

pelo desmedido esforço ele que dá cópia. Mas o grande louvor que a eleve coroar um dia 

em homenagem unanime, será porque ella primeiro compendiou os mil synonimos analysados 
ela Patria Brasileira. 

As excepções ela crit ica contemporanea ela multidão hão ele gradualmente desapparecer. 

Um dia não haverá mais como agora, a miseria .signiftcativa ele se não confundir na massa de 

um clamor unico ele generoso anceio a voz ela mociclaele, ele se dar em espectaculo ao mundo 

a juventude de alma velha e comção defunto que conhecemos, caudatarios inconsc"ientes elas 

mais feias reacções. Nessa estrumeira lobrega, germinará um broto de regeneração. O cosmopolitismo 

traiçoeiro e indigno terá vergonha ele se demonstrar ú luz. Não mais veremos perversos 

mercadores ele litteratura pelintra muito anchos de editar, com o dinheiro que ao braço negro 

se fez sangrar, forçado tenebrosamente em crimes incríveis que a historia ela escravidão 

revelará, pamphletos de injuria e clescredito á patria no estrangeiro. Os publicistas vendidos ao 

inimigo não mais ousarão emergir da sombra do desprezo, para apostrophar odiosamente a 

patria vencedora, evocando a memoria elas desgraças historicas elas Juctas elos Mascates e dos 
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Entboabas . Os panJenus mulatos, unico feitio de mestiçagem que faz mal á America, não mais 

vit·ão a publico, sem remorso elo proprio espelho e sem consciencia elo ventre escuro que os 

gerou, ins inuar atrozmente., sob garantia elo jornalismo anonymo, a opportuniclade do exter

mínio ou ela escravisaçuo elos irrequ ietos mestiços americanos . O triste exemplo da litteratura 

põrtugueza, que viaja l)Or trazer ao Brasil o desfructe do escarneo sobre a clecadencia do velhD 

reino occidental, em vez de proliferar nessa raçasinha enfezada ele proselytos que ahi pululam, 

cheios de imitativos clesclens para com seu proprio paiz e ufanas de uma convicção de 

superioridade contristadora, não mais despertará entre os moços sini'ío a repulsa do asco ingenuo 

e são . Não se hão de rebuscar nos porões elo jornalisü1o neutro todas as cousas neutras 

imaginaveis, para fazer assumpto, comtanto que habilmente se illuda a questào melindrosa 

do civismo honesto. Não se faró. dessa singular neutralidade, que é a renunciação cleploravel 

do respeito proprio, que é o sophisma do caracter pessoal, que é a imparcialidade dos covardes, 

o saber ambíguo de Sganarello, recommenclavel aos espíritos de calma e o tréljo bem parecido 

de todas as vilanias. Arte que nüo tem patria, religião que não tem 1)atria, hygiene que não tem 

patria, theses de baboseira e formas do mercantilismo em summa, cuja . patria unica é a 

conveniencla grosseira do momento, essas bolas malabares dos jongleurs que fingem entre nós. 

guiar o espírito publico, estarão conhecidas e os arlequins clesmoralisaclos. Toda essa putrefacção· 

que respira principalmente a vida moml do Rio de Janeiro, feira immensa de perficlias, de 

traições, ele vis negaças c de baixezas, terá seccado ao sol, vencido o período elo desmancho 

empestante ela sanie. 

Nesse ditoso futuro, que eu sinto approximar-se, em que será definido explicitamente 

o systema ela nossa vida social, em que terão sido descarnadas as articulações secretas 

elo monstro de adversidade que nos obseda, em. que se terá desmontado peça por peça a 

mach.ina ele engodos com que fomos tão longamente ludibriados, durante quasi um seculo de 

administração nacional autonoma, pela bacharelada elas Ordenações do Reino e pelos economistas

do c~eftcit, viverá sincera e exhuberante a Opinião Brasileira, actualmente apenas em suas' 

primeiras mmiifestações . A nossa mocidade será unida de coração e de espírito, fraternisanclo 

n'mn mesmo fervor de confiança patriotica, n'um mesmo hymno de gloriosas aspirações. Reco

nhecido o unico inirnigo, o sangrento inimigo - a perpethta conspiração recolonisadora - com as 

suas arrnas de dinheiro e suborno e a gentalha do seu sequito, essa ululante chusma clé 

lacaios, · lacaios escriptores, laca ios pollticos, lacaios economistas, tl~ d J bem amestrado em argucia 

e tino prat ico, tudo perfeitamente e efficazmente destemperado ele pudor para o bom mister, 

·com os seu3 acbivissimos expedientes de sabia insinuação e enredos, tricas, mentiras, convenclonaes 

reservas, estudados s ilencias, e sempre a torva, invariavel, tenebrosa negação ele qualquer 

.programma, e no escolhido momento o bote viperino de um aggravo incisivo e infame; 

reconhecido o geral intuito predatorio da nossa pseudo-cultura social, que institue ·em regimem 

a devastÇtção .uormal elos estimulas constructores, menoscabando o que de mais precioso existe 
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na sociedade, desde o carinho edueaci emal <da infa·lileia, de C]l.le se não quer saber, desde o recato 

ela honra domesttca, que o descuro ela CJrg-anisação tranquil!1a das fami1ias eompron"l!ette, até á\!0 

indispelilsavel respe+to da au~oridade qne se detesta; reconhecida cmlilo deve ser a famosa 

característica de iLmdifferença do n<Jsso povo, que é uma 1<1efanda ca1um1:1~a, porque a a1ID1a 

fl019tüar no Brasil é feita ele tmnpes taúles, e· a)jle11as dmmilra em melancholia e pasmo, asson11brada 

elo vertiginoso circ~cJil.o ele ins idias eOJi11 qn1~1e a envoil.vem; revelado mn sua ex-pressa verdade o rm1ctGJ? 

cosmopoU.t,a que nos inveja e nos o·pprim.e, e, ims titui:da a vir®clicba redempto-ra em nome da 

patria e ·em benelilcio ela hLlllThani«lacle, a CJillelílll. se reservam · os 1iructos ela prosperidade, e 

serena gra1:1deza do Brasil - nessa icla:<ile de ventum e ele imtimo re])louso, de eselarec.imento 

e de· justiça, eJJ'ID. q~1e conAo - o 'larMiili ser<'.t outro, e ® vosso tFaloalla.o ter á! o lDFen1io que 

nílerece, acobh1ido e venerado conro a BibUa da terra, como o testamento do mais santo 

a-mor. 

Cada livro de cducaçào deve ser um compendio ele· eivism·o·. Os j'Ovens es1D·iritos pre~isam 

desenvolver-se e11contr·m1elo 8! cada passo, a S1Llggestão OJ.rnl1:i]Dresente dos fias de somdarie<i:l!mYe 

generosa a que tendem todos os sadios esforços cl.a educa<;;ão mora1, ou da educação techntca. 

Entre nós l'ID.urmura-se n'um eterno queixu:tí11e 1rypocrita, que· a e<i:ll:.ICação vae mal conduzida, 

que ignoramos as sabias peclag0gias... A educação ~~a e 111!8!1, e s ilínplesn1e1f.llte enn colil.erencfa 

cmn o• al~andono geral <1le todas as espeeies cl.e cuHura. Vivemos n'um eo·FlJtra:cto social <t:1e 

eli1btlste., em que cada um em regra não pensa senão em m.entir melhor do que o vlsinho. 

A eclLicaçào nacional é uma lastima, e o é porqlle os proprios vilissinnos censores desse 

descalabro pactuam a bel prazer eom isso. Mas, ·a cleswoirto do que mos falta, e · possuido ela 

convicção do mais s incero m·edo, el!.r reslDBito as e~co~as; <iüncla €rne comspurcada:s pe1a profantuçãio 

elos embusteiros, ainda quo invadidas pe}a indign.ida<ile dos mercadores ele ah1:1a huméma, eaftens 

dos corações inexpertos da juventude : respeito-as como os tetll4plas dü Ardor social. E os livros 

esc.Jlares suo para mim os saerosa~rtos missaes e @3 G:Luléiss~mos brev.tar.Yos do culto que ahi se 

deve c.onsagra.r. E o magrsterlo é sempre um sacordoclo; e si me affigura vel-o processionalmer:rte 

guiando as alrrras novas, eeplenclidas da prin1eval candura, estr&.cla em fóra, rinr entre a festa 

elas flores e elos santos aromas, camiiil.ho de mn altar onde se imscrev·e esta só palmrra

PATR!A - texto imnrortal de todo direito, de todo deve'!' bm11;1i):no. 

No me,smo lance de emoção contemplativa, prezado mestre e amigo, quando vos 

e11contro trazendo a publico a tar efa enorn1e que emprehendestes e realizastes, nwclestissimo e 

emer ito ao mesmo tempo, en péli'lso n:aquelles humillimos, venerandos cenobitas ele eras remotas, 

que por clezenas de anaos s·e exta·s favam na a<!loraçüG de Deus pelo traba1ho, concebendo e gra

vando illuminuras ele sacros motivos á margem dos livro3 de oração, hordando-lhE\S arabescos 

ele inflnlto capric;;ho, espiréllo.clo3 em curvas sem fim, rendilhados em suaves enleios, eYolaclos en.11. 

an.1plos arrojos, o1.1 contorcidos em1 desesperos ele trarç0, ardentes, accklentaclos, viviclos, com0 

s i fossen1. o diagramma elo fervor que os i.nspiravaj e, aetistas sepu,ltos no proposito ele sua 
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arte, morriam para o mundo, fruindo o consolo ineffavel de assistir á transfiguração lenta, a 

ouro e côres, das paginas bemditas, sob o seu carinho. 

Assim por infindos annos, ungido de convicção igual, tnmbem vos esquecestes de viver, por per

seguir traço a traço as feições de nossa querida terra, urdindo a preço de todas as fadigas a repro-
"'· ducção physionomica elo grande modelo em suas mais esquivas, mais inalcançaveis linhas. No dia 

em que resurgis dessa inconcebível campanha de estudo e valor moral, permltti que vos consagre o 

preito ela mais justa admiração. 

Não é um compendio de nomes o vosso mccroNARIO. E' a propria imagem da nossa 

Nacionalidade que delineastes. Não é sómente um monumento sclentiflco offerecido á consulta e 

· á reflexão: consagra-se principalmente ao fetichismo do territorio, que determina a exaltação 

de animo e crea a disciplina patriotica dos povos. Ainda mais do que como do estudioso indagador 

das infinitas referencias geographicas dessa parte vastíssima ele continente que a sorte confiou ao 

criterio civilisador dos Brasileiros, como o de um benemerito confessor do sentimento publico, 

será lembrado vosso nome. « Aquelle, clir-se-ha de vós, que demarcou as raias do patriotismo 

brasileiro, exactmnente quando acabavam de jurai-o os maiores heroes de nossa raça, em pro

testos gloriosos de sangue, nos dias negros da tentativa restauradora. >> 

Pela incalculavel victoria elo vosso espírito, eu vos saúdo. 

Rio, 21 de abril de 1894. 



' ' . ., ., 

/ 

-. 



A.PONTAMENTOS 

PARA0 

DICCIONARIO GEOGRAPHICO DO BRAZ1L 

A 

AANAS . Nação indig . do Es~ado do Amazonas, nos confis. 
do Padauar i. 

ABABAS. Selvagens 9..ue habitavam o Estado de Matto 
Grosso, nas cabeceiras do Gorumbilu·a . Ayres Cazal faz delles . 
menção. 

ABABÁS. Um dos braços do rio Corumbiara, aJJ. da mar
gem dir. do rio Guaporé, no Estado de Matto Grosso . 

ABACABA . Pov . do Estado do Piauhy, na com. e termo 
dó Parnahyba . 

ABACAL. Igarapé do Estado do Pará., na freg . de Santo 
Antonio d.e Gurupá. 

ABACARY. Rio do Estatlo do -r'ará, banha o mun . de Ma
capá. e desagua no .. Amazonas. (In f. loc .) 

ABACATEIRO. Log. do Estado do Pará , no mun . da cidade 
de Bragança . 

ABACATEIRO. Rio do Estado do P ar á., banha o mun . de 
Bragança e desagua no rio Caeté . (Inf. loc .) 

ABACATIARES. Selvagens que habi tavam as ilh as do 
S . Francisco, na foz do rio deste nome, e que passaram-se para 
o continente qua ndo cresceu a i mmigr ação eur opéa. 

ABACAXIS. Selvagens que habitavam o Estado do Ama
zonas, no rio a que deram o nome . 

ABACAXIS . Nome pelo qual era antigamente designada a 
actual cidade de Itac(;Jatia·ra ou Serpa, no Estado do Ama
zonas. 

ABACAXIS. Na margem dir. do rio Abacaxis está situada 
a aldeia deste nome. Foi seu fundadot· o tuchaiua Abacaxis, 
donde lhe veiu a denominação 9-ue hoje tem. Em vida desse 
tuch~t<a., abi chegou o Dr . Jose Eugenio, que fugia á.s perse
g_mçoes que em nome do go'"e1·nador e capitão- general D. Fran
ct-sco de Souza Couttnho lhe faztam em Balem· e vivendo cerca de 
qua·tro ~unos e_ntr~ os Munc!urucús, promove~-lhes o augmento 
da alcle1a, entao a1nda muito resumida. Livre depois o J:h· . J. 
Eugenio elas persE>guições que o :fizeram viver no Abacaxis, 
retirou-se para Bel em . Desgostoso o tuohaua. Abacaxis com este 
acontêcimento, ab_andonou a aldeia, então Já muito populosa, 
permanecendo alh apenas dous indios de nomes Manoel Vicente 
e Alberto Magno. Este _apossou- se da casa em que habitava o 
Dr. J. Eugenio. - Dep01s de alguns anuos, um José Machado 
foi unir-se aos dons moradores da aldeia abandonada e ahi 
viveram os t res até o anuo de 1835, em que , em consequencia 
ela rebellião que assolou o Estado elo Pará, retiraram-se 
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Vicente e Machado para a villa de Maués, onde se envolveram 
entre os rebeldes . Alberto, porém, continuou a viver em Aba
c.J.xis. - Ambt·osio Ayres Baral·oá. que, nesses tempo s ele lu
ctuosas recordações, clictava a lei no .Amazonas, mandou fundar 
um.posto militar em Abacaxis . No an.no de 1840 o conego .\u
touio Manoel Sanches ele Brito convocou o tuchaua Joaqm -n 
J osé Pereira e o an imou a levantar uma capella, visto como 
nenhu.ma alli havia. Auxiliado o dito h~cha,ua pelo negociante 
Antonio Gonçalves Marques, que negociava com os índios do 
rio Abacaxis, deu começo á construcção da primeira capella, 
sob a invocação ele N . S . da Conceição da Rocha, cuja imagem, 
que ainda existe e é muito perfeita, mandou-a o dito Marques 
vir á sua custa ele Lisboa .- O tuoha~~a, Pereira e seus parentes 
prestaram valiosiss imos serviços contra a revolução .- O clist
da aldeia de Abacaxis é vastíssimo, comprehendendo os rios 
.Abacaxis e Pracony e os l a!"OS Curupira, J urnpary e outros 
de menor lmportancia. (Lem6mnças e otwiosidades do Valle do 
A1nazonas, pelo conego Francis co Bernardino ele Souza
Pará. . 1873.) 

ABACAXIS. Rio elo Estado elo Amazonas; nasce nos Caro 
pos elo Madeira e desagua na boca oriental elo rio .Madeira, 
que com o Amazonas, fó1•ma a !!'l'ande ilha ele Maracá. A' pouca 
d istancia ela foz recebe o rio 1\iarimari pelo lado esq . , a 224 
milhas o Curanahy, a 307 o Pupunha e a 321 o Arupady. Tem 
a lgu mas correntezas e pequenas cachoeiras, especialmente ua 
La t. ele 5° 30' . e 5o 40' S. E' celebre pela populosa aldeia que 
noutros tempos ahi tiveram os padt•es jesuítas, os quaes não 
podendo supportar as hostilidades do gentio Mura, mudar am-se 
para Serpa. Na Fal)a elo Conselheir o Herculano Ferreira 
Pcnna (1853) vem em annexo um Relat . sobre esse rio escripto 
por João Rodrigues de Medeiros, que o explorou . Diz Medeiros 
nesse Relat, - « 1'enclo sido encarregado pelo an tecessor de 
V . Ex . por officio de 14 de abril do anuo passado (1852}, ele cli
rigit• uma exploração pelo rio Abacaxis, atra>essanclo as cam.
pinas que medeiam entre as vertentes des te rio e o rio 1'apajoz, 
afim de abrir uma via ele comrnunicação que désse transito 
menos penoso ao commercio ele il'latto Grosso, fóra dos riscos 
e perigos que offerecem as immensas cachoeiras, qtte vedam 
nesse rio o lin-e transito, recebi instrucções do mesmo ante
cessor ele V. Ex. em 20 desse mez e segui desta capital para a 
vi !la de Manés, onde sou residente, a preparar a expedição . No 
dia 1!2 de maio, depois ele me haverem sido promptamente pre
slaclas 25 praças ela o-uardla policial, armadas e municiadas, 
das quaes adoeceram "tt•es, e os trabalhadores _que foi pos~ivel 
obter, parti em demanda ela aldeia de Abacaxts, qu~ esta Sl
tuacla á foz elo rio do mesmo nome , aonde me e~·a lllcllspen
savel refazer ele mais trabalhado1·es2 por isso qu~ os que t;m 
l\Iaués me haviam sido prestados, nao eram suffic1entes , alem 
de ter ahi de receber alguns praticos, q~te me co_nduzissem pOl' 
via mais seguQ·a e menos ~alongada as. campmas . .. Achan
do-m e já restabelecido de m1nbas eofermtclades, sahi da villa 
de lllaués, a 16 de junho, e suhmdo pelo Abacax-is a 20 en ~re i 
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mais . ~lguns de ag:ua preta, estão a i nda em um.a, condição mais 
prtmttlva que os _:·ws ele a,gua branca, e que no curso de seculos 
ess~s tornar.-se-hao semelhant":_s a estes . Ainda na parte in: 
ferwr elo~ rws de agua preta nao se formou a varzea, por isso 88 
vê um leJto vasto e desembaraçado, 1nten·amente clespropor
cwnal com a quant1dacle ele agua que vem das cabeceiras e que 
pa t·ece (o que acredito já ter sido) um estuario como ac·tLHdmenle 
o elo rio Guamá, cavado e percorrido por grandes mares A 
r apidez ela formação cla,s terras ele allu viã0 dependerá na·tu.ral
mente da guanttclacle ele detrito que traz o rio . e esta da força. 
ela corrente e ela natureza das margens . E cet:tamente a cor
ren·te elos rios ele agua preta, mesmo na pat·te superior, 'é ig11al
mente menor que dos rios de agua branca . A côr das aguas é 
um~~ questão que ha sido la rgamente discutida, at ê por Hum
b~ldt, sem resultado posLttvo . . . » - 0 Sr. Chaudless cita como 
trJbutarios desse rio 'O 111a,·ima,·i, que é o unico aJJ. da m argem 
esq., o Cu?•a,nCJihy, o Pttpunha, o A?·~tpacl!y, todos ela margem 
du· .. e ele agtla p1·eta, ~ando o Curan~hy mais claro qne 0 Aba
caxis _e o Pu punha ma1s escuro,- «A foz elo pL'imeiro (Curanahy), 
d tz a 1D;cla o Sr. Ch<::ndless, e gera,lm ente. conhecida como 0 
Repa,·ttmento. A umao cles·te com o A bacax1s é curiosa porque 
os clous rios veem em rumos diametralmente oppostos: '0 Gtwa
nahycorr~nc~o a O. e o Ab~caxis a E. Acima elo Arupady, 0 
Abacax1s e ·Lao pequeno que as vezes segue por debaixo do matto 
e no ·tempo ela vasante , tão impedido pelos palls cahiclos qt1e 
leva quatro dias para avançar cinco milhas. O Ahlacaxi; t em 
a lgumas correntezas e pequenas cachoeiras, faceis de passar, 
especi.almeote entt·e a La L 5o 30' e 5• 40' S. ~-Na Geog,·. 
Physwa ele Wappoeus é assim descripto esse rio : «O Abacaxis 
c~rre P.l'imeiro par a NN E . , depois elo bra para OSO., n'uma 
cl'stanc1a con~1cleravel, passando então _a NNO., àii.reccão qne 
cous.erva até a barra. Os seus rdfs. sao : pela esq . o Mari
mal'l, caudaloso, e que dizem ser navegavel a canôa por maii'l 
ele um mez; pela dir. o Cara,naty cerca de 400 kils. tila foz ; o 
P upunba cerca de 600 kils. e o Arnpady a 6;10 kils. O Abacaxis 
tem algnmas correntezas e pequenas cach oeiras» . 

ABADÁ. Ilha, elo Estado elo Amazonas. no rio Negro abaixo 
da foz elo Casbanbei.ro. (Gar·ta da fron:teira ·elo Bra~il ·com 
Venezuela . ) 

ABA DA'JSERRA .. Log. no mun. do Bonito ào Elstacl0 de 
Pernambuco. 

pelo aíl' . CI'Cittin;, mui clifficil de navegar-se pelas for·tes corren
tezas que se antepoem á navegação e pelas tortuosiclacles elo setl 
curso· a H de julho, com cinco dias ele penosa viagem, cheguei ao 
local elo abarracamento onde estava pade da comitiva; porque 
outl'a parte havia sabido a fazer a lguma.s tentativas de explo
ração. No d ia 17, chegou a expedição , que havia sabido desco
roçoada por causa dos muitos olteiros, riachos e pant mos que 
encontmram no trajec-to, depois de 18 dias ele tentativas . Re
fei ta de comestíveis, e depois ele a, l gum clescanço, fiz sahir em 
clitYeren tes r Limos, e depois ele tres dias ele viagem conseguiram 
encontrar uma maloca ele inclios Mundurucús quasi á margem 
elo r io Tap:1 joz , Tentando oh-ter esclarecimentos elo r espectivo 
Tv.xc1 ~1a souberam que na margem opposta elo dito Ta,pajoz 
11avift o·e'nte r1ue podia clat• explicações, etc. E consegLlinclo ve
biculo~, se trttnsportaram á outra margem, e com effeito ahi 
encontraram gente, que os gu~ou nos campos, on,cle se acham 
val'ias malocas ele .MundUTucus. Indagando elo 1 ttxatta, sou
beram os exploraclm·es que não era possível che~arem ao rio 
A ri nos por lerem a mel a ele passat· tres form1 ela ve1s cachoeuas 
de var~douros, cortadas ele muitos braços, que impossibilitam 
0 transito por te rea. No esboço , que sob n . i, tenho a honra 
ele apresen ta.r a V .. E;c, se acham deline.adas as cach~eil'as, o 
pon·to em que sahlll a .mar gem do TapaJoz a expecl1çao , e os 
braços ou rios, uns ma1orés e outros menor es, que cursam em 
clirecções di versas o cen~ro . Outro obstaculo, o mais insupel'a vel 
é, segundo int'onnar a m os T~txauas lVIundur ucús, os indios 
selvagens das tribus Araras, Parintintins, Matauaués, Juruás, 
Pirianaus, etc . , que não consentem, n~m que os demais gentios 
tra nsitem cnn s tas mattas. Os ·tt·abalnos qué a rnscaclamente, 
e com clililcil trabalho se ·tiveram de superar na exploração de 
que venho ele tratar, me. ind_tJzem a crer, que .é im.prat ivel a aber
tura ela via de communlCaçao, que só a obed1encHJ, ao antecessor 
de V . Ex .. me obrigou a tentar; não só pelas inegular iclades 
elo terreno, densas mattas, grandes pan ta nos, elevados e irregu
l ares outeiros, immensos riachos; como pela grande quanti
dade ele gentios bravios, elas ·trilms citadas, e ele outras ·mui·tas 
que infestam esses campos e essas mattas, por onde só com 
grt~ncle nmnero ele braços, e maiores r e_cursos elo que os que 
tive se poderia tentar alguma exploraçao , que em resultado 
final sempre daria a improltcuida.cle ela medida .. Talvez que ele 
um pontG superior ás cachoeiras elo Tapajoz se possa dirig ir 
uma estl'acla ás vertentes do rio Machados, que cleEagua no 
Madeira; m as quando isso fosse pbysicamente possível, que 
v<I leria ao commercio das duas províncias - Ma·tto Grosso e 
esta - as sommas enormes que além de ri scos ele viela, se clis
pe ndesse m .para conseguil- a . Ha, of iniões, que me parecem, 
pelo conhec1mento .que tenho do loca , que é ma.1s fac1l, e m~nos 
di. penclwsa e a rnscacla a abertura ele uma v1a ele commum
cação elo r io Cuyabá para as cab eceiras elo S. Manoel, mas 
que melhoramen~o traria is3o ao commercio, s i este rio eles
an-ua abai xo das tres ultimas cachoei ras? E, aJlém disto, não 
é 

0 
o commercio ela provincia ele Matto Grosso tão impor

tante que l'eclame a aber·tura de uma via de communicação, 
que só com muitos contos ele r éis, muito ·trabalho, fadigas 
e perseveranças se poderá conseguir .. . >> - O Sr . "'vV. Chan
clless, nos seus Apontamentos sobre os rios }.1[ cwé- a.ssú e 
Abacaxis (Dia, .. io Otficial ele 27 de fevereiro ele 1870) diz: « -Os 
rios Maué-assú, Abacaxis e Canumã são todos ele agua preta e 
no aspecto pbys icom uito parec~dos. Estes rios teem tl'es phases. 
Na, pa r te inferior, grandes estn'oes, onde mmtas vezes se perde a 
vis·ta, e uma la1•gura proporciona l de uma a dtla.s milhas ou mais : 
q nasi sem ilhas e tambem sem c0rreute senslVel. As 1nargens 
são ou Lerra firme, alta e ondul ante, ou igapós; exactameu·te 
condoas margens elo rio Ne!l'r~ , per ·to .Je Manáos. Na se!l'uncla 
phase, a l a rgura mesmo ele 11e1~a a be~ra, é men.or, e o rw., em 
vez ele ter um canal g l'ancle, e cllviclldo pol' numerosas 1lh a3 
formando um verdadeiro l abyrintbo, que, si yor aqui n ão h ou
·vesse uma corrente fraca e mais sensivel, ~a se podia pass!!Jr 
sem pratico; tanto mais qllanto h1,1 uma Jmmensidade de re
so.cas. muitas das quaes (esreClalmente as que segu em clebauo 
ela t i-ra fi r me, quando o no ~e afast~. desta) parecem verda
deiros canaes; e anLes o eram, mas Ja as cabeça,~ elas ü~as 
àtrá.s ele que passaram, s~. tem aJimtaclo ~om a bmra elo no. 
Nesta parte se vê não só terra firme_ e 1gapos, mas terras de um 
caracter i.ntermeclio, que ameia nao . chegaram a ser ve.rd<:; 
deiras varzeas . Finalmente, na tercell'a phase, vê-se o 1'10 Ja 
estreito isto é de seu ve:vclaeleiro tamanho, com um can al bem 
definido' e uma: corren·te reo-ular. Ilhotas ainda h a (no Abacaxis 
até muitas) e tambem resa~as , mas não para escurecer o canal 
do rio • . . Nãio posso prescindir ela i déa que · estes nos, e talvez 

ABAETÉ. (Varão illustre; ele aM va,rão, homem e .ét~ 
supedativo das causas incorpot·eas ou iuvisiveis , bôa.s . (Paulirro 
Nogueira. O Paclre F'-I·ancisco Pinto. ·1887. p. 23.) J . ele 
Alencar (Iracema,, 3• edic . p . 219) diz: Abc~eté varâio abalisado; 
ele aba homem, e eté forte, egregio. ) Cidade e mun . elo Estado 
ele Minas Geraes, sécle ela com. ele seu nome. Orago de N. S . 
elo Pa·trocinio e diocese de Marianna. 'romou ,, nome de .Aba,eté
em 1877, sendo até então conhecida pelo nome ele Marmellacla. 
Foi com este ultimo nome um arraial da parochia ele Do1·es 
elo In<!laiá . A Lei Prov. n. 1186 ele 21 de junb0 de t864 ele
vou-a á cathegol'ia ele freg. A de n. 1635 ele 15 ele setembro 
ele 1870, em seu a,rt. IV § I transfel'in para a freg. ele N. S. da 
Marrnellada a sécle da villa de Dores elo Inda,iá. que havia si<!lo 
elevada a vi !la pelo art. IX da L ei Prov. n. 472 ele 3~ ele maio 
ele ! 850 ; supprimida pelo art . IV d1L ele n . 524 de 23 de se
tembro ele 1851 e restaurada pelo art .. I ela ele n . 623 ele 30 ele 
maio de '1 85~ . Eshatuiu mais a referida Lei n. 1.635 que a 

· nova Yilla ·tom a sse a, denominação de Dores ela, Marmellada. 
T eve a quella hransferenc.ia lagar em ii · ele janeiro ele 1.873. 
Elevando a Lei Prov. n. 2416 de 5 de novembro de !1.877 á 
cathegoria de c idade a vilb ele D0res ela J.I.Ia rmellacla deu-lhe o 
nome ele Abaeté. A Lei Prov . n . 2654. rle 4 ele novernhl'o ele iSSO, 
em setl art. I, creou o mun. de Dm·es elo Inda,iá; e em seu 
art . II a com. elo Abaeté, composta elos muns. elo Inclaiá e elo 
Afuaeté . Foi declarada c0m. de [u en·tr. pelo Dec . n . 230 
ele 27 ele fevereiro ele 1890 . O mun. do Abae-té, além da pa
rocll.ia da cidade, cotnprebencle mais a ele N. S. elo Loret0 ela 
Morada Nova, S. Gothal'clo e a de S. Antonio elos 'l'iros e as 
povs. E. Sa.nto elo Qu artel Geral, Ta bocas e Nova L arena. 
No mun. cuLtiva -se com gt·ancle r esultado a. canua e o alg odão, 
exis·bj.nclo grande numero ele fabrica,s bem monbacla.s, r;~,ue e.x
por·tam seus productos p ara os mun.s . !!lo sul elo Estado . 
Pertence ao .5° dis·t. eleitoral, cuja, séde é a cidade de Pita,nguy . 
Em 188'1, ahstaram- se na parochia ela cidade 77 el eitoL"es . Sobre 
suas divisas vide, en·tre outras, a Lei Pro v. n. · 1:l90 de 23 ele 
julho ele 1864, art. I e§ IV ela de n. 1635 de i5 ele setembro 
de 1870; n. :2ê51 de 4 ele novembt•o ele 1880; n. 2782 de 22 de 
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setembro de 1831; n . 2;)08 de 25 ele set~mhr o da 1832 . Tem 
agencia. do conaio e dLiaS eschs. pllbls . de inst. prim. 

ABAETE. Villa e mun . do Estado elo Pará, na com. de 
Ig a rapé-mirim, per·to ela foz do rio do seu nome, ua marg-em 
dir. elo MaraLauyra, a 40 kils. da capital, O solo elo mun. é todo 
plano, cortado em todas as clirecçôes por alguns rios e muitos 
furos, cujas margens em g=ral sfw varzeas; no centro existem 

· terr a,.s firmes. Tem grandes fiot·e:;tas virgens, onde eacontrarn-se 
algumas madeiras ele constr 1cção. A mandioca, a cauna de 
assucar, o a r roz, o milho e o a lgodão são os pl'incipaes ramos 
de trabalho agt"icola; sua iutlLtstria é principalmente a sa
charina, a que dão impulse di versas machinas movidas a 
vapor; a gomma elastica e o cacáo. O comm ercio já é animado. 
sendo o porto da villa. visitado por nnis de 12 vapot•es men'lal~ 
mente. O clima é e m gera l q:tente e sad io; arparecenclo na 
mudança do verão para o in ver no e vice-versa al ,.umas febl'es 
palustres . Sua_ pop. é _calculada e m 9.000 habs . A lgl'eja matl'iz 
tem .a m vocaçao ele N. S. ela Conce1ção e depende ela diocese do 
Para . Fo1 creacla parochia em 175') e elevada a. villa pela Lei 
Prov. n . 973 ele 23. de março ele 188:), qtte incorporou ao sen 
mun . a freg. de Be.ta. Installada a 25 ele mat·co ele 1883 . 'l'em 
duas eschs. publs. de i nst. prim., agancia d :> col'l'eio, creada pel a 
portaria ele 10 de j aneiro ele 188t. Pert~nce ao 3° clist. P.leitor<Ü, 
cuj a sécle é a cidade de Came·tá. Em 1881 alis l.aram-se ne lhl. 66 
el eitores. O mun. é regado pelos rios e igarapés Maratauyra, 
I tamumbuca, Irapapú, Tauera, Tauera- mirim, AcaTaquy, 
Abaete, Ip ixuna, Camotins, Curuperê, ·cast:J.nhal. J al!ipahuba, 
J acarequara, Jat•um an, Pirocaha, Arapir auga , Guajará e d i-· 
versos furos . A Lei Prov . n. 1ii2 ele 16 de novembro ele 1882 
autorisou a ftLnclação ele um engenho central nes .>e mun. A 4 de 
agosto ele 1885 sentiu- se na villa um tremor de terra, que não 
teve consequencias l amentaveis . Sobre as divisas desse mun. 
consulte-se, entt·e outras, a Lei Prov. n. 12 L ele 1 el e outubro 
de 1884. Tornou-se sécle ela com. de Iga rapé- mirim pela Lei 
P 1·ov . n.1282 a 13 ele dezembro ele 1886; que fo i revogada pela 
de n. 1304 de 28 de novembro de 1887 . 

AB 1\ETÉ. Log . ela Capita l. Feder al, na freg . ele J acaré
aguá . 

AB AETÉ. Pequena serra à o Estado ela Bahia, no m un . elo 
onde (Inf. l oc.) 
ABAETÉ. Ilha do Estado do Pará, no mun. ele Souzel 

{lnf. loc.) 
ABAETÉ. Rio do Estado do Pará, banha o mun. do seu 

nome e desagua no rio Tocantins, defronte da ilha Capim. 
Li ga- se com o Igarapé-mirim pelo furo elo se a n ome. Re
cebe o Ipi xuna , Camotins, Curuperê, Castanha!, Janipahuba 
c .Jaca requara. 

ABAETÉ . Rio elo Estado de Minas Ger aes; nasce na ser.ra 
ela Matta da Corda, corre de O. pat·a N. E ., recebe os r ibeirões 
Abaeté, Areado, Agua Suja, ChtLmbo, Extrema, P al meh·as, 
Tiros, e S. Gonçalo, e, após um curso ele cêrca ele 237 kils., 
desagua na margem esq. do rio S . F r ancisco n'uma altura de 
618m,92. Tem na foz 148m ele largura e 2m,25 ele pTofundidade. 
E' diamantino desde sua nascente a té a foz; caudaloso na estação 
das chuvas e navegavel por espaço ele 52 kils. Att•avessa. a 
estrada de Pitanguy a Paraca tú . Nesse rio, em :LSOO, foi achado 
}J Ol' tres criminos~s, n 'uma ilha formada na confl.uencia. do col'L'ego 
do R egente com o Aba.eté cerct\ ele 13 a 14 kils. ele sua foz uo 
S. Francisco, o celebre diamante appellidaclo Regente, cujo 
Y1Üo1· er a naquella época estimado em 7.500 milhões ele francos . 
«O rio . Ahaeté, diz o Sr. Gorceix no I Vol. dos Annaes ela 
Esch · ele Minas ele Ouro Preto, está mal traçado na carta ele 
Gerber; as suas nascentes que são ao S. elo Campo Grande, en Ire 
este ar r a1al e o ela Confusão parece serem muito a O. daquelle 
arraial. " N'uma Oarta ann~xa ao Vol. IV elos mesmos A.nnaes 
(1.885) são .mencionados os seguintes carregas tl'ibs. do Abaeté, 
Rala esq.: Pawl, Ponte Firme, Bebedouro, Chiláo, Comprido, 
rres Bal'l·as, Frade ~ Canóas; e peb dir . o Muniz, Pl'incipe, 
Bur1ty, Curr~l elas EgtJas e elo Gato. Tem diversas cachoeir as, 
das q uaes sao celebres as do Sal to , Passarinhos e Abaeté 
Velho. 

AB A.ET É. L agoa elo li!_stado da B<:L"hia, na freg. de Hapua n . 
E' no ta ve1 por sLta extensao e pr ofLmehdade , cercada ele co moras 
de a.reia e oJferecendo nm aspecto agrada vel. 

ABAET É VELHO. Conego elo Estado de Minas Geraes, 
ali. ela margem e;q . elo rio Abaeté, trib. elo S. Francisco. 

ABB 

ABAHY. Carrego do Estado do E . Santo, banha o mun. 
ele Gttara-pary e desagua na praia ela Ponta ela Fl'lJCla. 

ABANÁS. Indígenas do Estado elo Amazonas, habitam as 
margens do rio J apurá.. 

ABARÉ. Nome de um arraial elo Estado da Bahia, assen·te 
na margem dir . elo rio S. Francisco. 

_ABARÉ . Riacho elo Estado ela Bahi a, clesagua na margem 
d1r. elo rioS Ft·ancisco, abaixo da po1•. do Pambú. 

ABA RÉ. Cachoei t·a no rio Coxim, abaixo elo ribeirão da 
Cilada e acima ela ca~h o eira. elas Culapaclas. Vide Varé (Dr. 
S. ela Fonseca . Dioo. mso.) 

ABARÉ -MANDUAB Á. Cachoeira no r io Tieté elo Estado 
de S. Paul n. O brigaclen·o Sá e Faria, que della faz menção 
em seu Dicb?"io, diz s ignificar esse nome = cachoeira onde 
os inclios quizeram afogar um padre. « Ha tradição, continúa 
Sá e Fana, ele qLte esse paclr a fàra o vener ando José ele Anchieta 
que, querendo os indios que o conduz iam fazer prova ele sua 
virtude , viraram a canoa em que iam, indo o padre ao fundo; 
e, vendo estes que elle não vol'tava, mergulharam e o encon
traraln rezando no hreviario e o tiraram enxuto . , O Dr. 
Lacerda, no seu DiCIIY'io, escreve Ava?"émand·,•ava ou Avare
maw>ssava . Diz elle que Avare significa Padre e rnanossava 
mot·rau. « Ha t r adição que nest • l ogar naufragou um padre: 
cl:J.hi se chamou ao laga r e cachoeü·a Avar emanossava e por 
COl'l'npçfio Avaremancluava." O tenente- coronel ele engenheiros 
José Antonio T eixeit·a Cabral, que por tres vezes nl}vegou o 
Tieté, ele :LStO a 1817, descrevendo uma das suas viagens (Msc .) 
esct•ave : Abaré-mancl~wva . 

ABARRACAMENTO. N orne de um campo, situado a 30 
kils. ao S. elo rio l vahy; no EEtado de Paraná . 

A B ATIRÁS. Sel vagens que habita>'am a antiga Capitania 
de Por to .Seg ltr o. Segundo Ayres ele Cazal, eram os Abatirás 
uma h orda de Aymorés mui pouco conhecida. 

ABAUCÚ. L ago elo Estado elo Pará., á margem e~q . elo 
NharntLudá, ac ima do Repar timento . 

ABBADE. Pov. elo Es tado elo Par[•, assente no rio ·Muriá, a 
q ua·tro kds. ela villa ele Curuçá com a qua l se communica por uma 
estrada la·rga ele terreno plano e enxuto . Tem umas nove casas e 
80 habs. 

ABBADE. Impor tante lavra no mun. de Meia Ponte e 
Estado ele Goyaz . Com os t en enos que a cercam fica a 2.233 
metros acima elo nive l elo mar . Do Relat . apresentado pelo 
Dr . Chrispiniano Tavares ao presidente da Companhia de Mi
ne ração Goyana, ex·~rah imos o seguinte : « O ouro nas lavras 
do Abbade está na r ocha matriz . Esta r ocha é um quartzito 
micaceo huroniano . ]~ continua. O ouro apresenta -se crysta
lisaclo com faces brilhantes, e, em geral, os crystaes são tão 
i)equenos que só com o microscopia se P?dem distin$'uil•, predo
minando os octaeclros e clodecaeclros. A pl'lmeu·a v1s·ta, a rocha 
parece um micachisto, mas examinaela com a lupa , ·vê- se que o 
quartz crystalisado do:nina. E' impregnada ele ouro em toda a 
sua massa bem como ele chr ystaes CJJI.Jicos de pyrites alteradas, 
oxydos de' manganez, ele ferro e titaneo (rutlllo). A proporção 
que a rocha diminue em qltartz, passando fr ancamente a ffil
cachisto, empob1·ece em ouro . A sua possança val'la ele clous a se1s 
metros. E tão ft·iavel que pode ser trat:tda pOrJ actos h yclrauhcos . 
Existem, porém, algumas pot·ções m':. rocha, mats quartw~as , 
que não se desmancham e que deverao ser trat<Ldas nos p tloes. 
Na lavra terá, portan to, de ser empt·egado este eluplo pro~esso, 
O minerio tem, em média, uma oi La v a ele out·o de_ 23 crmlates 
por mett·o cubico . Não existindo clesp~zfl.s de extracç<t:J e, trataclo 
pelo processo qtLe aponto, é de um rendune~. Lo cons tcleravel. _A 
Jazida se estende n'uma extensão de mtu tos k1ls. Na_ lavra pasoa 
o 1·io das Almas, dando uma salucla para os cletnctos a uma 
altura supet·io r a 500 metros. A :LS kils. ela laVl'a, corr e o rw 
Corumbá, que pode ser t r azido á lavra . DespeJa um metro cu
bico ele agua por segundo no tempo ela secca». 

ABBADE . Con·ego elo Estado ele Goyaz, banha o mun . ele 
Meia Ponte e clesagua no rio das Almas . 

ABBADIA . Villa e mun . . elo E~tado ela B:~!Jia:. let·mo ela 
com. elo Conde, na margem cltr. do 11 0 Real, a~3;:> k tls. ela Ca
pital. Orago N. S. d'Abbadia e diocese a r clueptscopal ~e :S . t:;~l
vaclor . Foi cr eacla pa rochm e.m 1718 pelo arcebispo D. ceo:•~t t ao 
Mon~eir0 da Vide; elevada a cathegona de villa por Vasco 
Fernandes Cezar ele Menezeo, 4° v1ce- re1 elo Br <tz il , em vi rtucle 
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da Decisão R eal ele 28 de abril de 1728 . Incorporada á com. do 
Itapicurú pela Lei Pro v. n. 51 ele 21 de março de 1837 e á do 
Conde pela de n. 970 rl e 30 de abril ele 18Bt> . A p op. do mun . 
écle 5. 589 h abs. Agenc ta elo Corre10 . No mun . ex tstem boas 
mat tas e terrenos muito uberrimos . Cultura ele canna de as
sucar, mandioca, milho, arroz, ülijão, e tc. O mun . é r egado 
p elos rios Real, Itapicurú, P racegy, Branco, Alegre , Azul; Ca
lembe, Taguas e diversos outros . Pertence ao 3o dist . eleitor al, 
cuja sécle é a cidade ele Alagoinhas . Em 1881., alistaram-se 
nella 70 eleitores. Es-tendendo-se antigamente o territo rio 
cle%a vi lla a lém do rio Real, houve conflictos entr os limites 
das provs . ela Bahia e Sergipe, o que deu origem a que fossP. 
ouvido o conselho ele estado , quo ass im expeessou- se na con
sulta ele 13 ele julho de 1843 : a Senhor. - Fo1 presente á secção 
elo conselho ele estado elos negocias elo imperio a correspon
dencia dos preside n·tes elas provs. de Sergipe e Bahia , relativa 
{t questão ele limites entre aq uellas provs. sobre o que mandou 
Vossa Magestade Imperial que ella consulte com o que lhe pa
r ecer . A fr eg . da Abbadia, que jaz no ter ritorio ela prov. ela 
Ba hia, e na sua clemat·cação com a de Sergype, estende- se a lém 
elo R io Real; sobre esta parte que passa o rio é que vet·sa a 
con te nda . Si se consultarem as exposições das autor idades 
das ditas provs. achar-se-ha que ambas pretendem ·ter sempre 
exercido actos de jurisdicção civil, juclicia ria e fiscal naquella 
par te ela f reg . que é hoje objecto ele duvida; mas não se en
con·tr am documen tos , que conproveni aquell as asser (:Ões . O que 
se vê com certeza é que nestes ultimas tempos teem ambas ellas 
pretendido exercer esses actos , encon·trando sempre opposição 
da outra parte . E ultima mente a assembléa pr ov.. ele Sergipe 
erin-iu em freg . aquella parte ela ü·eg . da Abbadta . A secçao 
rec~nhece a necessidade de pôl' um ·termo a estas questões, que 
podem vir a perturbar a ordem publica. Faltam, porém, todos 
os esclarecimentos a este r espeito . Não sé sabe qual era a an
·tiga rlivisão da prov . de Sergype , quanto á adminis tração ju
cl icia l'ia , emquanto fazta parte da da Bah1a, e nem consta quaes 
os limites, que se lhe marcaram, quando foi separada desta 
pro v. Não se acha entre os pape is qual é a extensão de territot·io 
daquella part() ela freg . e nem sua pop . Apenas em uma expo
s ição da Ca.mara ela Abbadia se d iz que elle comprehende 30 
engenhos de assucar . Nes·tes ·termos observa a secção que a 
decisão eleve ser f undada mais nas conveniencias geraes, do que 
na posse, que ca da uma clellas possa allegar. O direito da 
pro v . da Bahia parece mais bem ftl ndado que o da ele Sergype . 
.Mas a circumstancia de ser o r io Real a divisão daquell as 
duas provs . em todos os mais pontos, e ser aquelle rio nave
gava! e possante, é uma r azão mui attencli l'el para que aquella. 
parte ela freg. ela Abbaclia_fique pertencendo á ele Sergyp~, se:
-vinclo aque1le no ele cltv1sao geral entre ambas. A secçao nao 
pode deixar ele acct·escen·tar que, sendo pelo mer:.os duvidosa a 
JUl'isdicção ela prov. ele Sergype sob t•e aquella porção ele terri
torio, n ão podia a assembléa prov . erigir a. capella em freo-. 
pilr 1tm acto seu ; devendo para isso ter -recor r-ido á auto11idaae 
superior, pelo que entende a secção que, e:n.quanto por urna 
J,ei se não marcarem os limites claquellas provs . ordene Vossa 
Magestacle Imperial qtte interinamenbe se considere aquella. 
parte ela f reg . da. Ab badia como per t~ n c~ndo :i pt•ov. ele Ser
gipe , serVIndo o r LO Real de cl1 v1Eao eu tre as_ duas p~·ovs . 

. Queira, Senhor, acolher Vossa Magestade Impel'lal bemgna-
inen·te este humilde parecer ela secção . Sala das sessões do 
6onselho ele estado, em i3de julho ele 1843 .- Visconde ele Olin
clcL - José Cesario de Jl{iranda Ribeiro.- Bernardo PereÍIYJJ de 
Vasconcellos.» A lei prov . n. 761 de 16 ele junho de 1859 creou 
ah i ·uma esch. pub. de instr_. prim.,Comprehen~le o pov. deSanto 
Antonio de Cepa Forte. Fo1 sua sede ·transfer1dapara o arraial 
da Cachoeira p ela Lei Prov. n . 19~5 ele 26 rl e ju nho ele 1880; 
cllspos ição essa r evogada pela Le1 n . 2427 de 11 de agosto de 
1883, Ayres ele Cazal diz sobre ella o seguinte: « Abbaclia, 
villa medíocre sobre a margem elo Ar1qutt1ba, derradeiro ·tribu
taria elo rio Real, cinco l eguas longe elo m ar; "tem um bom porto, 
duele chen-am surnacas, que exportam assucar, a lgodão, tabaco 
e mui ba f~rinha, riquezas ele seus habs . que são brancos e in
tlios . » 

. ABBADIA. Parochia elo Estado ele Minas Geraes , no mun 
d a cidade ele Pitanguy, á qual é ligacl~ por uma est_racla a·traves ~ 
s!tda pelo rio Picão. Or-ago N. S. cl Abbaclta e clwcese de Ma_ 
~ ia rtna . Foi creacla parochia pela Lei P1•ov . n . 911 de 8 ele 
Jl!nho ele 1858: transferida para o arrmal elo Bom Despacho pe10 
ar h. VI ela de n. 1755 de 30 de março de 1871 ; restaurada pelo 
a r t. VII ela ele n. 2086 de 24 de dezembro de 1874. O territorio 

ABE 

dessa freg. é quasi todo composto ele campinas, tendo porém 
alguns serrados e ·taboleiros. E' ba nhado pelos rios S. Fra ncisco 
Pará, Picão, Fol'migninh a , e corregos do Bano, Vell ttclo, Ma..! 
monas, Arruelas e Retiro . A lavo ttra é da ca nna de assucar 
arr oz, fe~ jão e milho. A inclustria consiste na fabricação d~ 
assucar, aguardente e rapadura; ha uma fabrica de vinh o de 
uva americana . No a rraial, sede d a freg ., haver á. 250 a 300 
casas; egreja matriz, a capellinha ele Santa Cruz do Monte e a 
de N . S . elo Rosario . Tem uma pop. calculada em 5.000 almas , 
agencia elo correio e duas eschs . publs. ele inst . prim. ·tendo sido 
a elo sexo femeni no c-reacla pela Lei P ro·v. n . 3071 ele 31 de 
outubro ele 1883 . P ertence ao 5o clist . el eitoral, cuja sede é a 
cidade de Pitanguy . Em 1881, a listaram-se nella 25 ele.i-tores . 
Comprehencle di versos povs. entre os quaes os denominados : 
Bul'lty dos Olhos rl' Ag_ua , Buri ty do Marco , BLtrity do Tiburcio, 
Bunty G1·a ncle, Boca1na, Boa Vista, Cachoeira, Cresciuma 
Fazenelinha, Logrado!', Moinho, Monj ollos, Riacho do Barro' 
P ar y-m irim, Sacco, Serrado, Varginha e Velluclo. O clima á 
ger almente salubre, excepto nas margens dos rios nos l agares 
ba ixos e pan banosos onde r einam febres pa lus-tres'. 

ABBADIA .. P ar ochia do Estado ele Goyaz, no mun. ela cap., 
Cl'eacla pela Le1 Prov. n. 722 de 22 de agosto ele 1884. 

ABBADIA . Pov . insignificante da f reg. de S. Gon çalo do 
Rio Preto e Estado ele Minas Geraes . 
-ABBADIA . Rio elo E s·tado de Minas Geraes, alf. do Aras

suahy, que o é elo J equitinhonha . 

ABBADIA. R io do Estado de Min as Geraes, no mun. elos 
Tres Co1·ações, atravessa a estrada da 1\olutuca . 

ABBADIA. Carrego do Estado ele Goyaz, banha o mun. de 
San ta Luzia e clesagua na margem di r. do rio Corumbá. (In f. 
loc. ) 

_ABBADIA.: Corrego no Estado ele Goyaz, aff. da margem 
du·. do r1beHao Mesquita;, trib . elo S. Bartholomeu. (In f. loc.) 

ABBADIA. Lagoa elo Estado de Minas Geraes, no mun. ele 
Pitanguy. (Inf. Joc.) 

ABBADIA DA AGU A SUJA. Parochia do Estado de Minas 
Geraes . Vide Agua Suja. 

A BBADIA DO BOM SUCCESSO . Parochia do Estade de 
Minas Geraes . Vide Bom Suocesso . 

ABBADIA DO CURRALINHO. Parochia do Estado ele 
Goyaz. Vide ourralinho. 

ABBADIA DO PARANAHYBA. Parochia do Estado de 
Goyaz. Vide Pw·analiyba . 

_Ji.BBADIA DO POUSO ALTO. Parochia 'do Estado de 
Goyaz . Vide Pottso A lto. l!J 

ABBADIA DO PORTO REAL DO S. FRANCISCO . Pa
rochia elo Es·tado de Minas Geraes . Vide Porto Real elo S . Fran
cisco. 

ABBADIA DOS DOURADOS. Pa·rochia elo Estado ele Minas 
Geraes, no mun . ele Coromandel, á margem do rio Dour-ados, 
aff. do Paranahyba . Pertenceu em principio ao mun. do Pa
·trocinio, elo qual foi desmembrada pela Lei Pro v. n. 2930 de 
6 ele outubro ele 1882. Orago N. Senhora da Abbadi.a e diocese 
de Goyaz. Foi creada dist. pela Lei Pro v _ n. 1143 ele 24 ele 
set embro ele 1862 e par ochia pela de n. 2874 de 20 ele setembro 
de 1882 . Tem duas escbs. publs . d e inst. prim. 

ABELHA. Ilha elo Estado elo Amazonas, no rio Negr o, entra 
o logar denominado Manacapurú e a foz do rio Caua bury. 

ABELHA. Carrego elo Estado ele Minas Geraes, banha o 
mun. elo Curvello e clesagua na margem dir. elo r i() das Velhas 
(Inf. l oc. ) 

ABELHA . Carrego do Estado de Goyaz . Va i para o rio elos 
Bois, aff. do rio elas Almas , que o é do Maranhão . 

ABELHAS . Dis·t. elo mun . ele Manicoré do Es-tado elo Ama
zonas, no rio Madeira . Comprehende os povs : Fü·meza , As
sumpção, Papagaio, Nazareth, Boa Hora, Vida Nova., Curiáca, 
Cavalcante, Maruins, Canadá, Belém e alguns ou-tros. 

ABELHAS . Ilha no rio Madeira';'a. 456 milhas da foz deste 
-rio no Amazonas, proxirn a da ilha .. dos Papagaios . Defronte 
dessa ilha, possue o Madeira pedras que embaraçam a pfl.ssagem 
elos ba-rcos . 
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ABELHAS. Ilha no rio S. Francisco, na parte desse r io que 
separa o Estado de Pernambuco do da Bahia , proxima das ilhas 
Quixaba, Malva, do Serrote, do Moleque e das Flores. (Halfcld.) 

ABELHAS. Sena do Estado de Minas Geraes, no mun . de 
Tres Corações do Rio Verde. 

ABERTÃO. Bait·t·o a 12 kils. e ao N. da pov . de Santo 
Antonio da Jacutinga ; no mun . de Ouro Fino e Es tad•) de 
Miri':l.s Geraes. Tem mais de 30 casas habitadas. (Alma.na.k 
Su,Z 1\!1 ineiro, 1884 ) 

ABERTÃO. Serra do Estado de Minas Geraes, no .muu. de 
Ouro Fino. Nasce em Santa Catharina, passa porSant 'Anna de 
Sapucahy e morre na Baleia, junto ás ma1·gens do rio Mogy
guassú a 12 kils . de distancia da fl'eg. de Santo Antonio do 
Jacutinga . E' Lambem denominada Emboabas. ( Alma.na.k Sul 
lYiinei.r o, 1884.) 

ABIÁ. Serra do Est~.do da Bahia, no mun. de Valeuça 
ao NO., cerca de 56 kil s . distante da cidade. E' avistada c!~ 
Oceano , mLlito além da ilha Tiuharé . 

ABIAHY. Aldeia do Estado do P arahyba elo Norte, no 
mun. ele Pitimbú, junto elo lago c1ue dá-lhe o nome . 

ABIAHY. Rio elo Estado do Parahyba do Norte, corre 
ao S. da villa de Pitimbú e desagua no Oceano . Dá entrada 
e navegação a barcaças até a distancia de i2 kils . Seu curso é 
avaliado em 60 kils. 

ABIAEY. Lago do Estado elo Parah yba do Norte uo mun. 
de Pitimbú, per Lo do mar . Tem 12 kils. de N. a S : e seis de 
l argura·. E: a travessado pelo rio Ipopoca . Nelle clesaguam 
var10s rrbetros, entre os quaes são mais consideraveis o Ja
guarema e o Camaçari. 

ABIAXÉS. João Leme do Prado. no JJia.rio de reconheci
mento CJ.~te fc:<: do ,•io ],{ondego (AquÍdauana ou Miranda) em 
i775, faz menção elos indios Abiaxés, elos quaes nenhuma bra
dição resta no clist . de Miranda (B. ele Melgaço.) 

ABJO. Ilha elo Es·tado elo Amazonas, no rio Japurá., logo 
acima ela ilha ele Tábocas. · 

ABOBORA. R ibeirão elo Estado ele S . Paulo. a.tll. da mar
gem esq . do rio Ribeira ele Iguape. Sua extensão· é de 22,2 kils. 
Corre na direcçâo mais geral ele N. a S. (Azevedo Marques). 
O Dr. Carlos Rath, em seus Fragmentos geologicos e geocra.
phicos elas p>·ovincias. de S. Pa.ulo e l?a.?·a.ná, 1:::156, menc'Lona 
esse ribeirão como aff. elo lado direito do Ribeiél'a e dá-lhe 

\ cinco braças de largo e quatro Jeguas de extensão . 

\ ABOBORA. Ri1leirão do Es·tado de Goyaz, aff. da margem 
)!_ir . do S . João, que, depois ele receber pela esq . o S. Domin
g~s, toma o nome Piranhas com o qual vai cleseguar na mar
ge~ esq. do Cayapósiuho (O F ar-West do Bra.zil .) 

ABOBORAL. Serra do Estado de S. Paulo, no mun. de 
X.ü·u\~a . 

ABO\BORAL . Uha do Estado ele Matho-Grosso, no rio Pa
raguay,\~0 kils. abaixo da foz do TaquaL·y. 

ABOB6\RAL. Ribeirão do Estado de S . Paulo; faz barra no 
Ribeira e serve de limite ao termo ele Xiririca . 

\ 

ABOBo:g,~s. Pequeno pov. do Estado de S. Paulo, no mun . 
do Cunha, na1 est rado. de Ta tuhy . 
· ABOBOR.A\8. Serra do Estado do Rio de Janeiro, esten
d~-se na clirec~ão ENE . por eu·tre os l'ios Preto e Parahybuna. 
E galgada pE>cd. E. F. Santa Isabel do Rio P reto . O chapadão 
do alto da . ~erra tem uma vista muito agradavel. 
_ ABOBORAS. Ilha do Estado da Bahia no t'io S. Francisco 
proxima da ilha do Barro Alto, entre ds '!'.ios Santo Onofre ~ 
Par:J.mtrrm. 

'ABOB()RAS. llha do Estado do Paraná, no rio Tibagy, aff . 
da margem esq. do Paranapanema . 

ABOBORAS. Corrego do Estado do E. Santo , no espaço 
percorrido pela lmJ:ta telegra:phrca entre Linhares e S. Ma
theus, proximo elo r1o Bc.rra Becca. 

ABDBORAS. ,Corrego do E~tado de Minas Geraes, banha 
o terri to rio ela ;freg. ele Sau·t Anna de Ferros e desagua no 
rio Santo Antonio pela margem esq . 
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ABOBORAS. Pequeno rio do Es·tado de Goyaz; é um elos 
form adores do rio Doce, trib. elo Claro, aff. elo Paranahyba. 

ABOBORAS. Cachoeira no rlo Ivahy, aff. do Paraná ; no 
Estado des te nome . Ha uma outra cachoeira no rio Tibagy 
com o mesmo nome . 

ABOLIÇÃO . Foi assim d enominado em honra á Lei ela 13 
ele maio ele 1888 o morro ela Forca, situado na cidade de Ouro 
Preto, capital do Es·tado de Mi11as Geraes. 

ABONINY. Log . no mu.n. da Labrea e Es~ado do Ama-
zonas. 

ABONINY. Igarapé que liga o lago elo seu nome ao rio 
Purús , no Estado elo Amazonas . 

ABORIGENES. Nome que designa os habs. originarias e 
prioitivos de um pa iz qualquer. 

ABORRECIDO. Log. elo Estado de Goyaz, no dist. de Bella 
Vis·ta. 

ABORUÁS. Inclios elo Estado do Amazonas que habitavam 
a antiga pov . ele Al varães (Accioli, Ch01·ogr. p. 303) . 

ABRA. Serra elo Estado do Po.rahyba elo Norte. Semelha 
uma gigantesca muralha. «A serra d'Abra, escrevem-nos do 
Es~ado , correndo ele nascente a poen~e, cahe perpendicularmente 
sobre a do Flamengo, que corre de S . a N. Por detr·ás dellas, 
parecendo superpostas, apparecem as serras Preacas, Branca 
e Negra». 

ABRA DE DIOGO LEITE. Assim denominou-se a foz do 
r.io Gurupy , visto ter sido explorada pot• Diogo Leite, enviado 
em 1531 por Martim Affonso ele Souza .a explorar o littoral do 
Maranhão . 

ABRAHÃO. Pov. do Estado do Rio ele Janeiro, no mun. 
de Angra dos Reis; com duas eschs. publs. de inst. prim., 
sendo uma para cada sexo. 

ABRAHÃO. Sihio semeado ele altos penedos no littoral do 
Estado de Santa Catharina, entre a ponta de Haguassú e o 
riacho elo Araujo, no clist. ele S. José. Dizem-nos h<wer ahi 
uma gruta natural constituida por pedras sobrepostas, for
mando diversos compartimentos . Pode abrigar grande numero 
de pessoas. · 

ABRAHÃO. Enseada no lado occiclental da ilha Grande, 
proxima da enseada ela Estrella," Estado elo Rio de Janeiro. 
E' um bom ancoradouro e talvez o melhor ela ilha. Defronte 
fica- lhe a ilha do Pau a Pino, onde todos os navios ele guerra 
fazem e>:ercicios ele artilharia ao alvo. Essa enseada é as
signalada pelo Bico do Papagaio; nel!a acha-se edificado o 
Lazareto . 

ABRANCHES. Colonia municipal do Es~ado do Paraná. 
Foi estabelecida a se1s kils. da cidade de Curytiba em terreno 
adquirido pela Camara Municipal, sendo em 1889 povoada 
por 145 colonos polacos, 131 brazileiros, 23 allemã_es e oi~o. i~a
lianos. Consiste a cul&ura em centew, batata, milho e ferJaD, 
além de abundante hortaliça, que é consumida na capital. 
Possue uma capella para o culto catholico com a invocação de 
Sant'A.nna e uma esch . mix·ta m<Lnticla pelo Estado. E' ligada a 
Cury tiba pela estrada do Assunguy. 

ABRANTES. Vilb e mun. elo Estado ela Bahia, sécle da 
com . ele seu nome, pouco mais de 1.600 metros arredada ela 
mar o-em esq. elo rio J oan nes, a cinco kils. elo mar e a 40 ao NE . 
ela c"apital elo Estado, edificada sobre uma elevação . Orago 
Divino Espírito Santo e diocese archiepiscopal ele S. Salvador. 
Foi elevada a cathegoria ele villa pela Provisão Regia de 27 
de setembro de 1758 e installaela em 8 de outubro do mesmo 
anuo. Extincta pela Lei Prov. n. 241 d<:_i5 de abril ele 184?, 
que cr eou outra villa na Matta ele S. Joao com esta _denomi
nação· ·restaurada pelo art. I da de n. 31.0 de 3 de JUlho de 
1848. 'rnsta!lacla a 10 de janeiro de 1849._ Creada .c~m. pela 
Lei Prov. n. 398 de 20 de jlllho ele 1.8::>0 e classrí1cada _de 
ter:ceira ent. pelo Dec. n . 830 de 30. de sete~bro de i8oi. 
P ertence ao 4" districto eleitoral, cuJa séd_e e <:-· Cidade de 
Santo Amaro, E.m 1881 alistaram-se nella 33_elertores . _Tem 
3.780 habs . e duas eschs . publs. ~e mst. _prrm. Agenc1a do 
Correio. O mun., além da parochra da vtlla, comprehende 
mais a de S. Bento elo Monte Go;do. Jl:. de N. S. de Ita poan 
que havia-lhe sido incorporada peta Le1 prov . n. 1.983 de 26 
de junho de iSSO, que desn;embrou-a do m~n. da capital, 
voltou a fazer parte deste ultuliD mun. pela Ler PL"ov. n. 2.307 
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de 15 de junho de 1882. No mun . de Abrantes ficam, além de 
outras , as povs. Camassary , Para fu so , e Si pó, estas daas com 
eschs. publs. de inst. prim . E' regado pe:os rios Ca.piva rinha, 
Imbassahy, Capivara, t J acuhipe, Pojtwa, Jandaym e diversos 
outros . Segundo affirma Igoacio Accioli (N{em. hist. e polit. 
da Bahia) exis~e ahi uma excellenle mimt de graphHo! deseo 
bert.a em 18'16 pelo maJor do corpo de engenheiros Gutlherme 
Chrrstiano Feldner . A lavoura é acanhada e limita-se ao 
plantio da mandioca, mil ho, algum feijão e pottco fttmo. Tem 
muitos coqueiraes, que prolonga.m-se por toda a costa . A in
dustria é insigniftcan~e. A E. de F . Ingleza, que vai a 
Alagoinhas, atrave;sa ter renos ela freg . de Abrantes, sondo a 
estação do Parafuso a 16 k ils. de dis·tancia, mais ou menos, 
a que mais pro~üma fica da villa . 

ABRE CAMPO . Villa e mun. do Es tado de Minas Geraes, 
na com. de Ponte Nova, banhada pelo r io Sant' Anna, aff. elo 
l\1atipo6, que o é do Doce. Orago San t' Anna e diocese de 
Mal'ianna . Foi creacla dist .. do mun . de Marianna, pelo a r t. Ir 
da Lei P ro v . n. 312 de 8 de abr i l de 1846, incorporada á par ochia 
de Pon·te Nova pelo §VIII art. III da mesma le i , elevada á 
cathegoria ele pa1·ochia pela Lei Prov . n . 471 de 1 ele junho 
de 1850, ann ex:acla ao mun. ele Ponte Nova pela de n . 827 
de H ele julho de 1857 e elevada a villa pela de n 3712 de 27 ele 
julho de 1889, que constituiu o seu mun . com as fregs. da 
villa, ele S . José ela P edra Bon ita, Santo Antonio do M$1-
tipoó, San~o Antonio do Gramma e S. João do Matipoó. Fica. 
a 552m acima do nível do mar . Solo fertilissimo. Clima 
ameno. Tem duas escllS. publs. de inst. pri m. e 2.500 hs.bs . 
pouco mais ou menos. Agencia do Correio . Pertence ao 2° dist. 
elei·toral cuja sécle é a cidade de Marianna . Em 1881. alista
l'am-se ;,elia 66 eleit8res . Suas divisas com a freg. do Cuiethé 
fo ram estabe lecidas pelo al't . I da Lei Pro v. n. 1201 ele 9 de 
agosto de 1851 e com Arrepiados p<'lo ar t. li da de n . 782 
de 31 de ma io de 1855 . Vide a inda sobr e os l imi ~es o ar t. 
XVIII da Lei Prov . n. H90 de 23 de julho de 186'!. Seu terri
tor io é r egado pelos l'ios Matipo6, Sant'Anna, r ibe irão Má.-Vida 
e Corregos do Romeiro e elos Fenos . T em as serras e morr os 
denominados Pão de Assucar , Are1a Bra nca, Vista. Alegre, 
Cascalho, Estouro e di versos outros . A lavoura consiste em 
café, canna de assucar , ar\'07., milho e feijão . Comprehende o 
pov . da. Cachoeira. 'T orta . 

ABRE CAMPO. Serra do Estado de Minas Ger aes, na 
freg. de seu nome. Separa a bacia do r io Casca ela do Sa nta 
Anna. (In f. Ioc .) 

ABREU . Pov. do Estado de Pernambuco, no mun. de 
Barrei r os; com cluases ~ hs, publa . de inst . prim. 

ABREU. Pov. do Estado do Rio de Janeir o, na com. e termo 
de Masé ; na es·trada que communica o Porto da Piedade com o 
logar denominado Bcwrei>·cL e no ponto de partida da estrada 
de Santo A leixo. E ' mui sujeita a febres palustres . 

ABR EU. Log. do mun . ela Capital Federal, na freg. de Gua
ratiba. 

A BREU. Ponta na ilha Fernand0 de Nol:'onha, situada no 
Oceano e dependente do Estado de Pernambuco. 

ABREU. Ponta na costa or iental da l agõa dos Patos; no 
Estado elo R. G. do Sul. 

ABREU. Serra do Estado do R io ela Ja neiro, no Corrago da 
Pra ta . Ne lla existe umcemiterio de índ ios , que acha- se collo
caelo em p:mto basta ate al to, pois q Lle desse ponto descobre- se 
parte do Estado de Minas Ger;1ea (Almanack cl'O Cw·mensc, 
1888 . ) 

ABREU . Lage oxisiente na barra do rio S. Franc isco no 
Estado de San ·t•t Ca~harina. Foi balisada em 185'2 com ~ma 
boia ele ferro pin tada ele encarnado . Só se descobre na baixa
mar do equinox:io ele setembt·o e ao redor clalla , na dis~anc ia 
de 7,92m, encontra-se 18 a 27 pa lmos. 

A BREU. Rii.Jeirão no Estado de S . Paulo; entr e Parnahyba 
e Jttnqiahy. 

ABREU . R io elo Estado ele Goyaz , em T a.gua tinga . 
. AB~EU (Por~o do). Situado na mar$'em dir . do rio Una, 
JUnto a sua foz, distante cerca de 136 Juls. ao S. da crdade do 
.Recife ; no Estado de Pernambuco. Em 1854 dizia o directo r elas 
Obras P ublicas d_? Estado : «Er a por este porto, dantes accea 
s1vel a embar caçoes de 80 a 100 ·toneladas, que an t igamente se 
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exportavam a maior parte elos produdos do Valle elo Una, um 
dos maior es, mais fa rteis e a bundantes do Es tado. A fa lta de 
oot' as pl'ecisas para canalisação das agttas, as dii:l'erentes ·e 
al ternadas mudanças de cl irecções, que annualmente tomava o 
rio na sua foz, afasta r am- no ele sua pQsição e obstr uíram-no ·a 
ponto de não admittir preaen·temente embarcações, que deman
aem mais de seis pés de agtta. Além d isso a fal·ta de boas 
communicações dos diversos centros ele producção para esse 
po1·to, e o estabelecimento ele navegação por canoas e barcaças 
Hzeram diminuir o seu commercio, a pon to ele achar-se hoje 
quasi abandonado, conser vando apenas cinco a seis barcaças 
no trafico do commercio» . 

ABR EUS. Log . no mun. elo J uazei ro do Estado da Bahia. 
Ahi existe uma gruta, que pode ser consider ada uma elas mais 
bellas elo Br azil . 

ABREUS. Serra elo Estado ela Bahia, no valle do r·io Salitre . 
Nella existem va rios tumulos de índios, dispostos de modo que 
parece indicarem ·ter sido esse logar especiaLmente destinado a 
um cemi'terio. 

ABRIGO. Ilha elo Estado elo Matto Gr osso, no rio Par aná, 
proximo á foz do Iv inheima. O 1• tenente Silva M<~ia, na sua 
Exploração do Alto ParanÚJ, Ivinheima c Brilhante, diz : «Deixei 
a bana do Ivinheima e segu i Paraná acima. Sobrevindo unt 
forte tempor a,l elo SE . , com bastante vento, tive de a·tt·avessar 
para a margem esq . , afim ele a brigar-me em a lguma ilha ; 
e com efieito ámarl'ei o navio entre duas ilhas, l ivre de todo 
o perigo , achando-se ahi de fundo uma braça em areia. O r io 
agitott- se bas·tante, e trazendo o navio a reboque, a prancha 
e a barquinha, aiudd. mais clitftcultosa foi a navegaçã.o, nada 
deixando ver a cerração. A' ma ior destas i!ha;s puz o nome ele 
A.bngo, por ter nella amarrado o nav io . e á outra por ser muito 
pequena, o de Sagtlim». · 

ABRIGO. R ibeirllio do Estado de·Matto Gr osso, atf. ela mar
z~m cl ir. elo rio P ar arrá., en tre as boccas dos r ios S LtCUl'iU e 
v e r de . 

ABROLHOS. Grupo de cinco ilhas defronte da barra do rio 
Caravellas, a 30 milhas da costa ela Bahia. A maior e mais 
oriental denom ina- se Santa Barbarà , e as outras , Redonda, 
Syriba, Sueste e Guariba . Sob1·e os parceis desse g1·upo pes -
cam-se mui tas e excellentes garopas, do que faz- se consider avel 
commercio. São em geral ar idas , servindo ele refugio a mi
l hares ele a vês ac1uaticas. Após chuvas prolongadas, obser
vam- se filetes de agua doce filtrando atravez dos rochedos da 
ponta Leste ela grande ilha. «Essa a11ua, porém, diz Mouchez, 
e insutftciente para a<> necessidades ue t res ou quatro homens 
encanegados ela guanla elo phar ol, os quaes são obr igados a en
cher su<J, cia·terna com a aguada chuva que cabe elos ·te lhados da11 
casas,» A na·tureza geologica dessas ilhas parece ser a mesma 
que a de todas as ou tras tl ho tas que se encontr am na costa d 
Br az il ; é uma rocha esbranquiçada que facilmente se clesag t·e'it.
ao ar e end urec3 ao con tr a r io na agua . Sobt•e o ancoradoan
dos Abr olhos assim se expressa Mouchez : «Estas quatro i ' 
formam uma pequena bacia ele cinco a seis amarras ele d1fi 
tro, na qual se encontra um magniflco ancoradouro com ' nas 
~etros ele fundo ele ar reia e coral quebr ado e de seguran~ra~o~, 
üca-se perfe1tamente abl'igaclo de todos os ven·tos, com 
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dos do S. a OSO.; quando estes sopram, suspen de -~ . e 
fundear ao N. da iiha de Santa Ba1·bara, a t res-" e diOcese 
amarras de distancia em ftmclo ele oito a nove metJ;i det 24 b ~e 
passar por Lés te ela ilha, a u ma amar t•a de dis taL1 e se em ro 
ou então fazer a volta pelo O. das ilhas Serib. 
Pode-se, emfim fundear por toda a par te que seJ Negro, entre 
elo merid iano do phal'ol, com a un ica pr ecaução dtauabury . 
antecipaclamen·te a na·tureza elo ftmclo, para não a . ~ b h 
alguns bancos de coral. E ntra -se na bacia fo rmada 1 ay Th 0 

tas por t res passos cl ifferentes ; o maia conunodo é ~6 e as, 
entL·e a ilha Seriba e a ilha de Sueste enco~ltra-se 15 .vs 
ele f undo no meio elo paaso . Como existem alguns cor a:io que 
bor~am as !lhas deste lado, é conveniente !].ão approxi,mar-se 
murto dellas . Quando ae passa po r Léste das ilhas de Sant a 
Barbara e ele Sues te é preciso, ao contrario, cos teal-as bem ele 
perto , na dtstancia ele uma ou duas a marras no maximo, por que 
um pouco mais a t'as tado de lias encontrar- se-hiam as prime iras 
agglomer ações ele cor aes do Parce l dos Abrclh os» . 

ABROLHOS (Parcel dos). Posição geogr b.phica: ponta. do 
Nor te, lat. 17° 54' 5" S ., long . 40• 59' 00" '"' O ele Pm·i r. (4° 
31' 2" a .E. elo R . de J ane iro) ; pon ta do Sul. lat. 18° 3' 10" S., 
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lon g. 4Qo 59' 3011 a O. de Pari'l: (4° 30" 3211 a E do R. de 
Janeir o). - Este r ecife, o mais ao mar de todo o grupo, tem a 
fôrma de. um crescente irregular, orientado Nm·te- SLll, no sen
tido de seu comprimento, e tendo a convaxidade voltada para 
Léste. O centro da concavidade, ao O., e occupado pelo pequeno 
archipelago de ilhotas situadas a meia milha a O. da linha Nor
te-Sul que passa pelas duas pontas do crescente, de sorte que o 
meridiano do pharol f6rma exactamente o hmtte :-0. - dos 
fundps perigosos de todo o 1·ecife elos Abrolhos. Os ltmLtes exte
l'iores deste r ecife são cruito menos extensos do que suppunham 
todas as antig>J.s indicações. Os ul·Umos cor aes perigosos estão 
afastados do ~harol quatro e meia milhas para o NN 15 ., quatro 
milhas para E., e seis milhas para o SSE. e para o Sul. Exis·tem 
ainda além destes limites alguns baixios destacados , bastan·te 
profundos, permittindo ser atravessados sem perigo. En·tre as 
ilhotas e o recife ha um canal de duas a tres amarras de largura, 
que peJ.TmHte contornar as ilhas em fundos ele oito a uove 
metros. O Parcel dos Abl·olhos compõe- se de agglomerações 
de coraes de p equena extensão, bas Lante afastadas umas das 
outras, e elevando-se verticalmente ele uma profundiclade méclia 
de 18 a. 20 metros . São co:nplet amente cortadas a p ique e não 
descobrem ou não rebentam senão no c<:ntro elo recife; para os 
limites exteriores acham- se sempre immersas e rat·amente se 
denunciam. Sobre o Parcel dos Abrolhos, os coraes acham-se 
tão espalhados que pode-se muitas vezes atravessar toda a 
extensão do banco sem encon·trar um umco coral, nem fundos 
menores ele 12 ou 15 metros, como ·aconteceu diversas veor.es ás 
nossas embarcações . Um aviso a vapor com bom tempo e s ol 
pela popa poderia, pois, governando com a vista ele um ponto 
elevada da mastreação, passar atravez deste banco, como se 
;pratica por entre os coraes da Oceania. Ja dissem os que todos 
esses coraes são de f raca consistencia e que produzem, quando 
tocados pela quilha do navio, como que uma solução de cal 
que enbranquece o mar ao redor elo navio . A unica manobra a 
tentar, quando inexperadamente o navio se acha sobt·e elles, 
é procurar sahir exactamenle pelo m esmo caminho pelo qual 
se entrou; a maior clifliculdade consiste em fazer r odar o navio 
·em um espaço muitas vezes t ão aper·tado c1ue elle toca esses 
coraes ao mesmo tempo em varios pontos do casco. A presença 
elo pharol e elo grupo de ilhotas acima elo hodzo n·te, cinco ou 
seis leguas antes que se chegue ás proximidades clo3 escolhos , 
dá toda a facilidade para navegar sem perigo em torno deste 
recife. Da remos sobre este assumpto mais amplas informações 
no paragrapho relativo >Í. navegação dos Abrolhos (Mouchez. 
Les c&tes du Brésil, p. :129). Vide Pa>·cel das Paredes, Ped>·a
Lixa e Ped,·a Grande . 

ABROLHOS. Pharol na ilha de Santa Barhara do grupo 
dos Abrolhos, aos 17° 57' 31" S. e 4o 27' 43" E. elo Rio de Ja
neiro. Torre circular de ferro fundido. A altura do fóco é de 
13m,SO acima do solo, 48m acima do nivel do mar . E' de 
eclypse . Catoptrico. Alcança i7milhas . Acceso a 30 de outubro 
de 1862. 

ABÚ. Cachoeira no rio Negro e Estado do Amazonas . E' a 
primeira que se encontra ao penetrar na secção euchoeirada do 
rio, 

ABU ARÁ. Rio do Estado do Amazonas ; nasce ela serra 
.:M:aduacaxis e lança- se no rio Negro pela margem esq . , um 
pouco ao N . da pov . de Caldas . lfl' de agua branca e tem ca
coaes e salsaparrilha junto às serras. Sua foz fica entre o Juam 
hú, Inambú ou Inabú e o ribeiro de Sabttrtu•uá . 

ABUDUÇUHAM. Lago do Estado elo Amazonas, á margem 
dir. do rio Purús, proximo das barreiras do Hypuciariahan 
(Dr. S . Coutinho). 

ABUFARY. Dist. policial da del egacia do tel'mO ele Ma
p.aos, no Estado do Amazonas, no rio Purús. 

ABUFARY. Lago do Estado do Amazonas, nas proximi
dades dos l'lOS Solimõea e Pnl'ás . Communica com o lago Gua
ja.rateua, que desagua no Purús 213,5 milhas acima da sua foz . 
Do Abufary parte um paranamirim que vai sahir adeante no 
Purús, cerca de 260 millias do Guajarateua. 

ABUFARY. Rio ~o Estado do Amazonas, affi. da margem 
esq. do Purús . Aba;xo do lago T aua_riá deita um fu-:o que 
tambem vai ao Purus e que é denommado Boca de Gtma do 
Abufary. Em sua margem esq· fica o lago do mesmo nome. 

A BUNÁ. Morro situad~ na margem esq. do rio Madeir~, 
entre a cachoeira da Fign!llra ou das Araras e a das Peclernet
ras ; aos go de lat . , defronte da conf. do Abuná. 
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ABUNÁ. Rio que clesagua na margam esq. do rio Madeira, 
entr e a cachoeiril. das Araras e a das Pederneiras . E' o ponto 
mais occidental do Estado de M:~~to GroõSO. Em um a.rtigo 
sobre a Amazonia publica do no D iario (lo Gr·ão Part:i (outubro 
de 1884) lê-se o segu in te : « E11tra as cachoeiras das Araras 
que os enganheiJ·os K eller co llocam aos go 55' 5" 8 ele lat. 
S . e 22° 15" 20' ele long. O. elo Rio ele Janeiro, a 27. kils. elo 
Ribeit·ão, e a das Pederneiras, que os antigos demarca1·am aos' 
9° 31' 20", e que dista daquella 65 kils., 1ança-se no Madeira o 
Abuná., ou rio PL·e to. Segundo escreveu o PadrP. Vieira em 5 de 
outubro de 1653 ao provincial Francisco Gonçalves, chamavam 
os inclios Pai Abuná. aos paclt·es ele vestido preto. Fiéa a 
barra, larga de 60 metros. a 50 kilometros ela cachoeira das 
Araras, a iOD ela confl.. do Guaporé com o Bani, a mais de 
1.300 ela foz do Madeira no Amazonas, E' o ponto m a is occidental 
elo Madeir a, como o que lhe esLá fronteiro o será do Estado de 
Matto Grosso. O Abuná corre ele O. para L. e se u curso é quasi 
sempre interrompido pelas cachoeiras. L ogo ac ima de sua foz 
ha uma cachoeira que ·toma o t•io de margem a mat·gem, com 
bastante altura ele cocheclos, pelos quaes arr emessa-se a agua 
com ex:traorclio aria impetuosidade . Constatou-se que nestas 
regiões das cachoeiras, as aguas elo rio são sensivelmente mais 
elevadas do nivel a inda m esmo q uanclo e e deslisam unidas e 
calmas, sem marnlhos nem escarcéos, o que se explica pelo 
obstaculo que os parceis oppoem á agua que desce e que por
tanto ahi M detém e avol uma . Tambem é notavel o movi
mento das aguas nessas paragens de ca~hoeiras ; o rio parece 
dividido em tres zonas: no meio a carredetra, onde a velocidade 
é, enorrrie, e lateralmente os ••emansos immoveis como agua 
estagnada. Entre estes e aquella uma outt·a corrente em sen
tido inverso ao elo rio, sendo digna ele ob~ervação tal clifferença 
de movimento em supedlcie tão unida, e de que a separação 
é, por assim dizer, linear. São claras as ag·uas do Abuná; 
as mat·gens semp·re altas, de um e ele outro lado, só em poucas 
partes são inundadas pel as cheias . » E' tambem denominado 
Uawomanú. , e te m em suas margens muitos seringaes . Recebe 
pela dir. um aff. de pequena importancia, o Ysiparnanú.. 
Em sua parte inferior es tá obstruido pt>r varias cachoeiras Dista 
cerca de 54 kils. do Orton a.EL do Beni. « As ca heceil'as deste 
rio, diz o coronel La bre, são desconhecidas ; corre de OSO para 
ENill ; desemboca no rio Madeira aos 9° 40' de Jat. S . e 2.2° 8' 
de lon g. O. do R io ele Janeiro. Parece ter curso extenso por 
qu e onde o att•avessei , a 500 kils. ou mais de sua foz, trazia sua 
corrente um bom cabedal de agua . ·T em um !)urso presnmivel 
de 800 kils . com uma largura de 60 a 70 metros. E' navega
\·el, si bem que ·tenha cachoeh·as, segundo informações dos sel 
vagens. Com effeito, navegando eLl por elle ela boca para cima 
alguns kils . encontrei uma cachoeira a quatro kils. acima, pude 
transpol-a fazendo subir a canoa vasia á sirga. No ponto onde 
houver de passat· a estrada do Acre para o Madre ele Deus, é o 
Abuná (P~we>·uhan em guar ayo) mais estreito, mas tem capa
cidade para navegação ele canoas e lanchas a vapor, de modo 
a transportar os seus produc·tos para o porto ela estrada, qner da 
parte superior ou ela inferior, podendo alimentar um grande 
centro commercial, por ser abundan,te em productos n aturaes." 
(Do Ama.•onas á Bolívia.) 

ABUNÁS. Nome por c1ue os indigenas conheciam osjesuitas e 
qtte quer dizer vestido preto, corruptela de ob vestido e 1ma 
preto, por causa do habito p>·eto que traziam. Aos padres de 
Santo AntJnio chamavam Tucura, gafanhoto, pela semelhança 
elo capuz destes frades com o gafanhoto . Vide G . Dias ( Dicc. 
T 1tpy) verbo Pay (O p ad>·e F . Pinto ou .-1 p>·imeira cateches& de 
mclios no Ceará. p or P . N. Borges ela F'otlseca; p. 21., not. 24). 

ABUNDANCIA. Corrego do Estado de Matto Groeso; nasce 
na set'l'a do Taquaral; passa na estrada geral de Cuyabája 
Goyaz, a 6 (1.2, segundo outros) do Passa Vinte. 

AEURÁ. Serra elo Estado ele Pernambuco, entre a freg. dG 
N azat·eth nesse Estado, e a ele Cabaceiras , na do Parahyba 
do Norte . (M. C . Honorato.) 

ACABA DE QUERER. Pequeno rio elo Estado de Minas 
Geraes; clesagua na margem esq . do Piranga, entra a foz dos 
rios Guarará e Agua Suja. 

ACAB A MUNDO. Aldeia do Estado de Minas Garaes, em 
terreno montanhoso, ao N. da cidade de Ouro Preto. 

ACABA MUNDO. Lavra ele diamantes no rio Jequitinhonha, 
Estado de Minas Geraes . Fica proxima ela barr a do ribeirão' do 
Inferno. .. 
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ACABA M UNDO . Serra .do Estado de Minas Geraes, na 
eg. do Morro de Gaspar Soares ( In f. loc.) 
ACABA RABO. Rio do Estado de G)yaz, aff. do S . Bar 

tholomeu, que o é d<J Corumbá. (R. H. des Genettes .) 
ACABA SACCO. Log. no dist . do Milho Verde e mun. do 

'Serro; no Estado de Minas Geraes. 
ACABA SACCO. Pequeno ' rio do Estado de Minas Geraes, 

a:ff. do rio Jequitinhonha, ahi conhecido pelo nome de Ma
çangano. 

ACABA SACCO. Carrego do Estado de ~in as Geraes, aff. 
·do rio Abaeté pela margem esq . banha o d1st. de Nova Lo
rena. (In f. lo c.) 

ACABA VIDA. Nome de uma malta existente em S . José 
do 'focanüns, no Estado de Goyaz. Ahi residem 1ndios fe· 
rozes. 

ACABA VIDA . Carrego do Estado de Goyaz, banha o mun. 
de Santa Luzia e desagua na .margem dir. do rio das Arêas. 
(Lnf. loc ,) 

ACABLO . Grande ilha no rio Negro, atr. do Amazonas, no 
Estado deste nome. Fica na bocca do Mat'ié. 

ACACIO. Rio do Estado do R~ G. do No,rte, desagua no 
Apody pela margem esq. 

ACACIO. Ribeiriiio no Estado de ·Minas Geraes, no termo 
do Pomba. Vai p ara o rio deste nome. 

ACAHY. Pov . do Estado de Pernambuco, no num. de 
Cimbres. 

ACAHY . Serra do Es~Ml.o do Parahyba do No·r·te, no mun . 
de S. João do Cariry. (In f. loc.) 

ACAHY. Serra do Estado de Pernambuco, sobre a qual 
acha-se o pov. Alagoinhas, J?e rtencente á com . de Cimbres. 
Della nasce o rio Ipojuca . Aíhrma M. ela Costa Honorato que 
essa serra é tambem denominada Ararubá.. 

ACAHY. Rio do Estado do Pará, aff. da margem di!·. do 
Xingú, tl'ib. do Amazonas. Corre da E . para.N. Su as margen,s 
são revestidas de matto escuro e espesso. 

ACAHY. Sacco existente na lagôa de Araruama, no Estado 
do Rio de Jane'iro. Fica entre a ponta de seu nome e a de Mas
sambaba. 

ACAHYRA. Ilha do Estado do E. Santo, ao N. da pov . de 
Una do Guarapary, em frente á praia da Ponta da Fructa e a 
SE. das ilhas Toninha e Cambaião . 

AÇAHYSAL. Uma das malocas "·da tribu~ !Vlauhés, antigos 
1\fa<>ués; -no Estado do Pará. (B. Rodrigues. Rio Tapajoz, 1875. 
p. ~3i.) 

ACAHYTEU A . Cac'hoeira no rio Xingú, junto da aldeia de 
Miry, na com. de Gm·upá e Estado do Pará. 

A CAIÁ. Morro ao SO. da Ilha Grande, no Estado do Rio 
de Janeiro. Jaz aos 23° 151 1211 de Lat . S. e 46° 49' 28" de 
Long. de Paris. Mouchez dá-lhe 350m de altura. 

ACAIÁ . Ponta na Ilha Grande e Estaclo do Rio de Janeiro 
entre a ponta dos Micos e a de Taiassú . : 

A CAIÁ. Lago do Estado do Amazonas, na margem di r. do 
rio PLtrú;;, en·tre os lagos elo Macaco e Tucwnaré. 

ACAIXI. Rio do Estado de Matto Grosso, 'Lrib. do Xíngú. 

ACAJ A TUBA. Log. do E atado do Amazonas, no Ri!o Negl.'o . 
Vide Accbjtttuba. 

ACAJURÁ. Pequena aldeia situada na margem dir . do rie> 
Xingú, aff. elo Amazonas. 

ACAJUTUBA . Enseada da margem meridional do t'io Negro, 
proxima a enseada el os Ta ru.m ás . Em sua ponl!J- inferior fica 
si1.uada a boca do furo de Guariuba ou Guarioca iPelo qual, sem 
ser preciso passar á vista. da !ortaleza. nem. desembocar a 
barra elo rio Negro, se va1 .sahn, na. d1~~tanc1a d~ um d1a de 
viagem, acima da foz do r10 dos Sollmoes,. fac llrtando-se de 
im·emo a communicação de um com o outrorJO (Dr . Alexandre 
Rodrigues Ferreira . ) Ha quem escreva Acajatuba. 

ACAMPAMENTO. Log . do Estado do Paraná, ne dist. do 
Rio Negro . 
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ACAMPAMENTO. Passe no r1o Piraíiny, no Estado do R. 
O. do Sul. E' de granc1e frequenc·ia . Tomou esse nome por ter 
sido ahi o lagar em que quasi constantemente acamparam as 
fo·rças dos dissidentes em 1835 . 

AÇANCÊ. Uma das malocas da tribu Mauhés, antigos Ma
gués; no Estado do Par.á . (B •. I-todrigues. Bio Tapajoz, 1875, 
p . i 34.) 

ACANGA-PIRANGA. Selva;gens do Estado do Amazonas. 
Estacionam na foz do Jamary, mas levam as suas excursões até 
o Jacy-paraná nas cachoe,tras do Madeira. 

ACANGUERA. Cachoeira no Tio Tiété, Estndc de S . Paulo. 
Fica e1lt1'e a cachoeira JLtrumirim e o pot·.to de Araritaguaba, 
onde outr'ora começava a navegaçãio para Cuyabá. « AcangueFa, 
diz o Dr. Lacerda, que diz cabeça que foi, ou caveira: tahez 
J)Orque se achasse alguma caveira., Azevedo Marques escreve 
Can,quei?·a . · 

ACAPÉ. Riacho elo Estado do Parabyba do Norte, a/J. da 
margemdir. dori0Abiahy. (B . Rohan . Msc .) 

ACAPÚ. Rio do Estado do Pará,, des-agna no lago Janauaça 
ou Jara-uaçá, que tem communicação com o rio Cuminá .ou 
Arepecurú, trib. principal do Trombetas. 

ACAPUP ARANÁ. Rio da margem septentrional do Jupurá 
ou Yupurá, lt·lb. elo Amazonas. (Ignacio Accioll. Chorogr. Pa
raense. 1843 .. ) 

ACAPÚ-P U CÁ. É assim denominada a margem d-ir. do rio 
J"aput·á, cornprehendida entre as costas do Cuiaru·té e a do 
Gomes . 

ACAPUTEUA. Pov. no mun . de Cametíi. do Estado do Pará. 
ACAPUTUBA. Igarapé d0 Estado do Pará, banha o mu~ . 

de Muaná e desagua na margem esq . do rio At,uá, trlb. da 
babla de MaraJó. 

ACARÁ. Villa e mun . do Estado do Par~ na com. de 
Belém, á .margem ésq . do rio do seu nome, cer~a de 120 kils. 
distante daquella cidade; com 200 baba . 01·ago S. José c dio
cese de Belém . Foi creada poro chia em 1758. Incorpor·acla ao 
mun. de Mojú pela Lei Prov. n . 279 de 28 de agosto de ,1856 · 
1·eincorporada ao da cap. pelo art. I! da de n. 441 de 20 cl~ 
agosto de 1864 ; ao de Mojú pela da n. 628 de 6 de outub,·o de 
U170. Elevada á ca·t)legoria de villa pela ele n . 839 ele 19 da 
abril de 'i8i5. '!.'em duas eschs. publs. ele inst. prim. Agencia do 
CorreiO. Pertence ao i o d1st. ele1toral, CUJa séde é a cidade da 
Belém, Em 1881 alistanm-se uella 4t eleitores. O mun. que 
tem 8 . 0@0 hafus., é banhado pelos 'rios e jgarapés Acará, Acará
mirim, i\1ariquita, Jm·up.at·iteua 1 Araxiteua e di>ersos outros. 
Cultura ele arroz, manchoca, mJlh(i), canna de assucar e tal:iq,co 
de optima qualidade; a do algodão está completamente aban
donada . A industria consiste na extracçâo ela borracha . Sobre 
suas di visas vide, entre outras, a Lei P1·ov. n. 1.063 de 25 de 
Junho de 1881. <<A vill·a do Acará, diz o Sr. Manoel Baena em 
s·uas Informações sobr·e as COl?W?'Oas. do E stado do Pauí. (1885), 
está situada á margem esq. elo rio Acará quasi em frente da 
juncção do i'lnritipitanga com o Acará -miry ou rio Pequeno, 
como é mais geralmente chamado, a Ui kils. da capital, em tal'
reno baixo á beira do rio e alto para o cenlro, com clima re
gular. Consta de 50 casas de boa conslr ucção e á moderna, 
dispos ta., em cinco ruas e uma praç,a, egreja ma·triz, ·talvez o 
primeiro templo do interior elo Est.aclo, tanto e:n proporções como 
em architectura ; cemiterio, quatro pou·tes magnífica"> no porto, 
uma pa·daria, paço municipal (predio particular), seis casas 
commerciaes no interior da vi lla e 25 fóra, algumas de 
importante capital, agencia do C01'J•eio, collectorias geral e 
provincial. duas eschs . publs. uma elo sexo masculino com 40 
a lumnos e e>u·tra do femenioo com 39 alumnas . A ]lOp . da villa 
é estimada em 20tl alm.as e a elo mun . em 8.000, disseminada 
pelas margens elos rios Acará, MiJriLipitanga e rio Pequeno, e 
igarapes, em maior n1UJ11ero, porém, no Jul'upa-riteua At•axi
teu~, Tapiocana, Igarapé-ass~ de baixo, Mariquita, 'rgarapé
assu clé.cu11a ou A.rapt~angussu, Piting-a, Manhangaua e Sapu
cata .. Cult1va- se mand,lDca,, a rroz, milho~ canna e tabaco, repu
tado Igual ao do no rapaJoz, que passa ,lJOr ser o melhor do 
Estado. Tem tres engenhos de canna ele ass11car movidos um a 
agua, um a animaes e um a vapor . Exporta J'al'inl'la, arroz 
milho, cachaça, assucar, pell~s, oleo de copabiba e cacáo, em 
pequena quantidade, muita madeira para construcção cívil e 
naval, casta nhas e borracha . No Miriti·pitanga, 2o dist. ela vlJ.la 
c a distancia de cerca da 156 kils., está sHuado o aldeiamento 
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daquella denominação, o qual se compõe de 101 índios da tribu 
Twry~táJ•a, sendo 54 homens e 46 mulheres . São. amigos .do 
·trabalho. No outl'o r io, Acará.- miry, existe o alcleiamento 
desta d~nominação, di vicl iclo em ~t·es grupos 011 a ldeias ele 
inelios : o 1° no iganvpé Mariqui ta gr a nde, é fonn 'Ldo pot· i ncli
viduos ela t r ibu dos Tembés em numet·o de 76 . Estão quasi civi
lisaclos pela proxim idade e:U 'que ficam elo pov.; o 2° está situado 
á m<J,l'gem esq. elo riú e cauta 71 inclios da trib u . Ttoryuánr,; 
e o 3o na mar o-em dir • . for mado por 1Ud1os da tr JbtL Tembés. 
São os mais a~astados da pov. e por isso menos c i vilisaclos . 
Culti vam mandioca, ~wroz, milho e faijão , pa 1·a consumo, clando 
.o excedente em pe1·muta ele bzenclas, espiogaeclas ferragens, · 
etc . Ext1·ahem oleo de cop<thiba, madeieas , es topa e fazem 
pequenas canoas. Além do v<tpor ela linha subvencionada pelo 
estado , que faz duas viagens meusaes , ha um servi-ço mu ito 
regul ar ele Ja,nchas a vapoe de itüciativa par ticular q ue vão 
até ás cabecei1·as do rio>>. ' 

ACAR.Á.. A.l~eiamento elo Estado elo Pará . Os índios que 
~h 1 habitam .sao mansos ~ acham-se dissem inados por uma 
area ele 19 luls. ele extensao, vtvendo em palhor;as e occtl pan
do-se principalmente na eürac(;ão ela madeira. 

A C ARÁ. Log. do Estado de Sergipe, no mutL da capital. 
A C ARÁ . Rio do Estado do Pará ; fó rma c~m os rios M ojú 

e Guamá o Guajará. que banha D. cidade de Belém. Enviancl0-nos 
uma noticia elo mu n . do Acará, diz o Sr. Cap itão F rat:tcisco 
Xavier A. de Oliveir a: «O r io Mir i ty- pitanga, cujas nascan;tes 
pt·oveem de igapós ou h~ejaes, tem u_m curso na>;egavelde 200 
a 2.20.1egm1;s e r e_cebe ?s 1~a rapés segumtes : p ela mat"gem clir . , 
o Yua- assu, Ipltmga, rure, Ipttmga ele baixo, Igal'apé-as lú ele 
cima; e pela esq. , o Car uara, Sapucaia, além de outros . No 
lagar onde está ecl ifi.caela a villa, 20 leguas mais ou menos ela 
cap. elo Pará., este r io per de o nome de Mir i ty- Pitanaa para 
·tomar o de Acará ; ou antes o Acará bifLtrca- se na al tu~a ele 20 
l eguas mais ou menos ela cap ., e fó rma o r io Mir ity- P i·t<tnga e o 
rio Acará-mirim ou rio Pequeno, que toma o rumo ele SO .. 
Desaguam n o A caní,, que é uma das b ifttrcações do rio Guaja·r ii., 
os igarapés seguintes : á cl h·. Mar iqui ta , Araxi'teua Castanh ei ro : 
-e á esq. , o Igarapé-assú ele ba ixo, T apiocaua, J U:rupar y- te ua e 
I tap icurú . » Segun do affir ma Baeua , no s itio denominado 
G·mnarú., nas vertentes elo Acará., existem minas ele our o q ue 
nunca fo r am explor adas . «O r io Acará, d iz Ayres ele Casal, 
tambem co usicleravel e ele vantajosa navegação aos faze ndeiros 
<le suas adjacencias, repat·tidos em var ias fregs. , perde o nome 
uni nclo- se ao Mojú, pela d i r., qua·tro leguas aoS . da capi~al ; sei s 
m ilhas abaixo claquella con:fl. mecltu Condami ue o Mojú e 
achou 749 toezas ele largura . , 

ACARÁ. Uma elas malocas da tribu Mauhés, antigos 
Magués; no i!]stado elo P ará . (B . Rodrigues. Rio Tapaj oz, 1875 , 
;p . :l34 . 

·ACARÁ . Igar apé elo Estado do Maranh ão, desagua no rio 
Pinclal'é. Communica com o lago elo mesmo nome e es·te com o 
Acaryassú. (Pereira do ·Lago . Rev. do Inst . Hist . ) 

A C ARÁ . Lago elo Estado elo Amazonas, clesagua na ma1·gem 
esq . do r io Sulimões, acima elo lago da (i)nça e ela il ha de 
Codajaz . 

A C ARÁ . Lago elo Estado elo Amazonas, defronte ele Baetas, 
na margem escr . elo r io Madeira, a 309 mi:lhas da embocadura 
<leste no Amazonas . 

. ACARÁ. Lag·o elo Es·tado elo Mar anhão; a O. de Mo nção. 
'l'em comm unicação com o lago Acar y- a ssú . Em suas margens 
halntam os Timbyras. (A . B. Pereira do Lago I tine·mrio da 
Prov · do lil[ a1·anhão . Rev. do I nst . Hist Bms. T. XXXV). 
· A C ARÁ . Lago do Estado ele Goyaz, ao S. da freg . ele Santa 
Leopolclma, per te ncente ao t ermo ele S . José elo Arao-uaya e 
pro~ im? da co?-ll· do rio Vel' me~ho com o Ar agttaya. «'hraucle 
lao-oa sttuacla a margem. esq. do r1o Ver melho para onde sangra 
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aj.xo da lagõa elos Tigre.s, proxim o á. contl. do rio Vermelh~ 

n o Ar aguaya . P resta-se a navea-açio. em q ualquer tempo. E' 
abundante ele pe txes · " - J · M · P. ele Alencastre. Diccionario 
(Msc.' ela Bibl. Nac .) . 

ACARÁ . O 1o tenente R T~_:va1· es, n o seu t rabalho () Rio 
T apajoz (1876), descrevendo a rag1ao encachoeirad a.desse rio faz 
menção de uma cachoen·a d esse nome . 

ACARÁ- ASSÚ . . Ilha elo Est~do elo ~ará, no rio Amazonas, 
]n·oxima ela ilha Urnará e uba1xo ela villa ela Prainha. 
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ACARÁ- ASSÚ. Lago elo E stado elo Amazonas, no mun . da 
Villa No ,·a ela Bar reirinh a . 

ACARACÚ . Vide Acarahú. Segtmclo i\ia r tius ( G-lossa?·ia 
L in.r;uantm Brasiliensium, p. 489) Acaracú provém ele acawí, 
}Jeixe, acá. corno e hy agua : r io de peixes de coruos; ou aca.n i , 
guassú g l'ancle, e hy: rio de peix:es g t·ancles . José ele Alencar 
no seu romance I raccmct, p . 207, 3"- edia., diz : «O nome elo rio 
Acat·acú vem ele acará garça, co buraco, toca, ni n1w, e y som 
cl ui.J io entre i e u, que os portuguezes or a exprimiam ele u m, 
ora de outro modo, significando aguct . R io elo ninho das garças 
é pois a t racltteção ele Acaracú ." «Nenhuma, porém, é acceitavel , 
diz o Dr. Paul ino Nogu eir a (Voe . Indig.-Rev. elo I nst. do Ceará.; 
40 trimesL-re , 1887) ; pois nem o rio ·tem peix:es graucles, .n em 
de cornos, nem có signifi. c<t bur aco, como asseyer a B . Caetano 
na Rev. Brcts . T . II . p. 35'1. A ver dadei ra me pm·ece: acará 
garça e có quin ta ou r oçado - q uüüa ele garças, ele que as 
margens elo r io são abunchtn·tes a inda hoje: garças brancas, 
g randes e pequenas ; }Jardas, gr aucles e peq nenas ; e azues 
co o heciclas pelo nome ele tamatião (Vide F r. Francisco dos 
P ra.zeres Maranhão. CoZlecção de Bltimologias ele Nomes Brasis, 
na Rev. do Inst. H ist. , T. 8, p. 70)». 

ACARAH Ú . Ciclacle e mun . elo Es tado elo Cear á., n a com . 
ele Sant ' Anna, na margem oriental do rio Acarahú, a cinco kil s. 
do mar . O ten eno do mun .. na par t . do littoral. presta-se :l. 
cultu t· a ela canua, ela ma11clioca e ele var ias legumes. Ha gmncle 
pesca na bana elo A.carah'lL. Para o inter ior, cria- se gado em 
grande q uautichtcle . Seu ·terr it.orio é regado pelos rios : Acar <:hú, 
Aracaty- assú, e Aracaty-m irim . Orago ele N. S. ela Conceiçao e 
d iocese elo Ceará . Segundo o senador Pompeu foi essa freg. 
Cl'eacla por Dec. ele 4 (ele 5 s ~gunclo outr os) ele setembro de 1.832, 
e segtmelo .Tosé Pompeu ( OhOJ'OfJY' . elo Ceará) e o Rehvt.' ela Rep . 
ela !;lstatistica, por P rovisão ele 12 d e setembro ele 1766 . Na 
legishtção pt·ov . encontra-se o segLün·te: O a.rt. I ela Lei n . 
:l39 ele 10 ele sefembro ele 1838 cr eou <t freg. de Sant'Anna na 
vi lia do Sobral: o a r t. I da de u. 283 ele 15 de dezembro 
ele 1842 t r a;ns t'Úiu a matl'i z ele Sant.'Anna p ara a capella ela 
Bw·m do A.ca?'acú, filial á mesma matriz, co:u a denomin ação 
de f eeg. ele N . S. da Conceição da Ba1·ra do Acar acú ; lo a r t . I 
ela ele n . 475 ele 31 de j ul ho ele 1849 elevou a villa a pov. ela 
Barra elo Acaracú com a clenomi nação ele vil! a do AcClll·acú.; 
o art . II ela ele n. H i 5 ele 27 de otllubr o ele 1864 elevou- a a 
com. , abrangendo os te r mos elo r~caracú e Sant'Anna, a ele 
n. :l.237 ele 27 ele novembro ele 1868 tr ansfer iu a sécle ela com. 
elo Acaracú para a então v.illa ele Sa tr t'Anna; rebaixada ele 
com. pela de n . :1980 ele 9 ele agosto ele 1882; eleva;da;:;, ca
t heg-oria de cidade pela ele n . 2019 ele 16 ele seuembro ele 1882. 
P erdeu a éleo ominação ele Acar 3.CÚ pela de Ai:arahú pela Lei 
Prov . n . i8H ele 22 dejaneh•o de 1879 . CompTehendeos.povs. 
Cruz, Almol'ala, Sa,n ta Cruz e J ur ityanha . Pertence ao 3o distr. 
eleitor a l , cuja sécle e a cidade elo Sobr al. Em 188.1, alistaram-se 
nella 180 eleito l'es. Em 1872 o mun . ti nl1a 13 .374habs . Além 
da egrej a m atriz, tem um a capella de S. Benedicto. Sobre suas 
divi sas vide : Dec . ele 5 de setembro ele 183.2; Leis P rovs. 
n . 283 ele 15 ele clezemh t· o ele 1832, a;rt.. U ; n. 139 ele 10 de 
setembro ele 1838 ; n. '102 ele 26 ele selembt·o de 18!6 ; n. 468 
ele 29 àe agosto ele 1848, ar t. li; n. 480 ele 3'1 ele julho ele 1849, 
art. II; n . 552 ele 27 ele novemb t• o ele 1851 ; n. 658 ele 29 
ele setemhl'o cle 1854; n . 707 de31 clejul llo ele Ul55 , n. 768 ele 
8 de ao·osto ele 1856 ; n. 1642 de 19 de setembt·o ele 1874, art. I ; 
n . 196° de 15 ele setembl'O ele 1881. aJl'~S . I e II. Tem duas eschs . 
publs . ele i nst . pl'im . Cl'eaclas pela Lei P rov . n . '192 de 1.6 ele 
aa-osto ele 1849 e 769 ele 14 de agosto ele 1856. Agencia el o 
C~rre io. No mun . , em 188.2, existiam d ons açudes publicos, 
feitos no tempo ela secca . Tinh a mais uma represa, talvez ~le 
30 kils . , for mada pelo pequeno rio Ar acaty-mü·im, CUJa foz 101 
obskuida no referido tempo por mo ntões de a t·eia . Possue 
ainda, de pr opriedade part icul a r , a grande l agoa Gyoca, ele 
3.000 br aças ele comprido e 600 de largtu·a. açllcle notavel que 
nunca seccou e cujas margens assim f~ r t ilisaclas cl! spensa1·~m 
os soccorros p ub linos a mais ele 2.000 pessoas. Aca1·ahu sign1flca 
r io elas garças, ele acará e hú. agua (Vi de B . Caetano, Ensaios 
de Sc iencia. T . 2. p. 113) . 

ACARAHU. Rio do Es·taclo elo Par á. ; ba~ba. o mun. de 
Bragan<;a e clesagua na margem esq. do,Mamgltm a, t r ib. ela 
babia ele Maiahú . Outr os escre,•em I ca1·alHI. 

ACARAHU. Rio elo Estado do Cearâ; nasce na ·serra elas 
Mattas, n1as extr emas ela com . ele Quixer a mobim; coere ele S. 
a N ., quas i p ar a llelo a Ibi apa ba, passa pelos povs . elo T am-
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boril, bar ra do Macaco, c idade do Sobral , cidade do Acarabú , 
ahaixo da qual l a nça- se no ma t· por duas bocas , após um curso 
de 320 k ils ., fo l'm an clo nma ên sead a e u 111 por to, c1ue dão en·tracla 
a pequenos navtos . R ecebe mtt rtos ·tt·ibs . , en tt·e os quaes o 
F ei tos1., Macacos, J acurutú, J atobá, Groahi l'as, J a ybar as, 
Acar ahú- m irim, Caioca, Rôla , P acheco, Sapó, Chór a , Mu 
cambo, Espinhos, Buzil e outros . Cone só d ur ante o invern o, 
deixando, porém, fi car em seu leito mui tos poços. E ' exces 
si vamente piscoso . A maré sobe por elle nt é 36 kil s . Su a ban a 
aclmitte navios ele 14 pal mos e é toda cheia de cor ôas, que 
começam na ponta do T apagé e es tendem- se até o morro do 
T ím baúba . E' rio m tü tor t twso e fórma voltas tão agudas, que 
é preciso gran de . cau tela par a vencel-as. Tem elle , logo á 
en trada da foz . sets a 01to me·tros de prof l! ncl tcl acle. Sua embo
cadur a passa eútre as ilhas Fernando e Presídio. Em 1858, dizia 
0 Dr. João Sil veira ele Souza, no se u Relat . do Gea·,·éh : « O por t·o 
de Acaracú mesmo n as mar és vivas é ínaccessivel a n a vi os que 
demandem mais de nove pés cl'ag ua. Pela Lei n . 791 de 26 
ele se tembr o ele 1856, t lt. X § VI, autorisas·tes a despeza ele 
3:000"· com o ~apamen·to do braço do r io Presidia, pelo § VII 
a ele 300" com a aber~ura de um pequeno canal n o Jogar 
Can oé, com o que esper avei s mel hora r a quelle porto . Mas 
o engenheiro Herbster , que ahi m andei par a exami nar e dar 
direcção a essas obms, declarou-me que ell as s 3r iam em pur a 
perda, sendo que para contar-se com algum melhor amento no 
mesmo por to, ser ia preciso p~lo menos l'ech ar- se mais tres 
braçus do r io Aoar acú , deixando-se apenas a berLo um del!es; 
despeza que or çou em 20 :000.) ; e que par a a a bee
tura do canal Canoé eram Lambem precisos 2 :000$.» E ste rio 
nas gran des cbeias tem dado communicação até Sobral por 
canoas .. Em 183() foi a pr imeira ; em 1875 a segunda . (Vide 
Cea?·ense d e abril de 1875 .) 

ACARAHÚ-MIRIM. Rio do E sta do;clo Ceat·á, aff. da mar gem 
esq. elo Acarabú. 

ACARAHUZINHO . Pov . do Estado do Ceará no mun . de 
Arronches, n a antiga estrada ele r odagem da Pac~tuba. 

ACARAHUZINH O . Lagoa n a freg. de Arronches, E s tado do 
Cear á . Nos ter renos adjacentes ha insignificante minas d e 
ch umbo e ou tr os metaes . 

ACARAHY. Pov . do Estado ela Bahia , na freg. ele N. S. da 
Assumpcão de Camamú; com uma esch. publ. de ins·t . prim. 
creada pela Lei P rov . n . 1482 ele 22 ele maio de 1875. 

ACARAHY. Serra na fronteiea da R epublica com a Guyana 
Ingleza. Em suas vertentes n asce o rio Nhamunclá . 

ACARAHY. Lagoa do Estado de Santa Catharina, n a ilha 
de S . Fra nc isco . 'l' em cer ca de 17 kils. de compri men to NS. e 

.é ligada por um a estrada á cidade de S . F rao cisco . Desemboca 
n a en seada de U batuba . A Lei P r ov . n. 441 de 15 de marco 
ele 1858 autorizou a un ião clessa lagoa com a de Araquari m. 
Ayres ele Casal s itua- a na par·te or ienta l da ilha e dá -l he tre5 
l eguas ele comprimento norte- sul. 

ACARAHY. Ayres de Casal s itúa a villa de Camamú n o 
Estado da Bahia, á margem esq . elo rio Acarahy, 18 kils . ac ima 
de sua em bocad ura n a bahla de Camamú defronte da foz elo rio 
da Cachoeira, que se lhe une pela dit•. Mouchez diz se1· o rio 
Acar ah y o mesmo Camamú e sitúa a vi !la des te nome á margem 
cltr. claquelle n o, a 10 mtl has elo m ar. Em um a 1nf. que nos foi 
enviada desse m un. , em 1887, l ê- se : « O rio Acar ahy nasce n a 
ser ra denominada Te:ra Azul_, une- se com o s>roj ó e , juntos, 
formam o r io Camamu, em cuJ a m argem esq . f1ca avílla des te 
n ome» . 

ACARAHY. Ribeirão elo Est ado eleS . P aulo, aff . da margem 
clit·. elo r ioS . Vicen·te, escoan·te elo lagama1· ele Santos . Procede 
ela serra de Mongaguá (Azevedo Marques) . 

ACARAHY. R ibeir iio do E stado de S. Paulo, aff, el o rio 
Pilões . Col' re n a direcção mais geral ele NS . e r ega o mun . 
ele S. V icente. (Azevedo Marques). 

ACARAHY . Rio elo Es tado ele S. P aulo, nasce na serra do 
Mar, r ega o mun. de U batuba e desagua no Oceano. 

ACAR AR Y , R io do E s·ta clo de Santa Cathar ina, ba nha a freg . 
de P a raty . 

A CARAH Y . R io aff. esq. do Xingít. Sua foz está proxima 
a o par all elo ?o. E' tambem chamado Aniguhy . Por elle passa 
a li nha di visaria elo E s tado de Matto-Gr osso com o elo Pará, 
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desde a foz até s ua mais r emota c·a beceira , e des ta por uma recta 
cl~ lim ites a en contra r o P ar an atinga . Entreta nto suas ol'igens 
sao desconhecidas ainda, como todo o territorio donde vertem . 
P l'esu me- se, pore m, serem em terrenos altos , onde se dividem 
aguas do Xingúclas elo Paranatinga . (Dr. S . ela F onseca. Dica. 
cit. ) Baena escreve A oanthi ; oulros escrevem Carahy e Carary. 

ACARAHY-USSA.UA. São assim denom inadas as cach oeiras 
do rio Cnpim, que fi cam acima ela contl. do igarapé Itauiry, no 
E s tado elo Par á . E xis te ahi u ma m aloca ele incl ios Tur yuar as. 

ACARAJÓ . Ilha elo Es ta do do P ará, no mun . de Melgaço, 
ACARAJ Ó. Rio do E stado do Pará, banha o mun. de B L· a 

gança e desagua no r io Cae té . 

ACARA-MIRY. Aldeía mento do Es tado do Par á , d iv idido 
em k es g rupos ou alcle iament.os de indios. O primeiro, s ituado n o 
1gar apé Mal·Jqu1ta- Gr ancle, e formado pela t ribu dos Tembés, 
em numero de 76 índios qu as i clvilisados em virtude ela pro
ximidade em que a aldeia está ~o lJovoado. O segundo, situado á 
margem esque1·da do n o Acar a, conta 71. índios da tribLl Tu
ryuara ; são eloceis, mas teem grande apego á viela erran·be . O 
·ter ce iro, á ma rgem dir. do rio Acar á, compõe- se de inclios da 
tri bu dos Tembés ; são de boa i n cl ole ; contam-se 248, sendo 131 
elo sexo masculino e 117 elo feminino ; colh em ma ndioca, feij ã o, 
arroz, m ilho e algodão, e ex trahem productos naturaes (Retat. 
d'Agr . de 1885 .) 

ACARÁ-MIRY. Rio elo 'E st ado do Para, banha o mun . de 
Acará e clesagua no rio des te nome . E' mais conhecido pelo 
nome de ?'io Pequeno. 

ACARAPE. Villa e mu n . do Estado elo Ceará, ter mo da com . 
ele Pacatuba, a o pé da serra e do r io do seu nome; ligada a J a
t obá por uma estrada . Orago N . S . d a Conceição e di ocese do 
Ceará . Pertenceu á f reg . el e Ba·turité . Foi creada paroch ia p ela 
Let Pro v . n . 1242 de 5 ele dezembro ele 1868 e e levada á ca"the
goria ele villa pela de n. 1255 el e 28 ele dezembro do me.,m o anuo. 
Incorp01·a cla á com. ele Paca·tuba pel a Lei prov . n. 1814 de 22 dfr 
J aneiro de 1879 (art . I § X) Em seu mun . cultiva- se café. canoa 
ele ass ucar e l egumes. O mun. tinha, an·tes da secca, 11. 86.5 h a bs. 
E ' atravessada pela E. ele F. de BaLUrité, que tem entL-e Acar ape 
e P acatuba 33k,680 e entre Acar ape e o ponto t erminal, Canôa, 
27'<,125. Foi o primeiro rrnm . elo Brazil que liber tuu todos os 
seus escravos, a i ele j aneil·o ele '1883 . Agencia elo Cor re io. Eschs. 
publs . de in st. prím. Sobre li mi·tes vide : entre outras, a Lei 
P ro v . n. 1231 ele 27 de novem bro ele 1867, art. 1 da de n. 1294 de· 
21 de ou·tubro de 1869 ; a1·t. I da de n. 1416 el e 25 ele agosto de 
1871 ; n . 1630 de 5 de se tembro ele 1874; n . 1797 de 10 de janeiro 
de 1879; n . 1910 ele 6 ele se tem bro do 1880; n . 2052 de 27 de no
vembr o de 1883 . Per tence ao 1° dist . eleitoral, CJ:\i a séde é a ci
dade da F or taleza. Em 1881, alistaram-se n ella 100 eleitor es . A 
es·tação que ahi fica claquella es br a.da foi ent regue ao tra fego no 
dia 26 d.e out ubro ele !1.879. Existem no mun. ·tres pequenos açudes 
publicas , um na colonia Chris·tina e dous á margem da E . de F . 
ele Ba turité. Compreh encle o dis t. de Cala-boca . Segundo Martins 
(Obr. cit. , p. 489), Acarape vem de Acar éh peixe e pe ca minho, ca
m inh o ou canal elo peixe . J . de Alenca t· n o seu r omance I •·acema 
(3• eclic . p. 224) di z que Acara pe significa em tupy caminho das 
garças. G. Dias (Dica . ela Lingua T upy) diz que Acar~ ta nto si
gnillca pei x:e como gar ça, d e cuj as penna s os ind ios faz1 am pen
nachos . «Sendo o r io pob t• e de peixe é, diz o Dr . P. Nogueira, 
mais n a tural a ultima ver são. , P or causa ela m á qua lida de do 
fumo, q11e pt•imitivamen le ahi se fabricou, o nome Acarape serviu 
p or mui t o tempo de qua~ifica1· o mau fumo ele qualquer locahdade 
e a te qualquer outro ob.Jecto» . 

ACARAPE . Pov. do Estado do Ceará, na freg. de N. S . 
cl'Assu m pção ele Villa Viçosa , com . e ·termo des te nome . E' 
tambem denominada. S. José elo Olho d' Agua . 

ACARAPE . Serr a elo Estado do Cear á , entre Batur ité e Ar a
t anha. E' [ertil , Produz café, ca n na , legumes, possuindo nos 
seus sub-pés excel lentes ter renos que passam por ser dos melhor es 
par a plantaçõ·es ele cann a. 

ACARAPE . R io do E stado do Cear á ; n asce na ser ra do seu 
nCJme, r ega o mu n . do Acar ape e engrossa o Pacoty . As vat·zeas 
deste r io são compostas de terreno pt'eto a r giloso e r ico de humus; 
excessivamente fertei s e pr oprias par a cultura de canna e tabaco. 
E' atravessado pela E . ele F . de Baturité . 

ACARAPI. N acão i ndig . do Estado do Amazonas , n o rio 
Pari má (Araujo Amazonas . Dicc. 
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ACARAPI. Rw do Estado do Pará, banha o mun . de Al
meirim e clesagua no Par(t pela margem di r. pouco acima de uma 
peque:1a pov . denominada Itacrre r:J.. Baena escreve Uaca?'api; 
Alves Cunha. (Gharog . cb Pamí,, 1887) diz : rio Parú ou Ucucarapi ; 
no Atlas do Brazil, revisto p~lo St• . Barão Homem de MeUo e 
Pimenta Brreno, lê-se tambem Uacarn.pi ; no Atlas ele Caocl1do 
Mendes lê- se Uaoarapi, o conego F . Bernar dino ele Sou~a. (Com
missão da Madeira, sa pa.rte f! . 53) diz: rio Par ú Oll 1'10 ele Al
meiriJn a que tambem chamam Uaoa1'o.pi ; o Dr. Mende;; Ba~tos, 
juiz de clireüo de Gttrupá, em carta q~e .nos dirigiu a 5 de 
outubt•o de 1888, diz qrre o t•io Uacarap~ e, um riO ele p equeno 
cur30 que desagua na mat·gem clir. elo Paru; o Sr . Alfl'edo An
tonio i\ialcher, ])rofessor puuhco em Al~e1r,1m, dtz-nos (Carta ele · 
25 de outubro de '1888) : O r10 em quesLao e conhectdo pelos ha
bitantes claq ui pelo nome de Aoa,·api . E' afl:' da margem clir . 
do rio Parú e desagua rouco acima de uma pequena p ov . deno
mi nada Itacuem . Na foz cleste rio os Padres missionarios da 
Companhia th·eram seus estabelecimentos, existindo a inda em 
rui nas uma egreja e um chafa riz, constru idos todos ele pedra e cal. 
Ha t ambem quem assevere existir minas de ouro n este logar pelas 
g1·ancles excavações que ut~ francez. ele cujo nome os h a bs. j á se 
n ão recordam, veiu fazer ahi, donde, dizem , tirou ouro, porem 
em pequena quantidade . 

ACARÁPIXUNA. Lago elo Estado do Amazonas; desagua 
no Paraná Cupéa . 

ACARAQUY. Igarapé elo Estado elo Pará, banha o mun . 
de Abaeté e desagua no rio Maratauyra, aff. do Tocan tins. 

ACARATEUA. Vide Açcvrotvba. 
ACARÉ-QUIÇAU A . Lago elo Estado elo Pará, na margem 

do rio Nhamunc1á. Durante o inverno coJumuuica, por meio de 
r~tros, com outros lagos que lhe ficam proximos . Segurrclo O· 
Sr . B . Rodrigues essa palavra significa : Aca?·é, gal'ça branca, 
Quiça~•a rêcle (logar de gar ças) . 

ACARIQUARA . Rio elo Estado elo Amazonas; desagua na 
margem clir. do Soliroões por du11.s bocas : a primeira, ou mais 
orien tal, com o nome ele Ca?nadú, e a superior, com sen proprio 
nome, en~re o r1o Juruá e o l ago Sauiá (Araujo Amazonas). 
Entre a ponta Parauary e o Hyuruh á sabem para o Solimões as 
ribeiras Hyauható e Acar·yooara, que tem duas bocas, e a Gt!ará 
{Ayres de Cazal) . Rio que tem duas barras: á primeira dão o · 
nome de CamadC1, e a segunda demora jun·to ele um pequeno 
lago acima da boca do lago Sauiá. Na adjacencia superior da 
primeira barra corre o canal do JVlaicoapani, cujas margens são 
fertilissimas de cacá.o, e o mesmo cana1 copioso de peixe-boi. 
(Baena C!wrogJ' .) 

ACARIQUARA . Igarapé elo Estado elo Pará, no mun . ele 
lYiacapá ; desagtla no Amazonas . 

AÇAROTUBA, Ilhf!- do Estado do Amazonas, no rio Solimões, 
p'l'oxima elas 1lhas CaJary e Jnrupary-tapera e entre a J:oz elos 
igarapés Capiahy e Maiti ou Uacarahj. E' tambem denominada 
Acarateua. 

ACARÚ. Arra ial elo Estado da Bahia, com uma esch. pu bl. 
de inst . prim. et·eada pela Lei Pwv . u . 2691 ele iO de julho 
de 1889. 

ACARÚ. Serra elo Estado ela Bahia. ce~ca de 24 kils. ao N. 
ela villa. de Monte San·to . «Em tempÓ ele . calmaria e gr:í.o ele
vado de calor ouve- se um ruiclo especial , r epercutindo em toda 
a rocha , ele que é composta a set·ra, de S. a N. e em segllida 
fortes abalos qrre ocas ionam a precipitação ele pedras , algrrmas 
das quaes bem volumosas, qrre rolam até a base: este phenomeuo 
é muito frequen·te em tempo secco e precede ás. chuvas abun
dantes . Em outras occas iões ha verdadeiros es tampidos, seme
lhantes ao estrondo da artilharia ., 
· ACARY. Villa e m un. do Es·taclo do R . G. elo Nor te, termo 

da com . de seu nome, ex-termo das coros. do J ar dim e Seridó · 
regada pelo .rio Acauan, aff. elo Seridó, assente em um sol~ 
desigual, ando e peclrego.so. Clima temperado e sauda-vel. 
Criação de gado. Sua e.gt·eJa matl'iz tem a invocação de N. S . 
da Guia, depende ela dtocese de Olincla. F o i desmembrada da 
matriz de Sant' Anna da v tlla do Pr incipe e Cl'eada parocbia pela 
L ei Prov. n . '15 de i3 ele março de 1835. Por Acto elo extiucto 
conselho presidencia l c\e 11 de abrll de 1.~33, foi desHgada do 
mrrn. ele Seridó, a que pel' ~encta, e elevad~ a cathegoria ele vilia ; 
Acto aquelle que [oi co nfirmado 12e~a Let Proy. n . 15 .de i 8 de 
março ele 1835 . O mun . L.em 11. a62 habs . E pe~cornde pelas 
serras ele Sant' Anua, Rapda, lBtco ela Ara1·a , Alagôa secca 
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Picos e Cypriano . La vottra ele cereaes , Criação de gado. Além 
ela matriz, possue uma bem construída cadeia, a capelJa do Ro
sario , a matr iz ele Curraes Novos e a capella ele F lores. Agencia 
do Cort·eio . E schs. publs. de inst . prim . O Dec. ll. 7992 ele 5 ele 
teverat:·o de i 8S L concedeu pri vile." iO por 50 annos para a con
s trucçao, uso e goso ele uma E . ele F. entl'e a cidade de Maman
guape, no Estado elo Parah yba do Norte e essa villa . Pertence 
ao 2° cl is t. ele itora l, cuja sécle e a cidade do Assú. Em 1881, al is
taram-se uella 11'1 eleitor es . Sobre su as divi sas vide : a rt. 11 
da Lei Prov. n.16 cle 18de mar ço de 1835, u . 368 de 30 de julho 
ele 1858, n . 469 ele 28 ele março d e 1860, ar·t . I ela de n . 734 de 
13 ele agosto de 1875; u . 825 ele 20 ele clezemb1·o de 1877 . Foi 
~ncot·poracla á com. ele Seridó pela Lei Pro v. u. 365 ele 19 ele 
.JUlho ele 1858; á elo Jardim pela. ele n. 681 ele 8 ele agosto ele 
1873. Creada com . pela ele n . 844 ele 26 de junho ele 1882 e clas
sificada ele ia ent. pelo Dec. n. 93 ele 26 ele clezembro ele 1889 . 
O mun. além ela par0chia ela villa, comprehemle mais a ele 
Curraes Novos . Acar y ou aca;ri é um peixe cascudo, cl' agua doce, 
ele um pal mo de comprimento quando muito, semelhante ao 
bagre lla fórma . E' saboroso estando gordo . Ha o ba?·bado, oa
oho,·ro e sovelcu . Essa palavra é derivada de Gaá. mato e i?·i anelar 
junto , porque ao da em cardumes . Chama- se tambem peixe do 
matto. (Vide Camboatá.). 

ACARY. Pov . elo Estaclo ele Minas Geraes, na com . do Rio 
S . Francisco , na margem dit·. elo rio que lhe dá o nome, pro
ximo ela confl. . com o S . Franci sco . 

ACARY. Rio elo Estado elo Amazonas, aff. ela margem esq . 
elo Cauumau. 

ACARY. Rio que nasce ela se1·ra de Macacos bauhaa freg. 
ele Irajá, pertencen·te a Cap. Fecl . e clesagtm no Miri'ty. 

ACARY. Rio do Estado ele Minas Geeaes, rega a com . elo 
RioS . Francisco . E' de pequeno curso elauça -sena margem 
esq . alo S. F rancisco junto da pov . ele seu nome. Atravessa a 
estrada ele S. F r ancisco ao Brejo ela Passagem . Sua;s aguas tur
vas éle arêa correm com extrema ''elociclacle; seu l eito é mui obs
truido por madeiras ; sua largur a é ele 50 a 60 palmo;; e serpen
teia em voltas agudas a"té sua barra . Não é navegavel si não 
na occasião elas enchentes elo S. Francisco, n a distancia de 30 
a 36 kils. ela sua foz para cima. 

ACAÚ. Log. elo Es tado ele Pernt:~mbuco, na freg . de N . S. 
do o· . . 

ACAUAN. R io do Estado elo R. G. elo Norte, r ega omun . 
do Ja r dim e desagua no Seridó, na barra elo Moraes, tres ki ls . 
abaixo daquella cidade . A Lei Prov. n. 440 de 18 ele dezembr@ 
de i87t estabeleceu- o como çlivisa en·tre a fre"' . do Triumpho e 
a villa do CuHé . o 

ACAU ANERA. Igarapé do Estado do Pará,(a;ff. ela mar gem 
dir . d o rio Capim. 

AÇAUIANI. Naçãoinclig . do Es·tado do Amazonas , no rio 
Ixie (Araujo 4\.mazonas) . 

ACAUNHÃ. Pov. do Estado elo P ar ahyba do Norte, na com. 
de Souza, á margem {elo rio do seu nome . Orago N . S . ela 

Conceição , 

ACAUNHÃ. Rio elo Estado do Parahyba elo Nor te, aff . do 
Piranha-s. «Nenhum rio ha nes·ta com . (de Souza) com o ·nome 
Acaúma, mas Aomtnhã, em cuja ri bei ra se ach a a antiga fa
zenda ele igtl'al de-nominação com asseiacla capella e pov. ag.l'u
pÇtda. » ( fl Pamhyba e o A'tlas do D1· . C. 1.-Iencles de Alme~da, 
!'Jelo D1· . M. Lopes Machado). 

ACECI.~Vid . Assesi. 

ACCIÓLI. Pequeno nucleo colonial[ no mun. ele Pelotas no 
Eataclo elo R . G. elo Sul. 

ACCLAMAÇÃO. Vasta e bellissima praça da Cap. ~eel . 
entre a Cidade Velha e a Cidade Nova, com um elegante Jar
dim , começado em 1873 e inaugurado a 7 ele setembro ele 1880. 
Nella ach am -se a egreja de S. Gonçalo GarCla, mal callocada 
no canto de uma rua, o Paço Municipal, a Esch . Norma-l, a 
Repartição da Guerra, a Estação Central ela E . ele F . Cent r al do 
Brazil com dous pequenos JaTd1 na dos lado:;, a Casa da Moeda, 
o melhor edificio da J!lraça e um elos pr1meu•os ela Republ ica, 0 
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Paço do antigo Senado, a Estação Centl'al elo Corpo de Bom
beiros, o Instituto Nacional dos Cegos, e o Museu Nacional, em 
cuja fachada l ê-se : 

JOANNES VI 
REx F r oELLISSIMUS 

ARTIUM AMANTISSIMUS 
A . FUNDAMEN'l'IS EREXIT 

ANNO D. M.D.C.C.C.XXI 

O jardim com quatro entradas é o maior elos elo centro ela cidade, 
constituido pot· ex tensas ruas, tendo um grande rio que serpeia 
por todo elle e sob t· e o qual exis·tem elegantes pontes rnsticas 
lindíssimos taboleiros ele relva, l agos, ilhas e uma cascata cl~ 
grandes proporções, situada na face occiclental elo jardim , e 
em cnjo in terior existe uma gruta. O illustre cidadão argen·tino 
0 Sr. Ernes·to Quesacla, em suas Notas ele viagem ao R io ele .Ta
net?'O, diz a r espeito do parc1ue ela Acclamação o seguin te:« M:\s 
o que é bel íss imo , é o parque da Acclamação inaugurado em 
iSSO e que faz lembrar os melhores jardins ela E uropa: casca
tas, grupos, lagos, prados artiüciaes , bosquesinhos um brosos 
largas avenidas, pequenos atalh os, tudo alli se vé. De noit~ 
a profusa illuminação a g·az permiLte o passeio pelas ruas 
ensaibraclas. Este parque soberbo faz l.'econlar as B~littes Cha~t 
rnont , ele Paris, ou o G1·osse,· GCVI"ten, ele Dresden · unicamente 
falta-lhe talvez animação, o povo que alegra e dá 'viela porque 
as carruagens lá não podem en·trar, e a moda não tomou ainda 
sob a sua caprichosa protecção . Por ém esse será um dia o pas
seio ela gente elegante elo Rio, e, si se permitisse o accesso ele 
carros e cavallos, em breve es~aria convertido tão lindo par
que em um ::~leg t·e e peqneno Hycle Park, onde a gente r ica e 
disLincLa e as pessoas da moela , se daria m en·trevistas em horas 
cletermiuaclas, para conversar e descançar elas facli,.as cliarias.» 
En·tre o jardim e a Repar_tição. de Guerra existe 
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mna grande 
l)raça, clestwada a ex~rc~cws ~mhtares e em cujo ce ntro pro
Jecta-se er&'uer um chafanz : E de crer que, no ·transcorrer dos 
tem]_)~S, ~e.Ja ella L,~mbem aJareltn acla e lt g-~da ao belíssimo par
que Ja ex1s·tente. E <t P r aça ela Acelamaçao percot' rtela por di
versas l mhas de bonds. Denom t_nava-se ant i ,.arn en te Campo de 
San·t'Anna po1· causa da egreja dessa · Sant.a o que occupava o 
logar em que er<>tw- se ho,1e o edificio ela Estação da li:. ele F 
Central elo Brazi'i'. Nella exi st i1t pot· muitos annos o Theatr; 
Lyrico, ou Provisorio , ond<l fizeram-se ouvir os primeiros canto
res e tragicos elo mundo. Em 1818, por occasião ela chegada ele 
D. João VI ftzeram,- se grandes festas nesse campo, então cle
nomJ~ado ele Satü ~nna, oncl~ levantou -se um palace·te pa.ra 
a famil 1a t•eal assl_stJr aos festeJOS. Nesse palacete,_ a :P-rincipio 
ele macletra e clepo1s. ele peclr~t e cal, ouv1u o pnnctpe D. P edro 
um cliscur~o do prestdente. ela mun~cipa li clade que,_ em nome 
elo povo, oflereceu- lhe o tttulo ele unperaclor constttucional e 
dereusor perpetuo do Brazil. «Era em 12 ele outubro ele i822, e 
cercado ele seus minis·tros, rodeado ele imrnenso povo, que 
enchia o Campo de Sant' Ann::~, declal'Ou o principP. que, ou v ido 
o. seu conselho ele es·taclo. e os procuradores geraes, ace itava o 
titulo de 1mperador cons·tüttctonal e defensor perpetuo do Brazil. 
O povo e a ·tropa saudaram o novo impe t·ado t· com grande 
regosijo. Este acon·tecimento fez o Campo ele Sant' Anna mudar 
de nome, e por P01·taria ele 12 ele dezécnbro de 1822 denom in ou-se 
praça ela Acclamação . , Teve por algum tempo ·tamcenl a de
nominação de Campo dcb l:lonra . « No pl"Íncipio eles te seculo, diz 
o Dr. Moreil'a ele Azevedo, no se u Pequeno Pano>'ama, o Campo 
de Sartt' Anna era um vas~o areal em grande parte coberto ele 
herva rasteira .. Nas ·tt:es laces do Campo ha via casas separadas 
pelos mtuos elos Jal·clms e qumtaes, e pelo lado septentrional 
corria uma cerca ele espmho e matto. Ao ·termmar a cerca via
se a eareja ele San·t' Anna, que os fieis haviam erguido com as 
suas esmolas . Era o Campo de San-t'Anlla o logar destin ado 
para os exercícios ela ·tropa ele linha e milícias ; era ahi que se 
p1·epat·ava o imper to do D. E. Santo, qtle se constrtliam as 
ha1·racas, que havia a dan_s_a elos foliões, os leilões de offedas, 
os fo"'os · ele arhi fi cio .. . V 1a-se no Campo elo lado elo poente, 
quasi" na esquina ela rua do Areal (hoj e Barão ele Paranápia
caba}, um sobrado a n t1go com ja11:ellas ele peitoril , pertencente 
a Anacleto Eli as da Fonseca ., Fo1 esse 80brado, com a grande 
chacara que se es·tenelia até á rua das. F lores (actual_men·te rtl ru 
de Sant'Anna) comprado pelos negocmntes ela Balna para o 
conde dos Ar~os. Junto elo a u·ti go sobrado, na esquina da 
rua do Areal, m')-nclaram consLruir um p~.lacete , qus oíferece
ram ao Conde, que nelle r esidiu a"té 1821, nnno em que retirou
se para Portugal. A Carta imperial ele 25 ele outubro aut.or1sou 
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a compra dos predios que pertenciam a esse fidalgo, sendo reser
vado o an ~1go palacete para paço do Senado"· Sobre os edifí
cios Cjtle acham-se sihua~los nessa pr aç:~. consulte-se o Peqneno 
Panorama elo _Dr . Ivloreu·a de Azevedo e o Passeio 1Jela oiclacle 
elo Rto el~ [w?et?"O elo Dr. J .. M. ele M~ceclo. Esse rnagnifico
Jarcll_m lo1 elelmeado e te~ stdo até hoJe conservado pelo Dr. 
Glazwu. Denomma- se hoJe P raça ela R ep!oblioa. 

ACEGU.Á... Serra elo Estado elo R. G. do Sul, no mun. ele 
Bagé. E' uma ramificação ela Serra Geral. Della nasce o rio
Jaguarão . 

ACEJ UTIBIRÓ. Rio elo Estado elo Parahyba do Norte des 
agtla no rio Mamanguape, depois ele ter banhado as pov's. de· 
S . Miguel e Grapiuna . 
ACEJ U?;IBI~Ó. Nome pelo qual é tambem conhecida a 

bahta da Ira1çao; no Estado ela P arahyba do Norte . 
~ ACHARIA. Pon~a na margem meridional ela bahia do

E . Santo, perto da for taleza ele S . Francisco Xavier no Estado 
claquelle nome (B. C. Ru bim}. Não sel·á U char ia 1 ' 

ACHETI. Riacpo elo Estado do Amazonas, clesagtla na mar
gem d1r. do r10 Iça, entr e os riachos Itué e Ititi. 

ACHIANÉS. Inclios que habitavam o Estado ele ' Matto 
G1·osso (Rela.ção ela Viagem de Antonio Pit·es ele Campos . Rev. 
clo-Inst. J:li.çt . ) 

ACHILLES . Arroio: do .Es·taclo elo R . G. elo Sul, na ex-colonia 
Silveira Martins. 

ACHIPICÁ . Serra do Es·taclo do Pará, a E. do rio Trom
be·tas e ao N. das serras Cunury, Uaymy e Sacury. 

ACHIPICÁ. Lago elo Estado elo Par á , na margem di r. do 
rio Trombetas . « O lago Achipicà, diz o ::lr. B. Rodrigues não 
é mais elo _que um braço do rio Trombetfl.s, o qua l en tra 'para 
SO . apt·ovettando-se ela baixa elo terreno, div idindo-se em dons 
um que segue aquelle rtlmo e otrtro que dirige-se par a oS~ 
Ambos termmam logo encontrando- se com as terras elevadas . 
Ahi , na margem dir.,ha um cemiterio, indicado por uma cruz 
tosca, ergu td a em mew ele um pequeno r oçado . Se"uinclo- se 
pelo braço menehonal depara- se com uma cascatinRa, sepa
t·a.nclo o logar de um extenso Campo. , 

ACHOHY. Ilha do Estado elo Maranhão, no mun. ele Mi
ritiba . 

ACHOUARIS . Nação inelig. el o Estado elo Amazo nas . no 
rio Japurá , ela qual provém a pop . ele Teffé (Araujo Aina-· 
zonas, Accioli, Baena e Ayres de Cazal). 

ACHUPÉ . R io elo Estado ele Minas Geraes, nasce na serra 
ela Ferrugem, banha a fre~ . d e S . Domingos do, termo da Con
ceição, serve a cltversas faoncas ele ferro e, apos um curso de 
cerca ele 35 kils. clesagua: na margem di r. elo r i o elo Peixe 30 
ki ls . abaix:o daquella freg .. ' 

ACIMA (Ilha - ) . No·· Estado do Pará, a O. ela bahia 
Caju tttba. Deve de ser mui conhec ida pelos navegantes afim de 
e''itar os baixos . ele Bragança (RoteÍ?"o ele Ph. Francisco Pe
reira). 

ACIMAN. R io do Estado do Amazonas, aff. da mar gem dir . 
elo Pnrús, clesagua entre o Sepatinin e o Tllmian. Otltros escre
vem Aicinan . 

ACIMAN. Igar[\pé elo Estado do Par{t, a ff. elo rio Xingú. 
ACONANS. Indios descenden·tes elos 'l'upinambás; h abita 

vam as mar gens do lago Compl'icl0, ·proximo elo rio S. Fran
cisco, Foram alcleaclos pelos JesuHas no logar denominado 
Collegio, no Esta;do das Alagôas, com cliversos outros, en·~re 
os qllaes os Carapotis . Ayres ele Cazal e Saint Aclolphe fazem 
menção delles . 

ACOP OCON:ÉS . Inclios que h abitav:1m o Estado de Matto 
Grosso . (Relação ele Viagem de A . P. ele Campos . Rev . do 
I nst . Hist.) 

ACORISAL . R ibeirão elo Estado de Ma·tto Grosso, na freg. de 
Brotas . 

ACORISAL . Nome pelo qllal é tambem conhec ido o 1•io 
Guacur_y ou Cururuhy, ail'. ela margem di r . elo Paraná. (Cunha 
Mattos) . 

ACORUTUBA . L:)g· . elo Estado ele il1atto Grosso, no clist. de 
Santo Atüomo elo Rio Abaixo . 
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AÇOUGUE DO BURACO. Log. do Estado da Bahia, no 
mun. da Feira de Sane' Anna, atra.vessado pelo riacho PaLt 
Santo . 

AÇOUTA CAVALLO . Log. na Costa da Serra do mun . ele 
S . João do Monte Negro do Estado elo R. G. do Sul; com uma 
esch. publ. mixta, creada pela1 Lei Prov . n . 1575 de 24 de 
março de 1886, 

AÇOUTA CAVALLO. Rio do Estado de S . Paulo, aff. da 
ma1·g~m dit·. do rio 'l'ieté . 

AÇOUTA CAVALLO. Arroio do Estado do R . G. elo Sul, 
afL elo rio Butucarahy. 

AÇOUTA CAVALLO. Corrego do Estado ele Goyaz, aff. ela 
margem esq. elo rio Vermelho, trib . elo S. Bartholomeu. 
(Inf. loc.) 

ACRE . Dis·t. policial ela clelega.cia do termo de i\Ianáos no 
Estado do Amazonas ; no rio Purús . 

AC_RE. Um dos mais ricos confis . do rio Purús , ele cuja 
foz d1sta, segundo Chandless, 1.10<! milhas inglezas; no Es 
tado do .Amazonas. Suas margens são habi taclas pelos índios 
Apurinans. Qnasi todos os geographos modernos são accordes 
em figurar em seus mappas, como sendo mui proximos os rios 
Madre de Di os e Acre ou Aqui ri , induzindo essa supposta proú
midacle á crença da exequibiliclacle da ligação desses clous rios 
por meio de uma estrada de curta extensão e de pequeno custo. 
O primeiro que a lentou a idéa de ligar o Beni e o ilbmoré 
com o Acre foi D. Azrael D. Piper, cidadão americano, que, 
segundo aflirma o ministro boliviano Dr. D. Juan Francisco 
yelarde (Conf. na Soe . de Geog . do R. ele Janeiro, em 23 de 
.Junho c~e 1886), obteve elo Gover no ela Bolívia, em 1868, uma 
conce~sao para colomsa1· o teL·ritorio boreal dessa Republica, 
em CUJa exploração desp~ndeu muitos annos estudando o Purús 
e o Acre e buscando debalde a alméjada co=unicação com 
o interior. Posteriormente oulros abraçaram a mesma idéa e 
jáma~s chegaram ao resultado desejado. Em '1883, a asssembléa 
bolrnana votou uma, verba para explorações e fundação ele 
missões no i\ladre de Dios. Para esse duplo fim foi commissionado 
o padre Nicolào Armencia, que percorreu varias vezes o Madt•a 
de Dios, subindo- o 284 milhas, encontrou-se com muitas tribus 
de Araonas e Pacaguaras e fez varias incursões para o Norte 
em busca ela deseJada commnnlcação com o Acre e a sab ida 
no Amazonas pelo Purús . Em suas explorações, o perseverante 
sacerdote encontrou o Tauamanú. ou O>·ton 1 e o Uaicomanú. 
ou Abwuí., rios que correm quasi parallelos com o Madre ele 
Dios: desaguando o primeiro no Beni, 42 milhas abaixo da 
boca do i\Iadre de Dios, e o segundo no Madeira. Em 4 de no
vembro de 1884 chegou ao Maurini (um elos braços do Orton), 
que elle suppoz ser o Acre, mas, segu indo pelo curso do rio 
verificou que se havia enganado desembocando no Beni . De 
que o Acre não tinha communicação com o :Madre de Dios, 
certificou-se o distincto sacerdote; restava, porém, verificar a 
exequibilidade de uma pequena estrada que puzesse em com
municação os dons rios. "Por minha parte, diz o padre Ar
meneia, estou convencido que o Acre dista do Madre de Dios 
mais de 25 le;uas e com um te~·,·eno inter·meclio qne está sujeito 
a immclações na maioJ" parte ~lo anno. Accresce nclo a isso c1ue 
o Acre só pode ser navegado na época em q tle as commu
nicações por terra ficam interrompidas. » Esta opini ão con
:!\rma a anteriOrmente emittida pelo Dr. Julio Pinkas. que 
julgou impraticavel éssa via. « Adimittida, p<;>rém, observa o 
Dr. Pinkas, a possibilidade de uma estrada que puzesse em 
communicação os dous rios, não estava ainda assim resolvido 

1 O Orton., seog~do os calculos do padre Armencia, tem suas cabe
ceu·as entr~ _:11 30 e 12~ 301 tle_T~n.t. Sul. E' summa.rnentc tortuoso, de 
margens batxas e al::gadtçns . Dtvtde-se em dous braços o Jl'Ia«t"vni e o 
Tatl~manu.: «Este l'lO (o. Orton~_co1·re pa_rallelamente ao' N!ad re de Di os, 
~m dtstnocta um do outt o de 25 a 11:0 ktls . , conforme os loga.res, isto 
i:lesde o po!lto da con_fl: do 1\Ianurype ou Tanamanü (seu nome primitivo 
e br_aço prmctpal) ate a. sua foz ; tem suas cabeceiras nas ramificações 
andm_as de CaTa.ya!a, pelo que par~ce j ~eu cur~o presumivel pode ir a. 
800 Juls., ou mats , desa,oua no Bent, 26 k•ls . abatxo da contl.. do Madre 
de Dias, aos i0° ld:' de l,at . ê·t é. conhecida sna nrwegabilidade em 
canoa até :i foz do ~Ianurype, nOO ktls . pouco mais ou menos; sua br
gura medeia entre 80 a. 90 metros; tem. capacidade pa.t·a navegação n. 
vapor. Estão sendo. exploradas suas nquezas naturaes desde a boca, 
em distancia a 200 kils., em trabalho regular, e com resultado;; para. os 
<;eus exploradores. " (Coronel Labre . Do Amaz-onas a Bo!il>ia . 1887) . 

o problema da communicação da Bolívia com o Atlantico por
que a região_ do Mamoré e do Iteiiez Olt Guaporé fi.caria deslo
cada pe_las etnco cachoeiras elo .Madeira e pela ela Esperança 
no Bent e quando fosse vencida essa clifliculdacle er:J. necessario 
subir par~e do r io_Beni e do Madre de Dios, o que s ignificar i a 
dem~ra e en._cat·ectmento do trafego . »Segundo esse engenheiro 
o meto de por essa opulentíssima região, encerrada pelas ca
choen·as,_ e todos esses rws caudalosos que a banham. em com 
mnnteaçao com o Amazonas e com o resto do mÚnclo é a 
con~trucção de uma fert·o-via ao longo das cachoeiras do 
Madeira afim ele e >itar esse ultimo obstaculo e li~ar os rios 
supe riores com a parte exterior navegavel. Essa ~strada não 
será sómente commercial, se rá tambem polí tica pois li~ará 
intimamente ao Brazil a Bolívia . "' 

ACRIÚS. Tribu Tapuia qne habitava, com os Camamús e 
Anacés, di>ersos pontos da bacia elo rio Acarahú, no Estado 
do Ceará. Er:tm sujeitos aos Tabajáras da serra Ibiapaba 
(Dr. P. TI.Jeberge). 

ACROÁS. Iacligs . habs. das margens do rio Correntes, no 
Estado ele Goyaz . Tendo conhecimento do carac·ter desses 
aborígenes, fez D. i\Iarcos de Noronha, em 1750. aliiança com 
elles,_ consegu_ind~ aldeia l-os e sujeüàl-os ao gove~Ílo dos jesuítas. 
Depots da exctmcçao elos padres dessa Companh1a, a aldeia que 
denominava-se elo Duro, passou a se t· govemada por um modo 
cliff~rente, a que não SL~je itaram-se muitos selvagens que, 
fug10do para os matto?, vmbam ft·equentemente desinqnieta1· 
esses logares . Nova alliança se lhes propoz, acquiescendo então 
muitos delles a ella . Ayres de Cazal faz menção del!es, estabe
lecendo-os ao n ascente da serra do Paranan, no territorio onde 
o rio Correntes tem suas cabeceiras . 

ACÚ. Rio elo Estado 1cla. Ba hi:J., a travessa a estrada que de 
Belem segue para S. Gonçalo e Oliveira; banha os muns . da 
Cachoeira e de Santo Amaro . 

ACUAI. Uma das malocas da tribu Mahués ou i\Iaguéa; no 
Estado elo Pará (B. Rodrigues, Rio Ta1Jajoz, 1875, pag. 13,!) . 

ACUAN. Igarapé elo Estado elo Pará, banha o mun. de 
Cametá e desagua na margem esq. do rio Tocantins . 

AÇUDE . Log . distante pouco mais de dous kils. ela freg . ele 
S. Braz elo Suassuhy, no Estado de Minas Ger aes . 'l'em umas 
quatco casas . 

AÇUDE. Log. do Estado de Goyaz , no mun . ela Villa Bella 
de Morrinhos . Existe ahi uma pr:inte. 

AÇUDE. MoL·ro elo Estado de i\Iinas Geraes, no mun . ele 
Marianna; nas divisas da ft·eg. de S. Gonçalo de Ubá. 

AÇUDE . Riacho elo Estado de Pernambuco; desagua em 
um dos affs. do rio Ipojuca. 

AÇUDE . Riacho do Estado das Alagoas, no mun . do 
Pilar. 

AÇUDE . Cor rego elo Estado de Minas Geraes, aff. do rio 
elas Mortes. na E. ele F. Oeste ele Minas . De>agua proximo á 
fóz do ribeirão ela Ressaquinha . 
. AÇUDE. Corrego do Estado ele Minas GtJraes, no mun. elo 
SS. 8act·amento ; nasce no logar denom inado Lagoa dos Esteios 
e junta-se ao Gapão do Mel, que desde então toma o nome de 
Castelhano (In f. lo c.). 

AÇUDE. Corrego do Estado de Minas Geraes, banha o mun. 
elo Abaeté e clesagua na mat·gem esq . elo rio S . Francisco. 
Ser ve ele aguada a razencla ela Barra do Borrachudo . 

AÇUDE. Col'l·ego do Estado de Minas Geraes, banha o mun . 
ele Ponle Nova e d.es~\gua no ribeirão S. Bartholomeu, aíL elo 
rio Casca (Inf. loc.) . 

AÇUDE. Ha no Estado ele Goyaz um corrego com este_ nome 
«Corre no dist. de S. Felix no mun . de Cavalcante e 1'eumclo ao 
corL·eo-o elo Barata confine no ribeirão elo Carmo , ·trib. elo 
Toca~tins ». - J. M. ·p. de Alencastre. Dicciona~·io . (Msc. da 
Bibl. Nac.) Outros, e com razão, clã~ o ribeirão do Carmo como 
a fi. da margem clir. do rio i\1amnhao. 

AÇUDE. CorregJ do Estado de Goyaz, desa~ua n? ribeirão elo 
Brumado, que vai ao rio elo Pe:x~. (Cunha Matios.) . 

AÇUDE. Em uma informaçao sobre o mun. de Santa Lazta, 
elo Estado ele Goyaz, com q~e nos o~)Sequwu o Sr. Joseph ele 
:Mello Alvares, acham-se mencwn~dos ClDCO corregos com o nome 
ele Aç:tde : um aff. ela margem cltr. do l'lben·ão ela Alagoinha , 
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ail:". do Alagado, qll:e o é d? CoEumb:i ;, ouliro aff. da marge~ 
dir . elo Gat•apa, tnb. elo r1be1rao San t Anua, que o é ào no 
S. Ba.r tholomeu; outro aff. da margem esq . elo ribeirão Sanl;a · 
Maria do Palmital ; outro aíY. ela margem elir. elo ribei-rão 
Mesquita, tl'ib . elo rio S . Bartholomeu; outro finalmente aff. 
da margem esq . do ribeirão Saia Velha, a:fl:'. do rio S. Bar
tholomeu. 

AÇUDE ARROMBADO. R iacho do Es liado elo Rio de Ja
neivo, reune- se ao riacho da Matta e juntos vão desaguar no 
ri.btli rào ela F lorencia, aff. do no Parahyba elo Sul. 

AÇUDE DAS MELANCIAS. L og. do Estado elo Ceará, no 
Ter mo ele Russas. 
I AÇUDE DO QUIRINO. Riacho elo Estado do Rio ele Ja neiro, 
atravessa a estrada elo Comme rcw. Des<1g11a com o nome ele 
riacho do Silveira no conego elo Firmino e este no rio 
Ubá.. ·(In f. loc.) 

AÇUDE GRANDE. Pov. do Estado de P er nambuco no mun. 
de Go itá . 

AÇUDE GRANDE. Lagôa elo Esta do de Pern3.mbuco, no 
mun. ele Goit á «Era de ag-uas muito doces, mas á cerca de 20 
annos, por causa desconhecidas, torn ou-se salgada». (In f . lqc.) 

AÇUDE NOVO. Log. no mun. de Campina Grande elo Estado 
do Pat•ahyba elo Norte. 

AÇUDE PEQUENO. Carrego elo Estado elo Rio ele J aneiro 
ba nha o mun . ele Vassouras e clesagua n a margem esq . elo rio 
do Secretario tt·ib . elo Ubá, qu e o é elo P arahyba elo Su l. 
Outros o men~ionam desaguando na margem esq . do rio Ubá. 

AÇUDINHO . Log. elo Estado elo Ceará, entr e Ba turité e 
Qaixaclá, a menos de 12l{lls. daquella ctclaele . 

ACUNAUHY. Ilha elo Estado elo Amazonas, no rio Japuni., 
entre a ilha elos Periquitos e a ele S. Vicente. 

ACUNAUHY. Rio elo Estado do Amazo nas , na mar g-e m 
dir. elo rio J apurá. Sua fozclem ora na Lat. S . de 1o 48' 21" ,e 
Long . O. de 23° 23' 09". As ag ttas são pretas. 

ACUNAUHY . Barreiras e costa na margem d il·. elo rio 
Japurá. Estendem-se ela cos·ta do Albano a té o sitio elo Ray
munelo. Temperatura cl'agua 28° 7'. Vil-se pela marca elas 
a rvores que as aguas sobem a 25 palmos. 

ACUPARY. (rio de pau ele morriio) Uma das malocas da 
tribu .i\Iunclm·ucú (B. Rodrig11es . Rio Tapajoz , 1875, p. 135). 

ACUPE . Lo.!l'. elo Estado ela Bahia, na freg . ele Saubara, com. 
e termo ele Santo Ama.r o, com uma esch. publ. ele inst. prim. 

ACUPE. R io que desagua na babia de Todos os Santos, no 
estado ela Bahia. Sua foz fica do lado occiclental da bahia, a 
seis kils. ela do Serigy. «Poucas milhas ao poen·te do Serigy, diz 
Ayr es de Cazal, clesagua o rio Sarar ah y, por outro nome Assú 
ou Acupe, que fica sendo um ribeiro em se acabando a maré . » 

AÇUREMA. DisC. policial elo termo ele Aguas Bellas, no 
Estado ele P ernambuco . 

AÇURUÁ.. Vide Assurw:í.. 
ACURUÁS. Tribtt selvagem elo Estado ele :Matto Grosso, na 

bac ia elo At•aguaya (Nlem. Hist. sob1·e os Indigs . ela P1·ov. de 
·1.vl atto G1·osso pelo capitão J oão Augusto Caldas, 1887) . 

ACURUHI. Rio do Es·taelo elo Amazonas, aJ'f. ela mal'gem dir . 
do Sol imões, acima ela pov. ele Matttrá, entre os riachos 
Yauvirá e ,Tuneliati ba. Tambem escrevem A~~aruhi e A~ta~~nti. 

ACUR UTUBA . Rio elo Estado ele Matto Grosso ; é um braco 
do Cuyabá. É clifficil ele ·transpor-se por sua fortíss ima coí·
r en·teza . 

ACUR y. Ribeirão elo Estado de Goyaz, aff. da mar gem esq. 
do r io Pilões , ·trib. elo Cl.aro , que o é do Gra nde ou Araguaya. 
(Cunha Mattos . Itinercww, tomo II, p. 138 . ) 

ACURY. Carrego do Estado de Goya.z, r eg-a o mun: ele M~ia 
Ponte e desagua no rio das Almas . (Cunha Mattos . Itme>·cww.) 

ACUTEUA. Rio elo Es·taclo do Pará, aJI. do Gurupy, no mun. 
ele Vizeu. 

ACUTY. Riacho elo Estacl!o do Amazonas; desagua na margem 
dir. elo Solimões, entre a pov. ele Javary e o rio Coma·biá. 

ACUTY. Corredeira no rio Negro e Estado do Amazonas, 
entre Camanaú e S. Gabriel. 

AFF 

ACUTYPIRERA. Rio do Estado do Pará, entra no rio 
Anapú, entre as villas de PorLel e Melgaço, servindo ele limite 
a es ta ultima . 

ADÃO . Corregg do Estado ele Goyaz, a J:I:'.' do ribeil'ão S. Pa
t ricia Grande. «E assim cleuominaclo, diz Cunha Mat tos, por 
haver ahi residido um sujeito por nome Adão» . 

ADÃO COELHO. Corl'ego do Estado de Minas Geraes, 
banha a freg. ele Cuiethé do mun . de Manhuassú. Desagua no 
Cuiethé. (Inf. loc.) 

ADÃO VELHO. Porto do lado S. ela pass~gem da Pecha elo 
Urubú, no rio Guarapary; no Es'taclo elo E. Santo. · 

ADAUACÁ.. Tem estP. nome um pequeno braço do Ama
zonas, qae sahinclo dahi com o nome 'ele Cabury, quasi em 
frente ao P araná do·l\>hwambo vai ao lago Aclauacá , uniuclo-se 
es te com o Nhamunclá pelo canal que toma e n ome do lago. 
(B. Roclngues.) , 

ADAUAÚ. Igarapé elo Elstaclo elo AmazonaB, desagua no Tio 
Jauapery perto de uma cacb.oeira . (J. Thomaz da S. Coelho.) 

ADIOÉO. No capitulo XIV ela Geogr· . Phys. ele \Vappceus, 
e que tem por epigwphe. « A população actual e os índios 
inclepe ncle1rtes » faz -se menção ela horda elos Aclioéo, pertencente 
á. tribu elos Guaycurús, e habitantes elas visinhanças ele Mi
r anda . No D ica. Geog?" . da Prov!naia de J.'v!atto Gh·osso, impresso 
no 'l'. XL VII ela R.; )) . c.."c ~ i' .' l. H 1st. não é essa tr·ibu meucio
nacla entre as llove, em que se dividia a nação Guaycurú; mas 
sim as denominadas : U;1tacleos, Ejuéos, Caclioéos, Pacaj udéos, 
Oléos, Biakéos, Xacotéos, Cutuguéos e Damixéos . Ayres de Cazal 
em sua CO?·ogr . Bras. faz m e nção dos Adioéos entre a;; hordas 
em que se dividiam os Gnaycurús e que er am alliaclas dos 
Portuguezes. 

ADOLPHO. Ponta do mun. ele Angra elos Reis, Es Laclo <).o 
Rio de Janeiro, defronte ela ilha ela Gipoia . (Mouchez). 

ADOLPHO. R io elo Estado ele Santa Catharina, aff. ela mar
gem esq. elo rio Tijucas . 

ADORIÁ. . Nação incl ig. elo Es·taelo do Amazona:J, no 1·io 
B1•anco (At·aujo Amazonas . DiccionMio). 

ADQUINHON. Rio elo Estado do R. G. do Not·be, no mun. 
de Apodi. Recebe o riacho 'l'rapiã. 

ADRIANO . Serro elo Estado elo Rio Grande do Sttl, proximo 
elo seno do Fagtmdes e nas mar gens ela lagôa ele Itapeva. 

ADRIANO (Santo). Morro elo mua . de S. Fielelis e Estado do 
Rio ele Janeiro. 

ADUELLAS. Oorrego elo Estado do Rio ele Janeiro, aff. da 
margem esq. elo rio S. Pedro, trib. do Macahé. 

AENIS. João Leme elo Prado no Dia?·io do ,·econheaimento 
q ~te fez elo ?"Í.o J.l!onelego.(Aquiclauana ou Mir~nda ) mu 1775, faz 
menção elos mcl1os Aem s, elos quaes traeh çao alguma resta no 
dist . ele Mira nela. (B. de Melgaço.) 

AF ARO. São a ssim denominadas duas ilhas situadas no 
rio Negro, aff. elo Amazonas, no Estado deste na •l1e . Ficam pl'O· 
xim as elas ilhas Assahy, Bacaba , Frechai e Anaho. 

AFFECTOS. Log. no Estado ele Pern ambuco, na freg. ele N. 
S. cla3 Montanhas de Cimbr es . 

AFFLICÇÃO (Cor rego ela). Nome dado pelos engenheiros 
êi as Corças expedic iona1·ias de Matto Grosso, em 1866, a um 
tl'ib. elo rio Negro, b1·aço elo Aquiclauana (Dr. S. ela Fonseca. 
D iac. ait) . 

AFFLICTOS. Parochift elo Estado ele Minas Geraes no mun. 
ele Vi çosa. Orago S. Sebastião e diocese de Mflria.~ma . Foi 
cr eacla parochia elo mun . elo Presídio pelo ar t. III § I ela Lei 
Prov. n . 654· ele 17 de julho ele 1853. Transferida sua sede 
para o a rraial ele Arripiados pela de n . 821 ele 27 ele junho 
de 1857. Restaura.cla pela ele n . 1034 ele 6 ele julho ele 1859. 
Pertence ao 8° ehst. ele1t01·al, CUJa sécle é a cidade ele Ubá. 
Em 1881, alistaram- se n ella 61 eleltot·es. Tem duas eschs. publs. 
de ins t. lJrim., uma elas quaes foi creacla pela Lei P ro v. n. 272t 
de 18 ele dezembro de 1880. Agencia do Correio. Passou a 
denominar-se S . Sebastião elo Hervc~ z, pelo ar·t. lV ela Lei 
Prov . n. 3387 ele 10 de julho ele 1886i. 

AFFLICTOS . Serra elo Estado do E . Santo, J)roxima ela 
ald eia de S. P edro ele Alcantat·a, entre os antig·os q uarteis ele 
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Villa Viçosa e Montforte. E' alta e de difficil accesso, donde 
veiu-lhe o nome . << O seu terreno é ferti l , e produz toclos os 
generos proprios do Reino e da Earopa, além de oatros o 
trigo mourisco é de excellente qualidade, provado em repe
tidas experiencias de 1813 em diant~ » (F. A. Rubim. R e·v. 
do Inst. Hist, T. XIX, 2o trimestre). 

AFFLITOS DA FAZENDA GRANDE. Parochia. do Estado 
de J!'e'rnambuco. Vide .1/azencla. G>·ancle. 

AFFLICTOS DI,; ARRONCHE.S. Parochia do Estado do 
Ceará. Vide Arronches. 

AFFLICTOS DE PIRASSUNUNGA. Parocbia do Estado 
de S. Paulo. Vide Pi•·ass~mm~ga., 

AFFLICTOS DE S. BENTO. Parochia elo mun. de S. Bento. 
no Estado de Pernambuco . Vide S . Bento. 

AFFLICTOS DO CURRAL DE PEDRAS (Seuhot· Bom 
J esus dos) . Parochia do mun . elo Curral ele Pedras no Estado 
de Sergipe. Vide Otorral de Peclr·as. ' 

AFFLICTOS DO EXÚ. Parochia do mun. dd Exú; no 
Estado ele P ernambuco. Vide E:xn.í,. 

AFFLICTOS DO PORTO BELLO. Parochia doEstado de 
Santa Catharina. Vide Porto Bello. 

AFFLIGIDOS. Log. do Estado da Bahia, na freg . de S. Gon
çalo dos Campos . 

AFFONSO. Log. na freg. de Anajatttba do Estado do Ma
ranhão. 

AFFONSO. Log. do Estado da Bahia, no dist. do Riacho 
e mun, de Alagoinhas . 

AFFONSO . Pov . da Cap. Fecl. na parochia de Irajá. 

AFFONSO. Nome de uma lomba existente no muu ela capital 
do Estado do R. G. do Sul . 

AFFONSO. Rio elo Estado de S. Paulo, atr. ela margem dir. 
do Parahyba. 

AFFONSO PENNA . Pequeno uucleo colonial no mun. de 
Pelotas elo l!:stado do R . G . elo Sul. Dista daquella cidade 42 

. k~ls. Em dezembro de 1885 tinha 46lotes, dos quaes só quatro 
habitados. 

AFFONSO PEN_N~· llh.a no rio Chopim, aff. do Iguassú; 
no Estado do Pm·ana. E vest1da de luxuosa vegetação e indubita
vel men·te uma das mais bellas que se encontram no Chopim . 
Foi assim denominada em honra elo ministro da guerr a do 
gabinete de 2:1. de janeiro de 1882. 

AFFONSOS. Pov. elo Estado de Minas Geraes; na freg. 
da Borda da MaUa, com uma esch. publ. ele inst. prim . creacla 
pela Lei P rov. n . 3396 de 21 de julho de 1886 . 

.AFFONSOS. Po"l'to no rio Quebra -Anzol, mun . elo Patrocínio 
e Estado de Minas Geraes. 

AFFUÁ. Pov. do Estado doPará, no mun. de Cha"Ves. Ora go 
N. S. da Conceição e diocese de Bel em . Foi creada parochia 
pela Lei Prov . n . 811 de 14 de abril de 1874, extincta pela de 
n . 908 de 5 de junho de 1878, restaurada pela d n . 963 de 8 
de março ele 188ll; extincta pela de n. 1094 de 6 ele novembro de 
1882 . T em uma esch. pub . de inst . prim., creada pela Portari a 
de 4 de mar ço da 1874 . O cltst. de paz que ahi existia foi 
extincto pelo a rt. II da Lei Prov. n. 1247 de 26 ele abril de 
1886 . 

AFINC.Á. . Log . do Estado da Bahia, na vil! a ele San·tarém · 
com commercio de caf~, farinh a e macl~iras. Dista 12 kils . d~ 
T abanche e apenas se1s de Santa r em . E banhado pelo pequeno 
no do seu nome, que aclmitte em maré cheia pequenos barcos . 

AFOGA. Log. no mun. de Icatú do Estado do Maranhão . 
AFOGADOS. Parochia elo _Estado de Pernambuco na com. e 

termo ela cap . , a quatro e me1o kils ., no extremo Sul da cidade· 
.sobl'd OS l' ÍOS C_ap!?eribe. e T~gipió. E' pov. importante; tem re ~ 
guiar edificaçao, 1llummaçao a gaz, linha-ferrea e de bonds e 
nove engenhos de as~ucar. Foi outr 'or a capella filial ela fr~g. 
da Varzea, roas em v tr tuc\e ela Le1 Prov. n. 38 ele 6 de maio de 
1837 foi erecta c~ parochJa, sendo supprunida aquella da qual 
era ella filial e ficando-lhe subordmada toda a parte ao s_ da 
mesma e parte da. fr eg. de Santo Amaro . . Em virt ude da Lei 
Prov. n . 173 de 20 ele noYembro de 1846 fo1 desligada gr ande 
parte do te rri tor io dessa freg. para d~ novo formar a da 

Varzea, restabelecicla pel a mesma lei, que alterou os limites dos 
Afogados. Além da egreja matriz, que tem a invocação de N. S . 
da Paz, possue mais uma capella consagrada a S . Miguel e 
911tra a N . S. elo Rosario. Tem3.500 habs., quasi todos entr egues 
a cultura e commerc10 da canna ele assucar . Seus limites com 
a freg . de Santo Amaro do Jâboatão foram determinados pelas 
Leis . P1•ovs . ns. 1165 de 26 de abril de 1875 e 1566 ele 6 de 
junho de 188l. Ahi fica a pov. clenomiuacla - Ilha elo Plna. 
Pertence ao 1o dist. eleitoral. cuja séde é a parochia de Santo 
Antonio. Tem oito eschs . publs. ele instr. prim., seis elas quaes 
ficam e m Tigipió, Giquia, Bôa Viagem, Barro Vermelho, 
Remeclios e Torre . Comprebende as egrejo.s filiaes de S . Miguel 
Archanjo, N. S. elo Rosario , N . S . da Conceição elo Barro, 
N . S . da BôaViagemeaCapellade N. S . closRemeclios . Ahi 
fica uma elas estações da ill. de F . do Recife ao S . Francisco. 
A Lei Pro v. n. 153.2 ele 28 ele abril ele 1881 clivicliu essa Jreg. 
em clttas , sendo uma a ma·triz ele Afogados e outra a egreja da 
Torre, tendo esta ul Lima freg . a invocação ele Magdalena. 

AFOGADOS (Forte dos ) . Em suas Ephel?tel·ir.les, o Dr. 
Teixeira de Mello, na data 18 de março ele 1633, diz o seguinte : 
« Atacam os Hollandezes, commanclados pelo coronel L ourenço 
Rembach, e tomam de assalto o posto que os nossos tinham no 
passo cloq Afogados , passagem importan·te, que se tinham os 
nossos descuidado de fortificar devidamente . Apezal' de um 
pequeno retorço mandado do arrayal por Matbias de Albu
quel'que, ataca-o o ini migo coro ·tão grancle força e i mpeto que 
consegue occupal- o; a perda dessa posição foi de pessima con
sequellcia para os nossos . O inimigo construiu um forte aba
lllartaclo, de quatr o faces, artilhado com 12 peças, e a que deu 
depois o nome ele Princip~ Guilhe>•me, ficando desde logo o 
arrayal exposto a SP.l' flanqueado e pt:ivado dos recursos que lhe 
vinham elos moraclot·es da Varzea >> . <<O Dr . FausLo ele Souza, 
em seu t"l'abalho As fo>·tificações do Bra.zil, faz menção do 
forte ele Orange ou elo Príncipe Guilherme fundado por i\Iauricio 
junto á ponte dos Afogados, sobre o C<tpi be1·ibe . 

AF OGADOS . Ponta na cos·ta oriental da lagôa Mirim ; no 
Estado do R . G . elo Sul. 

AFOGA DOS. Igarapé do Estado elo Mal'anhão , no mun. de 
Vianna . 

AFOGA DOS . Anoio elo Estado dd R . G . do Sul; desagua na 
l agôa Mirim pelo lado oriental. 

AFOGADOS. R io do E>tado de Pernambuco : é um dos braços 
do Capiberibe . Banha a parochia elo seu nome." 

AFOGA DOS DE INGAZEI RA. Villa e mun . elo Estado de 
Pernambuco, na com . do seu nome. Diocese ele Olinda . O teneno 
elo mun. é geralmente ondulado em todas as direcções; não tem 
mattas. E' l adeado de serr·a.s, sendo ao N. por um ramo da 
Borbo!'ema, com a denominação de Conceição, e ao S. pela 
serra ela Ow·a,puça . E' geralmente salubre, apparecenclo nos 
principias e fins do inverno a lguns casos de febre biliosa; o 
cholera-morbus, que ahi appareceu em 1856 e 1862, causou 
grande mortandade na pop . Possue diversos mineraes, boas 
madeiras de constl'ucçã o e marcenaria . A villafoi até o anuo 
de 1879 uma pov ., que teve principio na fazenda do mesmo nome 
pertencen·te o Manoel Feneira, que edificou em suas terras uma 
peqaena capella sob a invocação do Senhor Bom Jesus d_os 
Remedios . Pela Lei Pro v . n. 1434 de 27 de ma1o ele 1879 fo1 
elevada essa capella a matriz e para ella transferida a sécle ela 
ma triz ele S. José de Ingazeira, 01·eada pela Lei Pro v. n. 23 d~ 
7 de j uuho de 1836, e aue ficou extmcla . Pela Le1 Prov. n. 1403 
de 1z ele maio de 1870 foi elevada n. cathegorta de villa e par~ 
ella transl'e< iela a sécle da com. de Ingazeira, creada pela Ler 
prov . n. 1260 a 26 ele maio de 1877, que a d~smembrou ela co:n · 
de Flôres, a que pertencia este m un . , en tao d_:nom1nado In
gazeicra, e que fõra CJ'eado pela L ei Prov. n. 29:;> de 5 de ~a !O 
de 1852. Em 1883, a Lei Pro v. n. 1761_ de 5 de JUUh~ transfe riU 
para a pov . ele Ingazeira, que foi entao elevada a villa, a séde 
da com. elo mesmo nome; essa disposição, porém, for revogad~ 
pel a L ei Prov. n . 1827 de 28 ele. j'!-Ilho c:J.e ~884. ~ m VLlla est a 
situada á mar gem esquerda ela nbe~ra PaJehu, a 5::>7 de altura 
sobre o nivel do mar. Tem bom clima, abundante cultura n os 
annos r egulares, pequeno comme1~io, ~ultura de can~~. _de 
assucar , mandioca, Labaco, a lgodao, müho, arroz e fe1po ; 
criação de gado. A industria fabril co~s1ste em fumo, farmha. 
ele mandioca, rapadaras, obr as ele olana; ha alg umas bolan
deiras ele descaroçar a;lgodão e pequenos teares de tecidos deste 
artigo . « A pov . de Afogados de Inga zeira está situada á margem 
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esq. elo rio Pajehú, a 25 kils. ela sécle ela com. Consta, por assim 
dizer, ele uma grande praça, chamada elo Commercio, que mede 
som de largura média sobre 150 ele extensão, contando ao ·todo 
pouco mais de 100 casas; egre.Ja matriz, cemi'terio; eschs. publs., 
ao·ua potavel murto boa e abnnclan·te, bibliotheca elo Chtb Lit
te~·ano, etc., >> A villa clis·ta cerca de 485 kils. ela cap., 60 ele 
Flores e \J6 ele Alagôa ele Baixo . Compreh.eo.ele os lagares 
denominados : Q1teimadas, Jatobá, Dons Riachos, Santa Clat·~t, 
Varas, Carnahyba, Volta, Jardim, i'ilacaco, Alagôa, Aroeir·a, 
Ino-aze ira, Bezet'ro,s. Jasmim. Santa Anna, Bom Jesus, E. Santo, 
Ca~hoeira Grande Riacho do· Meio, Riacho ele Cima, Tigre e 
diversos otltl'os. -;r'em agencia do correio. Pertence ao 12° dis~. 
eleitor· ai. E. com. ele ta entl' . , creada pela Le t Pro v. n. 1260 
de 2ô de maio de 1877 e chtssificaela pelo Dec . n. 7080 de \J ele 
novembro de 1878. 

AFOGA FRADE. Riacho do Estado elas Alagôas, na com. de 
Atalaia. 

AFOTIGÉS. Inclios que habitarain otttr'ora o arraial da 
Carolina, então pet•tencente ao Estado ele Goyaz, e hoje cidade elo 
Estado elo Maranhão . Cunha Ma·ttos dá clelles noticia e~ seu 
Itine?'f[,?"Ío, T. li, p . 244. 

AFÚ. Ponta na lag a ele A1·aruama elo Estado elo Rio ele Ja-
neiro, na bacia ou lago elos Pa·tos. · 

AFUNDÁ. Hha elo Estado ele Minas Geraes, no !'io S. Fran
cisco. entre a barra do Urucuia e a pov. ela Bôa Vis·ta, . que se 
es ten.de pela mal·gem clir. até em fren-te ~t foz elo Acary. 

AGA. Pov . do Es tado do E . San·to, na margem ele um sacco, 
24 kils. ao N . da foz do rio Itapemirim, e 12 ao S. elo rio Piüma, 
perto elo morro ele q?-e tomou ? nome _ (B. _Rubim)_. Escreve~ 
·tambem Agha. Do l!;stado nos Informam nao exts·tu· tal pov . . 
« Não é conhecida essa pov. Agii. O sacco, a que se refere Rn
bim foi o nele eüstin ouLr'ora uma pov. de inclios, denominada 
Itaipava, hoje reduzida a insignifican·tes choupanas cobedas de · 
palha» . 

AGÁ. Monte do Estado do E. 'Santo, no fundo ela bahia ele 
Beneve1lte <t 250m acima elo ni vel elo mar . a uma, milha ela 
praia e a t;·es milhas ao N :, .~ O. ela .ilha do Francez: E facil de 
ser t•econheclclo pela sua [ol'ma comca e pelo seu 1solameuto . 
Affirmam manar delle a melhor agt1a potavel ele ·toda a costa. 
Mouchez situa-o aos 20° 51' 35" ele La·t. S., '13o. 6' 30 11 de 
Long. 

AGACHY. Aldeia ele índios no mun . de Miranda, Estado de 
Matto Grosso. Em 1885 contava 96 indivíduos, sendo 47 ho-
mens e ,1\J mulheres . (Relat. cl'Agt·. 1886. ) ' 

AGACHY, Rio elo Estado él,e wla·t. to GL'osso, a:ll'. ela margem 
esq . elo AqUlclauana. Fórma com o Loyola, setl rtrib . , uma 
lagôa. 

AGAPITO . Correo-o elo Esta do elo Paraná, banha o mun. ela 
Campina Grande e desagua n o l'io 'fimbú, trih. J elo Iguassú . 
(lnf. loc.) 

AGAPITO. Ribeirão elo E s taelo ele Goyaz, a fi'. ela margem 
. esq. elo r lo Vermelho. Banha o mttn. ele Goyaz, passando ·a oito 
kils. ela cidade deste nome. T em suas fotrtes na serra Dourada. 
Recebe pela esq. os corregos Senhorinha (ant. Invernada Renna), 
Cubatão, AguaFria e Olaria epe1a clir. os col'l'egos Vet·melho e 
Quintiliano. 

AG.ARANY . Nação indig. do Estado do Amazonas, no rio 
Branco. (Araujo Amazonas.) 

AGATHAS. Entre o ~anal Pedro _II (C~stelneau) e o Pa
r aguay. desce uma senama ele formaçao mais ou menos gra
ni'tica: ·é a Insaa. O mais elevado ele se as montes ~em o nome 
de _ mon·o do Gama - , e o que separa as duas la.goas Gahy~as 
e prende- se ao me~mo syste!lla, recebeu elos anttgos commts
sarios ela clemarcaçao ele limites com a Hespanha (1786) o nome 
ele - sen·a elas Agathas. 

AGERUTIUA. Praia no mun. de Bragança elo Estado elo 
Pará (lnf, ioc .) 

AGHA. Morro do Estado elo E. Santo. Vide Aga. 
AGOSTI NHO (Santo). Bairro elo mun. elo Patrocínio,. no 

Estaüo ele S. Paulo, com duas eschs. publs. de mst . prtm,, 
creadas pela Lei PL"ov. n. 37 ele 30 ele março ele 188.2. 

AGOST INHO (Santo). Serra elo Estado ele Minas Geraes 
n a:s divisas dos bairros ela Lage e elo Gamarra, pertencentes 
ao termo ele Baependy. 

AGOSTINHO (Santo). Cabo na costa elo Estado ele Per
nambuco, perto de 18 milhas ao S. e quatro a SE. ela cidade elo Re
cife, aos so '20' ,!5 11 ; ele Lat. e 37° 16' de Long. (Mouchez). A 
entraehc ela parte N. dá ancoragem a grandes navios. Foi cles
cobel'to a 26 ele janeiro de 1500 por Vicente Yanez Pinçon, que 
deu-lhe o nome de Santa Maria de la Consola·twn . Mais tarde. 
em 1501, 1·ecebeu a denominação, que hoje eofLserva , por sú 
Ago&tinho o sante elo dia em erue chegou a expedição, que sup
põe-se comma~clacla por Gonçalo Coelho. Recorda esse ,cabo im
portantes acontecimentos ele nossa historla colonial. • E o cabo 
ale Santo Agostlnh.o, diz Roussin, uma collina ligeiramente 
coberta ele matto, ele al-tura meelwcre, que avança para o mar 
t~rmimtnclo em r a.mpa e que em bom tempo se poder i\. <W is'ta r na 
el!stanc1a de 24 mtlhas, e que .é co.uhectclo pelas suas barreiras 
vermelhas, e seu aspecto qtutSl anelo, além dlt pequeo.a eo-t·eja 
ele N. S. ele Naz;a1·e th, cercada ele outros edificios. no seu CLl';:ne.>> 
Pimentel diz: « q1te o cab~ apresenta uma ·terra delgada e corn'
pricla qtte vai em direitu.ra ao mar e faz por cima alo-umas 
quehl'acl::ts; ua ponta tem um morriilho que parece tun°ilhote 
redondo, qtte está sobre sl, tudo porém é ·tena elo dito cabo: 
la nça este morro uma ponta aguda ao mar que parece um fo
cinho ele toninha.» « Qualquel' elas dllas clesct•ip!(ões acima, diz 
Vital ele Oliveiea, dá uma icléa precisa elo cabo ele Santo Agos
tinho, n a Lat. 3o 20' 27'' S . e long. 8° :LO' '!8'' E., pois que é 
elle com efl'eilio 'lima lingua de lierra que se avança, adelgaçando 
para o ma r, seguramente uma milha, ele altura regulaT e cobel"to 
de algum matto. Quando se está em stJ.as pl'oximielades é que se 
reconhece quanto é sua configuração il·reglllar, e que é formado 
de uma agglomeração ele outeiros m ais ou menos al&os e e;;cal
vados, uns ele pedra, OLÜL'Os de bal'l'O, nos quaes se notam gran
des manchas ele um avet·melhado vi v o, que se avista em gl'ancle 
disr.ancia. A abundancia destas manchas, que chamam bar
reiras, que se observam já no ca bo, como outt•as ma.is esbran
quiçadas parao. N., a egreja de N. S. ele Nazareth n o cume ela 
montanha, e a lem disto a disRosição totalmen·te cliffe~·eute elo 
teneno, tudo ·torna o cabo de Santo Ao-ostinho mui·to notavel e 
conhecido. Sua configttraçã.o é, como eTissemos, muito irreo·ular 
como se passa a vêr. A pM·te mais mel'iclional é o pontal c~ Na
zareth, extramo S. de uma ponta rasa de arala, que já fica· ao 
abrigo do recife qtte borda a costa ao S. do cabo. Dahi depois 
de 600 met1·os ao NNE. está ::t ponta elo Sllápe, onde começa 
a tel'ra al·terosa elo cabo á vir até o mar, com a margem de pe
dra. Desta pon·ta cerca. de 1.500 me·tros ao NE 4-}-E. está 
o forte de Nazareth, que defende a l)al'l'a do Suápe OLl Nazareth. 
E do forte 580 metros por NE 4 1- N fica o ex~remo mais 
orien·tal que denominam F'ooinh? do Cabo, havendo neste iu
·tervallo entl'e os r ochedos que guarnecem o perimett·o, uma pe
quena ens~ada com praia de areia, chamada rla Salvação, mas 
que não da, clesembat•e1ue. Do ex·t1•emo mats Ol'lental segLte a 
costa do cabo ele pedras a prumo por N4NO. por espaço de 
430 metros a-té a ponta elo Pi'tuaçú, corre11clo a meia clls
tancia o riacho deste nome, conhecido tawbem com o nome 
ele I-legato das 1lf~tlheres . Junto des ta ultima ponta ha p edl'as 
alagadas que são perigosas. Com mais 700 metros ao rumo 
ele ONO . está a pon·ta elo Rapa, tendo uma praia de areia, se
parada a meio por um grupo ele pedras altas, espaços que de
nominam Galheta e Calhetinha, onde fundeiam as pequenas 
embarcações cos·teira:s na monção do SSE. fresco, amarrando a 
pôpa pat'a tel'l·a. Depois da ponta elo Rapa com mais 140m 
está a pon ta do Gaibú, onde se vê o raclucbo ele S. Fran
cisco Xavier e ahi terminam as terras pecll'egosas elo ca'bo 
e1 ue vem ao m :JJr. Proximo da pon·ba orien·tal do cabo se ach~ 
40 e 48 palmos ele fundo, pecl l'a e cascalho gt·osso : fundo 
c1ue cresce tão progressivamen·te que em pouca distancia se 
encontra 160 e 200 palmos·, Nas immecliações cliD c<~~bo, 
qllasi ·todo o fundo é mais ou menos pecll'egoso, e assim uma 
ott ou-tra vez se dão algumas prumadas no .fundo ele pech·a. 
Pelo NE . e ENE. do cabo, em clis·tancia de clt1as milhas, se 
acham pequenos alfaques ele aL·eia grossa com 64 e 56 pal
mos, fun elo este porém vwria:veL segundo as correntezas ; e 
pelo ESE., se acham igualmen·te os mes!IjOS alfaques, com 56 
e 48 palmos, na mesma distancia elo cabo. Estando-se, pois, 
no pal'allelo elo cabo, niio se deve aterrar, borclejaado, de 
um fundo menor ele 64 prulmos, porque as correntezas en
costam muito pat'a elle. Com vento feito, pode-se passal' mui'to 
proximo porc1uanto naela ha a temer sempre que se navegal' em 
um fundo de 48 e 5.2 palmos "· Sob o ·t ttulo Rcoonheo~men~o 
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do Cabo de Santo Agostinho, diz a inda Yital: « Além elas 
marcas ou incidentes notados pelos guaes se conhece facilmen.te 
este cabo, ap!'esentaremos ainda as seguintes considerações ele 
F. Por~ugal, que mais corrobora o que h<tvemos ·dito: « _Es
tando -se ao mar e em grande dis~anci<t, ell~ parece um3. ll!Ja 
pouco afastada elo continente, por ser não so cl~ terreno mmto 
mais elevado, como saliente ao que lhe fica lateral. As terras 
do cabo se apreseo.tam então ele mecliocre altura, se~ nenhuma 
inflexão no·tavel, dis ting uindo-se claramen·te o colol'lclo elo seu 
terreno escalvaclo de um vet·mel ho escuro coroado de pequenas 
mon tas verdes qne em distancia pat•ecem denegridas . Quando 
se confl·onta o 'cabo ou sa está clelle par a o S. pouco, para o 
N. não se descobre terra algwna, mas pa;ra o S . corre um 
cordão ele terra igual, pouco mais baix:a que a do Cabo, e sem
pre muito mais esb1·anquiçada em razão de l he fica!' mrlis oc
cident!.tl. Em distancia ele pouco mais ele no ve milhas para o 
lado do S . no ta-se a gl'ancle Serra Sellada, com a con.figuração 
de uma sella de ca·vallo, a qual demora pelo SO . a quem está 
uma legua ao mar do cabo, e é este um dos pontos para facil
mente r econhecei-o. Es·ta serra appa!'ece quasi sempre enfu
maçada, pl'incipalmen·te de ma nhã. e quando sopra o ·terral . Pas
sando do cabo para o -:'·L descobrem-se logo a s manchas ou 
barreiras de S. Gc.nçalo, hal'reiras que umas são vermelhas 
mesçlaclas ele cinzento, ouLras amarellaclas, e grande parte 
'brancas e alvacentas . Estas barrei!'as, em pequena cl~s ta ncia da 
costa, rnostt·am ser muito irregul ares pela parte de cima, cheia 
de grandes lapas e de uma côr mnl tifonue . Es L<mdo-se afterrado , 
o melhor llonto para reconhecer o Cabo é a igreja de N. S. de 
Nazareth, assen:tacla n0 mais al to do terreno, por 8Do NO . do 
Focinho. egreja que se avista por entre coqueiros que lhe ficam 
perto. Viado elo N . porém algumas >'ez~s a summidacle do 
outeiro do Pituaçú, que lhe demora por 6Do NE. encobre- a 
completamente. Finalmente, guanclo se av ista o calJo, quer pelo 
N . qnet• pelo S . sua pqnta se es·tende mui'bo ao mar; o morro, ela 
egreJa para o ex:tremo, apresen·ta um dec1ive suave e r<gtllar, 
distinguindo- se, chegado á proeminencia sal iente, uma que 
brada conica, a qual ll!larganclo-se, para qtiem está dis·tante, pa
r ece que o extremo elo Cabo é um i! bote separado da terra !ir
me llOr um estreito canal. A' _ noHe, 11a;vegando- se nas visi
nha;nças do Cabo, quando o pFumo sondar em pedra ou em cas
calho g rosso, se esti EO. com elle, porquanto quer ao N. quer 
ao S. o frrndo é de lama, a não ser nos l agares dos alfaq ues, 
como mencionamos. Nas monções dos ventos do S. e sempre 
o cabo de Santo Ago3tinho procurado, não só pelos navios que 
querem demandar a barra e porto do Recife, como mesmo 
pelos que da Europa demandam a cos·ta do Brazil, a fim de 
r·ectificar em sua. derrolia.» Nesse C~LbO fica um pharol na Lat . 
.So 20' 40" e :bong . 8° 14' 10" E. do Rio de Jao.eiro, ou 34° 
56' 10" O. de Green ., ou 370 16' 20" O . de Paris (Repartição 
dos Ph~,roes) . O appar elho ele luz é cliop·trico,. de i a. ordem, e 
exhibe luz branca lixa, illuminanclo -todo o honzonte . O plano 
focal eleva-se 4Sm.S ao nivel elo solo e 105m,D ao nível elo mar, 
e a luz é visivél - ela distancia ele 25 milhas em tempo 
claro . A torre é de ferro, systema tt'ipocle e é pintada de 
branco. A casa elos guardas fica proxima elo pharol e é tambem 
pin·tacla, de branco. Foi ina11gurado a 211 de março de 1883. 

AGOSTINHO. Especie ele ilha formada pelas 'enchentes elo 
inverno nos campos gue ro deiam o mun . de S. Bento dos Pe-
rizes do Estado elo Maranhão. (Inf. loc.) . 

AGOSTINHO (Santo). illra assim an ligamente denominado 
. o rio Vianna, afl:'. elo Jucú, que banha o Estado do E. Santo. 
Essa den.ominação ass im como a de Mucury, dadas antigamente 
ao rio Vianna desappareceram, persistindo esta ultima. 

AGOSTINHO (Santo). Riacho do Estado do Maranhão, 
afl:'. elo no Parnahyba. «0 r iacho Santo Agostinho, diz David 
Morei1·a Caldas, segundo informou-me o S.1'. coronel A. Pires 
Ferreir a, seis kils. antes de se lançar no rio, atravessa uma 
la"'oa de 3D kils . de comprimento e cinco ou seis de largo, 
fic~ndo ao norte delta, a mats de 20 k ils. da margem esq. do 
J.'io, .a fazenc~a do mesmo n.ome, mor ada daquelle coronel. O 
Tiacho, em sett curso supet·wr passa por detraz elos quintaes da 
villa de S . Bemarclo, CUJO porto, o da Formosa, é fronteiQ'O ao 
logat• onde finda- se ~-mt!n . de Banas, distante da embocadUJ•a 
-do Santo Agost.inho ::>;J ~Ils» · 

AGOSTINHO (Santo). Rio do Est_ado d~ S . Paul o, trib. de 
um . dos afl:'s . da margem dtr. do T1ete (ex:-Senador Godoy). 

AGOSTINHô (Santo). Arroio elo Estado do R. G. do Sul, 
·trib. do ljuhy-Pequ eno . 
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AGOSTINHO. Cor rego elo Estado ele Goyaz, afi'. ela margem 
esq. do ribeirão da Saia Velha, a1f. do rio S . Bal'tholomeu. 
(Inf.loc: . ) 

AGOS'fiNHO (Santo). Lagôa elo Estado elo Maranhão, ·te~ 
mais de 2'i kils .-de comprido por tres ele bt•go. Nunca sécca e c 
navegavel por gran des canôas, que, por um canal ele cerca de 
19 kils . de comprido, vão até ao Parnahyba, que ne~se ponto 
fol'ma um bom por·to de embarque . Suas marn·e ns sao multo 
ferteis pat·a criação de gado . Nell a clesagua"' o rio Bul'ity. 
(lnf. lo c,) 

AGOSTINHO MENDES . Rio elo Estado ele .i\1inas Geraes, 
afí'. elo rio Abaeté, trib. do S . Francisco . 

AGRELLA. Riachão do Estaclo elo Ceará , no muo. . ela Im
pel'a' ~riz. 

AGRESTE. Serra elo Estado das Alagôaõ, nos limites da 
pal'ochia de Sant'Anna do Panema, 

AGRESTE. Riacho elo Estado do Ceará, no mun . de São 
Francisco . 

AGRI ÃO. Log. do Estado do Rio ele Janeiro, no mun. de 
Rezende . 

AGUA. Log. do Estado elo Ceará, entre Granja e Sobral. 
Ahi termina a 2a e começa a 3a secção ela E. ele F. elo So!n·aL 

AGUA . Ponta na costa do Estado elo R. G . do Not•te, na 
parte comp!'ehendida entre a pov. ele Caissara e a ponta do 
Tnbarão . 

AGUA. Ponta de pedra no mun. de Cabo Frio elo Estado elo 
Rio de Janei,ro que abriga a E . a enseada do Fõrno. Juntoa 
esta ponta ha uma pedra submarina. 

AGU A. Serra do Es·tado do Ceadt, entre Maria Pereira -e 
Qub:er a mobim. 

AGU A . Set·ra do Estado ele Pemambuco, na ft·eg. da Var·zea . 
AGUA. Ilha a E . da elo Governador e ao r . da pon ta da 

Ribeira. Sua fórma é quas~ um quadrado de· 320 metros de 
la do; espesso arvoredo conserva uma nascente de optnna e 
.abundante agua potavel, donde se origina seu nome. Foi neste 
dtio que, segundo nos r el'ere o Sr. Dr . L . Netto, o welho João 
ele Deus e Matt os, habil preparador aposen·~aclo do i'linseu, dis
c ipnlo do Xavier· dos Passaras, reunia uma valiosa collecção de 
2.000 zoophitos e molluscos que oflereceu ao Museu, onde deu 
tantas provas de sua pt•oficiencia e amor á historia uatur·al. Barral 
e Candido Mendes dão igtial denominação a outra ilha. Vide 
hw~G bahybas . (Faus~o de Souza. "'1 Bahia do Rio de Janeiro. ) 

AGUA. Riacho do estado das Alagoas ; na 3a se~ção da E. 
de F . de l~aulo Affonso . 

AGU A (Riacho d'). Riacho do Estado da Bahia. nasce na 
ser!' a P ellada e faz barra no rio Pardo, no lagar· chamado 
J acú, abaix:o do Cachimbo cinco leguas . 

AGUA (Porto d '). VidePeà;·o Seguncln. 

AGUA AMARELLA . Log . do Estado do Paraná. no dist. 
da Lapa; . 

AGUA AZUL. Log . do Estado do Rio de Janeit·o, no Fun
seca, a r rabalde da ciclacle de Nyterüi. 

AGUA AZUL. Rio do Es·tado do R . G . do Norte; no mun • 
do Ceará-mirim. 

AGUA BELLA. Ribeirão do Estado de Minas GeFaes, na 
freg. de S. Miguel do Jequitinhonha . Nasce no interior da 
J.úaLta de seu nome, e tem um curso de 60 a 72Jnls . Recebe o 
conego da Prata. (Inf. lo c.) 

AGUA BOA . Parochia do Estado de Minas Geraes, no mun. 
ele Minas · Novas, collocada na bacia do Surubim, afl'. do .Uru
puca, na margem esq . do ri beirão d' Agua Bôa,, n.o mew _de 
mat·tas pela mór parte ainda virgens. 0 l'ago_ Sant Anna e clw
cese ele Diamantina. Fo i creacla dist. pela Lel Pro~· n · 23.76 
de 25 de set~mbro de 1877, incorpol·ada ao mun . de fheoplulo 
Ottoni pelo ar t . H ela de n. 2649 ele 4 ele novembro de 1880, ao 
de Minas Novas pelo § III ela de n. 2810 de 4 ele outubro de 
1881: elevada á cathegoria de I?aroch1~ pela de n. 3063 de 31 
de ciut11bro ele 1882. Perdeu a mvocaçao de S . José pela de 
Sant' Anna em virtttde da Lei Prov . de n. 3330 ele 5 de outubro 
de 1885. Pertence ao 19° di st . eleitoral, C[IJa séel_e é a cidade 
de Minas Novas . Tem dn;1seschs . publs. ele inst. pt'icn. O Po. 
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João An·tonio Pimenta, vigario da f1•eg. da Capellinha, obse
quiou-nos em ab-ril de 1887 com a seguinte informação a res
peito da freg. d'Agua Bôa: «A freg. d'Agua Bôa vive exclusi
vam ente da lavoura, a qual es·tá ai.1Cla mui to atrazacla por 
falta de est t•aclas para a éxpor tação de seus procluctos; as poucas 
que possue são p ·ss imas . As terras são sem excepção de uma 
fertilidade prorllgiosa. O milho, a canna, o café e o algodão 
prosperam admiravelmente ; a canna e o café em qualq•ter log·ar 
da fl'eg., e o algodão principalmente em Santo Antonio . Ven
dem-se em Agua Bôa 80 litros de milho po~ 500 réis, ás vezes 
por 400 r éis e até por 240 réis. Todos os ma1s generos da la
vom·a resentem-se desta depreciação. Já vi eogeitar-se em 
Malacacheta um a arroba de café por 500 réis. - A ,freg . d' Agua 
Bôa tem 6.000 almas mais ou me11os. A pov. esta _amda multo 
atrazada, carecendocoo,plelamente elos rec 11rsos ma1s comrr.uns. 
O clima é em a-eral quente ; em alguns lagar es clese nvol_vem-se 
febres palustre"'s e a ict erícia.- Diz a tradição que os pl'lmeiros 
que penetraram nestas mattas, até então hab!tacla~, pelos índios 
da trib11 dos Arftnans, foram os aventu•·en·os I h0maz Lu1z 
Peo-o Felic iano Luiz Pego, Felisbet'to Luiz Pego e a lguns pa
re;t;s seus, os quaes ~stabeleceram-se nas margens do Sun~bim . 
Thomaz Pego attrahm as sympathias elos Aranaos, alde1ados 
na barra de Sa nto AnLonio, aJt'. elo Suruhim, e no meio delles 
convi v eu por mui tos annos. Construiu uma pequena et·mida, 
em 1830, nesse lagar e começou uma_ pequena pov. que aiuªa 
existe . Esta pov., encravada no me10 de mattas br_u·ta~ nao 
tem podido prosperar por falLa de v1as de commun1eaçao; é 
habiLada por pessoas muito po~res e por alguns representantes 
da tribu elos Aranans, os quaes v1vem alde1ados n as margens ~? 
correo-o dos Caldeirões . Estes índios são todos bn.pt•sados e Ja. 
apre<;''iam os beneficios da civilisação . Já os visitei algumas 
vezes e tenho casado alguns delles e baptisado-lhes os filhos. 
São naturalmente religiosos e apreciam e respeitam mmto os 
sacerdotes, aos quaes chamam K~•pan nacantchú (Deus cá da 
terra). Note-se que pronunciam Kupan e não Tupan. Em i850 
mais ou menos Frei Bernardino do Lago, religioso da ordem 
dos Menores, começou, com autorisação do Governo, umal
deiamento nas cabeceiras elo ribeirão que, por esLe mo·ttvo, 
tomott o nome ele Catechese mas os índios o abandonaram pre
ferindo viver em San~o Antouio am companhia de Thomaz 
Pego, a quem chamavam Capitão Grande. Frei _B~rnardino, 
vendo assim frustrada a obra da catechese por elle mJCiada com 
t anto sacrificio, e attr'ibuindo (talvez com razão) a Tho_maz Pego 
o mau exito desta empreza, l evou o facto ao conhec1m~nto do 
Go>erno, e em virtude des ta denunc•a foram presos 'I homaz 
Pego, seu irmão Feliciano Luiz Pego, e alguns sobrinhos s_eus, 
os q uaes estiveram por muito tempo nos calabouços de Mmas 
Novas. Quando r ecobrou a liber clade, Thomaz voJtou para 
Santo Antonio, amava as selvas e preferia a companhia dos 
:filhos do deserto a viver no meio de uma sociedacle que o per
seguia; Consta que ao voltar a Santo Antonio foi-llie p::eciso 
abrir picada para chegar a eRse lagar, que com sua rett:racla 
:ficou completamente abandona,do . Os proprios índios interna
ram-se para as maLtas e só volLaram quando viram lá de novo 
estabelecido Thomaz Pego, a quem Tespeitavam como a um ver
dadeiro Cacique.- Em 1873 e 1876 Norberto José Carneiro e 
Juvenato de Freitas dous animosos proprie·tarios, r es identes nas 
margens do Surubim, emprehenderam a naveg ação do Urupuca 
e partindo de Santo Antonio, descendo pelo Surubim, Urupuca 
e rio . Doce chegaram a Lmhares, no Estado do E. Santo, COn;J. 
canôas carregadas de viveres, e dispondo alli ele suas carre
aações , voltaram a Santo Antonio trazendo sal. Infelizmente 
~s pequenos recursos destes dous animosos fazendeiros fizeram 
abortar o se u projecto de '?-ayegaçã?; _mas ficar~m com a gloria 
ele iniciadores de uma 1dea ut1ltssima.- DeiXemos o Santo 
Antonio e voltemos a Agua Bôa. Em 1833, mais ou menos 
Antonio Rodrio-ues da Silva, Bernardo Rodrigues da Silva, 
Anacleto Rodrigues da Silva e Antonio Nunes es·tabeleceram-se 
11as margens do 1·ibeirão cl'Agua Bôa e desbravaram o legar 
occupado hoje pelo pov. do mesmo nome, o qual começou em 
1840 mais ou menos. Este pov. pouco tem adeantaclo por ter 
sido habitado até agora por pes~oas muit~ pobres. Tem_50 
casas terreas e uma pequena e~mtda de pess1ma coll:s·tru_cçao. 
Foi esta freg. instituida canomcamente em 13de JaneJro de 
1886». Agencia elo correio, creada em 26 de setembro ele 1888. 

AGUA BOA. Log. na freg. de Anajatuba do Estado do 
Maranhão. 

AGU A BOA. Log. no rio Parnahyba, entt·e o Canto da Pias
saba e a cachoeira do Urubú. Ha alli pedras em ambos os lados 

do rio, existindo apenas um canal estreito pelo meio, (Explo
ração do Alto Parnahyba, por Antonio Tavares <!la Costa.) 
"'-AGUA BOA: Log. do Estado de S3rgipe, no termo elo La-

garto . .,, 
AGUA BOA. Igarapé elo Estado do Amazonas ali'. da mar

gem esq. do rio Branco,_ trib . do Negro. Com o m_esmo '?-orne 
ha um aff. ela margem ela·. ac1ma da foz elo Caro;ttr1man1. 

AGUA BOA. Riacho do Estado do Maranhão, desagua no 
rio Itapicurú, na parte desse rio que medeia entre suas cabe
ceiras e a pov. do Corda . 

AGUA BOA. Pequeno rio do Estado de Sergipe, aff. do 
Piauhytinga. 

AGUA BOA. Rio do Estado de Minas Geraes, rega a freg . 
do seu nome e desagua na margem -esq. do rio Surub1m. 'rem 
30 kils . de curso . · 

AGUA BONITA. Log. elo Estado de Sergipe, no termo de 
Itaporanga, com uma esch. publ. ele inst. prim. creada pela .Lei 
Prov. n. 1221 de 25 de abril ele 1882. 

AGUA BRANCA. Villa e mun. do Es·taclo das Alagôas, na 
com. de Paulo Affonso, a 108 kils. da cachoeira deste nomé 
e á mesma disLancia ele Piranhas, que fica á margem do rio 
S. Francisco. Orago N. S. da Conceição e diocese de Oliuda. 
Foi cr·eada fi·e g: . pela Lei pro v. n. 413 ele 1 de .Jtmho _ele 1864 e 
elevada a ca·theo-oria ele villa pelo de n. 68'1 ele 24 ele abril ele 1875. 
Installada em 20 de setembro de 1876. No seu terriLorio existe 
a grande mat-ta d'Agua Branca, que lhe deu o nome e que tem 
cerca ele 24 kils. de comprimento. Os terrenos, tanto dessa 
ma·tta como de Paulo Affonso são feracíssimos ; nelle culLiva
se mandioc;,, algodão e legumes. Não tem capellas Jlliaes, exis
tindo apenas duas casas de orações, sendo uma distante cerca de 
seis kils. ela matriz e outra 12 ; a primeira na Varzea do Pico 
e a segunda no Pariconho . Sua pop. é avaliada em cerca de 
6.000 habs. Pertenceu ao mun. de Paulo Affonso . Faz parte do 
50 dís ·t. eleitoral, cuja sede é a cidade de Penedo. Em 1881 
alistaram-se nella 9\J eleitores, tende> sido em 1883 incluídos 
no alistamento mais sete. Agencia do Correio. Eschs. publs. cle 
inst. prim. 

AGUA BRANCA. Log. no termo do Jardim do E stado do 
Ceará, a oito kils. dessa cidade; com um capella. 
- AGUA BRANCA. Log. do Estado do P arahyba_ do No_rte, 

na com. e tet·mo de Piancó; com uma esch. publ. de mst. pl'lm., 
é1·eada pela Lei P1·ov. n . 164 de 22 de novembro de 1864. 

A(fUA BRANCA. Pov. do Estado de Pernambuco, na f~eg. 
de Qui papá; a 13 kils. ele clistancia,com uma esch. publ. ele 1nst. 
prim., CI'eacla pela Lei Pro v. o . 1426 de 27 de ma10 ele 1879. 
Ahi fica uma das es·tações do Prolongamento da E. ele F. do 
Recife ao S. Francisco , no kil. 84 .923m.l.394 (Eng. Picanço); a 
qual foi inaugurada a 20 ele Junho ele 18t~5. 

AGUABRANCA. Log. elo Estado de Sergipe no mun . de 
Villa Nova. 

AGUA BRANCA. Log. da Cap. Fed, na ii·eg. de Campo 
Grande. 

AGUA BRANCA. Log. do Estado de S. Paulo, no mui?-. ela 
capital ; com uma estação ela E. de F . The S. Paulo Raüway 
Company, limi~ed. Agencia elo Correio, creada em Julho de 
1887. 

AGUA BRANCA. Log. no mun. de Porto Feliz do Estado 
deS. Paulo. 

AGUA BRANCA. Um dos quarteirões da villa do Bom Sue
cesso, no Estado ele S. Paulo. 

AGUA BRANCA. Pequena pov. do Estado de S. Paulo, no
mun. de Guaratinguetá. 

AGUA BRANCA. Log. do Estado do Paraná, no mtm, de 
Imbituva, 

AGUA BRANCA. Estação elo prolongamento cl_?. E. de F. 
elo Recife ao S. Fraocisco, 84k,923 distante da estaçao de Pal
mares, a563m,433 de altura sobre o ni~el do mar. 

AGUA BRANCA. Sel'l'a que separa o mun. de Catolé do 
Rocha do Estado do Parabyba do Norte, do da Imperatriz no
do R. G. do Norte, 
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AGUA BRANCA. Serra do Estado das Alagôas, em Agua 
Branca (Dr. Spindola). << Obra de sete leguas arrédada da ca
choeira de Paulo Affonso está a serra d' Agua Branca com seus 
multiplicados ramos, em grande parte coberta de mattas, com 
uma capella dedicada a N. S . ela Conceição, e muitas familias 
de diversas côres e pouco menos (se não mais) barbaras que os 
antigos possuidores do paiz. , (Ayres de Cazal). «Grande serra 
do Estado das Alagôas, ao S . da serra de Borborema, donde 
ella se estende a mui grande distancia. Nos bosques que are
vestem vi vem ainda aluuns indios selvagens . Do alto desta 
serra ouve-se o ruído da

0
catadupa de Paulo Affonso, que se acha 

distante dahi sete leguas. » (Saint Adolphe). 
AGUA BRANCA. Nome de uma garganta siLuada no pro

longamento ela E. de F. do Recife ao S. Francisco; no Estado 
de Pernambuco. Fica entre Una e Ag1tas Bellas e entre as 
gargantas denominadas do França e i'llaria Luclovina . 

AGUA BRANCA. Log. clB. Serra Geral 1 onde o caminho 
ele Goyaz e Cuyabá descia a bacia do S . Lourenço, 40 leguas 
distante desta ultima cidade . A e .~carpa, na extensão ele 400 
a 500 passos, é assaz íngreme e de transito um tanto custoso 
para animaes ele carga . Presentemente, e desde 1867, o cami
nho continua pelo alto do terreno até vir encontt·ar com as 
diversas veredas que se dirigem da cidade para a sel"ra . Do 
cume deste logar, cujas aguas vertem para o S. Lourenço. 
vê-se muito proxima a cabeceira ele uma vertente elo l"io Manso 
ou Mortes. Pertence pois este ponto á linha culminante da que 
divide as aguas que vão para o sul elas que vão para o norte. 
(B. de Melgaço) . 

AGUA BRANCA. Riacho do Estado do:Piauhy; desagua no 
rio Parnahyba abaixo da foz do Riachão. 

AGUA BRANCA. Riacho elo Estado do R. G. elo Norte, 
banha o mun . de Ca.nguaretama [e desagua no rio Curima
tahu. 

AGUA BRANCA. Rio do Estado de Pernambuco, aff. ela 
margem esq . elo Pajehü, trib. do S. Francisco. · 

AGUA BRANCA. Corrego do Estado de Pernambuco, banha 
o mun. do Bom Conselho e desagua no riacho.Secco, aff. doPa
l"ahyba. (In f. loc.) 

AGUA BRANCA. Rio do Estado ela Bahia, aff. ·do rio de 
Contas, pela margem septentrional. 

AGUA BRANCA. Rio de Esta.do da Bahia, no mun. do 
Campo Formoso . Em sua margem dir. fica a villa deste nome. 

AGUA BRANCA. Ribeirão do Estado de S . Paulo, banha 
o territorio ela pat"ochia de Santo Antonio da Boa Vista e 
desagua no rio Carrapatos pela margem dir. (Inf. loc.) 

AGUA BRANCA. Corrego do Estado de S. Paulo, aff. do 
ribeirão da Divisa, que o é do Parahyba, entre S. José elos Campos 
e Caçapava. 

AGUA BRANCA. Pequeno rio do Estado ele S. Paulo, banha 
o mun. de l'atuhy, reune-se com o L.ageadinho e Tai desaguar 
no Tatuhy pela margem dir. 

AGUA BRANCA. Rio elo Estado de S. Paulo, desagua na 
margem esq. do Sorocaba abaixo da foz do Piragibú. 

AGUA BRANCA. Ribeirão do Estado de S. Paulo, aff. do 
rio Jacaré-pepira. 

AGUA BRANCA. Rio elo Estado ele S. Paulo, desagua na 
margem esq. do Paranapanema, abaixo ela foz do Apiahy. Banha 
o mun. do Bom Successo. 
A~UA BRANCA. Rio do Estado do Pa.raná, aff. do Ca

choeu~a, trib. ela bahi.a ele Paranaguá. 
,AGUA BRANCA. Ribeirão aff. da margem dir. do Ca

t.hoeira, tnb. elo rio Negro, que o é do Iguassú e este do P a
r~ná. 

%GUA BRANCA: Corrego do Estado de Minas Geraes, ba
nh, a freg. de S . Mtguel do Jequitinhonha e clesagua no rio 
des •.. 'nome. (Inf. loc.) 

1 Chamo Serra Geral á borda occiden~al do grande plateau, que 
medeia en~re o A.raguaya e o S. Lourenço . (B. de M.) 
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AGUA BRANCA. Rio do Estado de Matto Grosso, nasce na 
serra do seu nome e desagua na margem esq. do S. Lourenço. 
O B. de Melgaço, diz : « tlgua. B1·anoa.. Ribeirão assim cha
mado por causa da côr das suas aguas . Nasce na serra do 
mesmo nome, corre SSO., depois ele no espaço de quatro legua.s 
ter recebido diversos corregos, como sejam o Coitizal, Mundo 
Novo e Inferno, une-se ao ribeirão das Vertentes Grandes e em 
um curso ele mais de 15 a 18 leguas al:Iiue na margem esq. 
do S. Lourenço. Esta região é muito pouco conhecida e não 
tem outros habs. senão os selvagens Coroados . » Na Geogr. 
Physica. ele Wappceus são mencionados como tributarias desse 
rio, pela esq. o Sem Nome e pela cli1· . o ribeir ão elos Co
roados. 

AGUA BRANCA. Ribeirão elo Estado de Matto Grosso, no 
caminho ele Goyaz para Ouyabá, entre os ribeirões Macaco e 
Róe-Broacas (João Vito Vieira da Silva . Itinenwio.- Rev.- do 
Inst. Hist. do Bra.zil. T. XXXV, parte i. a). 

AGU.A, BRANCA. Pequeno rio elo Estado de Ma.tto Grosso, 
afL ela margam esq . do Cupim, que é trib. elo Cuyabá -mirim 
(Pimenta Bueno). O B. de Melgaço o considera como afL 
do Cuyabá-mirim e affirma nascer esse ribeirão na face occi
dental do terreno que medeia entre as vertentes do S. Lourenço 
e Cuyabá, 15 ou 20 leguas da cidade. Corre ao SO., recebe pela 
dir. o ribeirão Cuyabá-mirim, mais adeante divide-se em dous 
braços, um dos quaes vai acabar nos campos baixos do Mimoso, 
indo o outro entrar na margem clir. do ribeirão do Madeira e, 
reunidos, unem-se ao Corixo Grande, que vem de ESE, e vão 
desaguar no Cuyabá-mirim. 

AGUA CHOCA. Parochia do Estado de S. Paulo, no mun. 
do Monte-Mór a 136 kils. ela capital. Orago N. S. do Patro
cínio e clioct>se de S. Paulo . Foi m·eada pelo Dec. de 16 de 
agosto ele 1832 e elevada a villa com o nome ele Monte-Mór 
pela Lei Prov. n. 29 ele 24 de março de 187i. Vide 1.\tl onte
.M"ó?·. 

AGUA CHOCA. Ribeirã0 do Estado de S. Paulo, aff. da 
margem esq. do rio Tieté. Rega o mun. da capital. 

AGUA CHOCA. Pequeno rio elo Estado de S. Paulo. banha 
o, mun . de M:onte-Mór e desagua no Capivary, aff. do Tieté. 

AGUA CLARA. Log. elo Estado das Alagôas, na ft•eg. do 
Norte ou de Santa Luzia de Syracusa, com uma capella da in
vocação de N. S. da Gloria. 

AGUA CLARA. Pov. do Estado do Paraná, no mun. de 
Tibagy; com uma esch. publ. de inst. prim., creada pela Lei 
Prov. n. 450 de 6 de abril de 1876. 

AGUA CLARA. Bairro situado a 30 kils. da villa de Jagua
ryahiva, no sertão da marinba desse termo; Estado do Paraná. 
Tem uns 900 kils., 300 casas e uma capella sob a invocação do 
E. Santo. A pop. emprega-se na lavoura e na criação. Dista 
66 kils. do Serro Azul, 90 de Castro, 54 de Pirahy. 

AGUA CLARA. Pequeno rio do Estado de Sergipe, banha o 
mun. de Santa Luzia do Rio Real e desagua no rio Mussu
nunga, aíf. do Guararema (Inf. loc.). 

AGUA CLARA. Ribeirão do Estado de S . Paulo; nasce no 
morro de Peperi-pae e desagua no rio Pardo. Banha o mun. do 
Ribeirão Preto . 

AGUA CLARA. Ribeirão do Estado do Paraná, aff. elo Pio 
da Varzea; entre S. José dos Pínhaes, Lapa e Rio Negro. 

AGUA CLARA. Cor1•ego do Estado ele Goyaz, banha o mun. 
de Santa Luzia e clesagua na margem esq . do rio Paracanjuba 
(In f. loc.). · 

AGUA COMPRIDA. Log. do Estado da Ba.hia, na fregue· 
zia de S. Miguel de Cotegipe, com urua estação da E. de F. da 
Bahia ao S. Francisco, entre as de Mapel1e e Muritiba, no 
kil. 28 .000,, · Agencia do correio creada em jullio de 1889. 

AGUA COMPRIDA. Log. elo Estado de S. Paulo, no mun.. 
da cidade do Banaual, sobre o rio do seu nome. 

AGUA COMPRIDA. Dist. da villa do Tibagy , no Estade do 
Pa~·aná. 

AGUA COMPRIDA. Um dos quarteirões da cidade de Ube
raba; no Estado de Minas Geraes, 

AGUA COMPRIDA. Pov. do Estado de Minas Ger1.es ,no 
mun. ele S. Gonçalo do Sapucahy; com mais de 20 casas. 
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AGUA COMPRIDA. Riacho do Es·tado·de Pel'llambuco, aff. 
do rio Una. Corre sómente pelo inYerno (Dico. Geog>". d!l C. 
Honorato). 

AGUA COMPRIDA. Pequeno r io d o Estado de S. Paulo, no 
mnn. do Banamü; desagua na margem élir. du rio Par ahyba. 

AGUA COMPRIDA. R io do Estado de S. Paulo, banha o 
mun . ele Santa Branca e desaguado rio elos Monos (Inf. loc. ). 

AGUA COMPRIDA. Ribeirão afl'. da margem dir. do rio 
Canoinhas, trib. do rio Negro, que o é do Iguass ú e este elo 
Paraná. 

AGU ADA. Pov. do Estado de Sergipe, no ter mo do Rosario; 
com duas eschs. pub ls. ele ins·t . prim . 

AGUADA. Con•eeo do Estado de S. Paulo, en tre Juncliahy e 
Campo Largo (art. 2o da Lei Prov. de 10 de junho ele 1850). 

AGUADA DE JOÃO DIAS. Corrego elo Estado de Goyaz, no 
termo do Pilat·. Quando Cunha Mattos por elle passou encontrou 
ahi gr andes r ui nas de um an·tigo engenho ele assucar. 

AGUADA DOS MARINHEIROS (P1·aia da). Chamou-se 
assim antigamente a actual praia do Flamengo, na C&p. Fed ., 
porque desembocando ahi o rio Carioca, depois Cattete , era 
o logar onde os naYios faziam aguada. Mais tarde perdeu 
eEsa denominação pela de - Praia do Sapatei1·o Sebastião Gon
çalves. 

AGUADA MÃI CHICA. E' assim denominada uma fonte 
existente á pouca distancia da cidade de Ouro Preto; no Estado 
de Minas Geraes. 

AGUA DA MATERIA. Log. do Estado de Pernambuco, l1 a 

estrada do Páo cl' Alho. 
AGUA DA MA TERIA. Riacho elo Estado de Pernambuco, 

aff. ela margem septentrional do rio Camaragibe. Corre só
mente pelo inverno (Dioo. Geog1". ele C. Honorato) . 

AGUADA NOVA. Log. do Estado de Minas Gerues , no clist. 
do Arassuahy. 

AGUA DA SA UDE. Travessão elo rio Tocantins, acima dos 
travessões elo R epartimen·to e do Valen·tim, e proximo elas ilhas 
da B~gagem e do Alexandre ; no Estado.clo Pará . Baena faz 
mençao de um rmcho com esse nome, afl. ela margem esq. do 
Tocantins. "Tem este nome, diz Baena, :aão só dos antigos, 
mas ainda elos gentios que tambem lhe prestam ·tal fé, c1ue 
tendo elles alguma enfermidacle gl'ave , por mais distante que 
morem ali se vão lavar, e cli1.em que tornam a recuperar a sua 
an·tiga saude "· 

AGUA DE BICA. Corrego do Estado de S . Paulo, cl6sag·na 
n:1 margem esq. elo rio Tieté entl'e o pot'to elos Lençóes e o sal·to 
elo A vanhanda v a, proximo elos cor regos denominados Capinzal 
e José T heocloro Potente. 

AGUA DE MENINOS . P ov . elo Estado elas Alagôas, no 
·termo de Cururipe : com uma esch. publ. mix:ta, creada pela Lei 
prov . n. 92•1 de 10 de JU!bo ele 1883. 

AGUA DE MENINOS. Log . do Estado da Bahia, na ü•eo-. 
ele San·to An·tonio cl'Além do Carmo. Sobre 3J o1·igem desse loo·~r 
consta o seguinte:« Christovão de Aguiar DaHro obteve do go
vernador Tbomé de Souza por sesmaria uma p orção ele terreno 
situado ao N . ela cidade de S. Salvador, no qual havia uma 
nascente ele copiosa agua, que corria até á baixa, quasi á beira
mar, formando alli um grande lago, onde diariam ente banha
vam-se muitos meninos, ·tomando por isso o lago o nome de 
Agtta de Jl!leninos. Nac1uelle teereno fundou Aguiar Daltro um 
engenho de moer canoas , para fazer assucar, tendo po1· mo·tor 
as ao-uas claquella nascente, as quaes encanou, montando tam 
bem 

0 
a !li um a lambique de clistillar aguardente. No alto ela 

montanha edificotl uma ermida dedicada a Santo Antonio, no 
mesmo loo-a r em que sé deu começo ás obras de uma grande 
eo-t•eja q1~e nunca foi concluicla, mas que presentemen·te ser ve 
d~ M~triz ela ft·eg. de Santo Anlonio cl'Além do Cn,rmo. A 
Camara Municipal, aprovettanclo aquellas _aguas, mandou. fazer 
não só na baixa uma íonte ele btca em 18,2 para serven·tta Im
blica sendo restanracla em 1876, mas ·tambem entulhar o L a_qo 
elos iieninos par:' fazer a rua e o càes . que a lli exis7em "· Ahi 
existe um cttmrtel de cavallar!a. 

AGO'A DE MENINOS. Tr~tando elas fortificações ela Bahia, 
o Dr . Fausto ele Souza dá noticia ele um reclucbo, denomi
nado Aguc~ de M~eninos construido no principio elo seculo XVII 
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um· pouco adeante de Santo Alberto: Foi tomado por Mauricio 
de Nassau em 1637 e arrazado pouco depois. . 

AGUA DE ROSA. Par ochia do Estado de S. Paulo no 
mun. de Botncatt't . Orago N. S. Apparecicla e diocese ele S. P~ulo. 
Fot creada pela Le1 P rov . n. 43 cle2cleabril ele 1882. Tem 
duas eschs . publs. ele inst . prim. 

AGUA DO BICHO. Log . elo E stado de Pernambuco, n o 
mun. ele Goyanna . 

AGUA DO BISPO. Riacho do Eslaclo ela Bahia, ao S. ela 
villa de Abr antes . 

AGUA DO CAMPO. Log . elo Estado de l\lhnas Geraes, na 
freg. elo Bom Despacho e mun . de Inhauma. 

AGUA DOCE. Log . elo Estado do R io Grande elo Norte, 
no mun . ele 'l'râ biry. 

AGUA DOCE. Pov. do Estado do Parahyba elo Norte, no 
termo ele Alagôa Grande, n a estrada que eles ta villa vai 3J 
Itabaianna . 

AGUA DOCE. Pov . do Estado do Parahyba elo Norte, n o. 
mun. do Ingá ; com uma esch. publ. ele inst . prlm . 

AGUA DOCE . ·L og . do Estado ele Pernambuco, no mun . 
elo Limoeiro. 

AGUA DOCE. Igarapé elo Estado do Maranhão, separa o 
continen te de uma ilha de mangues, situada no canal deno
minado - Cabeça de Porco -. 

AGUA DOCE. Riacho elo Estado das Alagoas, proximo aos 
ri achos elo Icó e do Mouro. E' atravessado p ela E. de F. de 
Paulo Atronso. 

AGUA DOCE . Carrego elo Estado de Minas Geraes, banha 
o mun. do Curvello e clesagua na margem direita elo rio d as· 
Velhas. (Inf. loc . ) 

AGUA DO GABRIEL. Cort•ego elo Estado ele S . Paulo· 
desagua na margem esq. do rio 'i'ieté entre o p01·to de Lençóe; 
e o salto ele Avanhanclava, p1·oximo elos éorregos elo Butu ra e 
elo Sucury . 

AGUA .DO MILHO. «~o dist . ele S . João Baptista elo 
Appocly(R . G. elo Norte), Junto a um n acho, debai xo ele uma 
arvore h a um olho cl'agua t epida, designado p elo nome d'agua 
âo JVlilho . E' préciso tiral-a com um vaso pequeno para outro 
mai or, quando alguem quer banhar- se com ella, (Ayres cle
Cazal) . 

AGUADO PADRE. Salto formado pel o ri o P aranapanema,. 
Fica no espaç:o que medeia .entre o Jurú-mirim e o Sal-to Grande 
(Eng . 'l'h . Sampaio) . . 

AGUADO SAPO . Col'l'ego elo Es·taclo ele S . Paulo; clesagua 
na margem esq. do rio Tielé entre o porto ele Lençóes ·e o 
salbo ele Avamhaaclava, proximo .do l'ibeirão ela Figueira e elo 
cor r ego ele Manoel P edro . 

AGUA EMENDADA. Log . do Estado ele Minas Geraes, no 
mun . ele Bagagem . 

AGUA FEIA, Log . do Estado elo Amazonas, entre l\!Ianáos 
e o rio Branco . · 

AGUA FERREA. Log. elo Estado ele S. Paulo, en tl'e S. Luiz 
e Guara·tingue·tá, sobre o rio elo seu nome. 

' AGUA FERREA. Ribeirão elo Estado ele S . Paulo, aff. da 
margem clir . elo •·io Parahyba. Rega o mun. de Guarat in
gtletá. 

AGUA FRI.f... Log. no ·termo do Grato elo Estado do Cear á . 
AGUA FRIA. Log. do Estado de Pernambuco, no mun. , 

de Olincla . Par a ahi a Lei Pro v. n. 1812 de 27 de junho ele 
1884 transfer it1 a cadeira elo sexo masculino ele Marico·ta. 

AGUA FRIA. Pov. elo Estado ele Pernambuco , nos lim ·tes 
da fi·eg. ele N. S . ela Conceição ele Alagoinhas, do mun · ela 
Pesqueira . ill' pouco populosa e ele pequena l avoura . 

AGUA FRIA. Pov . elo E s tado de Pernambuco, na freg. ele 
S. Bento, po ttco populosa e de pequena l avoura (iVI. C. Ho
nora lo) . 

AGUA FRIA. Log. elo Estado de Pernambuco, na freg. do 
Bello Jardim, com uma capellinba. (Inf. loc.) 
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AGUA FRIA. Pov. do Estado da Bahia, na f reg . de On
riçangas e termo da Purificação ; com uma esch. publ, de 
ipst. prim., creada pela L ei Prov . n. !490 de 29 ele maio ele 
i875. Foi villa, extincta pela Lei Prov . n. 173 ele 27 ele maio 
ele 184.2. que incorporou seu terrHorio ao mun . ela Purificação. 
A Lei Pro v . n. 191 de 1 de maio de !843 transferiu a sécle 
da freg . de Agua Fri a para a ca pella filial de Ouriçangas . 
.\gencia elo Correio. Prejecta -se ligai- a por meio de estradas 
a P urificação e a o Tanquinho. A_hi fica uma d3:s ~stações_da 
El . de F. ele Alagoinhas ao Juase1ro. Sua -matr1z tinha a m
vocação ele S . João Bapti>.ta . 

AGUA FRIA. Pov. elo Estado elo E . Santo. no mun. ela 
capital, tres k ils. distantelcle Cariacica, com un1a esch . publ. 
de inst. prim, 

AGUA FRIA. Ant igo dist . do lermo ele P aracatú. no Estado 
de Minas Geraes . Incorporado á freg . dos Alegres e mun . de 
Pa·~os pelo a r t . IV ela ~ei Prov. n . 1904 ele 19 de julho de 1872 . 
Remcorpora clo ao terntor10 ele Paracatú pelo art. I da Lei 
Prov . n . 1999 ele 14 de noveml)ro ele 1873. Anne xado á parochia 
ele Ca nna brava pelo§ IV ela Lei Prov . n . 2764 ele 13 de setembro 
de 1881. Orago Santo Antonio. Tem um :1. esch. publ. ele inst. 
prim. par a a mbos os sexos, et·eacla p3la Lei Prov. n. 3162 ele 
18 ele ou tubr o ele 1883. 

AGUA FRIA . Log- . elo Estado de Mina s Geraes, na freg . ela 
Itinga,-terrno elo Arassuah y . Orago Senhor Bom Jesus. Tem 
uma fa bt·ica ele ·tecidos a uma esch . nocturna CJ'eada pela Lei 
Pro v. n. 3396 ele 21 ele julho de 1886. 

AGUA FRIA. Log. elo Estado ele :i\1atto Gr osso, no clist. da 
Chapada. 

AGUA FRIA. Estação do prol on o-amen to ela E. ele F . el a 
Bahia a~ S .. Franc i~co ; no Est ado ela Bahia ; entre S ipó 
e Lamarao, cl tstante 6;:,k,920 de Alagomhas, 1881<,3<14 ela capita l 
elo E stado e pouco mais ele 12 kils . da e3tação do Si pó . 

AGUA FRIA. Serra do E st ado ele Goyaz, no mun. de 
Arraias . 

AGU A FRIA. Riacho elo Estado elo Mar::inhão, banha o 
mun. elo Cocló e desagua no rio Itapicurú. 

AGUA FRIA. P equeno rio do Estado do Maranhão, clesagua 
no Munim pela margem cliT., 26 kils. abaixo ela villa da 
Manga . 

AGUA FRIA. Riacho r1ue serve de limite ás f1·egs. ela Bôa 
Vista e P oço da Panella, proximo á estra da que seo-ue para a 
pov. ele Beberi be, no Esta do de Perna.mhuco-(i\I. C. l-Ionorato.) 

AGUA FRIA. Rio elo E s·taelo do Serg ipe, aff. elo Piauhy . 
(Inf. l oc .) 

AGUA FRIA. Rio elo E stado elo E . Santo, na freg . ele. 
Cariacica . 

AGUA FRI A . Ribeirão elo Estado de S. P a ulo, aff. ela 
margem esq . elo Pirapora . 

AGUA FRIA. Correg-o do E stado de S. P a ulo . banha omuu. 
de S . J osé elo Rio Pardo e clesagu a n a margem clir, elo rio 
Verde, aff. el o P a rdo. (Inf. loc . ) 

AGU A FRIA. Ribeirão elo E stado de Minas Ger aes, banha 
a ft·eg. ela Itinga e clesagn:t no rio deste nome, af:l'. elo Jequiti 
nhonha. E' moto1· ela fabrica ele t ecidos clb mesm o nome . 
(Dr. Felicio elos Sa ntos .) 

AGUA FRIA. Ribeirão elo Est ado ele Minas Geraes, aff. ela 
margem esq . elo rio do Somno, t rib. elo Paracatú. 

· AGU.A FRIA. Rio elo Estado de i\Iinas Geraes, aff. da 
margem esq . elo rio Pardo. que atravessa es te E s tado e o ela 
Bahia . · 

. AGUA FRIA. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes, atr. do 
l'JO .. au to Antonw, que o é elo rio do Som no e es te elo Pat·aca·tú 
trib. elo S . Fra ncisco. ' ' 

.' AGUA FRIA . Ribeirão do Estado ele J\iinas Geraes banha 
a freg . de Ag_ua Bôa e o mun. de Minas .Novas e desagua 
na margem cllr. do Urupuca, cerca de seis kils. abaixo do 
Yarjão. 

AGUA FRIA. Corrego elo Estado ele Goyaz, banha o clist. 
I'J.e Trahiras e clesagua no l'IO S. Bet·narclo, afl'. do rio Ma
i·anhão • .,- J. M. P . de Alencastre . Dicaionario. (l\1sc . ela 
Bibl. Nac. ) 
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AGU A FRIA . Ribeirão elo Estado ele Goyaz ; clesagua no 
rio Paran an pe la margem esq. abaixo da foz elo ribeirão Iti
quira . Banha o elist. ele Flores .- J. !VI. P . ele Alencastre 
.DiccionMio (Msc . da Bibl. Nac. ) 

. A GUA FRIA . Ribeirão elo Estado ele Goyaz; clesagua no 
no S. Ma r cos. pela margem esq. abaixo da foz elo Gual'ibas 
Corre ele E. pa ra 0. - J. M . P . de Alencastre . Diccional'io 
(Msc. da Bibl. Nac.) 

AGU A. FRIA. Rio elo E stado de Goyaz. aíf. or1ental do 
Tocantins . Banha o d ist . ela freg. el"l S . P edro do Tocan·bins 
(Peclt·o AJ1'onso) elo t ermo elo Porto Nacional. - J. M. P . ele 
Alenca s tr e . Diccional'io. CMsc . da Bibl. Nac.) 

A GUA FRIA. Corrego elo Estado ele Goyaz, a fl'. ela margem 
esq. elo rio elos Bois, t rib . elo P aranan . 

AGU A FRIA. Corl'ego do E s tado ele Goyaz ; desagua no 
ribeirão ela Bagagem, que é afl'. elo rio Corumbá e es te elo Para
nahyba. 

A GUA FRI A. Insi g nificante corrego elo Estado ele Goyaz ; 
clesagua na margem clir . elo ribeirão San~a Maria, que é um 
braço elo C1·ixá - m irim. 

AGU A FRIA. Corrego elo Estado de Goyaz, afl'. ela m argem 
clir. elo rio Fartura. E ' a tra vessado na estra da ela cidade ele 
Goyaz para S. José ele Mossamecles. 

A GUA FRIA. Corrego elo Estado de Goyaz, banha a mun. 
ele Sa n·ta Luzi a e desag ua n a margem di r. elo rio elas Areias . 
(Inf. loc.) Do mes mo mun. fazem- nos mençã o ele um o1rtro 
corrego aif. elo rio Verde . 

AG U A FRIA. Corrego elo Esta elo . ele Goyaz, n asce na serra 
Dourada e após um curso ele clou s kils . desagua na margem esq. 
elo ribeirã o elo Agapito, a fL elo rio Vermelho, a n ove kils. a O. 
ela cidade ele Goyaz, jun to á es trada ele Cuyabá. (O F'ar West 
do Brazil.) 

AGUA FRIA. Ribeiro elo Estado ele Matto Grosso; nasce 
junto elo Arra i al Velho, seis kils. distante ela villa elo Diaman
tino, e clesaguv .. no rio P re to, afl'. do Arinos . R ecebe o ribeirão 
elo Teixeira. 

AGUA FRIA. Ribeirão a ff. do Brilhan te, acima do ribeirão 
Santo Antonio ; no E s tado de Ma"tto Grosso . 

A GUA FRIA. Lago elo E s tado elo Pará, na margem clil' . 
do rio 'l'rombetas , afL elo Amazonas. 

AGU A FRIA. Lago elo E s tado elo Mara nhão, no mun . de 
Monção . 

A<:iUA GRANDE. Ribeirão elo Estado ele S . Paulo, atr. do 
rio R ibeira ele lg uape. Nasce nas ti·a ldas elo morro elo Our o em 
Apiahy . 

AGUA GRANDE. Rio elo Estado ele Minas Ger aPs, n asce 
n a serra ela iVlat ta da Corda e clesagua no P aranahyba. De ve 
see antes con siderado como a. segunda cabeceira deste ul
timo rio. 

AGUA GRANDE . Corrego do E stado ele Goyaz , ba nha o 
mun . de Santa Lttziae desagua na m a rgem esq. do rio Corumbá. 
([nf. l oc . ) Do meô mo mun. fazem-nos men ção de um outro cor
r ego da Ag ua Graacle a.ff. ela margem di r. elo 1·ibeirão Mesquita, 
trib. do S . Ba r tlwlomeu. 

AGUARY. Iga rapé elo Estado elo Maranhão, banha a ilha 
ele S. Luiz e clesagua na bahia de S. José . 

AGUA LIMPA. Parocl1ia elo E st ado de Mina s Geraes, no 
mun, ele Minas Novas, na margem clir . do rio Arassuahy 55 
kils . acima ela cidade deste ultimo nome . Orago N. S. ela Con
ceição e diocese ele Diamantina . Monsenhor Pizarro, em suas 
il{ems. Hists. diz :-«Entrando com o anuo s'>b recl.i"to 17.28 a 
form::ir o povo um arraial peht margem or iental elo rio Ar~s
suahy, desde o Jogar, onde se incorpora com elle o nbeu·o 
(d'A,.ua Suja) de que o mesmo a rr a ial tomou o nome, levantou 
tambem ahi u~1 t emplo á Conceiçã o ela Santa V1r~em , que no 
s eo-uinte a nno foi erecto em parochia . Sua exten sao .em longi
tude no anuo de 1811, era ele i7 leguas desde a , embocadura do 
rio Capivat·y noArassuahy, e cles~e aba1xo a_te a embocadur a 
elo rio S. João n o Jequi~inhonha, CUJa l~ng1tuda entendeu o 
P a rocbo actual P . Anto nio XaVlel' de Bmtrago, descendo (em 
1812) mais aba ixo do Jequitinhonha, até a emb9caclura elo rio· 
Salto Gr(!ncle, no projecto ele c<tthecluJsar a Ind1aela Botecuda, 
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AGUA LIMPA. Log. do Estado clelVlinas Geraes, na freg. 
de S . Simão, á margem esq . do rio Manhuassú . 

AGUA LIMPA. Pov . do Estado de Minas Geraes, na freg. 
da Conceição elo Areado. 

AGUA LIMPA. Bairro do mun. :de Itajubá do Estado de 
Minas Geraes . 

AGUA LIMPA. Pov. do Estado de M1nas Ger aes, no mun, 
de Campo Bello ; com urna esch. publ. mixta de inst. prim, 
c1·eada em 1887. 

AGUA LIMPA. Pov. elo Estado de Minas Geraes ná freg. 
de Santiago, mun. de Bom Successo . Orago N . S. das Mercês. 

AGUA LIMPA. Log. do Estado ele Minas Geraes, na freg. 
de S. Sebastião da Estrella, mun. ele S . J osé d'Além P ar ahyba. 

AG U A LIMPA. Estação da E. de F . de Juiz de Fóra ao 
Piau, no kil. 2.9@0, e~üre as es tações da Chacara e Lima Du
arte no Estado de Minas Geraes. Agencia elo Correio CI"eaela 
por Pot·taria ele 23 de abril de 1885. ' 

AGUA LIMPA. _Serr a elo iEstaclo de Minas Geraes, entre Al
fenas e Santo Autonw do Mach?.do (Lei n. 1905 de :19 de julho 
de 1872, art. ~li §2. o). 

AGU A LIMPA. Serra elo Estado de Minas Geraes, no mun. 
de Caeté. Dá origem ao ribeit·ão do Pimenta, que com o ribeirão 
dos Corrêas, fórma o rio Vermelh o que a travessa a freg . de 
Roças Novas . 

AGUA LIMPA. Morro do Estado de Minas Geraes, na cidade 
de Itapecerica, ant . Tamanduá . 

AGUA LIMPA. Serra do Estado de Minas Geraes. no mun. 
de Sabar á . Estende- se até ás fraldas da serra elo CÚaça . llnf. 
lo c .) 

AGU A LIMPA. R io aff. da margem esq . elo Ga viiio, que é 
trib. do Muriahé e este do Parahyba do Sul. 

AGUA LIMPA. R ibeir ão do Estado do Rio ele Janeiro, na 
freg. do Senhor Bom Jesus de Itabapoana, entre S. Sebastião ele 
Varre Sahé e o clist. policial de Santo Antonio do Rio Preto . 

AGUA LIMPA. Ribeirão elo Es~ado de S. Paulo banha a 
pov. do Bom Jesus elo lbitinga e reune- se ao S . Lom!enço . 

AGU A LIMPA. Cor rego do Elstaclo de S . Paulo ; desagua na 
margem esq. do rio Tieté proximo do saHo ele Avanhanclava. 

AGUA LIMPA. Rio do Estado de Minas Geraes, banha o 
tert·itorio da freg . de Ouro Branco e desagua 110 rio Itatyaia , 
aff. do Piranga . Recebe pela ma rgem dir. o rio elo Christo, e os 
cet·regos elo Batata!, do Anjo e da Godiana, que é o maior (Inf, 
loc. ). 

AGUA LIMPA. Riheil•ão do Estado ele Minas Geraes; afl: . 
do rio Novo, que o é do Pomba. · 

AGU A LIMPA. Ribeirão do Estado de Minas Geraes ; des
agua no rio Pará, aff. do S .. F'l"ancisco. 

como conseguiu ; e de laijitude comprehendia então 15 leguas 
d'aquem, e d'alem do rio Arassuahy . Parecendo a esse tempo 
conveniente, que e m prove1to ela cathequese se creasse alli um 
Cm·ato ou Parochia , em 1818 fo i deputado •1m sacerdote com 
esse cargo, a quem a Ju~tl!: Real de ~illa. R:ca congruou com 
200$, dando-lhe .a prov1sao do Orchnar10 per limltes com a 
freg. de Agua SuJa, desde a embocadura elo rio Piauhy no 
J equ itinho tlha, e por es te abaixo, até extrerna1· com a ft·eg. cl.e Bel 
monte . . . Conserva-se actualmenle por filia l a capella da Con
ceição elo arraial Sucntyú, sitttada ela parte d'aquem elo Ar as
suahy, clistau·te da matriz duas leguas e meia, e ela villa nove ao 
Norte cuja situação fwa na margem elo corrego do mesmo nome 
Sucruyú ... »Sobre esta freg. escreve1·am a 25 de abril de 1836 
ao jornal O Paiz o seguinte: «Agua. Limpa de Minas Novas, 
25 de abril.- E' esta uma das ma ts Impor tantes fregs. do 
antigo mun. de Minas Novas, em razão da sua Jl.OJ·escen·te agri 
cultura devido á situação de suas boas terras nas margens do 
rio Ara~suahy e outras pelo in~erior banhadas de ribeirões du
radouros e ele um clima saudavel, on!le igualmente progride 
admi ravel mente a inclus'tria pastoril, devido ás ferteis cam
pinas elo Mala rahy e outr as, que tudo favor ece a o laborioso 
agricultor. Conta a fpeg. para mais ele 6.000 almas actualmenle, 
sendo a séde a margem d i r. do Arassuahy - rio que banha a 
pov e onde faz ba rra ta;mbem o r ibeirão da Agua Limpa, deli
ciosa agua que vem aos campos sobt•e rochedos . O commercio 
estende-se até o alto da a ntiga cavalhada, aonde por baixo fica 
situada a magnilica matriz ele N. S. da Conceição, qne sem 
duvida é uma das melhores do norte de Minas, não só pela sua 
architectura magnífica como pelos s~us ricos ornamentos . Ne
ce~sita de reparos. Do a~lro dU: matnz observam-se_ as voltas elo 
Arassuahy em grande clis·tancia, ouvem-se os gem tdos das ca
choe iras e as ondas das aguas sobre os claros areiaes e lindas 
praias aonde , com o sol ardente inflama os ct-ystaes e aos lados 
respla~decem os ar voredos iníloresciclos e il.exas em bandeiradas, 
côr do céo , que parecem festejar .a p1·opria natureza. As ruas 
são calçadas, tendo bons ecl1ficws, entre os quaes uma rica 
cape !la de N. S. do Rosario, sobre um paredão bem cons·truielo 
e por baixo a ~·ua do Largo, vizinha ao sobrado denominado dos 
Vigarios. Alem destes ed1ficws ma1s outros ba d1 gnos de 
attenção, corno seja um sobr ado aonde morou o tenente-coronel 
Domingos de Abreu Vieira, fiel companheiro do imrnortal 
Tira Dentes. Agua Limpa foi antigamente residencia ele homens 
illustres, taes como do juiz de fóra Dr. Bernardino Camillo e 
do vigario geral Salgado c outros, sendo alli en·tão a séde ela 
com. ecclesiastica. A mineração elo ou L"o era o objecto de 
attenção do commercio, que tornou-se riquissimo, trabalho este 
que hoje jaz abandonado, apezar das ricas la vi· as, sendo todo o 
rio navegavel, á excepção de uma cachoeira denominada Funil. 
A freg. contribue muito para as rendas publicas e apezar disto 
não obtem a creação de uma agoncia elo correio, passanilo o 
estafeta nas suas viz inhanças. Os enterr amentos são feitos nas 
egrejas, por não ter cemiterio. Nos m,nes de agua o commercio 
fica corno ilb aclo com as cheias do R ibeirão, não tendo ponte na 
estrada publica pat"a Minas Novas . » 'l'ransferida sua séde par a 
o anaial de·Sucuriú, foi restaurada pelo a rt. XXIV ela Lei P rov. 
n. 472 ele 13 de II\aio de '1850. Supprimida ainda uma v,ez pela 
Lei Pro v. n. 1479 de 9 de julho de 1868, que incorporou seu 
territorio ao ela frag . ele Sucur iú, foi mais tarde restaurada 
pela n . 1163 ele i6 de setembt•o de <1870 . Perdeu a denominação 
cle .Agua Suja pela de Agua Limpa em virtude ela Lei Pro v. 
n. 2419 de 5 ele novembro de 1887. P ertence ao t 9o dist . 
eleitoral, cuj a séde é a cidade ele Minas Novas. Em 1881 alis
taram-se nella 16 eleitores. Tem duas eschs. publs. de ins·u. prim. 
uma das quaes. a do sexo feminino, foi Cl'eada pelo ar ·t. I el~ 
Lei P1·ov. n . 2614 de 20 ele novembr o de 1875 . Comprehencle o 
pov. Ribeirão do Altar. Agencia elo correio creada em agosto 
ele 1888 . 

AGUA LIMPA. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, nasce 
na serra elo Alvar enga, banha a freg. de ltaverava e apoz 24 
kll s . de curso faz barra no Fundão que vai elesao-uarno Piranga 

. com o nome de Agua Suja. 
0 

AGUA LIMPA. Log. no mun. de Queluz elo Estado de 
S. Paulo. 

AGUA LIMPA. Bairro no num . da cidade de Ouro Preto 
capi-tal do Es·tado de Minas Geraes. 

AGUA LIMPA. Arraial elo Estado de Minas Geraes, no 
mun. de Minas Novas. 

AGUA LIMPA. Log. na freg. S. J oão do Morro Grande 
mun. de Santll. Barbara e Estado de Minas Geraes ; com uma 
esch . publ. ele i os·t. prim. para o sexo masculino, creada pela 
Lei Prov. n. 3217 ele 11 de outubro de 1884. 

AGUA LIMPA. Cor rego do Estado de Minas Geraes, banha 
a cidade eleS. J oão cl'El-Rei e desagua na margem clir. do rio 
doLenheiro . 

AGUA LIMPA. Corrego do Estado de Minas Geraes , banha 
o tel'r itorio da freg . de S. Sebastião da Matta e desagua na mar
gem esq. do ri o Gavião, aff. do Muriahé (1nf. loc . ). 

AGUA LIMPA. Ribeirão do Es·tado de Minas Geraes per-
tencen·te á bacia dó rio Piracicaba . ' 

AGU A LIMPA. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes banha 
a_freg. deN. S . da _Co~c~i ção da Boa Vista, mun. da Leopol• 
dm~ e_desagua no rtbei•rao elos Monos, aff. do rio Pomba. Set·ve 
ele l!mlte a freg . de S. Sebastião da Estrella. 

AGU A LIMPA. Ribeirão elo Estado ele Minas Geraes · des
af:\"uano rio das Mortes Pequeno, no legar Moinhos. Rega ~ ter
ntorw do mun. de S. João d'El-Rei. E' atravessado pela E. de 
F . Oes ~e de Minas , que ahí tem uma ponte com qttatro vãos <ile 
sete metros . 
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AGUA LIMPA. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, ba
nha a parochia do seu nome e clesagua no Arassuahy . Denomi
nava- se Agua Suja. 

AGUA LIMPA. Pequeno rio do TIJstaelo de Minas Geraes; 
desagua no Santo Antonio, aff. do Sapucahy cerca de 12 kils. 
d1stante da c1dacle de Itajubá . 

AGU A LIMPA. Corrego do Estado de Minas Geraes, rega o 
m.1,1n. elo Carmo da Bagagem e desagua no rio das Velhas. 

AGUA LIMPA. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, banha 
o mun. de Lavras e desagua na maTgem esq. do rio Grande. 

AGUA LIMPA. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes, na 
freg. de Itambé do Serro; recebe o Ouro Fino e desa!!Ua no 
Guanbães (Inr. loc.). 

0 

AGUA .LIMPA. Corrego elo Estado ele Minas Geraes. banha 
o terntono cl.a f reg. de Sant' A o na de Ferros e desagua úa mar
gem d1r. do r10 Santo Antonio. 

AGUA. LIMPA. Corrego do Esbado de Minas Geraes, banha 
o terntorw da freg. da Conceição elo Areado e clesagua no rio 
S. Bento, aff. doAreado(Inf.loc.). 

AGUA LIMPA. Ribeirão do Estado de Minas Geraes for
mado pelos corr~gos dos Limp?s, 'l'ic6 e Poço d' Agua, qu~ reu
nem-se pouco ae1ma da pov . d Abbadia ; desagua no Arassuahv 
(Inf. loc .) • 

AGUA LIMPA. Ribeirão ds Estado de Goyaz, aff. da mar
gem dtr . do rio S. Pedro, trib . do Crb:á-assú. Recebe o ribei
rão do Ouro Fino (Cunha l\lattos. Itinem/f'iO.- J. l\II. P. de 
Alencastre. Diccionario). 

AGUA LIMPA. Rio do Estado ele Goyaz; nasce na serra 
D?urada e clesagua na margem dir. do rio Grande (Araguaya). 
E engrossado pelo Guarda-M0r e pelo Mamonelras 

AGUA LIMPA . Corrego elo Estado de Goyaz, aff. do rio 
do Sal, que é tl'lb. do r1o Maranhão. 

AGUA LIMPA. Corrego elo Estado ele Ma'tto Grosso nasce 
na serra ela Chapada e Yai ao Aricá-assú. ' 

AGUA LIMPA. Travessão do rio Araguaya em frente á 
eolonia militar de Itacayú. 

AGUA MARÉ. Vide G·uamcwé. 
AGUA NOVA . Serra do Estado do R. G. do Norte, no mun. 

do Pau dos Ferros. 
AGUA PARADA. Corrego do Estado de S. Paulo atravessa 

o est1·ada ele Caplvary a Piracicaba. ' 
AGUA PARADA . Ribeirão ali'. da margem dlr. do rio 

Claro, trib. do Paranahyba. 
AGUAPÉ. O erudito Sr. general Beaurepaire Rohan, no 

seu Glossat·io de vocabulos brazileiros, tanto dos derivados 
de línguas conhecidas como daquelles cuja origem é igno 
rada ,_ diz: AG!JAPÉ,_ s. m. (geral). No,me que dão ás diversas 
especJes ele vegetaçoes que se cria;m a superficie dos laaos e 
outras aguas mo~· tas. E' synonimo de golfão. E~yrn. E' >oc~bulo 
commum ao t up1 e guarant. Obs.- Moraes nao menciona aste 
vocabulo. ~o seu a:rtigo AGl~A, encontra-se Agua-pé significando 
uma especre de vwho multo aguado e fraco, produzido .pela 
mistura da agua com o sueco da uva já espremida. Aulete 
escreve. Agtta-p~, tanto no sentido portuguez, como no sentido 
braztleiro da palavra, e nisto commette um erro manifesto». 
« Agua-pé, diz o Dr. Lacerda e Almeida, é uma h erva de folha 
larg3: e g\'Ossa que se cria sobre a agoa.» « AguOJ!é: nymphea, 
~ ramha das flores, a que os inclios chamam - mtlho d'agua ou 

:;3açanan, por servir de ninho a essas aves paludaes : nasce branca 
- -e com a luz elo sol vai -se r oseanclo até se tor.nar escarlate 

.(J . de .Alenca:, Ubira}ara. Notas . p.205) . Em alguns rios como 
na bacra d~ rw da Prata, esta p lanta aquatica cobre a agua com 
um tectdo tao basto e compacto que sustenta em cima um homem 
deitado; e qull:ndo nas primeiras enchentes o rio destaca algum 
pedaço desse 1mmenso tapete para arrastai-o em sua serena e 
vagar~sa ~orrente,. os tl!l"res costumam-~e embarcar em cima, 
e ass~m vlaJa~ dias · La :ssa planta e uma especie de lyrio 
aquatrco de flores bra.ncao em cachos, com 0 calice da corolla 
ás vezed rôxo, ás vezes côr de ros;; (Couto de Magalhães. 
0 Selvagem. p. i6i). Essa palavra e corruptela de ig agua e 
potira fiôr . Os portuguezes corro,mperam esta palavra, transfor
mando-a de iguapé em ar;~tape (J. de Alencar. cit.). Mas E . 
Caétano (Voe. cit. p . 25) da- lhe melhor stgruficação - redondo, 

chato, nome de varias nymphéas; e Moraes, no seu Dioc. Po,·
t~6g~~ez, verbo A.gua, dá-lhe significação inadmissível": especie 
de vJnho, mUlto aguado e fraco, ela m istura cl'agua com o sueco 
da uvaJa e:prJmtda» (P. Nogueira. obr. cit .). 
AG~APE . P arochia elo Estado de Minas Geraes, ná'mun. 

ele Dor es da Bôa Esperança, graciosament e situada em um 
peqnerw planalto,. circulada pelo ribeirão da Agua Limpa e 
pelo. magestoso rw Grande. OL·ago S. Francisco e diocese ele 
Marm~na. Foi CL'eada parochla pela Lei Prov. n. 774 de 29 
de maw ele 1856. Alora os cereaes, a cultura mais em uso na 
freg. é a da canna e elo fumo; avultando, porém mais a criação 
do gado bovino, cuja e:~<portação annual ex:cede d~ 2.500 cabeças . 
Suas terras são fertil issimas. Foi desmembrada do mun. do 
Plumhy e incorporada ao da Bôa Eoperança pela Lei Prov. 
n .. 1303 ele 3 ele novembro ele 1866. Perten ce ao 14o clist. e lei toral, 
CUJa sécle é a cidade da Fonnüra. Em 1881, alistaram -se nella 
54 el~itores . Tem dua-s eschs. pulJls. de iost . prim. Agencia de 
Correw. Sobre suas divisas, vide, entre outras, a Lei Pro-v. 
n. 3~50 ele 18 de outubro Ele 1883. «Nas puoximiclades desta 
locahdacle, a duas leguas mais ou menos ele distancia em uma das 
serras existentes uo terreno ela parochia gosa-se de uma vista 
esplenclida, descortinando- se vastíssimo~ hol"isontes. que con
stilmem um pan.orama .formosíssimo.:. Do lado esq. vê-se conenclo 
em vasta plamc1e o Sayucahy, tao cheio de bellezas na si
nuosldad~ ele seLI curso, tendo nas margens l'isonhas fazendas, 
que alveJam na sombria escuridão da floresta que as rodeia· 
á dil'eita o rio (fi·ancle, correndo no seu vale igualmente notavei 
pelos encantos que tem, cortando ridentes colinas, onde a 
vegetação ostenta-se com sua opulencia magestosa; e, em ~neio 
ele cl_otts gigantes da natureza, a serra, que é o ponto donde se 
vê tao gra odioso espectacul o, e que parece all i el'guida pela 
mão ele Deus como que para esperar clous lutadores valentes, 
que não podem se encontrar sem que um deixe ele existir á 
custa do outro. » Além da egreja matriz possue uma outra con
sag1·acla a N. S . do Rosario, esta ndo os d ous t emplos collocados 
no centro da pov. e em frente um elo outro. A E . da pov. e 54 
kils . es·tá Campo Bello : a SE. e a 33 Congonhas: a 6ó Dôres 
da Bôa Esperança; ao S . Alfenas; a OSO. e a 54 Carmo do 
P.io Claro; a O. Ventania; a NNO . e a 42 Piumhy; a NE. e a 
84 Formiga ; e a ENE. e a 54 Chrystaes. 

AGUAPÉ. Serra clonEstado de Minas Geraes, no mun. de 
Dôres da Bõa Esperança. . 
A~UAPÉ. Igarapé do Estado do Pará, banha o mun. de 

MoJU e desagua na margem esq. cloirio deste nome (Inf. loc.). 
AGUAPEHU . Rio do Estado de S. Paulo, nasce das serras 

ele Mangaguá, banha o mun. de Itanham e desagua :no rio 
deste nome (.'.L Provincia de S. Pat<lo. 1888) . Azevedo MaTques 
escreve Aguo;pehy. 

AGUAPEHY. Serra elo Estado de Matto Grosso. De !la 
nascem os rios Alegre e Aguapehy. « Alta serrania, diz o 
B. ele iYielgaço, entre os parallelos 15o 351 e 16o 51 S., na 
distancia de 14leguas a S4SE: ela cidade de Matto Grosso. 
Em '1774, o astronomo Dr. Pontes e o engenheiro Ricardo F1·anco 
fizeram o reconhecimento della. O espaço, que occupa, é ele 
fót·ma triangula r. Uma das suas faces temiD leguas na clirecção 
NO. a SE., quasl parallela á serra ele Santa Barbara, ela qual 
é separada por um valle de tres leguas de largura, por onde corre 
o rio do Alegre. Na extr emidade ele SI!:. os mencionados 
geograpbos determinaram astronomicamente a Lat. de 15° 52' . 
No mesmo loga r subiram a set•ra, não sem dlfficulclade. Outra 
face tem sete leguas, e dirige-se de NE. a SO. Esta extremidade é 
de tal fôrma cortada a prumo e até com o pé recolhido .da 
perpendicular, que não deit[1. agua pela parLe elo S. A :_ercell'a; 
face dirige-se de S. a N., tem iO leguas de extensao, e e 
Jormada púr elevados itambés e grandes aberturas , formando 
profundos valles» . 

AGUAP EHY. Rio do Estado de S. Paulo, des~gua no Pa:
raná pela margem esq. 48 ki ls . abaixo d~ cachoeira do Ju_p1a. 
e 60 acima da ilha elo Manoel Homem . E awda pouco conhe
cido . 

AGUAPEHY . Rio do Est[1.do de S . Paulo; rega o:mun. de 
Itanbaem e desagua no rio deste nome (Azevedo Marques.} 
Tambem escrevem Aguapehu. 

AGU APEHY . Rio do Estado de Matto Grosso; nasce da 
serra do seu nome e desaguB. no rio Jaurú, pela margem esq. 
Não tem agua na estaç-ão secca. «Representa nessa época, diz 
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o Dr. Pimenta Bueno, um simples fosso, e por&anbo não se 
pode contar com esse canal pat'a a navegação, baldea ndo-se 
para o rio A legre, como muitos SU]ll)Õem ser possivel. » O 
B . de Melgaço, em seu Diccionct1"io, assim descreve esse rio : 
« A.ouapehi. - Rio que ·tem suas fontes no alto da ext remidade 
ele SO. ela serra do mesmu nome . Corre a NE. e na distancia 
de sete leguas prec ipita-se ela face oriental da mesma serra. A 
tres legttaes de d is tancia , no quaclrante de NE. encontra a serra 
d e :Santa Ba1·bara, onde fórma a chamada Cachoeira Grande. 
Segue-se depois com mtti tas voltas em rumo geral ele E. um 
pottco para o S. e vai entrar no Jaurú tres leguas abaixo elo R e
gis tro , Jog·a r que dista ela Cachoeira Grande cerca ele 12legtlas. 
Desde suas origens vem o Agttapehy empa1·elhaclo com o r10 
Alegre , a/f. do O na pore,. que sabe ela_ serra uma mllba ~ats 
para o N., seguindo depots em rumos N. e NO. A c~mmurHca
ção entre esses clous rios tem stclo ob.1ecto ela a btençao publlca. 
Direi o que sei ele post·ttvo a tal re3pelto. Poe officLOS ele abr1l ele 
17'71 e an-osto ele 1772, o goveen ador Luiz PinLo de Souza com
municou ;i Seceetal"ia ele Estado a existencia ele um var adouro 
üe 5. 3.22 braças entt·e os dons rios, por uma campanha rasa e 
de t erreno firme, pelo qual Iôra v:Hacla, em março ele 1772, 
uma canô<t de 10 remos 1. Advirta- se, por ém, que a na,,e 
gaçào desses riachos é praticavel tão só mente pa ra embarcações 
muito peq tt enas e aincla na estação elas cheias . Uma unica vez, 
const<e , que foi emprehendida; e eis a esse r espeito o que escre
' 'ia o govemaclo t· Luiz. de Albllquerque á Secretu,ria de E s tado, 
em oílic io ele 27 de jtllho ele 1733: « Ulm. e Exm. Sr. - No olli
cio de 7 ele ou·tubro d e 1771, ele que fui portaclot·, escripto por 
V. Ex. ao meu antecesso r Lucz Pinto ele Souza, lhe recom
mendou V. Ex . , de parte ele Sua Mages Lacle, . que, com as 
noticias que me communicasse relat.ivM ;cos ne~·ocLOs desta capt
tan ia me deixasse advertido com mm·ta espectalldaele, ele fact
litu,r ~ conchü1· o varadouro elas canôa.s sobre o is thmo, q11e 
meelei•t e ntre as fontes dos pequenos rios Alegre e AguajJehi, 
pelu. conhecida utilcelacle q11e podi a produzir essa commumca
ção. Em r esultado pois de minha obeclienc1a ás reaes oTclens, 
que o mesmo senhor foi servido mandar asslln partlCtpar-me, 
cuidei incessantemente (assim que 1Jrmetp1aram as ag ttas a 
engrossat· als uma cousa os dous ribeirus) em ~andat· fazer 
mtli lo mais larga e praticavel a prtmeira e a nhga pLCacla do 
matto. e em limpar o rio dos embaru,ços das arvot·es ; mandan
do !in'almente basLante numero ele gente a es·ta cliligencia, não 
só em qna.l icl ade ele gastadores, mas tambem com o objeclo de 
cla1·em toda a necessu,ria assis lencia a o comboieil·o Gabl"iel 
An"ttmes, que havia asseg urado ao referido mett antecessor ele 
varar o i s Lbmo com a occasião do retorno, que devia fazer elo 
Rio ele J a neiro, debaixo ela promessa de se lhe perdoarem os 
direitos ele entrada ele sua carregação; porquanto eu sabia já, 
por antecipadas noticias, que este comboio havi a ele chegar 
naquelle tempo; assim succecleu just<tmenle quando os ditos 
.gastador es , em couformidacle de minhas ot·dens ô estavam espe
rando; porém não pttderam ser bastantes todos os esforços 
juntos para acabar de subil· o rio Aguapi!hi até á paragem 
proporcionada ao Varaclomo, pela falta das aguas, sem embat·go 
de se intentar esla operação no meio do mez de abril, em que 
ellas cosLumam reinar com mais força. Foi finalmente obrigado 
o sobredito Gabriel Antunes a abandonar a empreza de passar 
ao isthmo a sua fazenda, retrocedendo ao anli?"O porto elo rio 
Jaurít, donde seguiu por terra a esta capital. Efs te n~gociante 
insta ainda na possibilidade de varar em annos ele ma1 s a,guas; 
mas eu, por varias in formações me acl10 persuadido ele que 
nunca será. sem granclissima clcfficulclacle que isto possa, conse
o-uir-se, no caso sómente de serem muito li geiras as canôas e 
àe se intentar a passagem junta mente na força das enchentes , 
que ele ordinal"io _clll ram pouco tempo. Fico ]_)Orém advertido 
para não ter ~esc11ldo em pr·omover quanto posstvel se.) a a effe
ctiva execuçao des~e varaclouro, Sl se offerecerem ma1s favora
veis disposições para se executar, _como ~ua Magestade manc~a 
e eu deseja ; sendo certo que eu nao .te_rel a méno1· neg-hgen~ta 
em par&icipar a V. Ex. todas a~ noltCl8S. que a e;te respeito 
julgar dign as de chegar ao pé do t'eal_ throno . » Em 178'1 os 
engenheiros e astronomos ela demarcaçao de lnmtes, encarre
gados por Luiz ele Albuquerque ele dtversos reconheetmen:tos no 
dist. d11 Matto Grosso, occuparam- se do varaclou_ro, ~ CUJO r es
peito diz o capitão Ricardo Franco, em oflicw cbrJgtdo ao 

! Já em officio dir•igido ú secre t:~,ri a de estado em 26 ele janeiro_ de 
i754 o govemndot• D. Antonio Rolim de :Moura fnlla nessa navegaçao, 

governador, em 2 de março ele 1735: « .. . Feita esta averig1li1-
ção, entramos na de achm· o log-ar elo varadouro antigo entra 
os rios A.gua;pehi e Alegt·e ; porém por mais diligencias c1ue fez 
um pxa Lico que t;inha assistido áquella varação, não fot possível 
clescobriJ-a, no que se gastaram cinco dias ; razão por c1ue, 
passado o Aguapeby para outro ponto, com 'tres leg·uas ele cami
nho, a S. ele Santll! Barbara, andamos outm l egua ameia a S . e 
dahi cortando a NO. por meia leguu,, encontramos outra vez o 
Aguapehi, que uma hgua a S. deste lagar, que fica na La·t. 
austral de 15o 491 , en"tr<.~. na serra elo mesmo nome, Des·te logar 
pois foi feita a picada competente sobre o rumo ele NO. ; medi o 
isthmo entre este rio e o Alegre e achei, medidas, 1.520 braças, 
até um ribeirão que entra no Aguapehi, meia legua abaixo do 
logar em que pt·incipcou- se a medir, o qual ·tem 20 pa lmos ele 
largo e quasi dous ·ele fLwclo , o que mostra, que n o ·tempo elas 
ag,ms será. de facil navegação . Do dito ribeir~o se mediram mais 
2.400 braças até á margem elo rio elo Alegre, distan cia que fórma 
o va radouro ou isbl.imo, pois acuda que o intervallo ·total entl·e 
os dons rios seja ele 3.91'1 braças, só as mencionadas 2 .400 de
vem expressar o islhmo verclacleiro, que ainda seria menor, 
si, em logar do rumo ele NO,, se medisse sobre o ele 0., por ser 
este t"lllllO m ais perpendicular aos rumos indicados. •roclo o 
teneno clalli é cober.bo de mataria. Nada consta ele outra 
qttalquel" posteriot• indagação. O Aguapehy desngna no Jaurú tres 
a quatro le)Juas abaixo elo R egis tro». A proxcmiclade ele. origem 
elas aguas elO Amazonas e Pt·ata era conhecida clescle tempos 
immemoriaes. J á Simão de Vasconcellos ( Chronica ela compa
nhia de J esus 1o. 27) dizia: «Contam os inclios ve rsados no 
sertão, que bem 110 meio delle são vistos darem-se as mi1os 
estes dons rios, em uma, alagôa famosa, ou lago pwfundo, 
ele aguas q11e se a juntam das vertentes elas 9rancle; serras do 
Chile e do Perú . .". e que eles ta gL"ancle lagoa se fot·num -os 
braços daquelles grossos corpos: o direito, ao Amazon as, para 
a banda do N., o esquerdo ao ela Prata, para a banda elo S., 
e com estes aharcam e tor11eiam todo o sertão elo Bra.zU • .• 
Ve rdade é que com mais larga volLa se avistam mais ao 
interior da te:_ra, não ss encontrando agua com a gua, mas 
avistando- se ·tao ao y erLo que dtstam s6menbe dtubs pequenas 
le_guas ; donde, com fac tltdade, os que navegam corrente acima 
ele um destes rios, levando as canôa,s ás costas, nac1 uella clis
·tancia interposta, tornam a navegal' corre nte abaixo ela outra; 
e esta é a volta com que abarcam estes dons gramles t·ios duas 
mi I leguas de c i r c ui to. , · 

AGUA PODRE. Log . cb Estado ele Matt?"Grosso, no dist . 
ela villa do Dia mantino. 

AGUA PODRE. Log. elo Estado ele Pernambuco no mun. 
ele Serinhaem. 

AGUÁ PODRE. Corrego elo Estado ele S . Paulo, all:'. do 
Jaguaraté ou Jaguaré, que é trib. do Tieté . 

AGU A PODRE. Conego do Estado de S . Paulo, ,banha o 
mun. ele Sorocaba e clesagua no rio deste nome (A P1·ovincia 
ele S . Paulo, 1888, f . 536) . . 

AGUA-PONA. Rio elo Estado elo Pará, aff. ela margem clir. 
elo rio Tapajoz. (R. Ta. var es, B. Rodrigues e Cbanclless). Fet·-
1'eira Penna descrevendo o Tapajoz, diz: « A_qtta Poncb. Grande 
bahia á clir. (ou um igarapé, como diz Chand tess), por onde se 
vai ás campinas, e cujo canal só é conhecido elos bons pra
ticas». 

AGUA PRETA . Vllla e mun. do Estado de Perna-mbuco, na 
com . de seu nome, ex- Lermo tla com. ele Palmares, banhada 
pelo rio Una, em teneno mais on menos plano, a'tt·avessacla 
pela E . ele F . do Recife ao S . Francisco, com 2.000 habs. O 
mun . é geralmente montanhoso, sendo regado [[lOl' diversos rios, 
entre os quaes o Una, Jacuhipe, Preto e Crllangy. Solo fe l'tilis-~ 
simo, producção abundante, commercio a nimado, estabeleci
mentos ele todo o genero; ruas bem ·traçadas, edificação mo
dern!lJ, egreja m·atr iz, eschs. publs. de inst . prim .. agencia do 
correio, estação telegraphica. Lavoura de canna de assucar , 
mandioca, tabaco, algodão, mUho, calfé, feijão; cr iação ele gado . 
Ot·ago S. José da Agonia e diocese de O!inda. Foi creada pa
l"Ocbia pelo AlV<trá de 16 de junho ele 18'12 .. ·Elevada á. cabhen-oria 
de vtlla pelo a rt. I da Lei l:'rov . n. 156 ele 31 ele março de 1846; 
extincta, pelo art. II ela de n. 314 de .d.3 de maio d.e 1853, que 
incorporou- a ao termo ele Barreiros; restaurada p_ela de n. 460 
de 2 de maio ele 1859. Incorporada á com. de Palmares e eles
roem brada da- elo Rio Formoso pelo art. li ela Lei Pro v. n. 520 
ele 13 de maio de i86.2. 'rransferida a séde. de seu mun . para 
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a pov. de Montes, que !oi elevada a villa com a denominação de 
Palmares. pelo art. UI da Lei Prov. n. 1093 de 24 de maio de 
1873. Restaurada villa pelo art. I da Lei Prov. n. 1405 de 12 
de maio de -1879 . Elevada a com . pelo art. VIII da de n. 1805 
de 13 de junho ele ·1884. Pertence ao 3o dist. eleitoral, cuja séde 
é P almares. Em '1881, al istaram -se ne lla 187 elei-tores. Sobre 
suas divisas vide, entre outras, o art. li das L eis Provs. n. ·156 de 
.Si de março de 1846, n. 205 de 26 de j ulho de 1!!48, n. 1138 de 
2 de ltlaio de 1874. n. 1241 de 1. de junho de 1876; art. II da de 
n. 1405 de 12 de· maio de 1879, n. 1494 de 10 de julho de 1880. 
Comprehende o pov . Preguiças. Foi o mun . installado em 
outubro de 1879. 

AGUA PRETA. Log. do Estado de Pernambuco. no mun . 
de seu nome. Ahi Jica uma das estaçõos da E. de F: do Recife 
ao S. Francisco no kil. 11.3.610, entre Cuyambuca e Una. E' 
vulgarmente denominado P7·eguiças. Agencia do correio . 

AGUA PRETA. Ilha do Estado do Pará, no muu. de i\lel
gaço. 

AGUA PRETA. Igarapé do Estado do Maranhão; banha o 
mun. de . Luiz Gonzaga e desagua no rio Mearim. 

AGUA PRETA. Rio aff. da margem occidental elo Ma 
deira. 

AGUA PRETA. Ribeirão que nasce nos geraes do tet•mo da 
Victoria, no Estado ela Bahia . Percorre 12 leguas de 2clistancia 
e faz bana uo rio Pardo, no Jogar denominado Macaco. E' 
muito volumoso d'agua. 

AGUA PRETA. Rio do Estado da Bahia, atf. ela margem 
esq. do Itapicurú-mir im. 

AGUA PRETA. Pequeno rio do Estado,_do E. Santo; na 
f reg. de Cariacica . 

AGUA PRETA. Ribeirão elo Estado ele 8 . Paulo, rega o 
mun. da capLtal e desagua na margem esq. do rio Tiete . 

AGUA PRETA. Ribeirão do Estado de S. Paulo, desagua 
.no Jacupiranga e corre entre Xiririca e Iguape . 

AGUA PRETA. Ribeirão do Estado de S. Paulo, desagua 
na .:!!argem dir. do rio Parahyba do Sul e é atravessado pela 
E. ele F . de S. Paulo ao Rio de J aneiro. 

AGUA PRETA. A 12 kils. da cidade de Ayuruoca, no Es
tado de Minas Ge,·aes, o riacho A.;~ua P>·eta fôrma uma bonita 
cascata, cahindo as aguas de uma altura que se calcula em 
mais de 40 metros ( Almanak Sul \lineiro, 1884 . ) 

AGUA PRETA. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, ba
nha a freg. de Agua Boa e mun. de Minas Novas e desagua na 
margem dir . do Urupuca. 

AGUA PRETA. Corrego do Estado de Minas na freg. de 
S. Mio-uel do Jequitinhon h a. Desagua no rio Preto ou Ilha do 
Pão, !J:!f. do Jequitinhonha (Inf. loc.) 

AGUA PRETA. Lago do Estado do Maranhão, no mun. de 
Penalva. Desemboca no úo Findare pelo jgarapé Agua Preta. 
Em suas margens dizem existit· uma pov. de indios Gamellas, 
entre o P oleiro a colonia Carú . 

AGUA PRETA. Lagôa. do Estado da Bahia, no mun. do 
Riacho de Sant'Anna (lnf. loc.) . 

AGUA PRETA. Lagôa do Esta.ào de Minas Geraes, á mar
gem do Ur_upuca.. Assevera Gerbe:r ter ella 12 kils. de compri
mento e ":ao ser multo conhecida. O illus trado vigario da freg. 
da C3;pelhnha, em uma informação com que nos obsequiou a 
respello da fr eg. ela Agua Boa. diz: " Perto de Santo Antonio 

. ha uma lagôa denominada Doi<rada, na margem esq. do rio 
Urupuca, com esgoto para este rio e pouco acima da foz do Su
rub tm . Esta lagóa ereto ser a fi"urada na Ca,·ta de Gerber 
com o nome de Lagô·a d' Agua Pret~,.. 

AGUA PUR-1\.. Rio do Estado de S. Paulo, rega o mun. de 
Itánhaem e desag ua no r1o deste nome. 

AGUAPY. Riacho do Estado ele Sergipe, banha 0 mun. de 
Dol'eS e desagua no r w Japaratuba (Inf. loc.). 

AGUA QUENTE. Antigo arraial do Estado da Bahia no 
mun. de Minas do Rio, de_ Contas i prorimo_ ~o logar d~no
minado 0 vos, que fica a dn·. do no Paramn·1m . Possue uma 

nte de a"'uas thermaes. Fo1 elevado a ''I !la com a deno
minação d~ Ind~tstrial Villa d' Agua Quente pela Lei Prov. 

DICC . GEOG. li 

n . 1.8-!9 de 16 de setembro de i878, que constituiu seu mun • 
com a f r eg . de N. S. do Carmo do Morro do Fogo e com o dist · 
de S . Sebastiã_o de Maca~ubas ; essa lei foi, porém, revogada 
peb de n. 217o de 20 de JUnho de 1881. A Lei Pro v. n. 1460 de 
:23 de marco de 1875 para ahi transferi tl a séde da freg. do Morro 
do Fogo. Uma estrada de rodagem liga- o a Minas elo Ri o de 
Contas. 

AGUA QUENTE . Log . no mun. da Franca e Estado de 
S. Paulo . 

AGUA QUENTE. Pov. do Estado de i\linas Geraes, a menos 
de tres kils. ao S. de Ca~tas Altas na fralda da ser r a do Caraça, 
em terreno riquissimo de feno. Foi muito importante no 
tempo da mine1·ação do ouro. Abandonadas as minas deste 
me tal, os habs . empregam -se na industria pastoril, ua pequena 
lavoura e na exploração de ferro . Ha nas visinbanças schistos 
bituminosos e leignito. 

AGUA QUENTE. Arraial do Estado de Goyaz, fundado 
em 1733 por Manoel Rodrigues Thomaz, na margem dir. do rio 
Maranhão. Pouco abaixo desse arraial une-se o Maranhão ao 
Tocantins. Distante 72 kíls. fica a aldeia do Duro , onde os je
su ítas estabeleceram uma missão, se&'undo assevera Baena em 
oflicio de 11 de junho de 1847 dirigiclo ao presidente do Pará 
"O arraial da Agna Quente, diz Cttnha Ma t·tos, assentado na 
encosta de uns pequenos montes, tem 105 casas qnas i todas 
terreas, e dispostas em sete rua~, uma praça e duas pequenas 
egrejas, a de S. Sebastião com tres altares e alguns bons orna
mentos, e~\ de N. S. do Livramento menos arruinada do 
que a primeira. No arr<dal e dist . existem agora 700 almas, 
quando antigamente só no a rraial havia 1.600 pessoas suJeitas 
ao sacramento da communbão . As t•uiuas dos edificios mostram 
que o arraial foi mais extenso." Ayres de Cazal, tratando desse 
a n a ial, diz : «Meia legua arredado da confluencia do no 
das Almas com o Maranhão, 20 ao NE . do Pllar, está o me
diocre arraial de Agua Quente, situado junto a um grande 
lago , ornado com uma igreja matriz de S. SebastiãO e uma 
capella de N . S. das Mercês. Teve principio pelos annos de 
1732 no sitio fronteiro, onde exi stem vestígios. Uma epide
mia causada pela putrefa.cção dos charcos, occasionados pelas 
cheias do Maranhão, fez retir<~.r para o l ogar onde está aos 
crue queriam escapar com vida. Houve dias ele 50 mortos . 
Uma numerosa boiada, vinda de S . Paulo, para o açougue 
deste arraial, onda se r ecolhia de noite, e em cujos ar redores 
pastava de dia, fez cessar pMa logo ' o J)Ontagio . O ouro era tão 
abundao te no principio, que fez acudir alli 12.000 pessoas . 
Entre outras folhetas de g rande peso achou-se uma de ~3 an-a
teJs, que foi r emettida para a Côrte, com a mesma fórma, que 
lhe dera a n atureza . .J!]sta raridade existia no i\Iuseu Real, 
pre;;a dos rapinantes gaviões francezes ". 

AGUA QUENTE . Serra do Es tado do Rio ele J aneiro, no 
mtm. de Canta.:;allo. E' atravessada por um ramal da E. de F . 
deste ultimo nome . Tem um pequeno tunnel ele (iQm de extensão 
o qual dú. passagem ao ramal ferreo de Cantagallo, que começa 
na estação de Cordeiros, na linha ferrea do mesmo nome, e vai 
terminar na f reg. de S . .José de Leonisa. Ess r amal, de mais 
de 60 kils, é ele propriedade do Barão de Nova Friburgo, que o 
construiu com seus recursos particulares . 

AGUA QUENTE. Morro do Estado ele Minas Geraes, na 
estrada de Ma rianna a ILabira. 

AGUA QUENTE. Rio elo Estado do R io de Janeiro, r ega o 
mun. da Barra Mansa e atravessa a estrada que des~a cidade 
vai as Cregs. de N. S . das Dores e N. S. do Amparo pe.la mar
gem esq . do rio ParahylJa do Sul. 

AGUA QUEN TE. Corr ego do Estado de S . Paulo, aff. do 
rio t:;apucahy . 

AGUA QUENTE. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, 
reune-se ao Folhe ta e serve de divisa ás fregs. da Conceição e 
S. Domtngos do Rio do Peixe. 

AGUA QUENTE . Conego do Estado ele Minas Ger aes , 
nasce na fazenda denominada Bueno, ba.nba o mun. ele S . Se 
bastião do Paraioo e, após um curso ele pouco mais de um kil., 
desagua no rio Canóas . 

AGU A QUENTE. Ribeit·ão do Estado ~e Goyaz, na paro
chia de Caldas Novas; desagua no r1o P1racanjuba, atf'. do 
Corumbá. Sai t Hilaire, que abi estove, d1z ,na s ·m Voyage dan.s 
la P•·ovince de Goya::, T. II, que es>e rto e bastante lar"'O mas 
pouco pt·ofundo, que corre com rapidez e cnjas agnas são de uma 
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limpidez tal que excede a ·tudo quanto se possa imaginar. Em 
uma elas mal·gens elo ~· ibeirão, logm· sombr·io e selvagem, do mais 
~·omantioo aspecto, encontrou o iHustre viajante ·tres fontes ele 
·aguas tbermaes, denominadas Poços da Gamtclleira, élo iLi
moei?·o e do Gte1neral. A mais elevada, tinha uma fó1'ma qval e 
et·a coberta por um pequeno ·tecto de folhas ele palmeh·a. Na 
primeira, e na segunda o thermornetro ele Rêaumm subiu· a 30o; 
.na terceira, a do Gene1·al, subiu a 31° . O ribeiirão tem um curso 
de 10 kils. Pizarro assevera que esse ribeirão não conserva seu 
calo1· senão em uma peqttena parte do curso ; Saint Hilaire, ao 
contrario, affirma r1ne elle conserva em toclas as estações, um 
calor sensivel. 

AG'NA QUENTE. Ribeil'ão do Estado de Goyaz, banha o 
a>rraial elo seu nome e desagua no rio Maranhão . Recebe o 
·carrego da Cachoeira. « Na encosta do ribeirão ela Agua 
Quente diz Cunha Mattos, foi que se encontrou a celebre fo~ 
,i'heta de ouro de que ·trata a ao,·og,·aplúa !/3tl·a;;;ilioa ... Como 
.e·u sabia por informações da Cm·ogmphia B?·a;;;ilica que meste 
arraial (da .Ag.ua Queute) existem cerl<tS caverna·s mecl.onhas, 
e um l ago origem do r.ibeirãio, cot1videi .. • Com efJ'eito, ás se.is 
horas da manhã de hoje (9 de outttbro de 1.823) ftti vêr o lago 
:famoso, e em lagar .ele lago encon'trei um brejo ou pantanal 
,cheio de a,rbustos, um oitavo de legua ao Oriente do Arraial. 
Neste bt·ejo ou pantanal existem innumeraveis olhos d'agua 
muito volumosos ; o liquido é escuro, de cheiro sulfu l'eo,, e 
.amargoso mais elo que a agua salobra, ·tendo muita semelh a nça 
no gos to á agua que passou pol' alcatrão ou petl'oleo . A agua é 
tepida, e observei que das bolhas C[tle formava quando sabia da 
terra, desenvolvin-se um sub~ilissimo gaz ou fumo ext~·ema
•menle claro . Examinando os contornos do .lago ou verdadeiro 
ibrejo, vim conhecer que. é o gJ:ancle reservatoJ:io de um antigo 
açude donde se conduz1am aguas para as lavras de tert·en0 1 

.cont~guo. O ateJ:ro Otl clique elo açude, que era de pedra e 
t erra, demohu -se por causa das raizes ele uma gamelleíra ; a 
agua escoou-se, e ficou o brejo q>Lasi secco, sendo apenas r eta
lhado pe'la agua que sabe da tert·a em g11ossos borbotões, a qual 
;toda junta fórma o volumoso ribeirão ela Agua Quente, que dá 
o nome ao aruial. Pelo que toca ás cavernas, e:.:istem alg umas 
com efl.'eito nas montanhas ele pedra calcarea que ba por estes 
Jogares. O calo1· da agua elo ribeirão talvez proceda ele atra
vessar alguns estratus de subst ancias inflammave.is como acon~ 
tece em outros paizes elo universo, e o não augmentar nem 
dimimtir o volu me da agua elo ribeirão, é facto absolutamente 
falso, pois que eu vejo signaes ele corrente ele agua nas margens 
elo mesmo ribe il'ão muito acima elo nivel actual elas que a·tra
véssei. Pode ser que no tempo secco a agua não diminua sensi
velmente, e neste caso procederá isto de vir por canaes de pedra 
calcarea desde o rio Maranhão di stante meia Iegua elo ar~·aial , 
ou ele outros depositas elas montanhas da mesma .pedra onde 
existem as cavernas medonhas ou pavorosas da Uor o,g?'G,J.Jhia 
Bo·azilioa, c11jo att'~0r copiott essa noticia elas inte11eseantes 
.i'ltlcmorias Goyannas elo Rev. Padre Luiz Atrtonio ela Silva e 
Souza, as unicas que existiam do Estado, o qua.l não foi cer
tamente como eu examinar a ol'igem elo ~·ibeirão da Agna 
Quente. Observe-se que, alem do brejo que eu exam inei ba 
muitos outros po1• aquelles lagares, os quaes formaram antiga
mente o cabedal ela muitos tanques ou açudes para o tt-abalho 
da mineração. Estes açudes t'cJl•am a causa da mor~audacle ele 
innumera vci s vessoas ; e sou obrigado a confessar que não 
voHarei otr~ra vez ao lago ou bt·ejo elo Arraial ela Agua Quente 
o c1ual não pode ser saudavel. » ' 

AGUA QUENTE. Ribeirão no Estado cleGoy:1z, banha omun . 
de Santa Luzia e clesagua no rjo Verde (~nf. loc.). 

AGUA QUENTE (Lagôa ela ). Ayres ele Caza'l, em sua Cho
?"og1·aphia diz Jicar o a rr·aial d' Agua Quente elo Estado ele Goyaz 
junho a {tm grande lag?, p1·ofunél0, ·cl'·a•gua saJobra, • ,[~ti<~ a e 
quente, donde se lhe clen vou o nome. Nas mar12:ens, CUJO eles- · 
ao-uadouro e urna ribeira perenne sem chmml.llçao no tempo àa 
s~cca, haca ve rna;s medonhas (Cho,·og. T. I, p. 286) «A1as-õa 
cl' Agrr.a Quente, cliz o Co nego L;.tiz An tomo e~ suas ..!l1ernonas, 
está em lagar superlo1· ao arrmal em slluaçao que hol'l'Ol'lsa e 
não deixa examinar as suas cavernas . O seu fundo se conhece 
Irregular; suas aguas nunca teem diminuição : são quentes, 
salobras e de um cheiro quasi sulphttrico, e formam um grande 
ribeirão.» 

AGUA SANTA. Morro do l])staclo elo Rio de Janeiro, na freg . 
d<t Encruzilhada (lnf. loc.). 

AGU 

AGUA SANTA. Mot•ro do 'Estado de Minas Gera:es, na freg. 
de San•ta Rita do Rio Abaixo. 'E' ass im denominado por possui1· 
uma fon ·te, considerada milagrosa durante muito •tempo, e hoje 
a!ba:ndonada . 

AGUA SANTA. Sel'l'a elo Estado ele Mil'las Get·aes, na ci
dade elo Machado, ao S . (Inf. l oc.) 

AGUA SANTA . Ribeirão do Estado ele S. Paulo, atr. ela 
margem .dir. do rio Piracicaba, tl'ib. do Tietê. 

AGUA SANTA. Corrego elo Estado de Minas Geraes; des 
agua no Si pó, aff. elo Parauna, que o e elo rio das Velhas e este 
do S, Francisco . 

AGU A SANTA. CorregocloEstadodeGoyaz,a:fl'. clamargem 
esq. do ribeirão· cl'Alagoinha, a.J'J:'. elo Alagado, que o é do 
Corumbá. 

AGUAS BELLAS. Villa e muo. do Estado ele Pernambuco, 
séde ela com . do seu nome, á mal'gem esq . clo •llio Panema ou 
Ypanema, proxima a serra Comunaty, a 426m ele altura sobre 0 
nivel do mar, na extrema elo Estado. Orago N. S. da Conceição 
e diocese ele 0lincla. Tem 7.400 habs. Foi cueada pat·ochia pelo 
Alvará de 26 ele janeiro ele 1787. Inc01·porada ao termo ele Buique 
pelo ad. I da Lei Prov. n . 337 de 1:2 de maio de 1854. Elev~cla 
á cathegoria ele v illa pela de n. 997 elo 13 ele Junho ele 187'1 ; m
stallada em 1.5 ele junho ele I872. Incorporada á. com . elo .Bom 
Conselho pelo ar t. i '§ UI ela Lei Prov. n. 1057 de 7 de junho de 
1872. Cveacla com. pelo at•t. I ela de n. 1399 ele 12 de maio de· 
1879 e classificada de ia entr. pelo Dec. n . . 819.2 de 9 ele Julho 
de 1881. PerLence ao Ho dist . t>leitoral, cuja sécle é a c.idacle 
ele Garanhuns. Em 1881, alistaram-se nella H5 eleitores. O 
Governo imperial cou·trac~Olt em 19 ele junho ele 1876 o pt•o
longamen~o ela E. de F. do Recife ao S. F11·aucisco, compre 
benclendo a extensão ele 256 kila. desde a estação de Una, em 
Palmares, a'té a de Aguas Bellas. Sobt·e suas divisas vide: arts . 
UI e IV da Lei Pro v. u. 45 de i2 ele junho ele 1837. Tem Agen.cia 
elo Ccr1•eio, e duas eschs. pnbls. ele inst .. prim. Bom clima, agua 
abundante e mltgnifica, iet·renos fertilissimos e de muita pro
ducção . Criação de gado. Cultura de algodão, canna de a;s
sucar e café. 

AGUAS BELLAS. Nome por que era tambem designada a 
villa de P orto de Pedras; no Estado elas Alagôas . 

AGUAS BELLAS. Log. elo Estado elo Piauhy, no mun de 
J eromenha . · 

AGUAS BELLAS. Riacho que clesagua nol'io Parnabyba, 
entre a ilha da Lagôa e a cachoeira de Santo Estevam . 

AGUAS BELLAS. R ibeirão do Estado de Ma·tto Grosso a:fi. 
occidental elo rio Paraná.; sahe em frente da ilha gr ande do 
Salto enLre o rio Anhap:1.ba,y e o ribeirão elas Almas. 

AGU AS BOAS. Pov. da Pl'OV. do Maranhão, em ·berritorio· 
banl1aclo pel as aguas ela ba'hia ele S . José e na distancia de· 
i8 kils. da actua,l villa ele Icatú. Foi v.iJla durante muito 
tempo. Gtta.l·cla ainda os 1estos ele um .pequen~ Ior·~e e ves
tígios ele uma egrep . Tambem a clenommam Vtlla Velha do 
Ioa.tú. 

AGUAS CLARAS. Po;v. do Estado do Rio de Janeiro, na 
freg. ele S . José do Rio Preto e muu. de Sn:p~teaia . O Dec . 
n . 5538 ele 31 de janeil·o ele 1874 concedett prtvlle!StO por 50 
annos para construcção de uma E.: de F. econ?mlca, a qual, 
partindo do bairro de S. Chnstova?, n~sta Cai[~ltal Federal, e 
passando peLa cidade ele P e'tropolls, v,a termmar em Aguas 
Claras. 

AGUAS €LARAS . ]i)ist. na ex-colonia iPl'inc1,Pe D . P edro 
ào EsLad·o de 'Sa.n;ta Cathwrl<na . 

AGUAS CLARAS . Dist. elo mun . elo Bom Fim, no Estado 
ele Minas Geraes . Orago Santa Cruz . Denominava-se Gambá, 
&enominação que a Lei Pvov. n. 2665 ele 30 ele novembro 
ele 1880 substiLniu pela actual. Tem uma escb. publ. ele inst. 
prim., et·eacla p'e1a Lei Prov. n . 3162 ele 18 ele oU"tubt•o ele 1883 . 
Sobre suas divisas vide a Lei Prov . n. 3166 ele 18 de ou'tt1bro 
de 1883. 

.A!GUAS CLARAS . Riacho do Estado do Maranhão aff. do 
.r .io Corda, que o é do iVIearim. 

AGU.A:S CLARAS. !Rio do illslado elo Rio ele Janeiro, banha 
o mun . de Capi'Vary .e clesagua no S. João. 
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AG-U AS CLARAS. Ribeirão do Estado de 1!lan.ta Cathario.a 
banha o mun . do Itajahy-mirim e desagua no rio deste nome. 
Recebe o Baptista e o r1beirão do Meio . 

AGUAS CLARAS. Ribeirão do Estado ele San·ta Catha ri.na, 
aff. elo rio do Braço, que o é do Tijucas Gr ande (In f. loc.). 

AGUAS CLARAS. Ribei~·ão do Estado d:e·Santa Cath arina, 
nasce na serra do Tabolei ro, passa não longe das nascent~s 
therma.$!S das Caldas da IIII!peratriv e desa::;·ua n 0 r10 Cubatao 
pel a margem di r. (Lnf. loc.). 

AGUAS CLARAS. Peouen.o rio aff. elo Mampituba; na es
trada do R. G. do Sul a ·santa Catharina . 

AGUAS CLARAS. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, aff. 
da margem esq. do rio Paraopeba, trib. do S . Francisco. 
Rega o mun.. elo Bom Flm. 

AGUAS CLARAS. Riacho do Estado de Minas Geraes; nasce 
na serra denominada Varanda ele Pilatos, banha a parochia 
do Pequi e desagua no rio Paraopeba. (Inf. loc . ) 

AGUAS CLARAS. Ribeirão do EstaJdo de Matto G1•osso' 
aff. occidental do rio P a raná, entre os rios do Dourado e da 
Samambaia (B. de Melgaço). 

AGU AS CH.RYSTALINAS. Linha colonial no dist . do 
Cedro Grande, Estado de::;_ nta Catharlna . Em 1886 bin•ha o1to 
lo tes occupados e 18 habs. • 

AGUAS CHRYSTALINAS . Ribeirão do Estado de Santa 
Catbarina, aiT. d a. margem esc1. do rio ltajahy- m irim. Recebe 
o Onças. 

AGUAS COMPRIDAS . Log. do E.stado do Rio de J aneiro, 
na serra de No1•a-Friburgo . 

AGUAS COMPRID AS. Riacho do Estado ele Pernamb:.rco. 
na estrada do Pau d'Alho . · 

AGUAS DE CALDAS. P a rochia do Estado de Minas Geraes, 
no mun. de Caldas, situada em larga pla nície, cercada de 
morros e da ser r a dos Poços, a i. OOOm acima do nivel do mar . 
Orago N. S . da Saude e diocese de S . Paulo. Fo i creada d 1st. 
pelo art. III da Lei P r o v. n. 2035 de 1 de dezembro de 1873. 
O dist. denominava- se Poços de Caldas denominação que o 
art. V da Lei P r ov. n. 2085 de 2-! de dezembro de 1874 sub
tituiu pela de N. S. da Saude das Ag11as de Ca ldas, incorpo
rando o dist. á fr eg. de S . José dos Botelhos . Foi creada pa
rochia pel a Lei P1·ov. n . 2542 de 6 de dezembro de 1879. Per
tence ao 12° d is t. eleitor a l, cuja séde é a cidade de Pouso Aleare. 
Em 1881, a listaram-se nella 14 ele~tores . E' banhada peJo 1u
beirão de Caldas e corregos MoD.Jolmho, do Me10 e dos Pi
nheiros. Ahi ficam as fontes thermaes dos Poços de Caldas . 
{Vide Poços de Caldas). Tem duas eschs. publs . de inst. prim. 
Em geral são montanhosos e de campo os terrenos da freg ., 
sobre os quaes cahe muita geada, sendo fl'eqtlente no inverno 
chegar o t hermometro a Oo e mesmo ba ixar alguns gráos. No 
dia 21 de outubrJ de 1882 sentm -se na pov. um ti•emor de tena, 
em seguida a Ires estampidos, semelhantes a trovõas, que se 
succederam com i.ntervallo de alguns segundos. O phenomeno 
~balou as casas,. agitando moveis, louca, etc., não produzindo 
entretanto conseqttencias lamentaveia . No Almana,k Sul l lfi
n eiro (1.884) encontra- se o seguinte a respei~o dessa parochia : 
«As fontes de aguas 1hermaes existentes neste logar, e que de
terminaram a ftmdação da pov . , eram conhecidas desde o fim 
do seculo passado, e for am descobertas por diversos caçadores 
de antas, veados, etc., que neste J;!Onto se encontravam bem 
como oati'os animaes do sertão, que tinham os poços co~o seus 
bebedou1·os p c·adilectos; e a analogia que aqt1elles ca.çadoras 
encontraram entre estas a.,.uas e as de Caldas da Rainha em 
Portugal, det.erminc:u natt~· almente o nome de Poços de c:{ldas 
c?·m qtte foram e sao ~onhec1das , nome que passou para a vi
slnha c1clade e que hoJe clist1ngue o mun . e a com . Em 1815 o 
ca pitão J oaq:Uim Bernardo da Co3ta, então morador na Con
ceição do RLD. V et·de, _o. 30 leguas de distanci a, vindo passar 
aqui sua terceu·a estacao balnearta! resolveu fazer com qpe seus 
filhos' re;luere3sem drveraas s-smal'!as nestas pa ragens, dahi se 
originando a actual faz3n~a do Barre1ro que quasi toda é for
mada das sesmariaS entao ceg.uertdas, p >s·teriormente com
pradas de seus irmãos pel~ maJor Joaqu,im Bemardes da Costa 
Junqnei ra . Fo 1 o conselhetro D. Manoel de Portao-a! e Castro, 
gover nador e capitão gener al da capttanJa de Mlnas Geraes, 
quem C)ncedeu, no dia 23 de JUlh_o de 1819, a J osé Ber nardes da 
Costa Junquaira ~ uma sesmarra de uma legua de terra em 
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quadra por serem camgos na paragam elo Pi~hal, no ser :tãio 
que ftca. entre. a serra das Caldas e o rio Pardo, t ermo da vüla 
da Campanha da Prioceza.» .A. sentença civel ele sesmaria de 
Gosta J.unqueira, no lagar e paragom do l?iruhal e fazenda cl'as 
Ca ldas, f.reg. de N. S. do Palrocmio do R io Verde de Caldas , 
foi dada, depois de sat isfeitas as exigencias l egaes, pelo Dr. 
Faustino José de Azevedo, j uiz das sesmarias e demarcações 
da então, viJla da Campanha da Princeza i 7 de dezembro 
de 1820, sendo i 0 tabe,lião ~fanoel Lopes de Figueiredo . 0 
a uio de posse. é concebido nos seguintes termos:- « Anuo do 
Nascimen.to de Nosso Senhor J esus Christo de 1820, aos :113 
dias do mez d e novembro do dito anuo , nestes campos das 
Caldas e ribeirão do Pinhal ou das Caldas, freg. de N . S . do 
Patrocinio do Rio Verde das Caldas, t ermo da villa da Cam
panha da Princeza, Minas e com. do rio da~ J\1lot·tes ~ 
dentro das tet·ras mencionadas na carta ele sesmarta e merce 
feita ao sesme~ro · J0sé lileril ardes ela Costa Junque.iJra, aon.cle 
foi vindo o dito sesmeiro, junto com o Dr. Fausti no José de 
&zevedo, j ui!z cJas sesmarias e demarcações da mesma vdla da 
Campanha da Púnc.eza pela l)rovisã.o competenle e comm1go 
escrivão do seu cargo, adiante nomeado, ah i, sencl:o sol fóra e 
dia claro, demos poss e actual , r eal, jud icial e corporal_ d~as 
terras medidas e demarcadas, constantes da auto de medtçao, 
nestes mesmos autos descripto, ao dito ees·meiro J osé Bernal'des 
da Costa Junqueira, quebrando elle r amos, cava11do terras, 
la nçando-a ao a r e olhando para a extensão das terras com 
animo de tomav posse dellas, em cujo acto disse eu escüv.ão tres 
vezes, em voz a lta, clara e inLe lligivel que se havia quem se 
oppuzesse á dita posse aprarecesse ,_ e p~oferidas esLas paJav,ras 
e feitas as mais ceremonta.s da let, nao houve oppoSlçao a l
guma, em viota do q ue houve elle ministro por empossado da~ 
d.itas t erras quanto em dire.1to se requer ao sesme1ro dito Jose 
Bernardes da Costa Junque1ra, o que tudo presenc:llat·am as 
testemunhas i.Vlamoel Cardoso da Sil va e E lias J osé P ereira, e 
para constar faço este auto em que todos assignam, o dito·juw, 
o p r ocurado r do sesmeiro e testemunhas ac ima referidas,.ªepo~s 
de lido por m im, Manoel Lopes ele F1guetredo; 1° 1ia beU~lllo do 
publico, judicial e notas , que escrevi e assignei .- Dr. Azevedo., 
Manoel Lopes de Figueiredo , José Bernardes da Costa, Ma11:oel 
Cardoso da Silva. - Eli~s J osé Pereira.» Foi el eva,da a v!ll a 
com a denominação de Poços de Calda~ tJela Lei Prov. n. 3659 
de i de setembro ele 1878 . 

AGU AS IDO CACHAMBU. Parochia do Estado de M'inas 
Geraes, no mun. de Baepencly, de cuj a freg . dista cerca d.e 
quatro kils . A existencia de aguas mineraes deu or.i!gem ao Ca
chambú. Quando essas fontes foram descobertas e reconhe
ceram- se suas propriedades medicinaes, começaram a construir 
ahi pequenas habitações , IJ.ne mais tarde for am substituidas por 
outras mais capa,es de res1s tir á acção destru idora do tempo. 
Ha no Cachambú uma capella sob a invocação de N. S . dos 
Remedios e uma egreja consagrada a Santa Isabel. Ahi existe 
um es tabel ecimento balneario, feito a expensas dos cofres pro~ 
vinciaes .. A matriz depende da diocese d e lVIarianna. Fui ele
vada á cathegoria de parochia pela Lei Prov . n •. 2157 de 16 
de novembro ·ele 1875. Pertence ao H 0 chst . elertot·al, cuJa 
séde é a cidade de Pouso Altn . Tem agencia elo correio e 
duas eschs . publs. de iust . prim., uma para o sexo masculino, 
creada pela Let Puov . n . 2301 de H de julho ele 1876 e 0utr a 
para o sexo feminino, m·eada pela de n. 2680 da 30 de no
vembro de 1830. Sobre suas divisas vide Lei Prov . n. 2.242 de 
26 dej unho de 1876; l!irt. I § XVI da de n. 2405 de 5deno 
vembro de 1877 · art . III ela de n. 2659 de 4 de novembro de 
1880. Dessa loc'a lidade nos escrevem : « At•ri bue- se a desco 
berta das fontes m ineraes desta po,·. a uns campeiros de 
D. Lui2<a Francisca de Sampaio, ant iga fazencJeira da freg. de 
Baependy . A pov. teve a s Ia primeira casa em 1852, época 
em que João Constantino Pereira Guimarães, po1·•uguez e_ nego
ciante em Baependy, associou- se ao coro nel José Ignacro ~o
.,.ueira de .Sá "'l'ancle proprietario de terras naquella parochm , 
~n.tre as qua~s" achava- se então comprehendido o teue.?-,o das 
fontes miner aes. Depois do fallecjmento do coronel :Sa, SLla 
viu va vendeu em 1853 ao pol'tuguez AnL?n LO reu.:eu·a Leal a 
parte que em Cachambú tinha seu mando ., Mudou-se Leal, 
então socio de Constantino, par a Cacha-m bu, onde estabele 
cet·am uma casa de negocio, na qual hospedavam as pessoas 
pobres que vinham Hffi proclll'a das aguas sa1~tas .. Fo1 no t.empo 
aessa. sociedade que as aguas_ tornaram - se ma1s c~nbee~das; 
que teve loaar a desaproprlaçao da ma10r parte da a rea, onde 
está hoje a

0
pov. de N . S. elos Remedws; e que o capitalista 
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Dr. C. Th. de Bilstamante, homem vale-~udinario, encon
trando no uso continuo elas aguas allivio para os seus pade
cimentos, passou- se de Pouso Alto pat·a esse logar, e, ficando 

. com a p ar te ele Pereira Guimarães, edificou nas peoximiclacles 
elas fontes seis ca;sas, uma clD.s q mtes foi occupacla pelos prín
cipes na visUa que, em 1868, :fizeram a Cachambú, por cuj a 
occasião lança;ram em uma elas collinas a pedra fundamental 
da egreja de Santa I s<tbel da Hungria, hoje em construcção. 
Nessa época, sendo Pres iclen~e ele Minas o Dr . José da Costa 
Machado, fizer am- se ás fontes os beneficios que ainda per 
duram. Em 1872, levan·tou-se no centro da pov. uma pequena 
capella dedicada a N. S. dos Remedios, que é o orago deste 
florescen~e l agar. " Vide Cachambú . 
- AGUAS DO CAMBUQUIRA. Vide Carnbuqttira. 

AGUAS DOURADAS. Ribeir ão do E s tado ele Matto Grosso, 
aff. occidental do rio Paraná . (B. de Melgaço) . 

AGUAS FRIAS . Pov. do Estado do E . San·~o , junto da 
JDOV. ele Roças Velhas, que fica á margem ela es·trada que, ela 
cidade da Victm·ia, dirige-se ao N . elo Estado ele Minas Ge 
-raes. 

AGUASINRA. Ri·o do E st ado ela Bahia, na freg. ele Sara 
puhy, nos limites elo clist. ele l\llaricoabo, proximo á estrada 
do Orobó . 

AGUAS LINDAS. Pov. do Estado do Rio ele Janeiro, na 
freg. ele Itacul'llssá elo mun . ele Manga;ratiba . 

AGUAS MORNAS. Dist. do termo da Cachoeira, no Es
tado do R . G. elo Sul. Tem uma esc h . publ. , creada p elo 
art . I ela L ei Prov . n. 356 ele 17 ele fevereil·o ele 1857. 

AGUAS MORTAS. Riacho do E stado elas Alagoas, rega a 
com. de Paulo Affonso e clesag tta no rio S . Francisco . E' 
a ·travessaclo pela E . ele F. ele Paulo Affonso. T em uma ponte 
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AGU AS NEGRAS. Ribeirão do Estado de Sa.nb C~tha
rina, no dist. de· Porto Franco . Desagua no rio Itajahy-mirim. 

AGUA SOCCA. Riacho alf . elo rio B11quira; no mun. de 
S. J o.sé elos Campos, Estado de S . Paulo , A agua cahe ahi 
sobre p edras, que parecem pilões donde lhe veiu o nome (Inf. 
loc.). 

AGUAS QUENTES. Log . elo Estado ele Minas Geraes, no 
mun. elo rio Pardo. A Lei Pro v. n. 2603 de 7 de janeiro de 
1880 determinou que se construísse um estabelecimento bal
neario nas aguas meclicinaes dessa localidade . 

AGUASSAHY. Rio elo Estado eleS . Paulo, aff . elo Soro
cá-mirim. 

AGUASSÚ. Log . no mun. da capi ta l elo Es·ta elo de Matto 
Grosso . 

AGUASSÚ. Ribeirão do Estado ele Matto Grosso; banha 
a po;v . do seu nome e atravessa a es trada de · Cuyabá pat·a 
Poconé. Desag11a em um t rib . do Cuyabá . O Dr. S . ela Fon-
seca ( Dioo. cit.) diz;« R iacho cujas aguas vão ter ao Madeit·a, 
braço elo rio do Mutum, aff . elo Cuyabá. -mirim " · 

AGUAS SUJAS. Ribeirão atf. elo Santa Maria, que é um 
elos ·tribs. elo rio Negro, a:f:l:'. do Igttassú e este elo Paraná. 

AGUAS TURVAS. Ribeirão elo Estado ele S. Paulo, rega 
o mun. ele S. Carlos elo Pinhal e desag ua no rio Mogy . 

AGUA SUJA. Parochia elo Estado ele Minas Geraes, no 
mun. elo Carmo ela Bagagem . Orago N. S. el 'Abbaclia e dio
cese de Goyaz. Foi et·eada clist. pelo art. li da Lei P t·ov. 
n. 1660 de 14 ele setembro de 1870 e elevada á cathegoria ele 
parochia pela ele. n. 1900 ele 19 ele julho ele 1872 . Desmem 
brada do mun . da Bae-agertl e incorporada ao elo Carmo da 
Bacragem pelo a rt. II ela L ei Pro v: n. 2927 _ de 6 de outubro 
ele 
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ele Paracatú . Em 1881, alis·ta ram-se nel!a 40 eleitores. 'rem 
duas eschs. p11bls. de ins·t. púm., uma elas qun.es Cl'eacla pela 
Lei Prov n. 2847 ele 25 de outubro do 1881. Agencia elo Correto. 
E' banha.'cta pelo carrego ela Ag·ua Suja. E ' celebre po1· uma 
romaria que a 15 ele agosto costuma reumr p~ra ma~s de 14.000 
fieis e por possuir uma rica lavra d1amantma. 

AG.U A SUJA . Parochia do Estado ele Minas Geraes, no 
·~ermo de Minas Novas. Hoje clenomina-·se Agua, Limpa, em 

virtude da Lei Prov . n . 241.9 de 5 de novembro ele 1887. Vide 
Ag~~a Lim1Ja. 

AGU A SUJA. Rio do Estaelo do Maranhão, aff . do Par
nahyba. 

AGUA SUJA. Rio do EstaJo da Bahia, nasce n a serra do 
Itambira e elesagua no rio ele Contas no loga r denominado 
Cavallo Morto. 

AGUA SUJA. Corrego do Estado de Minas Geraes, J'ega a 
paro chia do seu nome e clese~gLLa no Tio Bagagem. 

AGUA SUJA. Corrego do Estado de Minas Gera;es, entre 
Cachoeira elo Campo e Itabit-a do Campo . 

AGU A SUJA. Rio elo Estado ele Minas Geraes, aff. ela 
margem elit· . elo Arassuahy. Chamam-no hoje Agua Limpa 
em consequencia de te e a freg . que elle banha passado assim 
a denom1nar-se. 

AGUA SUJA. Ribeirão elo Estado ele Minas Geraes, serve 
de limite ao dis~- de Nova Lorena do mun. do Abaeté e ele
sagua no rio cles·~e nome pela margem esq. 

AGUA SUJA. Rio do Estaclo ele Minas Geraes; nasce com 
o nome de Fundão, r ecebe o Pé do Morro, Agua Limpa, Itaquy 

e di versos outros, ba nha o mun. ele Qaelaz e clesagua na 
margem esq . elo rio Piranga (In f. loc. ). 

AGUA SUJA. Rio elo Estado ele Goyv.z ; desagua na margem 
dir. elo rio Tocantins , ao S. ela foz elo 'faquarussús inho. 

AGUA SUJA. P eqaeno braço do rio Brumaclo, ali'. do Claro, 
que o é elo Aragua,ya; no Estado ele Goyaz. 

AGUA SUMIDA. Insignificante l'iacho elo Estado elo Ma 
r anh ão. E' um dos formadores elo Riachão, aff. elo Parna
hyba . 

AGUAS VERDES. Ribeirão elo E stado ele Minas Geraes, 
no mnn . ele Tres Pontas, na estrada que dessa cidade vai a 
Passos . 

AGUAS VERMELHAS. Rio elo E s tado de Santa Catha
rina;, atl' . ela margem esq. elo Pü·aby-Pirauga, trib . elo Ita
pocu. 

AGU AS VIRTUOSAS. Parochia do Estado ele Mina.s Geraes, 
no mun. da Campanha. Orago N. S. da Saucle e diocese de 
Marianna; ligada á freg. do Machado por uma estrada que 
passa por S. Gonçalo. Foi creacla parochia pelo ar t. I. da Lei 
Pro v. n . . 487 ele 28 ele junho ele 1850. T r ansferida sua séde para 
o Lambary pela ele n. 857 ele 14 ele maio de 1858, p asso u de 
novo a constituir uma freg. pelo ar t. I ela ele n. 1421. ele 24 de 
e1ezembro de 1867, que transferiu sua séde ela ft·eg. elo Lambary 
para a pov. ele Agu.as Vit'tuosas . Pertence ao 13° clist_. ehütoral, 
cuja séele é a cidade ela Campanha: Em 1881, a listaram -se 
nell a 28 eleitores. 'l.'em 4.000 habs. e duas eschs. publs . de iust. 
prim. Agencia do correio. 'l'em uma e~J"reja ma·triz bem regular; 
bellos passeLos campes·tres, entre os quaes a VoltcG elo 6, assim 
chamada pela disposição elo caminho, que é quasi semel hante 
áquella le·ttra, o SeJ"lãosinh?, o CTtt7-eiro , o Bosq~Ge elos Pinhei
?"OS, etc. Sobre suas divisas vide; Lei Pro v. n. 1582 de 22 de 
julho de 1868: ·al't. III da de n. i65g Ll e Í '! de setembro ele 
1:870 ; art. III ela ele n. 1665 ele 16 elo mesmo mez e anuo ; 
n. 2775 ele 19 ele setembro ele 1881. 

AGUAS VIRTUOSAS. Pov. elo Est~.clo de Minas Geraes, ao 
S. e a ·tres kils. da J!reg. ela Ventania. É assim,clenomrnada por 
exis·tit· a;hi uma fon·te ole wguas mineraes. Junto a. fonte et·guem-se 
umas !LO a 12 casinhas. 

AGUAS VIRTUOSA S. Serra do Estado ele Minas Geraes, 
no te).· mo da Campanha. Serve de di visa á parochia do Cam
buquira. 

AGUAS VIRTUOSAS DO CAMBUQUIRA. Pat·ochia elo 
E stado ele Minas Get·aes . Vide Cambuq~tira. 

AGU A TIRADA. Ribeirão elo Estado ele Goyaz; corre para 
a. margem. esq. do Co rumlJá. << Nome que se lhe det~ , diz Cunha 
Mattos, por se haver daqtti t irado a agua de um anttgo enge
nho de assucar do Anhangaera, que já não exi ste. » 

AGUA TORTA. Riacho do Estado ele P er nambuco ; na sce 
da varzea ela lao-oa elo engenbo Cotia e despeja no Capiha
Fibe~mirim, no ;ngenho Logamá com 24 kll_s . de curso ; depois 
ele receber as aguas elo ri o ltamb é. (Dwc. Geog,·. ele C. 
Honora;to). 
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AGU ATÚ. Pompêo no seu Ens. Est . To . I , p . 37 e no Dicc. 
Topogr. p. 7 assim escreve o nome da lagóa Igatú. 

AGU A VERDE . Pov. do Estado do Ceará, no mun . de 
Acarape, com uma estação da E. de F. ele Baturité, no k.i l. 57.200 
e entregue ao trafego a 28 ele setembro ele 1879 ; tem urna esch . 
publ. ele in s t. prim ., cr~eada pela Lei Prov. n. 1~6,5 de 14 de 
novembr o de 1872. Fica na raiz da serr a de Baturrte . 

~ A GUA VERDE. Log. elo Estado elo Paraná; na com. da 
capital . 

AGU A V E R DE . Rio elo Estado elo Ceará, no termo de Batu
r ité. Atravessa a estrada que da ca pi lal vai áquella cidade. 
Sobre el\e e ahi nessa estr ada ha uma ponte . 

AGUA VERDE. Pequeno rio do Estado de Pernambuco, na 
com . de Garanhuns (M. C. Honorato) . 

A GUA V E RDE . Ribeirão do Estado de Minas Geraes. aff. 
do rio Sapucahy. Recebe o Sapê . · 

AGUA VER MELHA . Par ochia do Estado de Minas Geraes, 
no mun. de Santo Anton io de Salinas. Foi creada clist. pelo 
art . I da Lei Prov. n . 1'169 de 27 de novembro de 1863 e eleva da 
á ca thego l'ia de freg. pela de n. 2145 de 29 ele outub t·o ele 1875. 
Pertenceu ao t ermo elo l'io Pardo, do qual foi desmembrada 
pelo a rt. I § I da Lei Prov. n. 2725 de 18 de dezembro de 1881 . 
Per tence ao 20o d ist. eleitoral , cuja séde é a cidade do Grão-
1\.Joaol. Em 1881, alistaram-se nella 19 eleitores. Sobre suas 
divlsas consulte- se o art. I § li ela Lei Prov . n. 2725 ele 18 
de dezembro de 1880. Tem uma esch. publ. de inst. prim. para 
o sexo masculino . creada pelo art. I da L ei Prov. n. 2065 ele 
17 de dezembro de 1874 al ém de uma outra para o sexo fe
minino. 

AGU A VERMELH A . Ba irr o no mun. de S. Carlos do 
Pinhal; no Estado de S . Paulo . 

AGU A VERMELHA. Pequena pov. do Estado de S. Paulo, 
no mun . do Sorocaba, banhada pelo corrego do seu nome . 

AGU A VERMEL HA. Serra do Es tado de Pernambuco, no 
mun. do Bonito. Corre na dil'ecção ele N. a S . e dista cerca 
de 12 kils. daquella vi lla. Ailirma. o S1·. Houorato que della 
avista- se o mar; que clis·ta 24 leg uas . 

AGU A VER MELHA. Corrego do Estado de Pernambuco , 
banha o mun. do Bom Conselho e clesagua no Riachão . 

AGUAXU.Y.íA. Lagõa do Estado das Alagôas, no mun . de 
Cururipe . 

AGUDA. P onta na costa do Estado de S. P a ulo, entre a 
p onta da Figueira e a da Lagôa, ao S . ba Bahia do Mar 
Virado. 

AGUDO. Quartei r ão da freg. dos Ambrosios do termo de 
S . Jose dos Pinhaes; no Es·ta do do P araná . 

AGU DO. Morro do Estado do Maranhão, na cidade de Caxias; 
é de fót·ma conica, bastante elevado, bem cheio, ele pedras, e 
onde es t<i. um quartel. Domina ·toda a clclacle. E uotavel não 
só pelo valor com que ahi r esistiram, debaixo de todas as 
pri•tações, as t ropas portuguezas ás força s da independencia, 
como tambem pelo heroico e incansavel denodo com que foram 
clahi batidos os bala·ios em 183:!. E ' objecto ele, urna elas mais 
bellas poesias do saud oso Gonçalves Dias. E tambem deno
minado AlecY"im. 

AGU DO. Morro do illstado do Ceará, no mun. de Ipú . É bas
tante alto, pedregoso e secco . 

AGUDO. Sert•a do Estado do Parahyba do Nor te, no mun . 
do Ingá . 

ASJ'UDO. Morro do Estado ela Bahia, ao SSO do mun . de 
Poçoes . «Forma- se em grande plnnicie com u ns 30 metros de 
al·tura, pouco mais ou menos , havendo perfeito antagonismo 
entre o nome que se l h e dá e a sua conforma~ão pois repr e-
senta a cópa arreclondada d~ um ch apeo. » ' ' 

AGUDO . Mon·o do Estado do E . Santo, á margem esq . do 
rio Doce, proxuno dos morros do Pau Gigante. 

AGUDO. Mo rro do Estado do Rio de Janeiro, na freg. de 
Santo Antonto de Jacutwga do. mun. de Iguassú . E ' todo plan
tado de café. Fica a quatro ktls. da estação de i'liaxambomba . 

AGU DO. Morro do Estado de S . Paulo entre J undiahy e 
Campinas . 
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A GUDO. Morr o do Estado de S . Paulo, no m un. de Apiahy . 

AGUDO. Morro do E stado de S. Paulo, no mun. do Soccorro 
(Inf. Ioc.). 

AGUDO . Morro do Estado ele San ta Cathar ina á mar gem 
esq . do rio Araranguá, no mun . deste nome. ' 

A GUDO. Serro do Estado do R . G . do Su l. Faz par te d á 
Serra Geral. 

A GUDO. Morro do Estado de Minas Geraes entre Anton io 
Dias Abaixo e S. José da Alagoa. ' 

AGU DO. i'l~orro do Estado de Minas Geraes, na cidade de 
P amca tú, além do rio 'J.' r ahiras. 

AGU DO. Morro do Estado de Minas Geraes, no mun. de 
Pit,anguy, (Inf. loc.). 

A GUDO. Ribeirão do Estado ele S . Paulo, no m un. de Ba 
tataes. Desagua na mar gem di r . do rio Par do . -

A GUDO. Lageacl'o no mun . ele S. João dos Campos Novos 
e lJl stado de Santa Cathar ina ; nasce na serra Cachambú e 
após um curso de 30 k ils. , desagua no rio Oam6as (ln L l oc .): 

AGUDOS. Serra do Estado de S. P a ul o, cerca de seis kils . 
distante ela cidade de Bntucatú. Suas terras na parte pr oxirna 
da vi !la de Lençóe.~, são excel!entes para' qualquer cultur a , 
espec1almente o cale, que aht da de uma maneira aclmit'avel 
com um vigor deslumbrante. A qualidade das terras é a renosa' 
barrenta ou calcarea, de mistura com gres sol to, ou, como s~ 
diz vulgarmente, terra br:1nca. Suas mattas são frondosi ss imas, 
ostentando uma vestimenta colossal e luxuriante . Existem 
nella cerca de 150.000 pés ele café ele diversos pr oprietarios . 
Serve ele divisa á f reg . do E. San·to ela For taleza (In f. loc.). 

AGU DOS. Serra do Es tado do Pa t• a ná entre os r ios Cinza e 
T i bagy, no m un . deste nome (Inf. l oc.) . 

.AGUDOS . Serra do Estado de Minas Geraes,na f reg . de 
Dàres do Aterrado. mun. de S. Sebastião do Par a iao . T em 
cerca de 18 kils . de extensão . · 

AGUDOS . Ribeirão que, tendo origem na serra do seu nome, 
a 12 kils . da pov. ele Garimpo (Minas Geraes), desagua no 
ribeirão Canõas . Corta uma parte ao S . claquella fr eg. per
tencente ao mun. de S. Seba13tião do Paraíso . 

AGUDOS. Sa lto no rio T ibagy, aff. do Paranapanema ; 
no Estado do Paraná. Fica pouco abaixo da cachoeira den o-
minada Salto do Aparado . · 

AGU DOS GRANDES. Trecho da serra do Par ana.piacaba 
onde nasce o rio Paranapanema; no Estado de S . Pauio . 

AGU EDA DA P ESQUEIRA (Santa) . Cidade elo Estado de 
Perna mbuco. Vide Pesqtteira . 

AGUIAR. Log. no mun. de Piancó do Estado do Par ahyba 
do No r te. E' impor·tante o seguinte officio, que refere- se a esse 
l ogar : « Illm . e Exm . Sr.- Presentemente me auuuncia o 
capitão- mór do Piancó deste clist . que jun to daquella pov . 
descobrira o seu capellào minas de ouro no l ogar chamado 
A.,quiar, distante da marinha 80 leguas e que dernonstrava1~ 
serem t'endosas. Ordenei- lhe, regulando -me pelas ordens que 
aqui encon·tro, q ue a vel'iguasse em segredo as suas qualiclacles 
e com o Juiz e Escrivã.o as descrevesse no livro da Camara com 
as devidas confrontações e que depois ele mandar amostra 
para se examinar os quilates d'ouro, as fiscalisasse e fizesse 
vigiar e as não minerassem; disto dei pa rte a Pernambuco e a 
Stta Magestade pelo seu Consel ho Ultramarino e me pareceu 
indispensavel pa.rticipar a V. Ex . pa1·a me determinar o que 
for mais con venie~te ao r eal ser v iço. A' Illma. pessoa ele 
V. ·Ex . Guar de Deus maitos anaos. Parahyba, 8 de j ul ho de 
176ô. Illm. e Exm. Sr . Francisco Xavie r ele MendonçkL Furtado . 
- Jeronymo José de t.tfello Castro» . A i de fevereiro de _1766 
fez Mello Castr o a Manoel Barbosa Rets, morador no sertao elo 
Piancó, concessão da sesmaria elo Aguiar. 

AGUIA R. Antigo posto milita r do Es·tado da B!J:hia, estabe
l ecido no dist. da Villa Ver de para t·epnmlr as mvasões dos 
Bo·tocudos e impedir o contt·abando dos diamantes entr e os 
Estados da Bahia e Minas Ger~ es. Actu almente é uma aldeia 
povoada por índios que asylaran; - ,;e neE_se posto mi l itar para 
l ivrarem -se elas incursões de outr c s mdws, seus inimigos . 
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AGUIAR. Pov . do Estado (lo E. Santo, no mun . de li..inha
r es, á mat·g~m. da lagôa do seu nome; com uma esch . publ. de 
inst . prim. 

AGUIAR. Ilha do Estado de lVlatto úrosso, no rio Guaporé 
iS kils .. acima da foz do rio Verde (Dr. S. da Eouseca, 
Dico. cit.) . 

AGUIAR. Riacho do Estado do Parahyba do Norte, aff. 
da margeu1 esq. do rio P.iancó, irib. do Piranhas. Recebe o 
ria cho Verde. 

AGUIAR. Rio elo Estado do E. Santo, nasce das :gequenas 
lagôas que ficam proximas· á do seu nome, e desagua nesta 
ultima. 

AGUIAR. Lagôa do Es·tado do ~· Santo, a tres kil\3. _ao S; do 
rio Doce. Era antigamente denom1 nada Lr»g6a elos I:ndws_. 1 em 
cornmnnicação com a l agôa do Meco e recebe os r1be1roes do 
Quartel, do Braço do M~io e do Braço d'o Sul. 

AGUILHADAS. Log. do Estado de Sergipe, no mun. de 
Japaratuba , á margem do rio des·te nome, com uma capella 
a.nuinada. 

AGULHA. Serra do Estado da Bahia, no mun. da Feira de 
Sant' Atma. 

AGULHA DE CLEOPATRA. E' assim ta:mbem deuomi
nado o 1\fon1•mento, macro bastante elevado s ituado na ilha rla 
Trindade. 

AHÊ. Lago do Estado do Amazonas. rw rio Solim?~s, logo 
acima do T effé e prox1mo do Paranam1nm do Cupaca. 

AHIAGUÁS. Judias q_ue habitavam o Estado de lVlatto 
Grosso (Antonio Pinto de Campos. Obr. ele.). 

AHÚ. Um dos quarteirões da cidade de Curytib !~, capital 
do Estado do Paraná. · 

AHÚ. Riachão do Estado elo Parahyba do Norte; n asce na 
serra do mesmo nome; fôrma com o Pocão o rio lVlatinoré ou 
Serra Branca, afl'. do Taperoá. · 

AHY. Com este nome existiu no Estado ele Pemambuco um 
forte na margem do pequeno rio Ay e que foi em vão a~acado 
por Segismuudo em i632.. Era tambem denominado Nazareth 
da lVlatta (Fauste de Souza .) . 

AHY. Esa assim denominado o rio Iguarassú na seta foz. 
Este rio banha o illstado de Pernambuco (Vital de Oliveira.). 

AHY. Igarapé do Estado do Amazonas, aff. da margem esq. 
do rio Marat·y, trib . do Pacla uiry e este elo Neg1·o . 

AHY. Igarapé do Estado do Pará, bauba o mun. de Cametá 
e clesagua na margem esq. do rio Tocantins . 

AHY-AHY. Ribeirão do Estado de Goyaz; é um braço esq ., 
caudaloso no tempo das chuvas, elo rio Parahym. (Cunha 
Mattos). Recebe o S. Marlinho. 

AHYCURUCAUA. São assim clenominada.s umas ilhas si
tuadas no rio Amazonas, no Elstado deste nome; entra Villa 
Be lla. e Serpa ou Itacoatiara (Curta. de Costa. Azevedo - 1Vlappa 
de Parahybuna dos Reis e Pimenta Bue no,,). 

AHYUERÊ.- Furo que, sahindo do rio Jatapú, vai des
aguar na b:wia q~te uma elas bocas desse rio fórma com 'o 
Uatumá; uo IJ::sLado elo Amazonas . 

AIAMÁ. _L ago ~o Estado elo .Amazonas, na margem esq. 
.do rlo J apura, np dtst. de Manpt. Segunrlo o capitão- tenente 
Araujo Amazon.as, tem .esse lago com 1nunicação com os lagos 
Auamá e CodaJas, e hmtta a O. a terra de Imari. 

AIAPU Á. Dist. policial depandente da delegacia do termo ele 
Manáos, no Estado do Amazonas; no rio Purús. Vide Ayapuá. 

AIARANY. Rio do Estado do Amazonas; clesag ua no rio 
Branco, pela margem di.r., 38 kils . a·baixo da pov. de Santa 
Mal'ia. 

AIARAPAQUEN. Rio do Estado do Amazonas, afl'. ela 
margem dir. do rio Uraricapará. 

AIATINGA . Riacho do Estado do Amazonas, desagua no 
rio Madeira a 30 kils. da foz do rfo M:atuará ou Mataurá. 

AIBÚ. A quinta das seis bocas pelas quaes os lagos de Sa
racá desaguam no Amazonas entre Itacoatiara é o rw Urubú. 
Dista 51 leguas da foz do Jamundá, jaz sob o parallelo 3° 31 

cortado p alo m eridiano 23° 59' O. ele Olinda. (Arau,i o Ama~ 
zonas . ) O 1° t.en.e nte·Shaw· s~tua o Aibú na Lat. 3• 4' 49". 

AIÇAPIRANGA:. Um dos can·aes que ligam a bahia ele 
liJaric.tuú com a. elos Bocas, no. mun. de Melgaço, elo Estado 
do Pará. 

AICINAM. Rio d·o Estado do .A!mazonas ; clesagua na mal'gem 
di r . do rio Purús, aos 7° 401 • Outros escr evem A:oi?na?v. (j) 
Dr. Cnutinho dá-lhe 40 brac;.as de lal'gura. Secca pelo verão e é de 
aglla p1·eta . 

AIMARABA. Rio elo Estado elo Amazonas, atr. · cta margem 
dir. elo Ur.auiceera, um dos formador es do rio Branco. 
AIMARAPAQUEN~ Rio do Estado elo Amazonas, aff. da 

margem dir . elo r~o Uraricapará •. 
AIMBYRE. Ilha do Estado ele Matto Grosso, no ril) Iviu

' beima, pouco a..baü:o da foz do Bt·ilhante . 

AIPAÇAHY. Uma elas malocas ela triou Mauhés, ant.ig-os 
Magués; no Estado do Pará . (B. Rodrigues. Rio Tapa.ioz, 1875. 
pag. 1.3~). 

AIPIM. Rio do Estado da Balüa, no mttn. elo Campo For-· 
moso ( lt1f. loc.) . 

AIPliJCÁ. (S tuna uma). Uma d'as malocas da tribu Mundurucú 
(B. Rodrigues . Rto TapaJoz , 1875, p. 135) . 

AIRIRON. Serro ta no mun. ele Caninclé e Estado do Ceará 
(Pomp~o) No E>N. E st . p. 167 do mesmo autor l ê-se A,ri?"On. 
O .Dr. José P ornpêo (Civorog. do Oeami. p .. H) es creve A~>"e>·on, 

AIRY. O 1° tenente R. Tavares, no seu trabalho O 1·io Ta
p:J.jós (1876) descrevendo a região encachoeir ada desse rio faz 
mençã.o de uma col'l'edeira desse nome . 

AITIC. (paca fria) Uma elas malocas ela tribu Mundurucú 
(B. Rodr igues . Rio TapaJós 1875. p. 1'3'5). 

AIURIM. Riacho d'o E3tado do Amazonas; clesagua na 
mal'gem esq. do rio Negro, defronte da pov. ele Ayt·ão. Tam
bem escrevem Ajurim e Ay•<>·im . 

AJARÁ. Igarapé do Estado do Pará, banha o mun. de Ga
meta e desagua na marguem dir. do 'l'ocantins • . 

AJARANY. Rio elo Estado do Amazonas, atr. da margem 
dir . do rio Branco. trib. do Neg.ro, qu:e é o do Amazonas. Vide 
Ayarany. 

AJARA:TUBA. Log. no dist . do Bai:~:o Purús; no Estado 
do Amazonas. 

AJUAHY. Porto onde fazem escala os vapores que navegam 
para o rio Guamá, no Estado do Pará. 

AJUAN Á (Corrttpcão da Uaiunaná.). Rio do Estado. do ~m\1-
zonas na nargem dit·. elo no Negro, abau:o de Maracal'u no 
clist. de Santa Isabel, entre os ribeiros U?"ttb::.xi e Inuixi . Aou'nda 
em puxuri e hiuidan (Al'auj o Amazonas). Ayres ele Caza1 diz 
ser Ajuana a denominação vulgar d o rio Uayh trnaná , aff. do 
Negl"O. Alexandre R. Fet·reira d iz ser Q Ajuaná. t am bem deno
minado Uajanana e Cfayttaná,. Accioli, em sua. Ohorog . diz sim
plesmente Uaiuaná,. O Dr. L:Lcerda e Almeida. no seu Dic-rio es~ 
cre\'e UaJttaná,. Baena escreve Uajttuná, e diz ser e;;~e rio« abun
doso na<; suas margens de puxiri e de casca preciosa. Os sel
vagens Bat·és chamam hinidao á clila casca e avvore. » O Sr. 
Leovigildo ele Sou!lia Coelho, em seu rela: . sobre o estado elas 
povs . do rio Negro. (i861.) escreve. Uayuana. 

AJUAPY. l~io do E stado do Pará; nasce ele um lago 
grande , banha o mun. de Melgaço e desagua no rio Jacunclá. 

AJUDA (N. S. ela) Parocbia da Cap. F ecl. n:1. ilha do 
Governador. Dioce~e de S. Sebastião. Foi creada pelo Al
vará de 12 ele janeiro de 1755, teuclo sido seu pl'imeiro vigario 
Pedro Nunes Garcia. Possue muitas caeiras e uma importa nte 
fabrica de industria cera mica. T em 2.856 habs e du ;~ s eschs. 
p 1bls. deinst. pl"im. Além da egreja matriz, possue o Mosleiro 
de S . Bento, na pra1a eLe> te nome, a Capella ele N . S . elo Monte 
do Carmo, na.ponta ela Ribeira, e a de N. S. ela Conce ição, na 
ponta c~a Igre.J lli , Pertence ao 3° dist. eleitoral, cuja séde é a 
pa roch1a ele ~- Chrtstovão. Em 18.31, alistaram-se nella 25 elei
tores. Agen01a do correio. Vide Governador. 

AJU DA (N. S. da). Auaial elo Estado da Bahia , na 
com . e tet•mo de Porto Se:;uro ; com uma esc h. publ. de inst. 
prim. e uma capella. 
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AJUDA (N. S . da). Com•-enlo situado '!la r.ua da Ajuda 
Gsquina da d0 Passeio., na capital lilederal. E' d.e freiras fra~-
ciscamas. L..amçou-se a pedra fundamental para sua edlil.,caçao 
a 9 de julho de 1674 ou 1678 . E' grande, mas sem arch1tectu:a . 
A egreja acha- se encravada no Convento, tendo uma por ta pnn
cipal ele en~rada para a 1·ua da Aj uda; possue sete al ta res e é 
simples de ornatos. Estendia-se até á rua elos Barbonos ; mas, 

• por ce3são que as freiras .fizeram de um grande. terren~ que 
vem terminar nesta ultima r ua, levan~nu-se ·aln uma Esc h . 
grntui ~a, mantida pela Camara Municipal. _IDo lado ela r ua do 
Passeio o co nveuto conserva-se a cavallen·o de U:ma serie de 
pequenas casas per te ncentes a o Es~ado . Pelos fundos elo con
vento e em te rrenos que lhes foram desa.pl'Opriados, corre a rua 
Senador Dantas. Nesse co·nvento foi inhumada D . Marianna, 
irmã da rainba D. Maria I, a qual falleceu no Rio de J a neiro 
a !1.6 ele maio de 1813, na idade de 7ôpara 77 annos. «Er am oito 
horas da noite (elo dia 19} quando começou a desfilar o fuuebre 
acompanhwmento ela Serenissima Jn(anta D . Marianna, e ca
minhou desde o Baço pela rua Direita a.té ,en;tl'ar na l'ua dos 
Ourives, pela qual se dirig1u a·té a igl'eja elo Parto, onde, en
trando pela l'Ua da Ajuda, por ella se encaminhou até a igreja 
do Convento elas Relig iosas ela Conceição, "VUlgo ela Ajuda, 
sedam então nove horas da noite... Concluida a l'eencommen
clação foi o caixão trasladado, em ordem inversa, até um pouso 
j11nto ela gl'ade de Cõro, onrle se lavral'am os Termos da entrega 
do Real Corpo ela Ser enissima Senhora Infanta 'D. Marianna, 
declar ando-se neUes que nos tres ca ixões existia o dito Real 
Corpo e todos ns Titulares assignaram os mesmos termos, j tm
tamente <:om a Abbadessa do Convento. Deste ultimo p ouso foi 
o ca~xão cond11zido pelos Grandes jJara o 1ogal' do deposito dentro 
do Càro elas Religiosas, que o r ecebe •·am em communidacle com 
velas accêsas nas mãos, e o acompanharam processionalmente 
até o l ugar, em que devia cleposiLar-se, e alli cantaram as Reli
giosas o ultimo Resjlonso (1\II emol'ias _p•wa. se?· vir á. historia 
do Reino do Bra.z·il, pelo P. Luiz Gonçalves dos San tos . t821). 
No mesmo Convento repousam os restos mor-taes da primeh'a 
imper atl'i z do Brazil, D. Maria Leopo ldina uosepha Ca r oli na e 
da princeza D. Paul a . A impera triz embarcara em Liorne no 
dia 13 de agosto de 1817 com dest ino ao Rio ele J a neiro, onde 
ch egou a 5 de novembro do mesmo anno e onde fad leceu a H de 
Dezembro de !1.826. Nascera em Vienna d ' Austria a 22 de janeiro 
de i797 . A princeza, :filha de D. P edro I, nasceu a i7 de feve
reiro ele 1823 efallE!ceu a 16 de janeiro ele 1833. Do interessante 
t r abalho do Sr. i()r. Moreira de A7levedo, P equeno Panorama 
<resumimos a .seguinte noticia quo ahi se encontra a respeibo 
desse convento : No principio ela rua dos Bar bonos, no l o&ar 
em que fica a esch. municipal , existiu uma antiga capella 
dedicada a N. S . da Ajuda. Ignora- se o anno da fundação 
dessa ermida, que foi uma das primeiras que se erigira m nesta 
cidade tendo-se apenas no•icla que fora r eedificada pouco antes 
ou depois de 1600 . Nessa ermida esti,•eram os fraclr es f~au
ciscanos alguns mezes em i607 e procuraram darr-1.he en.tao a 
invocação de Salllto Antonio. Em ·1658 contava já a cidade do 
Rio de Janeiro conventos de frades, mas nenbum de freiras. 
Havendo então uma senhora D. Cecil ia Bar balh o, que desejava 
en~rar para uma clausura, procurou-se crear um recoih.imento 
de mulherE>S, edificando -se para esse fim um dormitorio perto da 
ermida de N . S. da Ajuda, onde em 9 de julho de 1678 eu 
cen·ou-se D. Cecilia, vi uva acom pan bada de suas t>es fil has, e 
de duas meninas filhas ele pessoas dis tinctas desta cidade . No 
mesmo dia, em que se creava esse r eco1himento, lançava- se a 
primeira pedra do edificio, que devia sei· vir ele recol bimeuto de 
freiras: Nessa J?eélra estavam gravadas as seguintes pa1avras ; 
Santa 1l1al'ia tntercecle p •·o de voto fremininta sex·g sentia.nt 
ornne~ t.u~mt jnvamen . A pt'o visão de 1\'l de feverei ro de 1705 
-permt ttm a cr eação elo convento, estipulando iliversas condições 
a que deviam fi car sujei tas as freiras . E n t re ~anto novos obsta
cuJos,. origi?ac!los pelo ca'birlo, viera~m emba.r açar a obna do 
.moste1r0 cu~a construcção ainda em 1741, foi encontrada. em 
muito atrazopelo bispoliil . F1eiJoão da Oruz. il1as esse prelado 
puocur and0 es~abelecer aquel!la c,asa conventu al, au.tiliou a ca 
mara no seu no,•o ped ido . ao _ re~, e, a!lcançando a autorlsação 
recria lançou em 1745 a pr.1me1I'a pedra elo eclciflcio do ,couven.to 
.eu': logar diffeTente do ar:~igo . Esta va':':l feitos os alácerces, 
qu<~~ndo tomou coqiiJa d~ d 1oc7se D. lforu. An.to.!l! io do Deoterro 
que ch eio de z(jlo e amor reh gLOso, conclut11 mn qua1mo a•n nos a 
parte mais essencia.l do :edi·~ci~ para 1r~ceber as r eli g-i osas ; 
dedicando o mosteiro e a 1greJa a ·Conceiçao de Nossa Senho-ra, 
sob 0 titulo de Aj uda, para perpetuar assrm a. antiga ermida 
que mandou demoli<r. Alcançado o breve pontlfic10 de 2!i de 

janeiro de i748, tra'tollD . Frei An.tonio do Desterro de receber 
as novas r elig iosas admit·tinclo- as á profissão ela ~·egra de Santa 
Clara . Vindo da Rahia quatro irmãs p1•ofessas do conven~o ,ela 
m':sma Santa,. com ellas co.meçal·am as religiosas do reco
lhimento da Ajuda o seu nonc1ado e"m 3 de maio de 1750 . .Em 
28 ele maio de 1751 procedeu essa corporação r elig·iosa a pri
meira eleição dos cargos do mosteiro .- O convento de Nossa 
Senhora da Conceição da Ajuda ac ha-se si"tu:tdo na rua do Passeio 
esquina da ru a da Ajncla . ·O clormitorio que o lha para a pri
meira rua aprese nta dous andares , ha-vendo no pt'imeiro cinco 
janellas conven1uaes e 10 ele cellas e no seg11ndo quatro conven· 
t uaes e H ele cellas 1 A face que se estende peb l'l.la d" Ajuda 
apresenta um corpo de clous andares com seis Janellas em cada 
anelar: ah i estão collocaclos os coros da igreja. Segue-se a porta do 
templo, para o qaal se sobe por uma escada de tres faces ele nove 
degraos: vê-se depois uma outra porta, com uma escada de seis 
degrâos, a qual abre - se pat•a o corredor da sachri stia : sobre 
esse corredor 11a um terraço coberto onclem existem a·; janellas 
das tribunas ela capella-mór àa egreja . Em segu ida continúa a 
mesma face elo moste iro com seis j anellas no 2u andar, e com a 
entrada da por taria no 1°, onde nota-se uma escada de nove de
grãos. Começa depois um muro alto que vai até a escb. municipal. 
A egreja é a lta e espaçosa, e tem sete alta res ornados com obra 
de talha coberta de ouro. O chão da capella-mór é l adr ilha do de 
tijolo; ve-se no presbiterio uma geade onde 1as fl·eil· D.s veem 
receber a comm unhão . No a ltar -mór existe a im agem de 
N . S . ela Couceiçãoda Ajuda e aos Jaclos as de Santa Clara e 
S. F r a ncisco, patriarchas do mosteiro . O altar do Senhor dos 
A:illic'tos, jun~1 ao arco cr uzeir o, do lado elo Evangelho, f0i 
instituiclo por Frei Antonio do Destel'l'o, que pat·a sua conser
vação doou duas moradas de casas terreas, com () encarrgo ele 
uma m issa perpetua celebra da no mesmo altat:, em cada sex:ta 
feir<\ do anno . 0 altar de Santa Thereza, tütimo do lado ~lo 
Evangelho, foi levantaclo ,pelo padre A.ntonio José dos Re~s 
Pe-reit·a e Castro, que foi vigar.io ger a l em 1755, reitor do Seml
nario de S José em 1767 e que, depois de ter occupado diversas 
ouh·os ca•·&es, falleceu em 17 de junho de 1.780, sendo sepultado 
na egreja ae S. Pedro. A egreja tem tres coros: o primeiro e o 
coro inferior ; tem grade no centro e de cada l ado uma porta 
que vai ter ao recinto, que já tem guardado os tumulos de 
quatro pessoas t·eaes . Foi ahi depositado o cadaver da infanta 
]J) Marianna, tia do Principe Regente D . J oão, fallecida em 
16 de maio de 1813. Veiu ha bitar o me sme l'eC"inl o, occupado 
pelo cadaver de sua irmã, a r ainha D. Mar ia I, que falleceu 
a 20 de março de 1816 e cujos res tos f{) r am em i821 trasladados 
para o convento do Coração de Jesus, em Lisboa. 10 annos 
depois receberam as religiosas da Ajuda o corpo da imperatriz 
D. Maria Leopoldina Josepha Carolina, que fa!lece u a H de 
dezembro de 1826. Em i833 abriram-se de novo as portas do 
convento para recebet< o cada ver da pr.inceza D. Paula Marianna . . 
Neste recin to s ilencioso ·e triste ha a cape'lla de N. S. das Dores. 
O seg11ndo côro, denominado côro grande, é onde as freiras 
fazem suas orações . 0 tercejro côro, do mirante, er a destinado 
par a as orações das educandas. Era n o côro inferior que a r eli
giosa vinha fazer o voto de abraçar o claustro. Segue-se o 
salão do refeü01·io e a coziuha. No segundo pavimento per to do 
côt· o, ha um outro salão chamado ante- côro, onde vê-se um 
grande e eleganbe presepe. Ha tambem neslie !lalão clous ricos 
altares, o do Senhor :Mor to e o do Espiil'ito Santo. O con"Nen.to 
possue extensos corredores com gra nde numer o de cellas . Junto 
á. tribuna da capella-mór existe a linda capella do Senhor da 
Columna. Na capella-mór da egreja ba, do lado esquerdo . um~ 
por~a que vai te r a um corredo r ele 'abobada, que, confrnz a 
sachristia, a qual é assoalhada de tijolo . Vê-se a.'ht o retr~to 
do bisp0-D. F r . Antonio d0 Desterro, que mostra te r stdo ferto 
em época ll.'e moba, e o d0 bispo O. J.osé Joaquim Jus~miano M.as
ca~renhas Castello E ra'llco. Ha na sach ristia >Uma roda pela qual 
se recebem os ername ntos para os actos da egreja . Na [>Orta na 
ha um salão que tem communicação com um grande pateo 
quadrau,.ular que apresenta na parede da frente ci.lco Janellas 
com o-r ades e' ro ~ c!las, o qu; se nota em todas as j ane1las do 
conve~rto . Tres daquellas Janellas . cons~ituem a ce lla offic tal da 
abbadessa. Na faoe .fron teira ha c1nco JaneHas de cellas,, e nas 

1 Junto "' esta face , _po:r baixo do dormitaria dos religiosas con
str uiu-se no tempo ele EI-Rei, um quartel para a 3•_c ompanhia da guarda 
da policia, e uru deposito de armas do 1° :!'atalhao de caçadores, co
nhecido vulgarmente pelo nome de batalhao dos Henriques, 
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faces lateraes quatro . Vê-se em uma dessas faces, no primeiro 
pavimento, quatro portas que abt·om paFa. pequenas salas, que 
são os p<\datorios ond~ as freiras veem fa llar a seus parentes. 
Esses loc utorios constam de duas grades sepal'aclas por um. 
espaço de ma1s de 10 palmos de extensã.o . O pateo commtmi
ca-se por tres a rcos de p edra com um salão. onde existe ao 
lado di reito l!ma porta que vai ter ao interfo1· do m oste iro; 
ha n es te salao duas rodas , qtte es tão ao ca rgo da Madre 
porteira. 

AJUDA (N. S. ela) . Assim chamou-se o primeiro enge
nho para a fabricação de assucar, fundado no J!;s·tado ele Per 
namlmco nos a rredores da cidade de Olincla. Denomina-se 
hoje Forno da Cal. 

AJUDA DE TRES PONTAS (N. S . da). Parochia doEs
·tado ele Minas Geraes . Vide Tr·es Pontas . 

AJUDA DA J AGUARIPE ( N. S . da). Parochia do 
Estado da Bahia . Vide Jagual"ips . 

AJUDANTE. Ilha na Bahia do Rio de Janeiro, entre as 
ilhas do Ananaz e das F lores . Em algumas cartas figura com o 
nome de ilha da Semana. 

AJU DANTE . Igarapé do il]stado do Pará, banha o mun . de 
Mazagão e desagna pel a margem esq . do rio Mutuacá . 

AJUDAS. Rio do Estado de Minas Get·aes, alf. do S . F r an 
cisco. Da sua conf111encia fizeram as Leis P1·ovs . ns. 158± de 22 
de julho de 1868 c 2930 de 23 de setembro d e i882 pa1·ti r a linha 
di visol'ia entre as fregs. de Pittmby e Bam buhy . Recebe o rio 
das Araras e o carrego Ver·tente. 

A JUNTA-AJUNTA. Rio do Estado de Minas Geraes . aff do 
ribeirão do [nfel'no, que o é d o Jequitinhonha; no m un. 'do ci
dade da Diamantina . E' foemado pela reunião dos corregos de
nominados : Rio Gra11de e P ururuca. Corta a estrada da 
Diaman·tina ao rio Vermelho e recebe o Quatro Vintens, Ponte 
Queimada, Theotonio e Curralinho. 

.AJURAPÉA. Pico ela Serra Geral , n o mun. de S . Fran
ci~co e Estado de Santa Cathari na. 

AJURIM. Riacho do Estado do Amazona~, desagua na 
margem septentrional do rio Negro pouco Stlpe eior ao s itio, em 
que pela primeira vez se alde.iaram os 'l'arumás. (Dr. Alexandre 
Rodrigues Ferreira.) Tambem escreveu Ajurim e Aym·im. 

AJURÚ. Ponta na margem dir . do rio Negro e Estado do 
Amazonas ; en tre esta ponta e a Boiadora existem a melo rlo 
umas pedras a que chamam Pudiat·i. (J. L . Souza Coelho. 
B.elat. sob1·~ os povs. do Rio N cgro, 1861.) 

AJURU Á. Serra do Estado do Pará, na magem ~dir. do r io 
Nhamundá, lrib. do Amazonas . E' separada da serra de Matiá 
pelo rio Da.cuary . 

AJU R ICABA . Rio do Estado do Amazonas, na margem 
esq. do rio Negro, entre o rio Padauiry e o ribeit•o Aujurá.. Ahi 
teve sua maloca o famoso principal dos Manáos. « Ajuricaba é o 
nome elo celebre princip:tl dos Manáos, que, ao soldo dos hollan
dezes, commettett n o Rio Beanco d iversas con el'ias contr a os 
estabe lecimentos portug uezes, que inv&dia, a rrancando dalli os 
indiospat•a os conduzir ás feitorias bollandezas no s~winame . :> 
O Dicc . de Arauj o Amazonas diz : Aju.·icabn . Vide Hi.hzaá. 

AJURURlS. Selvagens do Estado deMattoGrosso. "1'ribu 
bravia, escreveu em 18!6 o coronel Ric:~.rdo Jardim, que longe 
de chega L' á L'alla, pratica sempre q tle pode hostilidades e de
predações, o que obr1gou-me no an no. passado, a r aqueri ruento 
dos moradores, a mandar po~tar no dtto ana ial (o de S . Vicente 
Ferrer, no mun. de Matto Grosso) um destaca me no de 1" linha». 

AJURY . Ilha do Estado d o Amazonas, no rio Japl1l·á pro
ximadas ilhas Macuptry e No va A,1 ury . 

AJUSTE. Serra do Estado da Bahia, entre LVlacahubas e 
R iacho de Sant' Anna. 

AKE. Rio elo Es tu.do do Amazona.s, na margem die. elo rio 
Negro. acima de Marabi~anas, entre os rios Turno e Itacapú . 
(.\..raujo Amazonas.) 

ALADAR . Corre"'O do E stado de Minas Geraes, banha o 
mun. elo Seno e des~gua no ri o Lucas (lnf. lo c.) . 

ALAGA DIÇO . Log. do termo de Itabaiana no Estado de 
Sergipe . 

ALA 

ALAGA DIÇO. Pov. na margem clir . do S. Francisco, na 
parte desse rio si~u:J.da entl'e o log. denominado P a u da Historia 
e Juazeiro . A traz dessa pov.: e da da Lagõa, pal'a o S ., fica o 
serrote do Pinto (Halfeld). 

ALAGADIÇO . Ilha no rio' S . Franciaco. Pertence ao mun. 
elo Remanso do Estado da Bahia . 

ALAGA DIÇO. R io do Estado de Minas Gar aes , banha a 
fl'eg. de S . Domingos de Arassuaby e desagua na margem dir. 
do rio J equit inhonha . 

ALAGADIÇO D AS GU ARIBAS.LagõadoEstad o do Ceara, 
no S iupé . 

ALAGADIÇO GRANDE. Log . do Estado do Ceará n o tet·mo 
da Capital. 

A L AGADO. R ibeirão do Estado de Goyaz, banha o m un . 
de Santa ~uzta; r eu ne-se com o Ponte A lta e j11ntos Yão pa r a 
o Col'llmba. Recebe o cor rego da Ponte elo l\IIeio «Querem al,.uns 
que seja confl. do rio Corumbã, tendo por ·trib . o Ponte l'rta ; 
mas é tt·ib . deste da margem oriental_. Recebe as aguas de 
varws cor regos, como SeJam o ~a!llambata e o corre~ do Meio. 
- J. M. P . de Alencastre . Dwc~onano . (Msc . da jjibl. Nac.) 

ALAGADO. Pequeno r io do Estado de Matto Gl'Dsso, des
agua n a mJt•gem esq . do A rag tmya, ao S. da ilha do Banan al, 
e m fren te da pov . de Monte Alegre . E' mencionado nas cartas 
an tig,ls. O teuente·coronel Moraes Jardim affit·ma não só não 
ter encon·tl'ado semelhante rio, como ainda que, nem os indios 
nem os pra ticas do Araguaya deram -l h e delle noticia . O Dr . S. 
da Fonseca faz cle lle menção em stla Via,qem ao r edor do Brasil 
p. 86, e no seu Dicc . (cit) diz : «Ribeirão atr. esq . do Ara
gl1aya, entre os rios dos Bart·eit·os e Cht·ysta llino . Após um 
cut·so de 80 a 100 kils. sahe ac ima do porto da P iedade. » Em 
um jl-fa.ppa Geo,rJr. da Capitania da Villa Bóa de Goya::;, 1819 
(Arch . Mil. ) acha- se figurado esse rio desaguando acima da 
foz do Chrystalino . 

ALAGADOS . Log. do E s tado do R io de Janeiro, na freg . 
de S. Francisco Xav iel' do mun . de Itagu a hy. 

ALAGADOS . São assim denominados dous pequenos r e
cifes, s itu:ttlos a SSO de Hassepa nema , na costa §do Estado da 
Bahia . Tem entr e s.i um canal de 1.5 me·ht·os ele profundidade, 
chamado Boqtwi•·ão Pequeno. «A ponta sul dus Alagados, diz 
Mouchez, flca a E . 2o N . d a egrej a de Santa Cruz e fôrma a 
parte No rte do graudejplsso . \o toca1·- se nesses r ecifes, achar
se-ha 12 a 15 m e tr os elo lado do largo e seis a oito do lacl o de 
tel'ra.,. A cluas mi l has ·L/3 ao SO 1/4 S dos A lagados ,li ca a deno
rr.iuada Baixinha da Co;·óa Ve1·melha. 

ALAGADOS . Um dos quatro canaes que, segundo W. Ro
be rts a tt· avessam o b<tnco f,·ontei ro do es tuario ele Caravellas, 
no E~taclo da Bahia . V ide Caravellas . 

ALA GADOS . Rio do Estado do Pal'aná, banha o ter rlto r io 
de Santo Antonio elo Imbi.tuva e desagua no rio elos Patos. 

A L AGADOS. Rio do Estado ele S. Catbarina, na estrada 
de Lages, entt'e os Campo do Figueiredo e <t co1onia de Santa 
Thereza. 

A LAGAM AR. Ilha e pov. do Estil.do d o R. G. do Norte, no 
muu. de Macáo. 

ALAGAMAR. Pov. ·do Estado de Set·gipe, nu mun. de 
Pacatuba . 

ALAGAM AR DE DENTRO. E ' o n ome de uma lagôa, onde 
nasce o pequeno rio Mangue Secco, que atravessa o Estado do 
Ceará. T e m esea lagôa gt·ande es:tensão e serve de origem não 
só a esse rio como a otttros que conflu" m no Braço Quebrado 
e Tapagé . 

ALAGÔ A. . Paro chia do Est<tdo de Minas Geraes, no mun. 
de Ayuruoca, na raiz da ser l' a da Mantiqueira e cercada po t· 
todos os l ados de ramificações da mesma serra, que tomam 
divet'Sas dil'ecções o A povo e abastecida. de a"'Ua pelo rio 
Ayuruoca e pel o riacho P rateado . «E' nesta "'freg., diz o 
Sr. Bernal'clo Satl1rn i no da Veiga ( Almanah Sttl iltfinei?·o. 
1884) que ~sGá o Hatiaya (Ag,llha,s Negras), o ponto mais 
elevado da Serra da Mantiqueira e do Brazil, distante da séde 
da parochia seis leguas . Nascem aqui os seguintes rios: 
Ayttruoca, a cinco leguas, na serl'a Negra (Man tiqueil'a), passa 
cletltro ela pov., tenclo unidas suas p.guas ás elo ribeit·ão Ve;·_ 
mel!w, que ta.mbem vem da Mantiqueira; o rio p,·eto, que 
desde sua nascente marca a divisa entr e Minas e Rio de 
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Janeiro, origina-se na serra do Itatiaya (Mantiqueira), a duas 
leguas, e que corr e nessa distancia na freg. Não são sómente 
estes factos, realmen te interessantes, que tornam nota.vel a 
rica porém esquecida ft·eg . da Alagôa . O solo ela paro chia tem 
i mpor tan·tes minas ele ouro, e affi.rma-se que tambem de fen·o, 
cobre, estanho, chumbo, mer curio, pl a H na e biomutho, t udo 
porem i nexpl ot"aclo e sómente conhecido por varias noticias, 
que todavia merecem fé . Na serra de Santo Antonio já func
cionou uma impor tante companhia de mineração, que cle
spencleu muitas dezenas ele conLos, segundo nos informaram, 
r ealisanclo trabalhos custosos e ele impot'tancia, construindo 
um gr ande tunel para mudar o leito do rio Santo Antonio, etc. 
Entretanto por falta de capitaes está sem continua t· ou ext incta 
esta esperançosa empreza! l!lm julho de 1843 os cidadãos João 
~apti~ta da Fonsec_a Nogueira e \_'irgilio da Fonseca Nogueira, 
mte1hgentes e diSttnctos fazenden·os, filhos do finado capitão 
Man_oel Joaquim Nogttcir1!-, descobriram uma importan·te e 
premosa mma de plombagtna (.gn.r,phite) em sua fazenda de 
Entre Morros que fica !l- '-' de legua da pov . As amostras já 
foram es tudadas sctenttfica?len te , sendo o prodncto julgado 
de excellente quahdade, e e de esper a r que es te facto pode
r osamente concorra para o progresso desta notavel e opulent a 
f reg . >> A f reg . tem de extensão N. S . cerca de 48 kils . e de 
E. a O. 42. Os terrenos são pela mór pa rte montanhosos, 
cobertos de mattas e muito sujeitos a geada . Ha notavel 
abundancia de madeiras ele constt-ucção, taes como j <~caranclá, 
massaranduba, cangerana, cedro, peroba, pinho, etc . A cultura 
de cereaes é a principal. plantando- se tambem t'umo. Não se 
plan ta canna que entretanto daria ahi perfeitamente . En 
gorda-se muito gado e porcos para exportação. e fab r ica- se 
queijo em quantidade, sendo vendidos em Rezende e outros 
Jogares visinhos . Ha muita caça de campo e matto, no tando-se 
entre as da ultima qualidade, onças pardas, antas, e-tc. 
Abunda_m as fr~ctas pl"oprias dos climas fr ios, e·peci<ümente 
as maças e ameuas pretas, que são excellentes . Possue duas 
fabri~as de vinho, que é todo consummido na pov. Sua eareja 
matr1z tem a invocação _de N . S. do Rosario e depend~ ela 
dwcese de Mananna:. Fm creada freg. pela Lei Prov. n 728 
de 18 de ma10 de :1.85;:~. Tem duas eschs. publs . de inst. prim., 
tendo stdo a do se.:o feminino creada pela Lei Prov . n. 2468 
de 23 de outubro ele 1878 . Agencia do col'l'eio. Pertence ao 
1i0 dist. eleiLoral, cuja sédt> é a cidade de Pouso Alto. Em 
188 1, alistaram- se nella 28 eleito res . Ao N. da freg . existe o 
pov . elos Nogueiras, que tem mais de 30 casas, habilad9S por 
modestos lavt•adol!es . Sobre suas divisas vide. entre outras a 
Lei Prov . n. 28--18 de 25 de outubt·o de 1881 (a'rt. IV). ' 

ALAGÓA. Log . do Estado elo Ceará, nos suburbios ela cidade 
da Gr anja . 

ALAGÔA. Log do Estado do Ceará, no mun . çle Viçosa. 

ALAGÔA. Arraial distao te cerca de noYe kils . da cidade de 
Paracatú, no Estado de Minas Ger aes . Tem uma egrejinha da 
invocação ele Santu Antonio, umas 70 casas e u ma pop. de 600 
a SUO a lmas . Vide Alagôa de Santo Antonio . 

ALAGÔA. Serrota do Estado do R. G. do Norte, no mun. 
da Imperatriz. 

AL AGÓA. Sel'ra do Estado do P a r ahyba do Norte, no mun. 
da cidade de Souza. 

ALAGÔA. Riacho do Estado do Cear á, no mun . do Pereiro: 
desagua no riacho do Correia, aff. do Salgado. · 

ALAGÔA. Riacho do Estado do Rio de Janeiro, desagua na 
lagôa de Boacica (Ayres de Casal.) . 

ALAGÔA . Rio do Estado de S. Paulo, nasce na serra do 
Mar, banha o mun . de Ubatuba e desagua no Oceano . 

ALAGÔ_A . Corrego do Estado de Go;az, banha o mun . de 
San ta Lu~ ta e desagua na margem esq. elo "l'ibeirã o Santa Maria 
ou Palm1tal. (Inf. loc.) Do mesmo mun. nos informam haver 
•um outro corrego da Alagôa, aff. da margem dir do rio Ver-
melho. t!"ib. elo S . Bartholomeu . • 

ALAGÔA CAVADA. Pov . do Estado do Piauhy, no mun . 
de Marvão , 

AL AGÔA COMPRIDA . Pov . do Estado de Pernambuco 
no mun. da Victor ia, com uma esc h . mixta, creada pela Lei 
Prov. n . 1517 de H de abril de 1881. 
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A L AGÔA D'AGUA L og . do Estado do R . G. do Norte, no 
mun. ele Ca nguaretama (Inf. loc.). 

ALAGÔA DA MATTA. Log. do Estado do Piauhy -a 36 
kils. ela capital do Estado . ' 

ALAGÓA DA. ONÇA.. Log . no termo do Bom Jardim elo 
Estado de Pernambuco. 

ALAGÓA DA PAL HA. Log. do Estado do R. G. do Norte, 
no mun . de Goyaninha. 

ALAGÔA DAS BOIADAS . Log. do Estado do R. G. do 
Nor te, nos limites da freg. ele Por to Alegre . 

ALAGÓA DA SERRA. Log, do Estado de Pernambuco 
no tet·mo da Pesqueira . ' 

AL AGÔA DAS PEDRAS. Log . no Estado elo Ceará, com 
uma capella filial da matriz de Aquiraz. 

ALAGÔA DE BAIXO. Villa e m un .. do Esladc de Per
nambuco,_ na com . de Cimbres, em uma elevação á margem 
esq. elo r10 Moxotó, a 580m de altura· clima agradavel ter 
r eno secco,_ boa edificação ; egreja ma'triz pequena, ma~ ele
gante, cemttert o; commercio animado, mais de 150 fazendas 
de criação, algodão, milho, feijão e mandioca. «Possue o-randes 
!llinas d~ salitre e giz d7 di!ferentes cores ; hyeroglfphos e 
mscrtpçoes nas serras J ab1taca e Velha Chica, no riacho Bar
riguda e sit io Selelé . A villa fica a 110 kils. de Cimbres a 
20 elo territol'io da com. de Alagôa do lVlon teiro, no Est~do 
da Parahyba, e a 330 da pov . de Sant' Anna, em Alagôas, 
ponto mats proximo da villa nesse Estado . >> Por suas divisas 
cor rem os r iachos Quitimbú, do Mel e Cupety e a serra da 
Carapuça . E ' ligada a S . José do Egypto e a Buique por estra
das . Calcula - se a pop. do mun . em 6.000 habs. Orago N. S. 
da Conceição e diocese de Olinda. Foi creada freg. pelo art. I 
ela Lei Pro v . n . 93 de 4 de maio de 18-!2 ; incorporada ao 
termo de Cimbres e com. do Brejo pela de n, Ui ele 2 de 
maio de 1843 ; transferida sua séde par a a capella filial de 
GeriLacó pela de n. 444 de 2 de junho de ! 858 ; r estaurada 
pela de n. 639 de 3 de junho de 1865; elevada a villa pelo 
art. II da de n . 1.093 de 24 ele maio de 1873: ins tallada em 
29 ele abril de 1878. T em duas eschs. publs.' de inst. prim. 
~gen~ia do correio , Pet·tence ao 12o clist. eleitoral, cuja séde 
e a c1clade ele Pesqueira . Em 1881, alistaram- se ne lla 45 elei
tores . Co!llprebencle as povs . Cupety, Geritacó, Breginho e 
Samamba1a, a lém de outras. So br e suas divisas vide entre 
outra.s, a Lei Prov. n. 93 de 4 de maio ele 1842. ' 

AL AGOA DE CUNCAS. L<•g . do Estado do Ceará, no mun. 
de Milagres . 

ALAGÔA DE DENTRO. Pov. do Estado do Ceará. no mun. 
de S. Matheus (J. Pompeu. Ghorogr . 1888 . ). 

AL AGÔA DE DENTRO. Pov. do Estado elo Parahyba do 
Norte , no termo da Independencia, ao nascente e na distancia 
de 30 ki1s . 

ALAGÔA DE PEDRO DIAS. Log . do Estado do P ar ahyba 
do Norte, no mun. de Campina Grande . 

AL AGÔA DE SANTO ANTONIO. Arraial do Estado de 
Minas Geraes no mun. ele P araca·tú; com uma esch. pub1. creada 
pela Lei Prov. n. 29'l2 de 25 de se tembro de 1882, um a egregi
nha da invocação de Santo Antonio, umas 70 casas e uma pop . 
ele 600 a 800 almas . Dista cerca de nove kils da cidade de Para
catú. 

· ALAGÔA DO ARROZ. Log . do Estado do Parahyba do 
Norte, no mun . de Mamaoguape. 

ALAGÔA DO BARRO. Log. e riacho do Estado elo Ceará, 
no termo da Villa Viçosa . 

AL A GÔA DO BÊ. Pov . do Estado do Parahyba do Norte, 
no mun. de Souza, proximo da margem dir . do rio elo Peixe . 

A L AGÔA DO BÊ. Lagôa do Estado do P arahyba do Norte, 
no mun. de Souza . 

AL AGÔA DO CAMAR Á. Log. do Estado do Ceará, no muo. 
do Pereiro. 
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ALAGÔA DO CANTO. Pov. do Estado do Parahyba do 
Norbe, na com. do Brejo ele Arêa, 33 kils. a E. desta cidade . 

ALAGÔA DO CARRO. Pov . do F.s·taclo de Pernambuco, na 
freg. de San·to Antonio de 'IracunhaeLO, com. e "termo ele Naza-:
reth; com duas escb . publs. ele inst. prim. creadas pela Let 
Prov .n. 970 de 10 de abril ele 1871. Uma esLrada liga-a ao 
Limoeiro. 

A LAGÔA DO CURRAL. Log. no termo de Buáque doEs
tado ele Pernambuco. 

.ALAGÔA DO EMYGDIO. Dist. policial do termo de Bom 
Conselho, no Es tado de Pernambuco. 

ALAGÔA. DO MARY. Pov. cfo Estado do Parahyba do 
Norte, na com. do Brejo cl' Are a, 40 kils . a E desta cidade. 

ALAGÔA DO MONTEIRO. Villa e mun . do Estado do Pa
rah yba do Norte, séde da com. ,de seu nome •. assente e ?I terreno 
igual e docemente incllnado, a margem chr . . do rto do Me10. 
A menos de um k il. es·tá a pequena lagôa,, que, recebendo o n orne 
do primeiro habitante elo lo~r, o deu a vi lla . . Orago N S. elas 
Dôres e diocese de Ohnda . .t< 'Ot creacla paroch1a pelo art . I da 
Lei P rov. n. 194de 4cle setembro rlle 1865. Elevada á catbegoria 
de vil la pelo art. I ela ele n. 457 ele 28 ele junho ele 1872, installacla 
em 20 ele janeiro ele 1873. E' com . ele primeira entr. creada 
pela Lei Prov. n. 550 de 5 ele setembro de 1874 e class.t!icada 
pelo Dec. n. 5845 ele 2 de janeiro de 1875. Comprehende o ·termo 
de seu nome. Tem duas esch s. publs. ele instr. prim. Agencia do 
correio. Pertence ao 4° clist. eleitoral , cuja sécle é a cidade do 
Pombal. Em 1881 alis taram- se nella 149 eleitores . Lavoura de 
a l,.,.oclão e cereaes .' Criação de gado. Sobre suas. di-visas vide 
ar't. II ela Lei Pro v. n. 4.57 de 28 de junho de 1872 ; art. II da ele 
n. 194 de 4 de setembro <le 1865 . ComRrehende o dist: ele S. Se
bastião do UmbusetrCI, e os povs. ~. Thomé, Bo1 Velho e 
Fundão. 

ALAGÔA DO NORTE. Et·a ass im antigamente designada a 
actual villa de Santa Luzia elo Norbe, no l!;stado elas Alagôas. 
Vide L~&zia do Norte. 

ALAGÔA DO PAU. Antiga pov . elo Estado do Parabyba do 
Norte .. E ' hoje a villa e sécle da com. ele Alagôa Grande. 

ALAGÔA DO PELO SIGNAL. Log. no mun. do :::'iancó 
elo Estado do Parahyba do Nor te. 

ALAGÔA DO REMIGIO. Pov. do Estado do Parahyba do 
Nor~e, no mun. de Arêa. 

ALAGÔA DOS CABOCLOS. Log. do EstacJ.o. do Parahyba 
do Norte, no mun . de Campina Grande. 

ALAGÔA DOS GATOS. Dist. do Estado de Pernambuco. 
Em virtude do a-rt. li da Lei Prov . n. 701. ele 2 ele junho ele 
1866 formou com o clist. de Panellas uma fl'eg. com esta in
vocação. Foi incorporado ao ,termo de Caruarú pela Lei Prov. 
n, 882 de 23 de junho ele 1869. 

ALAGÔA DOS MOCÓES. Log. do Estado do Parahyba do 
Norte, no termo de Alagôa elo Monteiro. 

ALAGÔA DOS MO R ROS. Serrote no mun. elo Pau dos 
Ferros elo Estatlo elo R . G . do Norte. 

ALAGÔA DOS NEGROS. Log . no mun. ele Acarahiij., do 
Estado do Ceará. 

ALAGÔA DO VICENTE . L og . do Estado elo Parahyba do 
Norte, na freg. do Bom Conselho e termo da Priuceza. 

ALAGÔA GRANDE . Villa e mun. do Estado elo Pal·ahyba 
do Norte, sécle da com. ele seu nome, a 20 kils . da cidade de 
Arêa e a 144 da capital, ao pé ela serra Borborema. La-:
voura ele café, fumo, canna ele assucar e cereaés. Orago N . S. 
da Boa Viagem e diocese de Olinda. Foi creada dist. 
do mun d'Arêa pelo art. III ela Lei Prov . n . 5 de 9 de junho 
de 1847 'e parocbia pela Lei Prov. n. 38 de 1 de outubro ele 1861, 
Elevada a cathe.,.oria de villa pelo art. I ela de n. 129 de 21 
de outubro ele 18S4, que incorporou;;a ao termo d' Arê~; instal
l ada em 26 ele julho de 1865. E com. de pr1me1ra entr., 
ct·eada pelas Leis Provs . ns. 55Q e 551 cl~ 5 ele setembro de 1874 
e classificada pelo Dec. n. 584;) de 2 d e Janeiro de 1875. Com
prehende o termo ele seu nome e o ele AÍagoa Nova. Foi termo 
da com. da Inclependencia em vitucle da Lei Prov. n . 362 de 5 
de abril de 1870 . Pertence ao 2o dist. eleitoral, cuja sécle é a 
cidade ela Campina Grande. Em 1881, alistaram-se uella 97 

eleitores. O mun . é regado pelos r 'ios Mamanguape, Mandahú, 
Urucú, além ele outros riachos de somenos importancia. Sobre 
suas divisas vide : art. H ela Lei Prov. n. 38 âe 1 de outubro 
ele 1861; Lei Prov. n. 115 de 17 de dezembro ele 1.863; art . li 
ela ele n. 129 de 21 ele outubro àe 1864.. Agencia do cet·reio . 
Eschs. publs. de ins &r . prim. 

ALAGÔA GRANDE . Pov. do Estado de Pe-rnambuco, na 
freg . ele N. S. ela Gloria ele Goitá, com. e ·~erm!il.do Espirito 
Santo (Pau cl'Alho); com uma escb. publ. ele 1nst. prim . 
CL'eada pela Lei Pro v. n . 834 clé 22 de maio ele 1868. 

ALAGÔA NOVA . Villa e mun. do Es~aclo elo Parahyba do 
Norte, na com. de Alagoar Grande spbre a serra Borborema, 
a i8 kils . ele Arêa e Lagôa Grande e a 168 da capital. Esses 
tres muna . fo.rmam um verdadeiro triangulo. urago Santa 
Anna e clioce3e ele O linda. Foi creacla; parochia do terwo ele 
Campina Grande p~ la Lei Pro v. n. 6 de 22 de [evereiro de 1873; 
elevada á ca·thegoria ele villa pela ele n. 10 de 5 ele setembro 
de 1850; insta llacla em 27 ele fevereiro de '1851. O mun. tem 
10 .000 habs., que empregam-se na cultura do café, fumo, as
sucar e cel'eaes. Foi elésmembracla ela com. cl' A rêa e incor
porada á ela Alagôa Grande pela Lei Pro v. n. 551 de 5 de 
setembro de 1874 . Tem duas escl1s. publs. de inst . prim. 
Agencia do correio . Pertence ao 3° dist. eleitoral, cuja sécle é 
a cidade ele Arêa. Em 1881, alis·taram-se nella, 67 elei tores. 
Sobre suas divisas com os muns. fvisinhos vide ; Lei Pro v. n. 27 
de 2i) ele no vembro ele 1855; n . 105 ele H de dezembro de 1863; 
n . 132 ele 22 de outubro de 1.864. 

ALAGÔA NOVA ;DA CONCEIÇÃO . D ist. elo termo ela Con· 
ceição, no Estado do Parahyba elo Norte. 

ALAGÔAS . Estado d o Brazil, no liHoral, enLre o oceano e 
os Estados de Pernambuco, Bahia, e Sergipe. Acha-se situado 
entl'e 8° 55' 30" e 15o 28' 50" ele Lat. ~. e entre 27° 27' e 28o 
58' ele Long. O. elo Rio llle Janeiro, segundo as observações elo 
barão de Roussin e elo capitão de fragata Philippe José Fer
reira.- A área desse Estado tem sido divel'samente avaliada: 
o D -icc. Geogr. ele Saint Adolphe avalia-a em 5.200 leguas 
quadradas; o senador Candiclo Mendes em 2.356 leguas qua
dradas ; o senador Pompeu em 2.035 leguas quadradas ; o 
eng·. Carlos ele Mornay em 900 leguas quadradas de 20 ao gráo 
ou 27.592 kils. qua drados; eng. Carlos Krauss em 650 leguas 
quadradas; a commissãu da Carta Geral do Imperio em 58.491 
kils. quadrados . O eng. Hermillo Alves diz: «Co nsiderando o 
Estado como um triangulo recLangulo, cuja hypothenusa seja a 
linha que liga, pelo centro, ou pelo interior, a barra do rio 
Pirassununga, no oceano, com a barra do rio Moxotó, no 

1 S. Francisco, essa hypotbeuusa terá pouco mais de tres gráos 
ou cerca de 62 leguas de 20 ae gráo, e a altura do triangulo 
cerca de 30 .leguas ou 1° 30'. Acceitando çomo bons esses dados, 
a superficie do Es·tado será de 930 legttas àe 20 ao gráo ou 
28.504 kils. quadrados·; resultado mui proximo daquel!e a que 
chega.ram os engs. Krauss e Mornay. Este processo me parece ser 
no es·tado actua1 elos conh ecimentos geographicos elo Es tado, 
o que pode dar um resultado menos erro neo. » - O Es·~ado é 
algum tanto montanhoso, banhado por diversos rios e com um 
grande numero ele lagôas .- «E' em geral salubre . Seu clima 
é quente e humiclo e o solo em parte ainda coberto de grandes 
mattas e profusamente regado . As evaporações paluclosas nas 
margens dos rios e alagadiços, principalmente no começo da 
estação calmosa , occasionam febres iutermittentes, remittentes 
e acciclentes perniciosos . As febres biliosa.s climaticas e a dy
senteria são mu ito frequentes clurante o verão. As fe bres 
eruptivas (variola e sammpão) ahi fazem visitas periodicas e o 
be:::i-ber~ manifesta-se sporaclicamente . A mo~·phéa é rara. Em 
18o0 fm o Estado invadido pela febre amarella . O cholet·a
morbus invadiu-o em 1855 e 1862.» (Dt·. Martins Costa). Os 
rel~torios presidenciaes elo ultimo quinquennio, a'ttes·tan clo ser 
sat1sfa·torio o estado sanitario elo .Elstacto, apenas mencionam 
as ~olestias do appareiho respiraLori!o, as fehl'es pa,lusbr es e a 
var10la, como as enfermidades que mais prej uizos causam á 
pop . A varíola em fins de 1884 manifestou-se com grande in
tensidade na cidade do Passo do Camaragibe e na vil!a do 
Muricy .- Sobre a orographia do Estado diz o Dr. Espindola, 
na sua Geoq•·· .A!lagoana, o seguinte ; « O systema oro'logico 
do Estado, quanto ás serranias que bordam o rio S. Francisco, 
é o mesmo da B orbo1"ema, cujp nó ou centro é a. serra Arar·ipe, 
que dista 30 leguas do salto grande da cachoeira de Paulo 
Affonso, donde parte a Borborema propriamente dita, que 
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depois de ter atravessado mais de 50 leguas do sertão dos 
Es·tados de Pernambuco, do P ar ahvba e do R. G. do Norte, 
fenece perto do ca bo de S. Roque; a Ibiapaba que separa o 
Estado do Piauhy do do Ceará e fenece junto ao Atlantico e a 
dos Ca•·i,·y• que dirige-se para o S. e, chegando á margem 
occ. do rio S. F1·ancisco atravessa-o no logar das cachoetras 
para estender-se de novo pela margem opposta , ofl:'erecenc!o di
vet;sas abr a s, quer de um, quer de outro lado . Quanto as de
mais serranias do Estado, de nenhum ou tro systema espec1al 
fazem parte, constituindo apenas um grupo que deve ser con
siderado pertencendo ao systema geral.» Den tre as serras do 
Estado são dignas de menção as seguintes: dos Padres, do Olho 
d'a;;ua, da àaohoeio·a. da 11if.atta, Grande, Cttm be, PecZ..a 
d'a aua., Charneca. 1l!lulungú., Pão d~ Assuoa>·, Maraba, p ,·iaoa, 
E:x:(J,, Bananal, Riaohão, B arriga, L i n o, 111 aouoa , e diffe
rentes outras. - Os r ios desse Estado correm em g ral, p ara o 
oceano e para o S . Francisco . Es·te, que ·sep:n·a -o do Estado 
ele Sergipe, r ecebe nelle, entre outros, o iVIoxotô, que separa-o 
ele Pernambuco, Xingá, Pamema, TrC!Iipú., Itütba, BoassioC!I e 
P~auhy. Além do S . Francisco e dos ~eus :1tfs. , é o Estacl'o 
regado pelo Parahyba e Niundahú., que nascem em P ernambuco 
e clesaguam no oceano ; o Santo .thttonio Grande, que nasce 
perto da serra Mariquita ; o SC!Into Antonio Pequeno, que n asce 
ao S. da serra do Ouro; o Ca?naragibe. 111anguaba, Curw·ipe, 
S. l11igttel , Suma~tma., Poxim, Jeq uiá, e Una, todos á excepção 
do Sumauma, que fe nece na lagôa Manguaba, desaguam no 
Atlantico. O Parahyha recebe o Pora.ngaba, Cassamba e 
Pao-a,hybi?~hx; o Muuclabú recebe o Satuba, Can·a.pati
nho, e Canhot~; o Camaragi be recebe o r iacho Bonito e 
o Galho elo llifew; o Sumauma r ecebe o Utinga; o Cururipe 
recebe o Panella> e o Lunga; o Jequiá recebe o Santa 
L~~::;~a e o Cabutan; o Una recebe o Jac!~hipe; o Manguaba 
recebe o T ap'J,>mtndé, 11{ ooaitfi, Cannavieiras, Comandat~tba, 
Piabas e Jt;ndiá .- São em grande n umero as lag:)as do Estado, 
ás quaes eleve elle o seu nome. Merecem menção as seguintes : 
M1mdahú ou do No1•te, 11!languaba ou do S~tl, Jeq~dá, Esottra, 
Taboleir·o, .rlgttaxuma, T imbó, Paoas, Doce, Comprida, Azeda, 
Jacaraoica., BoChssica, Egreja, etc. As duas primei.ras são nave
gaveis por barcaças. embat·cações miuclas e vaporas de pequeno 
calado, os quaes part3m elo Trapi che ela Barra para as cidades 
de .A.lagôas e Pilar . - A costa offerece as seguintes pontas : 
Picão, peeto da barra do .Santo Antonio Gran.de e entre os 
riachos Sapucahy ao N. e Saussuhy ao S. ; elo Prego, ao N. da 
pov . de Pioca e entre o Santo Antonio Mirim e o riacho Saua
suhy; a Jll.fi rim, perto do rio do mesmo nome; a Verde, ao NE . 
da capital e a ele J a>·aguã, mais ao S. ; a de S . lvf i gttel na barra. 
do mesmo n ome; a Azeda ao S. desta ultima. Na lagôa do 
Norte existem a do Frechal, da Ponta Grossa, da Pacavira e 
elo (Jadós .-As ilhas desse Estado di v idem- se em ilhas do rio 
S . Francisco e ilhas das lagôas Mundahú e Manguaba. As do 
rio S. Francisco subcli viclem-se em ilhas do a lto e baixo rio, 
segundo acham-se a lém ou áquem ela cachoeira de Paulo Affon
so. Carecendo mui tas clelias de importancia e sendo quasi 
todas pertencentes a particulares, deixaremos ele mencionai-as 
aqui.-Os p:>rtos, enseadas e ancoradouros mais impor tantes 
são: a enseada ele .laragwi, que é o porto mais fl'equentado elo 
Estado, abrigando-se nelle os navios cont~a a violencia das 
vagas, que se quebram nos recifes que o guarnecem pel a mór 
parte a Lés te; o a ncoradouro da Ba.r>·a G•·ande, reputado por 
muitos como melhor que o de Ja r aguá ; o porto do Penedo, na 
mar,.em do rio S. Francisco : a enseada ela Pit~tba, na foz elo 
r io Poxim; o porto ele S. Miqucl, perigos íssimo; o do Batel, 
na barra do Cornripe ; o da Pajttssa.ni>, pouco distante da Ponta 
Verde; o · do Fl•·aucez, a i2 kils. da capital, etc . - Tem um 
un ico pharol1 o de Maceió, sitnado na ponta O. d a montanha 
sobrancetra a ctdade, distante do ancoradout•o dos navios cerca 
de uma m!lha, na Lat. S. de 9o 39' 20" S. e Long. de 7o 26' 30" 
O. do R10 ele Janetro . - Entl'e as proclucções agr ícolas elo 
Estado occupàm o primeiro l ogar a can na de assucar e o algo 
dão. Ha um grande numero de e_?genhos e officinas especiaes 
para o descaroçametlto do algod~o. A 1ndustria elo tecido é 
tambem ex:erctda em t~ares a mao po r centenas de fa milias 
pobres ; os seus proclu~tos são : r edes bt·ancas ou tinias, quasi 
sempra ornadas com h rtdas. varan~as ele rendas e estofos gros
seit·os . Entre as pequenas 1ndustnas nota m-se as ur11pemas ou 
ou peneiras, fabric~~as. com a cas<:a da uruba, as cest.as de cipó 
6 hastes de maracu.JaSeJ r_o, os balaws_ de avenca e ancuriseiro, 
as bolsas , cilltos e chapeos de a lgodao. Em trabalhos de ma
deil•a encontram-se no Es , ado speetmens do que ha de melhor 
entre as producções nac ionaeo desse genero. Entr e os pri ncipaes 

prodttctos de exportação do Esta do avultam: assucar bra nco e 
mascavo, al~odão em r a ma, aguardente, arroz em casca e pila
do, azeite de mamona, côcos, couros sale'ados e seccos, farinha 
de mandioca. feijão, paina de barrigucla , me~ de fumo e de 
abelhas, milho, oléo de copahyba, páu-brazil etc. Ha duas 
alfanclegas a de Maceió e a elo Penedo. - A incl'ustria ainda ss 
acha em principios ele desenvolvimento. Além da fabrica · de 
tecidos de Fernão Velho , da qual trataremos no logar compe
ten·te, conta o Es·taclo uma de sabão em Pajussara, duas flhll
dições, mais uma fabrica de descaroçar algodão, de motor a 
vatpor, e outras de extracção ele oleos, as quaes progridem, 
ainda que lentamente. - Possue as seguintes estradas ele ferro: 
a Cent•·wl, auto1•isada pelo Dec . n. 7517 ele i 8 ele outubro 
ele 1879, a qual começa em Maceió e termina na villa da Impe
ratriz, tendo sido inaugurada at.é essa villa a 3 ele dezembro 
de 1884 : t em 88k,OOO ele extensão ; a ele Paztlo Affonso, cujo 
ponto inici al é Piranhas; fo.i em toda a sua ext ensão abel'ta 
ao trafego em 2 ele agosto de i883, qua ndo teve lagar a ina ugu 
ração do tr ech o entre Moxotó e Jatobá: tem H6k,802 de exten
são e per tence ao Els•tado ; a ele Jaraguá ao Bebcdou>·o, com 
10k,OQO. Projecta-se a construcção de uma outra entre a cidade 
do Pilar e a Yil la da Assembléa .- A situação financeira clesse 
Es tado, como a ele quasi todos os ela Republica, não é pro
spera : os deficits avolumam-se de anuo par a. anno produzindo 
um obstaculo permanente até mesmo para occorrer as despezas 
ordin a rias . A. div ida passiva elo Es tado, segundo o ult imo 
Relat . ele 15 de abril ele '1887 , elevava-se á quantia ele 321:000$000. 
- 0 deficiente r ecensea mento de 1872 deu a esse Estado uma pop. 
de 341. 316 habs. Em 1886 havia no Estado 157 escbs . publs. de 
inst . prim., sendo 69 para o sexo masculino, 64 para o feminino 
e 24 mixtas, frectuentadas por 4.928 alumnos. Possue ainda um 
Lycêo q tle conta nove cadeiras, sendo quatro ele ling uas e cinco 
ele sciencias; e uma esc h. normal, Cl'aada pela Lei P1·ov. n. 424 
ele 18 de junho de 186 ! par a aprendizagem do professorado de 
primeiras lettras e ins tallada em 9 ele junho de 1869 . Ha ainda 
duas a ulas de latim e francez no Peuedo, sete collegios particu
la res, sendo seis na capital e um naquella cidade. A 3 d e fevereiro 
de i884 começou a funccionar no Lycêo Prov. um Lycêo de 
Artes e Officios, fundado pelo presiden te Magalhães Salles com 
auxilias populares. T em o Estado uma Bibliotheca com p erto 
ele 8.000 vols . e um Instituto Archeologico e Geographico, 
fundado .a 2 de deze mbt•o de 1.869 e cuja missão e tornar conhe
cidas as riquezas naturaes do Estado e investigar os factos me
moraveis ele seu glorioso passado . Conset•va esse Ins tituto um 
musêo composto de preciosas collecções de mineralog ia , numis
matica, archeologia, paleontologia, anthropologia e outros ramos 
elas sciencias naturaes : e urna bibliotlieca de mais de 3 .000 
vols. - Em i886 tinha :16 coms. e 26 termos .- Faz par te da 
diocese de Olinda; tinha naquelle r.nno 31. parochias .-Divide
se em cinco clists. eleitoraes cujas sédes são : Mace,ió, Camara
gibe, Atalaia, S. Miguel e Pe nedo. Sua representação constava 
de clous senadores, cinco deputados geraes e 30 provinciaes.
A cap ital é l'viaceió, p ouco distante elo seu por to denominado 
J araguá: com 14.000 habs ., florescente commercio: impo t· iante 
palacio, em que fu ncc iouam a Assembléa Pro v. e a Bibliotheca; 
bella egreja matriz, situada em uma eminencia ; Lycêo, Insti
tuto Alagoano ; Santa Casa da Misericorclia; Asyl o ele N. S . 
do Bom Co nselho. Possue apraz íveis arrabaldes, corno a pov, 
elo Trapiche da Barra; o Poço : Bebedouro; Jaraguá, impor
tante, por ser a séde da Alfa ndega , do Consulado e de todos os 
trapiches para embarque dos generos do Estado. E' ligada a 
J a raguá e ao Bebedouro l9ela E . F. Central e dentro em pouco 
sel-o-h a egualmenle a J acuhipe e ao ca minho de ferro do Recife 
aoS. Francisco pormeiodaE . de F . elo Norte. Seumun. dava 
H vereadores .-As cid ades priucipa.es são : Alagc5as ; Camara
gibe, á marge m cli1:. e a 20 ki ls . da foz do rio do seu nome; 
Penedo, a 4.2 kils . da foz elo rio S . Fra ncisco, metade na pla
nície adjacente ao mesmo rio, metade no penedo de que. tirou 
o nome e on 1e termina a ramificação esq . da cachoe1ra de 
Paulo Affonso, com bo<t Alfancle aa, boa matriz, e hospital ele 
caridade, sob a admioástração da confrana de S. Gonçalo 
Garcia; foi visitada pelo ex-Impera_clor a i4 d_e , outull_ro de 
i 859; Pão de Assucar, a 60 kils. aCJma de Tra1pu, abano do 
morro elo Cavallete sobre a varzea, entt·e a lagôa do P or-to e 
elo Pão de Assucar ' á maraem esq. do S. Francisco ; S .lVJ iguel 
dos Campos, ao s: da cidade das Alagôas,_ á ma;rgem do rio 
S. Miguel : é o berço do Sr. ex-sanador Smtmbu, Pila1·, no 
extremo O. da lagôa i\1anguaba , a pouco menos de 18 kils. 
da cidade das Alagôas e a 12 ~e . Atalaia , regada pelos 
r iachos Banga, Açude, Urubú e B1qumha. - As villas pl'in-
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cipaes são: Agua Branca; Anadia, 'á margem esq . do rio 
S. Miguel; Assembléa, á margem ~sq . elo rio Parahyba, com 
cull.ura ele algodão; Atalaia, a 36 lds. elo 1 i·~toral, á mal'gem 
esq. elo rio Parahyba: seu mun. é banhado peios rios 
Burarema, Somno e diversos outros: Cuntripe, na margem 
esq . elo rio do seu nome; Palmeira dos Indios, cen·tral, a 
30 ki1s. de Quehrangulo ; Limoei,·o, a 12 kils . ele Anadia; 
Pias:,abussú, a 12 kils . ela foz do rio S. Francisco; assente em 
uma planície baixa e arenosa; Qucbrcvngulo, á margem esq. 
do rio Parahyba ; Santa Luzia do No,·te, em terreno algum 
tan~o elevado. e junto a 11ma pequena enseada fot"mada pela 
margem occ. da Lagôa do Not"te; Porto Calva, _á margem. esq . 
do r.io Man guaba, berço de D. Clara Camarao e Dommgos 
Ferna ndes Cala bar; Traipú , á margem do S . Francisco, na 
foz do rio Traipú. entre as lagôas elo Cal' los e da E!!Teja ; Porto 
Real do Coll,•gio; Imperc~triz : Sant' Anna do Panem.a; Paulo 
Affonso; 1\lftt;•ioy; Por'to de Ped•·as ; l'vla?·agogy; BcUo Jllonte, 
an·~. pov. da Lagôa Funda.-:- O actual estado das Alagôas fez 
·ou'tr'ora parte da Caprtana ele Pet"nambuco doado a Dtt<u te 
Coelho Pereira pelo Rei D. João III. Na guerra hol landeza foi 
theatt·o de porfiadas pelejas, a sylo temporario da primeira 
immigraçâo pernambucana, trazida por Mathias de Albu
querque·, campo de batalhas e ele vic~orias de I-Ienl'ique Dias, 
Garoarão e outros bravos, e ponto principal dos famosos qui
lombos elos Palmares. Em 1711 foi elevada á ca~hegol'ia de 
com . e pelo Dec . ele 16 de setembro ele 1817 desl igada ela 
capitania de Pernambuco e consti·tuicla em capihania inde
penelente, passando a pro v. do ex-Imperio após a proclamação da 
inclepend ·ncia e a Es.~ado pela pt·oclama!'ã0 da Repnb~~ca. Seus 
governadores, e prestdentes, até 1890, toram : Sebast1ao Fran
ciscc de Mello Povoas, nomeado por Carta Impet·ial ele a ele 
abril ele 1818, tomou posse em 22 de ja neiro ele 18l9 e deixou a 
administração em 31 de janeit•o de 182.2; D. Nu no Eugenio de 
Lossio e Seiblitz, que t omou posse a 1 ele julho ele 1824; 
Dr . Cancliclo José ele Araujo Vianna, depois Mat"quez ele 
,Sapucahy, a 14 de fevereiro de 1828; Dt·. Manoel Antonio 
Galvão, a i de janeiro ele 1829 ; Caetano Pinto de Miranda 
l\!Ionte negro, depois Visconde ela Praia Gr ande, a 4 de a bril 
de 1.830; Manoel Lobo de Mil'anda Henrique, a 19 de maio de 
18'31; Antonio Pinto Chichorro da Gama, a 26 ele novembro 
de 1832: Vicente 'l'hornaz Pires ele Figueiredo Cam•rgo, a 2 ele 
·setembro ele 1833; José Joaquim MachDclp de Oliveira, a 14 de 
dezembro de 1834; Antonio Joartu im de Moura, a 15 de maio 
de 1835 ; Rod1·igo de Souza Silva Pontes, a 23 de agosto ele 
1836; Agostinho ela Silva Neves, a 18 de abril ele 1838; João 
Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, a 10 de janeiro de 1840 i 
Manoel F elizardo de Souza e Mello, a 18 de julho de 18<10 : 
.Caetano Sylvestre da Silva. a 27 ele dezembro de 1842 i Anselmó 
,Francisco Peretti, a i de março de 1844; Bernardo ele Souza 
Franco, depois v.isconde de Souza Franco, a i de julho ele 
1844: Caetano Maria Lopes Gama, depois visconde de Maran
gl!ape, a. 9 de dezeJ?bro de 1.844_i Henriq11e Marques de Oliveira 
Lisboa, a 16 de JUlho de 184;:, ; Antomo Manoel de Campos 
Mello, a 10 ele novembro de 1845; Felix Peixoto de Brito e 
Mello, a 12 de agosto de 1847; João Capist1·ano Bandeira de 
Mello, a 16 ele maio ele 1848 i Antonio Nunes de Aguiar a 5 de 
fevereiro de 1849; José Bento da Cunha Figueiredo, ~ 14 de 
julho ele 1849; José Antonio Saraiva, a 19 de outubro de 1853 · 
An·tonio Coelho ele Sá e Albuquerque, a 31 de outub1·o ele 1854 ! 
Angelo Thomaz elo Amaral, a 19 de dezembro de 1857! 
Agostinho Luiz~ ela Gama, a 16 de a bril de 1859; Manoel 
Pintó ele Souza Dantas, a 1 de outubro de 1859; Peelt·o Leão 
V elloso, a 1 de ma io de 1860 ; Antonio Alves ele Souza Carvalho 
a :17 ele abril ele ~861; ~oão M~rcellino ele Souza Gonzaga, ; 
15 ele j1who de 1863; Jo<to Bapt1sta Goncalves Campos, a 15 ele 
clezem'bro ele 1864; Espericlião Eloy ele Ba.rros Pimentel a 3•1 ele 
julho ele 1865; José :Martins Pereira de Alencastre, a 30 ele 
junho ele 1866 i Antonio Moreira ele Barros, a 9 de setembro 
de i867: Graciliano Aristides do Prado Pimen·tel, a 22 de 
maio de '1868; José Benbo da. Ct~nha Fig.ueireclo Junior, a 2 de 
ou·tubl'o ele 1868; Silviuo ElvJclio Carneu·o ela Cunha, a 28 ele 
maio de 1871 · Luiz R. Peres de Moreno, a 22 de clezembr·o 
ele 1872 : João ' Viera ele Araujo, a 12 de abril ele 1874 i João 
Thomé éta Silva a 27 de m aio de 1875; Caetano Estell-ita 
Cavalcante Pessôd a 7 de junho ele '1876; An·~onio elos Passos 
Miranda. a 16 cl~ maio de 1877; Fr·ancisco Carvall1o Soares 
Brandão' a 11 de março ele 1878; Dr . Cinciuato Pinto da 
Silva , a.' 28 de dezembro ele 1878; José Eustaquio Ferreira 
Jacobina , a 6 ele agosto ele 1880; José Barbosa Torres, a 16 de 
março de 1882 ; Domingos Antonio Rayol, a 3 ele setembro ele 

1882; Joaquim Tavares ele Mello Barreto, a H de dezembro ele 
1882; Dt•. Henrique de Magalhães Salles, a 25 ele ag-os~o ele 
188:3; José Benbo Vieira B<wcellos, a 11 ele setembro de 1884; 
An~onio Tiburcio Figueira, a 26 de novembro de 1884i Pedro 
Leão Velloso Filho, a 6 de setembro de 1885 i Amphiloquio 
Botelho Freire de Carvalho, a 7 ele outubro ele 1885; Geminiano 
Brjl.zil de Oliveira Gó es . a 26 ele março ele 1886: José !VI . 
Aives ela Silva, a 8 de riovembl'o ele 1886 i An~onio Caio da 
Silva Prado, a 5 ele setembro de 1887 ; José Cesario de Miranda 
Monteiro de Bar1·os a 10 ele ju lho de 1888 ; Ar isticlPs Augttsto 
Milton , a 6 ele janei ro de i889 ; e Manoel Victor Fernandes ele 
Banas, a i ele agosto ele 1889 . Goven~ador Peclt·o Patllino da 
Fonseca em 2 de dezembro ele 1889 . 

ALAGÔAS. Cidade e mun. do Estado elas Alagi'\as, sécle ela 
com. de seu nome ; a 24 kils . ao SO. ela capital e a nove do litto
ral; á margem S. el<t lagôa Manguaba, em um solo montanhoso 
e abundante e"Çl correg·os e fontes perennes; ligada a S. Miguel 
por uma estrada cor·tacla pelo rio Sumaúma-mirim . Foi por 
algtlm. tempo uma alde ia, que t io h a o nome ela lagôa, que lhe 
fica adJacente ; em 1633, os hollanclezes saquearam-na e de i·ta
ram-lhe fogo; a 23 de abt·il de rl.636, segundo affirma o mar
quez de Basto, foi, juatamente com Porto Calvo o Penedo, ele
vada á calhego1·ia de villa; e linalmeole teve o titulo de cidade 
pela Carta de Lei dP. 8 de março de 1823. Foi capital do Estado 
até dezembl:"O ele 1839, deixando de o ser em vir tude ela H.es . 
Prov . 'Il. H ele 9 de dezembro de 1839, que ·transferiu a sécle para 
Maceió. Nesse ultimo anuo, administrando o Estado o Sr. Agos
tinho da Silva Neves, foi presente ao governo imperial uma 
represe n·tação elo insp~c·tot· ela Thesour aria, favoravelmente 
informada por esse presidente, a respeito da conveniencia de 
'tra ':ls ferir- se aquella r epartição ela cidade elas Alagôas para a 
en~ao villa de Maceió, em razão não s6 ele achar-se nesta ultima 
a Alfande~a, como tambem por ser ahi o lo
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elas maclen·as ele consll'ucção n aval e possuir muita s ou·tras 
varrbag·e ns. Resolvenelo o Tribuna l do Theso u•ro que se effe
ctuasse aquella transt'erencia, ordenou o pl'esidet1'te Neves o 
cumpr1mento da ordem r ecebida. Semelhan~e medida, porém, 
alarmou os habs . ela cidade elas Alagôas que, na lar de ele 27 
de outubro dirigiram uma r epr esentação assignacla por 106 ci
dãos, na qual solicitavam do presidente a r evogação daquella 
orden:, . Respondeu o presiden·te que, na qualidade ele delegado 
do poder executivo, não lhe era possivel acceder a ta;l pedido, 
sem tornar-se r esponsavel per ante o governo imperial, e que, 
si aquelles cidadãos julgavam-se oil'endiclos em seus direitos, 
encaminhassem stta snpplioco aos pés do th?"O?W para serem at
tendiclos. Persistindo o povo da cidade em impedir a execa,,ão 
claquella tt·ansferencia, os acontecimentos foram dia a dia tor
nao do-se mais graves a ponto do pr esidente ser destitLüclo pela 
Camara Manicipal, em sessão e:.:traol'elinaria de 29 ele outubro, 
e forçado a deixar o palacio do governo. Do Relat. por esse 
presidente a presentado á asse mbléa prov., a 3 de dezembro elo 
mesmo anuo, consta que o povo amotinado convidara o Dr. José 
Ta vares Bastos a assumi L' as redeas do governo e que tendo 
disso sciencia o primeiro vice-presidente, já jul'amentado , 
Dr. João Lins Vieira Cansansão ele Sinimbú, então em IYiaceió, 
immecliatamente dera o signal de contra sedição a todos o 
mwnioipio.~ em favor ela, legalidade ttltrajada, declarando a 
villa ele Maceió séde in~el'ina do Governo e cercando-a ele todos 
os meios ele de(esa. Embarcando-se no patacho Dous Amigos, 
acolhera-se o presidente a villa de Maceió, emquanto esperava 
!orcas solicitadas ele Pernambuco . Es·tas não se fize ram esperar 
e ao seu appa.recimento dian·te da cidade l'evôlta, os a nimas se 
aqu iet.m·am e o presidente :poude continuar n~ aclmin~stração que 
lhe [à1·a c0nliacla.. A matr1z da ctclacle t em a mvocacao de N . S . 
ela Conceição e depende da diocese ele Olinda. T e;n dois con
ventos, o do Carmo e o de S. Francisco, e as egrej as elo Amparo 
e elo Rosario . Possue os povs . ele T <tper aguá, Ollll' 'ora Campo 
Alegre, e o ele S<\nta Rita, na ilha elo mesmo ndme. O man . 
tem 9.500 habs.; nell e fica, entre outros, o riacho Sumaüma
mirim . E' com . de segunda en'tr. (Decs . ns. 687cle26 cl P- jlllho 
de '1850 e 5079 de 4 ele se·tembro de 1872). Pertence ao 1° cl is·t. 
eleitoral. cuja séde é a cidade de Mace ió. l!:m 1881, al is·taram- se 
nella 137 eleitores. teuclo sido em 1883 incluiclog no alis~amento 
mais se•te. A Lei Pro v. n. 909 ele 25 ele junho de 1883 concedeu 
privilegio excl usivo por 50 a nnos, pa ra a constr ucção. uso e 
goso de um a ferro-via ele bitola ele um me ~ro, que tendo por 
ponto inicial a cidade elas Alagôas, passe por S. Miguel e ter
mine na villa da Palme ira. Agencia elo cor·:·e io e eschs. publs. 
de inst. pr im . Ahi nasceram o Dr. A . C. Tavares Bastos, a 20 
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de abril de 1830, o Generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca e 
o Dr. J. Severiano da Fonseca, a ulor da Viagem ao redor do 
Bra::ü. 

ALAGÔAS. P a roch ia do Estado de l\Iinas Geraes, no mun . 
de Uberaba, banhada pelo rio deste n ome . Orao-o N . S. ela 
Conceio;ão e diocesE' de G·)yaz. Foi creada paror.!;.ta pela L e1 
Prov . n. 2464 de 21 de outubro de 1878 . Por seus limites e ter ri
'torio correm O> rios Grande, Burity, Uberaba; ribeirões Maria 
Rosa e Bagagem; c01·regos dos Moreiras, das Pombas, da Fa
zendinha e do Taquary. Tem agenc1a do corre1o e ~u_as eschs. 
publs . de inst. prim . Cl'eaclas pelas Le1s Provs. n. 2t6;:, de 13 de 
setembro de 1881 e n. 3038 de 20 de out ubro de 1882. P ertence 
ao 15o elist. eleitoral, cuj a séde é a cidade de Uberaba. Em 
188 l, alistaram-se nella 12 eléitm·es. Sobre suas divisas com a 
f reg . de Dores do Campo Formoso vide o a rt. VI § JII da Lei 
Pro v. n. 3.'387 de '10 de j ulho de 1886 . 

ALAGÔAS. Pov . do Estado de Minas Geraes, n o termo de 
P atos, com uma esch. puhl. de inst. prim ., creada pela Lei 
Prov . n . 316~ de 18 de outubro de 1883 . 

ALAGÔAS (Riacho da s) . Um dos canaes situados entre as 
l agôas Munelah u e Manguaba, no Estado das A1agôas . Affirma 
o Dr. E~pinrlola, em sua Geographia .4.lagoana, ser esse canal 
continuação do dos Remeclios. 

ALAGÔAS. R ibeirão do Estado de Goyaz, nos limites da 
freg. de SanL'Auna das .-\ntas. 

ALAGÔA SECCA. Parochia do Estado de P er nambuco, no 
mun. de Nazareth, no cimo de um morro. Ot·ago N.S. elo Bom 
Despacho, e diocese de Olinda. Foi Cl'eada pelo art . I da Lei 
Prov . o. 1780 de 5 de julho ele 1883, curada canon icamente por 
Provisão do Bispo D. José de 5 de agos·to ele 1877 e ina ugura da 
em 21 do mesmo mez \l ao no. Comprebencle o dist. denominado 
Marotos e o pov. \.lliança . Pertence ao 5o dist. eleitoral. Agencia 
do correio e duas eschs. publs. ele insú . prim. E' ser vida pelo 
prolongamento da E . de F. elo Limoeiro. O te rritorio da fre~. é 
r egado pelos rtos Tracunhaem, Serigy. P agy e Ribeiro. - L a
voma de canna, mandwca, arr oz, milho, feijão e a lgodão. 

.ALAGÔA SECCA . Serra do Estado do R. G. elo Nor~e, no 
mun. ele Acary (In L l oc. ). 

ALAGÔA SUJA . Log. do Estado do Ceará, com uma capella 
fili a l da matriz ele Santa Quiteria. 

ALAGOINHA . Log . do Estado do Ceará, com uma capella 
filial da m atriz de Aquiraz . . 

ALAGOINHA. P ov . elo Estado do Parahyba do Norte, no 
ter mo de Independencia, ao S . , na distancia ele 18 kils . 

ALAGOINHA. Pov . do Estado de S. P aul o : com uma esch . 
publ. ele i nst. prim. · 

ALAGOINHA . Chapada no mun. de Santa Luzia do Estado 
de Goyaz . 

ALAGOINHA. Ribeirão elo Estado de Goyaz; nasce na cha
pada do Sitio Novo, banha o mun. de Santa Luzia e desagtta na 

• margem dir . elo ribeirão Alagado, aff. do Corumbá. Recebe á 
ir. os corregos Manoel Moreira, Estaca, Pinguellinha, Pinda

h yba, Açude, S. Chri spim, Taq uary e Bicas; e á esq. os do 
Olho d'agua , Buxo, Agua Santa. , Ponte Bonita e Brejo Grande 
(Joseph de Mello Alvares) . 

A L AGOINHAS. Cidade e mun. do Estado da Bahia , séde da 
com . de seu nome; a123 kils . da capital do Estado , ao 1;:0 7' 
43" de Lat. S. e 4o 47' 30" ele Long. E. do R io de Janeir o, 
a 13~ metros sobre o nivel do mar . B:xplica- se a s tta origem no 
segumte facto : A Companhia Ingleza por desharmonia com 
os h abs_. de Alagoinl!.as velha, ou (o que parece mais certo) 
por assu~ convu~ ao futuro prolo ngamento da linha , collocou 
sua estaçao teriDlnal na maro-em do Cát<t e em torno dessa 
estação, os inte ressados no co~mercio cordeçaram a construir 
seus armazens . Logo após abriu- se um hotel e novas habita
ções fo ram sendo ~onstruiclas . Mais tarde tendo Já. a po;. se 
rlesen volvido suffictentemente, a autoridade loca l ordenou a 
transfer encia da feira de Alagoinhas Velha . para a estação (de
nominação pela qual é at?cla conhec1da hoJe por muitos mor a 
dores a cidade ele Alagowhas), o que aliás não se effectuou 
sem r elucLa ncia dos moradores de Al3goinha; Velha. Dahi 
por diante elesenvoiveu-~e rapidamente a pup . Emquanto sua 
séde esteve em loga1' differente do actual, o orago de sua paro; 
chia er a Santo Antonio, elevada a essa cathegona pelo Alvara 

de 9 de setembro de 1816. Foi a séde da parochia transfe
ri<l;a para a capella de Jesus Maria José ela Egreja Nova pela 
Le! Prov. n . 1135 ele 28 de março de 1871, t endo sido, j á em 
1So2, em vtrtude do art. 1 da Lei Prov . n. 44.2 de 16 de 
JUnho, Alagoinh~s elevada á ca thegoria de villa, tendo tido 
logar a ms.tallaçao do seu mun. em 2 de j ulho ele 1853 . Tran
sfel'lda a sede do mun . para a estação da E . de F . em vir
tude da L et Pro v. n . . 1013 ~e 16 d~ abril de 1868, continuou 
a egreJa de Jesu~ Mana J ose a sernr de matl'iz, a té que a Lei 
P ro v . n. 1248 de 28 de junho ele 1872 creou na nova villa de 
Alagoinh as uma rreg . com a denominação de Santo Antonio 
t~nclo por territorio o que compunha os dis~s . de paz da mesma 
vllla, e o da capella do Riachão, passando a t"reg . de Je3us 
Maria José da E greJa Nova a ser constituída sómente com os 
dists . de paz de Periperi e da capella dos Olhos d'Agua . Foi 
eleYada á cathegot·ia ele cidade pela Lei Prov. n . 1957 de 7 ele 
junho de 1880 . E' com . de terceira entr., ct•eada pelo art. 1 
§ 2° da Lei Prov. n . 1726 de 21 de abril ele 1877, que consti
tuiu- a com os termos de Alagoinhas e SaRt'Anna do Catú · 
e classificada pel os Decs. n. 6687 de 19 de setembro do mesmo 
an uo e n. •!89 de 14de junho de 1.890. O Dec . n. 8110 de 21 de 
maio de iS ·1, em sett art . IX, fez a cidade de Al a"oinhas 
séde do 8° dist. eleitora l. Em 1881, alistaram-se n "'u a 158 
eleitor~s . O mutL é constHuido pel as parochias de Santo 
Antomo de Alagotnhas, Senh or Deus Menino dos Araçás 
Jesus Maria José da Egrej a Nova, N. S. da Conceiçã~ 
dos Olhos d' Agna, e Santo Antonio de Alagoinhas Velha 
esta ultima Cl'eaela pelo a rt. 1 ela Lei Prov. n, 2'276 d~ 
12 de agosto ele 1881. A parochia da cidade t em duas eschs . 
publs de insL, prim. e 6.7-LO habs . A pop . do mun. é de 22 .000 
habs . Comprehende, além de outros, os povs. denominados : 
Riacho da Guia, e Sitio Novo . E' o mun . t•egado pelos riua 
Piabas, Camorogy, Aramar ys , e ri achos Bom Sucesso Godi nho 
e F a v eira. E' atravessado pela E . de F. da Bahia ao' S. Fran
cisco e de !la parte o Ramal do T imbó. Sobr e suas divisas 
vide : Alvará de 7 d novembro ele 1816; art . II da Lei Pt·ov. 
n. 442 de 16 de junho dP- 1852 ; Lei Prov . n . 865 de 29 de 
novembro de 1861 : Lei Prov. n . 950 de 18 de março de 1865. 
Agenci~ do correio. Estação telegraphica .. Collectorias geral e 
provmc1al. Do Estado nos escrevem. « A c1dacle de Alago inhas 
está situada e m um ter reno a renoso, ligeir amente ondulado, 
co berto de vegetação rasteira (gramíneas na maior parte ) 
const ituindo o que vulgar mente se denomina tabolei,-o. E' atra
vessada pelo ri beirão do Catú, curso d'agua, pouco v olumoso, 
perenne, que nasce a seis kils ., proximamente a N . E. da 
cidade, recebe o l;'ibeirão do A~·amarys, tambeJ. perenne, e 
deaagua no r1o PoJuca . Possue dJVersas serras (Ouro, Espinho) 
e alguns mol'l'os isolados. E m um destes (o de Capinao) está 
construída uma parte da cidade . A principal lavoura é a do 
fumo; cul tiva- se, p01·ém, em pequena escal a o milho, feijão 
e mandioca . E:tistem diversos a lambiques para disti11ação do 
alcool produzido pela fermentação do mel de assucar, alguns 
trapiches para escolha e enfardainento do fumo em folha. O 
commercio é a.ctivo e faz- se em maior escal a nas (eiras, que 
teem logar regularmente todos os sabbados. Ahi se elfectuam 
as grandes t r ansacções de fumo, assucar fazendas . etc .. a.te as 
insignificantes como as de legumes, fructas , aves , ·etc. O climª' 
é quente e hum ido. Na media, durante o ao no a temperatura e 
é de 26° centígrados e a hunüdade de 70o no hygrometr o de 
Saussure . Nos annos regula res pode- se avaliar em um metro 
a quantidade ann1tal das chuvas . As variações de tempera tura 
e a humielade são lentas . Não ha moles tias endemicas . Em 
geral, nos mezes ele dezembro a mar ço appar ecem fe br es, 
ligadas á. alta temparatlli'a, (ás vezes 33 centigrados á sombra) 
que reina nesses mezes e aos pan tanos que existem á margem 
do Catú . Entreta nto só excepcioda l mente appresentam essas 
febres carac ter maligno . A cidade de Alagoinhas é o ~onto 
de reunião de duas estradas de fer1·o : a da Bahia ao S . 1' 1•an
cisco (Companhia Ingleza) que aqui tem o seu pon~o terminal 
e [i o-a a cidade c,.,m a ca pital elo Estado, o prolong-amento da 
E. de F . da Bahia (propriedade do Estado Fe~eral) que ter
mina actualmente (1888) na cidade do. Bom- F1m. Da ctdade 
~ar tem caminhos para Serrinha,. EgreJa Nov3;, I nhambupe e 
::SiLio Novo. A cidade dista iO klls . da EgreJa Nova, 26 do 
Olho d' Agua, 53 de Entre R ios e 31. de. Catú . Dos edificios 
publicos é digno ele nota o que se destma a Ga roara .Municipal 
e no qual deverá haver accomodações pa ra um fontrn., eschs. 
publs . e cadeia . O mercado, comquanto seja cons·~rucção de 
aspec~o banal, apresenta boas dis_posições internas que o tornam 
apto para o fim a que se des tm a . A estação do Prolonga-
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mento da E. de F. da Bahia é umru construcção de bonito 
aspecLo, disposta como eatação de ent:;ooncamento . » So·bre esta 
cidade assim se expressa o Sr. D ~1rval Vieü·a de AguiM·; 
<t. Até o anno de i866 a actual cidade c0nsLa"'a ap3nas rle 
umas qua·t1·o casas de telha junto ao rio, de um tTapiche, 
das acommodações da estrn.da de ferro e de uma meia dLLzia 
de casas de palha pel'to do barracãto cla dita estt·acla. Chama-· 
varo a esse insignificante logar simplesmente - a Estação. 
A_ villa achava-se distante meia leg ua, em posição elevada, 
n.o p t•it~clplO de um gra.nde taboleiro, com um clima agradavel 
e salubre e ferleis terrenos, espec ialmente os das catingas, que 
lhe ficam a esqtle t· da , Uma g1·a o de nasc ~nbe, denominada 
Fonte elas Pedras, forneci a abundantemente á pop ulaçã0 
excellenle agua potave l, impregaada d~ salsa, e, por isso 
m edicinalmen·te muito utilisacla para banhoa fl'ios . A edifica
ção solicla e numerosa continha tambem bons sobrados; a 
praça compl'icla e larga era, nos sabbaclos, ocCL!pada por uma 
g1·ande e abunclanlissima: feira, em volta ela qual tanto em 
loj as como em toscas ba rracas volantes, se achava o co,m
mercio, que então fazia avultados negocios. Hoje acha-se e3sa 
villa iojustamen~e quasi cle>habitada, e as casas em rttinas 
por não eucontt-arem valor sinão para ft.s t elhas sendo tal o 
seu estado que neii). me:ece o nome ele Alft.giDinhas Ve1lha, que 
lhe dão, não obstante, ser moradia mais agr.aclavel, salubre, 
fertil e a de melhor clima do que· o da cidade, que de pobre 
estação, apenas amparada ),)elo capricho particlario local, con
quistou embora á forca, a felicidade de ser escolhida para o 
mercadn da fei:c .t, a de3peito ela opposição ele quasi a popula 
ção inteira. Ap~zar dos protes·tos dos negociantes e moradores 
da villa, uma vez mudada a feira, foi logo esta cl ispu·tada 
por uma enorme emigr::..ção que lhe chegava acceleradamente 
de toda a parte edificauelo irregularmente lojas e rlomicilios, 
á rev·elia, sem duvida da municipalidade, no logar que a cada 
um mais convinha, de fórma que em pouco tempo achava-se 
construída uma praça rodea rla d9 casas commerciaes, p ois 
que os negociantes da villa, vendo-se prejudicados com a in
vasão de estranhos, haviam successivamente, tambem se esta
belecido no novo mercado, couset•vanclo porém na vil!a suas 
residencias, algt1mas até em magníficos si tios, que por duplo 
interesse não queriam pet·der; porém esse ultimo capricho 
teve pouca duração; porque uaa depois de outros, foram insen
sivelmente mudando a residencia para a Estação que r apida
mente floresceu e transformou-se na geande cidade de Ala
goinhas, annnalmente prosperando, tanto em ed ificação como 
em população, ao ponto de impedir com segur ança os dados 
estatisticos, muit0 distanciados na verdade, especialmente no 
calculo em que dão a dita cidade apenas 800 fogos com 5.000 
habita ntes, tudo sob a garantia do mais ou menos, com todas 
as nossas estatísticas e descripçõss, pelo que p :>de ser ·dupli
cado sem exagero . A creação ela vil!a foi por Lei Prov. 
n. 442 de 'l6 de Junho de i852 e a cathegoria de cidade lhe 
foi concedida por Lei n.· i95 de 7 ele junho de i880. A 
cidacle ele Alagoinhas, cabeça do 8° districto eleitoral, acha-se 
situada 12° i6' de lati tuàe Sul e 4o 50' de longitude Ol'iental 
elo Rio de Janeiro, no i23o kil., estação terminal da estrada ele 
ferro ingleza, que irrisoriamente conservou a denominação de 
eslracla de ferro da Bahia ao S. Francisco. A edificação, como 
a da maior parte das localidades elo Estado em que as r e3pe
ctivas municipalid.adea são in.clitfet•entes, é feia, irregular, .de 
ruas sem calçamen~o, tortuosas e ·t 'i:o areno"'>B.s que es~tu entam 
no verão ao ponto ele impeclir o transLto e augmentar a tem
pei'atura ela cidade e:ncharcauclo-se no inverno até formarem 
lamaçaes especift.lmeote em volta da feira, que se torna intran
sitavel. Etn abono tambem da municipahd«cle, encontram-se 
n as ru.as e qtún.taes buracos de es::a vações, onde se tirou li> ano, 
cheios de aguas estagnadas ou de consas pe10res. Existem na 
cidade bonitos e bem construiclo:s cdificios especia1mente os dll 
Camar·a Municipal, da Mabriz, que é do systema gothico, etl
contranclo-se tambem nas immecl.iações elegamLes e modernas 
chacaras. A feira continua nos sabbados, c0ncorridissima e 
abundante, sendo mui~o acanhado, com~letamente aberto e 
vasio de qualquer comm.odiclade o. ba:rra;cao, onde, confusa e 
a.gglomeradamente se faz o respe~t1 vo mercado .. O edtficw da 
Cadeia-quartel é muito or.dinarw, e mesmo rndecente para 
uma . . cidade em que a r espe?ti v a mu,mclpahclacle t~m graadeJ 
r andtrnentos. O commercio e acliVO, grande e animado e faz 
avultada exportação para a capital, pela estt•ada ele ferro, 
de assucar, farinha, tapioca, feij ão, milho, café, fumo, gados, 
couros, aves, ovos, etc., etc., sendo tão grande o mercado do 
fumo que diversas casas commerciaes ela nossa praça alli con-

servam wgeutes compradores, que empregam em tal ne,.oci.o 
centenas de contos . Todos os generos ae primeira necessidade 
gosam de p t·eços baixos, mas que ainda assim não permitem 
a exportação em maior escala, pela excessiva tarifa da estrada 
de ferr·o ingleza. A iudustt•ia consiste em uma olaria di
versos alambiques, e vulgares productos de artes e oilicios,' etc. 
etc. Funccüma na cidade clesele 1.874 uma es tação tele"ra
phica da linha terrestre, assim corno tambem enco·ntra"mos 
tres escolas primadas, sendo duas de meninos e uma de 
meninas, ·todas replectas ele alumuos, porém, quando lá esti
vemos desprovidas ele mobilfas e compendies, fuaccionando 
em _ casas acanhadas e ot·clinar ias. A pezar de todos os clefei to!! 
é essa cidade a mais flot·escen ·be do Es~ado. O Tel'mo, for
mando com. com o elo Catú, Lem u rna pop. recenseada em. 
2l.799 almas, numet·o que certamente at·tinga a mús de 30.000,, 
p<!lo augmeuto consLante de emigração nacional, que se vai 
estendendo . pDr uma at·ea q·uacl t·acla de 10 Jeguas aproxi
mada; dtndtcl.as por 10 .dists. _ policiaes e cinco fl'egs., 
que a ao : Alag0mhas. Alagornhas V e-lha, Eo-l'eja Nova Araçás 
e Olhos el'Agua, oncle tambem existem ijschs. ele a~t>os os 
sexos. A cidade é cortada pelo rio Catú, e seus terrenos são 
magnificos para a pla ntação do fumo, não obstanbe haverem 
nas c:ttingas a lguns engenhos e pequenas fa.zenclas de cria
ção para os l ados dos taboleiros, c1ue principiam á clil'eita da 
cidade, onde se eucon·tram muitas peedizes e codornas e tambem 
o araçá p e·,·ioo, mangcbba e oajuhy. O clima é quente, secco e 
sadio. A collect:Jria prov. r ende annualrnente 27:457$740 ten.. 
cleuclo sempre a prosperar na razão elo augmeuto do 'com
mareio e d<~ população que con3erva· todos os habitas e usos 
da nossa. capital. A cidade de Alagoinhas é ponto pri:ncipa 1 
de tres ltnhas ferreas . . . A cidade de Alagoiohas dista quatro 
leguas elos At·açás, duas ela E>:rreja Nova, 5 ela villa do Catú 
(estru.da ele Çerro), 60 da Jacobiaa, 71. dos Lençóes, !1.03 de 
!1~. ma.s do Rw ele Contas, 120 de Santo Antonio da Barra 
oLto elo Ihha~bupe, 20 ~e Itapicul'ú, 30 elo Sipó (sendo mai~ 
perto pelo Trrnb6 que sao i9~ 25 elo Soure, 27 do Tucano 
34 do Pombal, 40 do Monte Santo. 39 de Mli•aodella 82 d; 
Curral dos Bois, 55 de Geremoabo, 40 elo Bom Couselhd 26 da 
Abbaclia, 20 do Conde, nove de Entt.-e Rios i3 do Ti~bó 14 
d_a Serrinha, iO da Ptlrificação, tl6 ela F~ira, 60 ela Vhla 
Nova, 20 J-6 da Sêpa-forte, 18 do Barracão (porém melhor 
viagem pelo Timbó por só se caminhar sete leguas) :l2 de Santo 
Amaro, 30 de Nazareth, 24 de Cachoeira, 84 do Joaseiro, i32 dw 
cidade da Barra, 167 ele Carjuha nha, 6! de Maracá.s, 44 de 
Ama~·gosa, 37 ele Tapéra, 35 de Curralinho, 123 ele Caetité, 94 
ela VIlla da Vrctona, ii2 ele Macahubas, 3i ele 'Camisão, 1.31 
do Urubú, 20 (ou i23 kils .) desta capital~ . 

ALAGOINHAS. Pov. elo Estado ele Pernambuco, n.o mun. 
da Pesquetl'a; . c~m duas. eschs. publs. ele inst. prim. Ül'ago 
N. S. daConcetçao. ALetProv. n . 1408cle12clemaio dei879 
creou ahr uma parochia. Fica na serra do Acahy. Tem an-encia 
do correio. E' clist. desde 1875 em virtude do ar·t. VII~la Lei 
Pro v. n. ii62 de 2õ de abril. 

ALAGOINHAS. Pov. do Estado das Alagôas, no m un. do 
Penedo. 

ALAGOINHAS. illstacão da !TI. de F . de Alago in h as ao 
Juazetl'O , no S. Franctsco, no Estado d a Bahia. Fica a 137m,5Q(i) 
ele altura e dista i22k,42'1 ela cidade da Bahia, i3<, 721 de 
Aramarys, no Prolongamento, e 16",880 ele Sauhipe, n0 Ramal 
do T;rnbó . 

ALAGOINHAS AO JUAZEIRO. E. de F. elo Estado 
da Bahia ; tarn bem denominada Peolongamento da E, ele F . da 
Bahn:. «Tendo sido o gov~rno imperial autorisaclo pela Lei 
n. 72o ele 3 de outubro de 18o3 a conceder a qua1q,uet• empt•ezarin 
ou companhia que se organizass,e, a construcção de uma E. de 
F. que,, partindo de qu~lgLter pou·to pr?ximo á c~pital do J!;stado 

, da Bah1a, fo sse ter á ctdade elo Juazei ro, ou outro pottto que se 
.JUlgasse mais conveniente, na margem dir. elo rioS, Francisco, 
[DOr Dec. n. i299 ele tl9 ele dezembro elo mesmo a uno foi feita a 
concessão dessa eslr:a€la a n oaq L!Ím Francisco AI ves Branco 
Muniz Barreto com privilegio de uma zona ele cinco le 'Uas 
.Para cada lado da lililh a , pelo pt·azo ele 9J annos e ga,ran.tià do 
Estado dos jwros de 5% para o capital e1ue fosse empregado nas 
obras elas. primeiras 20 leguas . O Estado ela Bahia garantiu 
mats os JUros ele 2% para o mes mo capital. Organizada em 
Londres, em i885 a Bahia and S. Flra1wisco Rai~wa'IJ Company, 
por Dec. n. i6H ele 9 de junho foram approvados os 'seus estatu
·tos; sendo tambem approvacla por Dec. ele igual data, sob 
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n. 1615, a convenção celebrada entre o concessionaTio e a com
panhia . Por Dec . de 14 ele ma io de 1856 foram appTovados os 
es~udos definitivos da l inha , partindo de um arrabalcle da ca
pital e terminando em Alageinhas com um percurso de .20 le
.guas; e a 24 cb mesmo mez deu-se começo á construcção das 
obras que ficaram conclui.das em fever eiro ele 1863 . Alagoin:has 
:ficou sendo o ponto terminal da estrada garantida pelo governo 
~ construtcla pela Companhia Ingleza .- A Lei n . 1953 ele 17 de 

.Junho de 1871 autorisou a construc!{ão do Prolongamento da 
E . de F. de Alagoinhas ao S . I<'rancisco, abrin do para esse fim 
um cred ido especia l de 3.000 :000$ annuaes. Os estudos desse 
Prolongamento foram feitos pelo eng. Antonio Maria de Oliveira 
BuLhões, em virtude ele contracto celebrado sob condições que 
foram appro vadas pelo Dec . n. 5097 de 28 de setembro de 187.2 . 
Conclnidos e approvaclos os r eferidos estudos o ministerio da 
agric~!ltura abriu concurt•encia para a const~ucção elas obras 
que {oram elfecttvamente contractadas com diversos cidadãos 
em 9 de :narço de 1876 . Gontractaram elles a execução cl::l s 
obras ate vüla Nova d~ Rallllha, ficando a ca1•go elo governo o 
fornecimento do materw l fixo e rodante e o da linha ·te]eo-ra
phica, ~ssim como a ~upers trnctura metallica ela s l'JOnt~s e 
pon~tlhoes , e as machtnas, a1)parelhos e utensilios para as 
o:ffic1nas e estações . No dia 25 de outubro de 1876 foram inau
gurados os trabalhos ele constr ncção que se acham concl uidos 
até a e5tação do Itiuba (kil. 269.266), devendo ncar terminada 
em 22 ele agosto do corrente anuo (1887) a execução de todas as 
oh\" aS até a vil! a Nova da Rainha. Em 18 ele novembro de '1880 
inauguro~l-se o traf~(l"O do trecho comprehendido entre a ciclade 
de Ali!-gomhase a v11la ela Senmha com as seguintes estações : 
AZago~71:ha.s (ktl. O.OJOl, Ara!!'-ar!!s (kil . 13.721), Om·iça.n_qtGi
TZha.s (k:l. 33A94),_ S tpo (kü. u~.4u3), ligtta Fria. (1ü1. 65 .920) , 
!-amar·a~ (ktl. ,8u.441), Serrmhc• (kil . H0 .581). Devem ser 
Inauguradas ate agosto do corrente amuo as estações : Tir i?"iaa 
(kil. 297.652), Ca.>"Ükcá (kil . 310.273), Villa. Nova. (kil. 32 l.9;)3). 
O C~lSt? ex<:cto da estrada n ão é a inda conhecido por depe nder 
de hc!mdaqao ele corrias qua-nto á acqutisição e iliransporte de 
m_ater1~l !nro e rodante . Muibo aproximadamente, porém, se 
pode cllzer que , para a pa1•te da estrada já entregue· ao 'trafeo-o 
de Ala_goinhas a Itiuba, o custo é de 10.586 :473$842 sendo <l.e 
39 : 316<)i046 o cu~ to kilometrico . As condições technicas da es
trada são : 

Ex~ensão total. . . .•. .. •..... . ...• .. .. .. .• .. .... 
Bitola, entre as faces internas dos trilhos .... . 
Declividade maxima .• . .... .. . . .. .•....... . .... 
Relação ela extensão em nível. •..... .• .. . . .. .. 

y, elos alinhamentos rec ~os • ..•. , • ..•.• . , 
Raio mínimo das curvas .. .• .. , . .. ... .. . .. .. .. . 

Entre as obras d'a1·te mais importantes notam-se as seguintes 
JlOntes : uma sobre o Capivara com dons vãos de 5m e um vão 
ele 16m; uma sobre o Riachão com um vão ele 30m; uma sobre o 
rio do Peixe com um vão de 30m; uma sobre um braço do mesmo 
rio com um vão ele 16m ; uma sobre o rio Itapicurú-assú com um 
vão ele 50m; uma, finalmente, sobre o Tio HapicUl'ú-mirim com 
um vã;o ele 50m. Por aviso do miuisterio da agricultura n. 68 
de 7 de dezembro de 1882, sendo ot·denado que se fizesse a re
visão do ·traçado ela estrada a tê o setl termo em Ju azeiL·o, em 
7 de fevereito ele 1883 deu-se começo aos ~·especti vos trabalhos 
que ficaram conclu idos em julho de 1884. O traçado c1efi niti\JO 
j á locado no terreno, mede 13tk098, ou menos 1ik069 que o 
traçado revisto, e as .suas cond ições technicas são as seguintes: 

Declividaue maxima . .. . •. ... , •.... . . . •.. ... . . .. 
Relação da extensão em nivel. .. .. . • : .. . . .... .. . 

?' . dos a linhamentos rectos . . .. , . ...... . , . • 
RalO mmimo das curvas . .• . ..•. . . . ..• . . •... .... 

1 ,80% 
20,38 % 
75,99% 

200m,oo 

Ha neste traçadlil_ uma tangeu te de 6_2k,380. O custo àesta 
par·te da estradafo1 orçac1o em 4 .090:728$293 ou 31 :205$73.2 por 
kilometro, mclnslVe a _lmha teiegraphtea e o ma·terial l·oclante. 

. Pal'a a sua const~uc!{ao Ja se fpz acquisição de trilhos e acc3s
sor ios, desvios, g1radores e superstructura de pontilhões , (Ex
trabido elo Relat .. apresentado, em abril de 1887, pelo Dr. Luiz 
da Rocha Dias, du·ec~Ot' engenhe1ro em chefe ~lo_Prolong!l!mento, 
ao Club de Engenh,arJa para figurar na Expos1çao dos Gami'Ilhos 
de Ferro Brazileiros). Segundo o Relat . da Agr. (1887) 0 custo 
dessa estr ada elevava-se a 13 .867 :8961).2.20 . O movimento. annual 
ela receita e da despeza, descla a in~uguração do trafego em i 8 
de novembro ele 1880 consta elo seguJUte quaclr'.l: 

·ANNOS 

188 1. . .. . . o • • o; , • •• 

1882 . . ..... ..• . . . . 
1883 .. ..... . .. .•.. 
188+ • .. . • . o o . o o o o . 

1885,. '. o o · - • • • • o o 

1885. ' .. o • ••• o • • o . 

REC&I'FA 

52 :654$940 
40 :788S54 • 
63:8398300 
.80: 135$520 
125 : 939~060 
t 5t :745S46o 

521: i53SS2:l 

ALA 

DESPEZ.\ 

203 :25 \$700 
176: 4.08$10; I 
18(1 :171$922 · 
227: 4325031 
253 : •135$6 16 
2S7: 476$745 

i. 333:87957 D 

DEFICI'l' 

150 :599$760 
i26: 620~165 
122: 332~622 
i47:2J5~511 
127:146$555 
135 : 731~285 

809: 725$899 

A 31 de agosto ele 1887 foii11augurada a estação ele Villa Nova 
ela Rainha, nessa estrada . 

ALAGOINHAS VELHA. P a,rochia elo Estado da Bahia, no 
muu. de Alagoinhas. Orago Santo Antonio e diocese archi 
ep1scopal de::>. Salvaclot· . Foi creacla pellil art. 1° da Lei Prov. 
n . 2276 ele 12 de agosto de 1881.. Em suas divisas ficam os r ios 
Aramarys, Cattú, Subahuma e a serra do Ouro. Pertence ao 8o 
clist. eleito1·a1, cuja séde e a cidade de Alagoin'has. Tem uma esc h. 
pu·bl. ele inst. pl'im., creacla pela Lei Prov. n. 2161 ele 15 de 
junho de 1.881. 

ALAMAI. Cachoei ra do rie Padauiry; aff.. elo Negro, no Es
tado do Amazonos . 

AL A-MÃO. Pov . á margem e proximo á freo- . ele Para
guassú, cleft·o nte elo forte deste nome, no Estado âa Bahia. 

AL AMBARY. 1'arochia do Estado de S. Paulo, no mun. de 
Hapet ininga , á margem do rio Alanibary, distante 150 kils . da 
capilal , 50 de Sorocaba e 16,6 de Itapetin!lnga . Orago Seubor Bom 
Jesus e diocese ele S . Paulo . Foi creacla parochia pela Let Pro v. 
n. 'J ele 7 de abril de 1861. Tem 2.300 habs . , agencia do correio 
e duas eschs . pubs , de ins t. prim. Pertence ao 50 d ist. ele itoral, 
cuja sécle é a cidade de Itapetininga . Em 1881, alistaram-se 
nella 19 eleitores . Sobre suas d ivisas vide : Leis P1·ovs . de 7 de 
abril de 1864, de 8 ele j ulho de 1868, de 22 de maTço de :1.870, 
de 3 de abt•ü ele 1873 e ille Hi ele abril de 1874. 

ALAMBARY. Curato do mun . do Bananal, no Estaào de 
S. Pa.ulo, em uma collina de aspecto agradave1. Orago Santo 
Antonio e diocese de S. Paulo. Foi creaclo pela Provisão de 19 
de setembro de 1870 e inaugu!'ado a 20 de maio de :1.87i. Tem 
uma escb . pub . de inst. prim. E' circumdado pelas serras da 
Bocaina, do Olho d'Agua e do Cachambú e cortado pelos rios 
Alambary e Cap itão-MÓI'. O terreno é montanhoso, fer til e àe 
grande uberdacle. Clima benigno . Lavoura de café, canna e fumo . 
Iilisba !16 kils . elo Bananal e 18 ela .estação elo Formoso, na E . de 
F. de 'Rezende a A;rêas . 

AL.A:MBARY. Um dos quarteirões em que se di..vide a villa 
do Yporanga, 110 Es·tado de S. Paulo. 

ALABAMRY. Bail'ro do mun . de Botucatú no Estado de 
S . Paulo . 

ALAMBARY. Um dos quarteirões em que se divide a vi lla 
de San~a Barbara, no Estado de S . Paulo. 

ALAMBARY. Bairro do mun . fle S . José do Paraiso, 110 Es
tado de Minas Geraes . 

ALAMBARY. Serra elo Estado de S . Paulo, no mun. do 
Yporanga . (Inf. loc. ) 

AL AMBARY, Nome ele uma elas grutas existentes no mun . 
cloYporanga, no Estado de S . Paulo. « A gr_uta do Alarnbary 
tambem r epresenta vultos á semelbança de 1magens; tem um 
vasto sa"lão com mais ele 40 met1·os de altura, coberto de pedras 
grossas , que diflic ulbm a passagem, e ulil: povo por de traz do 
salão, em um .outro compart imento. O r1 be1rao Abmbar y, que 
.nasce de um morro caminha lrmas 100 braças, entra em um 
outro morro e reapp~l'ece dentr o desta caverna . » (Inf. loc . ). 

AL AMBARY. Rio do Estado do Rio de Janeiro, rega o 
llinn . de Rezende e desagua na margem esq . do Parahyba . 
Tambem escrevem Lamba1·y. 

i Segundo o -Estuclo Dascriptiuo das Estradas àB Ferro do Brazi!, il ~ 
Sr. Cyro Deoclaciano Ribeiro Pessoa J umor , a despeza desse anno fo • 
de 16j;q07$935 . 



ALB 

ALAMBARY. Pequeno rio elo Estado elo Rio ele Janeiro, 
banha a freg . ele N. S. da Conceição do Paquequer e desagua 
no rio deste nome. 

ALAMBARY. R io do Estado d.e 3 . P;t tllo , banha o mtm. 
ele S. José elos Campos e clesagua n o rio Parahyba elo Sul. 

ALAMBARY. Rio do Estado de S. Paulo , na com. de 
Itapetininga . Desagua no rio deste nome. 

ALAMBARY . Rio do Es·tado de S. Paulo, aff. elo Turvo, 
que o é do P a rdo, e este elo Paranapanema . Recebe o ribeirão 
das Ao tas. O Sr . Azevedo Marques faz menção de um rio 
Alambary, aff. elo P ardo, que o é do Paranapanema, o qual 
corre en tre os muns . de Botucatú e L ençóes. Este ultimo t am
bem é citado no livro A Provinoia de S. Paulo, 1888, p. 41:11, 
como regando o mun . de Santa Barbara do R io Pardo. 

ALAMBARY. Rio do Estado ele S. Paulo, aJl'. do Tietê . 
Recebe o ribeirão da E stiva . 

ALAMBARY. Rio elo Estado de S. P anlo, aff. do Sarapuhy 
que o é do So rocaba, no mun . ele T a tuhy. O S1· . A . Marques 
faz esse rio desaguar na margem esq. do Sorocaba . 

ALAMBARY. Rio do es·taclo de S. Paulo, aff. elo Piracicaba, 
Banha os muns. de Capivary e Santa Barbara . 

ALAMBARY. Rio do Es·tado de S. Paulo, corre no mun. 
do Bananal e desagua no Barreiros, ·trib. do Parahyba. Nasce 
n a sel'!'a de Cachambú. 

ALAMBARY. Vide Campanha e Lambao·y . 
ALAMBARY DE CIMA. Um dos quarteirões em que se 

divide a villa ele Santa Ba>:bar a doEs,taclo ele S . Paulo. 
ALAMBIQUE. Log. do Estado da Bahia, no mun. de 

Marahú . 
ALAMBIQUE. Log. do Estado do R io de J aneiro, no muu. 

de Sapucaia. 
ALAMBIQUE. Morro elo Estado elo Rio de Janeiro, na 

com. de Macahé. 

ALAMBIQUE. Furo que entra no Furo Grande, perto da 
bahia ele Melgaço, no Estado do Pará. 

ALAMEDA DE S . BOAVENTURA. Log. no Estado do 
Rio de Ja neiro, na freg . de S . Lourenço, mun . de Niteroy · 
com ttma esch. mixta Cl"eada por Acto de :l7 de j aneiro de 1890: 

ALARUÁ. Indios que habitavam a pov . de Alvarães, no 
Estado do Amazonas. 

ALA V ANCA. Ribeirão elo Es·tado de Matto Grosso, aff. di r. 
do rio da Va ccaria, logo abaixo do riacho GuariL·oba e já pe1·to 
de sua foz no lvinheima (Dr. S. da Fonseca Dica. cit.). 

ALBANO. Ilha do Estado do Amazonas, no rio J apurá., 
h·ib. do Solimões. Começa em f1·ente do sitio ele João Albano e 
termina defronte do lago Car ar á . Tem a NE as ilhas do Ca
maleão, Mal'iá e Jacurttara, e a E um par aná-mirim que se
p ara-a da costa chamada de J oão Albano. Fica na Long. O. 
de 23o 12' 16". 

ALBANO. Ilha do Estado do Paraná, na bahia de Para
naguú.. 

ALB ANO. Corrego do Estado ele Minas Geraes, banha o 
mun. de Baependy e desagua no rio S. Pedro . 

ALBARA.JÁS. Selvagens que habitavam as vertentes do 
rio Toca ntins. l~ram bal'baros e intrataveis. Sua existencia é 
attestada pelo c:"-pitãoPa~la Ribeiro no seu (Rotewo de viagem 
que em 1815 fez as capltamas do Maranhão e de Goyaz. 

ALBARDÃO. Log. do Estado de Santa Catharina no clis·t. 
da Enseada do Bri to, no sertão_ elo Campo de Araçat~ba; com 
uma esch. publ. creada pela Le1 Prov. n. 1131. de 22 de setem
bro ele 1886. 

ALBARDÃO. Uma extensão pl'oeminente e alongada do 
terreno como um espinhaço de cão, na costa do Estado do R. G . 
do Sul.' E' assim denominada talvez pela semelha nça que tem 
com o albardão ou a lbarda das bestas muares. «Da embocadura 
do Rio Grande corl'e a costa com o nome de Alba,rdão na mesma 
clirecção de SO. e na maior monotonia até o rio Chuy, limite 
elo Brazil com a Republica do Uruguay. A sua appro ximação é 
perigosa por causa elos bancos de areia, sobretudo pedo da 
cul'Va que descreve para O. Fórma uma zona coberta de dunas, 
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quasi des habitadas, entre o Oceano e a lagõa Mit•im ». (Da Gcogr. 
Phys . de vVappoous.) 

ALBERTÃO . L og. do Estado de S. P <mlo, no mun . do 
E. Santo do Pmhal. O presidente ch Minas ct'eou a hi com o 
consentimento elo ele S. P aulo um logar de vigia com o fim da 
evitar extravios de generos de impot·tação e expor tação sujeitos 
a impos tos daquelle Estado. 

ALBERTO (Santo). Pov . elo Estado elo R. G. do Norte, 
na com. do Assú, perto do Oceano, a 33 kils. O. da ponta dos 
Tres Irmãos. 

ALBERTO (Santo). Fortaleza do Estado da Bah ia , ao S. 
do Arsenal de Guerra. Está armada. Sobl'e ella diz o 
Dr . ll'aus to de Souza no seu tt·abalho Ji'o?·tificações no Brazil 
Rev. do Inst. · Hist., T. XLVIII, 1885); "E' con·tempouanea 
da de Santo An·to nio , occnpanelo com est a os extremos ela an
~iga cidade . Situada sobre a praia, t~m a fôrma h exa.go nal 
u·regular; por se a pequeno desenvolvimento foi julgada intl'til 
pelo Conde da Ponle, que a conselhou a sua demol ição ; foi, 
porém, couser vada e clella é que em 2 ele julho de ·1823 partiu 
o signal para o emba rque geral das forças do genera l Madeira. 
Em 1863, a commissão incumbida do exame elas fortalezas dessa 
cidade achou que esta, mon·tando nove canhões, era uma das 
que apresentava melhor estado de conservação"· 

ALBERTO (San·to). Mol'l'os de areia na costa elo Estado do 
R. G. do Norte, entre a ponta dos 'l'res h·mãos e a pov . ele 
Caissara. Ddronte delles ha um baixio de igual denominação 
que corre parallelo ao recife CJile tem origem junto dos mes
mos morros e termina no ponlal da E. da r eferida Caissar a 
formando um canal. Descrevendo a costa desse E stado diz 
Vital de Oliveira : « Duas milhas mais por NE. da Jlonta de 
Caiçara fica a [Jl'imeira ponta dos 'l'res Irmãos (a ele 0.}, e 
quasi a meio das duas o pontal de Santo Alberto . Este ligeiro 
pontal tem pouco antes dous comoros ele a reia que denominam 
JVlorros ele Sam;to Alberto, nos quaes se observam alg umas 
moitas ele matto e depois dellas poucos coqueiros. O pontal 
fica aos 5° 21 12" de Lat. S. e 7° 5' 22" de Long . E.» 

ALBERTO. Serra no mttn. de Porto Alegre do Estaclo elo 
R. G. elo Norte, com boas madeiras ele constrttcção . Deno
minava- se J.i'elix . 

ALBERTO (Santo). Rio do Ea·tado do R. G. d o Norte 
Ter!Í. quando muito seis milhas de cul'so . E' alimentado por 
qua·tl'O ver·tentes 1~oderosas e recebe tambem parte das aguas 
dos alcanti lados que circundam seu valle. Não tendo leito 
proprio, ou antes achando-se este obstruido de maneira a não 
ser possível r econhecei-o, o rio espl'a ia-se pelos baixios e ala
gadiços, que se es·tenclem pelo valla e dabi provém a _ des
truiçii:o de ·todas as plantações. Os morado1•es elo va lle, nao ha 
muito, inten·taram a abertul'a de um canal até a lagôa do 
Papary . 

ALBERTO. Corrego do Estado de S. Paulo, banha o mun. 
da S. João da Boa Vista e clesagtta no rio ela Prata (Inf. l oc.). 

ALBERTO DIAS. Pov. do Estado ele Minas Geraes, a 16 
kils. N . E. de Barbacena, 

ALBERTO DIAS . Ribeirão do Estado de Minas Geraes 
aff. do r io das Mol'tes que o é do 1·io Grande; corre entr~ 
Barbacena e Cal'anclahy e é atravessaelo pela E. F. Central do 
Bl·azil. A ponte. que ahi exis·te• corç. dous arcos later aes plenos 
de sete me·tros de vão e um central de 13m,45, tem 37m da com
primento e gm,10 ele a ltura sob1·e o nível da agua . Essa ponte 
d1sta 389 kils. ela Gapita'l Federa.! e fi.c 't a 1.043 metros sobre o 
nível do mar. Nesse ribeirão clesagua o pequeno rio Palmeira . 

ALBERTO DO CARVOEIRO {Santo) . Antiga parochia do 
Estado do Amazonas . Vide Carvoeiro. 

ALBERTOS. P equena pov. elo Estado de Minas Geraes, na 
frag. de S. Vicente Ferrar da Formiga. 

ALBINO. Mol'l'o elo Estado de Santa. Catharina, nas proxi
midades da ex-colonia Azambuja . 

ALBINO. Ponta no mun. ele Cabo Frio do Estado do Rio 
de J a neit·o, proximo da praia do Anjo, e onde habitualmente 
se desembarca pa ra ir para o arraial. 

ALBINO. Arroio do Estado do R. G. do Snl; desce da 
serra do Pira.pó e desagua na margem esq. de Ijuby-Gl'ande, 
trib. do Uruguay. 

9i9 
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A LBINO. Corrego do Estado de Minas Geraes, na estrada 
que vai da Conquista a Boa Vista. 

ALBU QUERQUE . Log. na frea. de Santo Antonio de 
Therezopolis do Estado do Rio de J~neiro, na estrada da Se
bastiana . 

ALBUQUERQUE. Pov. do Estado de i\latto Grosso, si
tuada em uma chapada das senas de Albuquerque, na lat . 
de 19• 28' em distancia de seis kils. do rio t>araguay, sendo 
alagadiço todo o terreno intermedio. Em 1796 estabeleceram-se 
nesta paragem e nas suas immediações grandes malocas dos 
indios guaycurús e gLtanás, que fugiam <'L perseguição dos 
hespanhoes elo Paraguay. Em -1819 frei .Tosé Maria de i\Iace
l"ata e outros dons frades capuchinhos, enviados pelo aoverno 
e?lprega~·arn-se na cathe~hese elos iuclios, que alli ainda exis: 
t1am , e lunclaram a ~1ssao ele N. S . da Miscl"iaorclia, que , 
por causa ela proumLclude. ela pov. ele AlbuqueL"que, fic:m de
Signada pelo nome ele 1\1tssão de Albuque>·que. Tl'ansleri ndo-se 
em 1~27 para esse logar o quartel do commando da fronteira , 
aillull'am bastantes moracloreo além elos índios; até que, pela 
Le1 Pro v .. ~e 26 de agosto de 1835, foi creada a freg. de :V. S . 
da, Concezca,o de Albuquerque . Dahi provém, que em alg Lns 
escrtptos e mappas, para não confundir as duas povs., cha
mou-se esta .rllbuqzte>·que-novo e a outra A.lbuq~terque-velho . 
Em 1856 tinha a po'' · 825 habs . livres e ·136 escravos, que 
se empregavam na lavoura e criação do aado. Foi devas
tada pelos Paraguayos na invasão ele 1865'. Pela Lei Prov. 
n . 2 de 18 de outubro de 1869 iicou reunida á frea . ele Co
rumbá, tendo a séde nesta ultima . Nas grandes ~nchentes 
as aguas do .Paraguay transbordam até esta pov . de _-\lqu
{[uerque, e allL pode~ chegar embarcações de quatro palmos de 
calado. Na sêcca ~sta do rw a mesma pov . seis kils., ter
reno plano e su~cept1vel de ser transitado por carros . i\llas no 
estado llltermeclw entre a extrema sêcca e a maxima enchente 
não ha cami1~ho ~em para canoas nem para carros . O port~ 
onde costumam ab1car as canoas, chama-se Porto ela P ittva, 
por ~xistir alli uma arvore desse nome, CLtjo tronco fica sub: 
merg1do de 10 e ma1s palmos, estando o rio cheio. Algumas 
centenas de braças abaixo, o rio banha, em todo o tempo, 
um pequeno mor t·o cortado a pique. que nunca a inundação 
cobr~, mas cuja su]_)erficie é muito pequena para que se possa 
abt fazer estabelefunento de alguma importancia.» (Barão de 
Melgaço) . LLllZ d AllncouL·t no Resultado dos trabalhos e in
d!kga~ões estatísticas da prov .• de i\{a,tto (h·osso » (1828)- , diz: 
« Pov. de A.lbttquerquc. Esta na lat. de i9o 0' 8" na lona . 
de 320" 3' 14", em posição elevada, na planura q~e faz u':n 
morro, no seu cume, sobre a margem occiclental elo Paraguay , 
JUnto ao angulo que descreve o rio, pois vindo em direcção 
geral de NN'E. volta ahi de repente a Léste; tanto este morro 
como os adjacentes são de pedra calcarea. Foi olhado este 
ponto como de importancia ao systema geral cl defesa ; con
sideração que a meu ver, não merece, por não ter os requesitos 
necessario~ p;;ra tão important.e fi~, e porque o inimigo sem 
passar allJ, pode penetrar no 1ntenor da pro v. subindo pelo 
Paraguay- mlrlm . Esta pov. consiste em um lar<>o rectan
gular, com uma capella. no fundo, e o quartol do com':nanclanto· 
l!O principio, e ao seu comprimento tem mais urna rua de cada 
l ado, ambas pouco povoadas; tem unicamente 183 almas, que 
se sustentam prmctpalmente de peixe. As poucas cabeças 
de gado que possuem custam muito, a ir em augmento, porque 
a abundanC1a dos morcegos por a lli e tal, que não deixa parar 
os bezerros, e para escaparem são mettidos de noite em cur
raes; mm hem barrea~os, o gue dá muito trabalho áquella 
pob1~ gente.» No Dza;no da, Ytagem do D1· . Francisço José de 
Lacerd~. e Alme1da le-se : « Com marcha ele 12 leguas che
gamos ,L pov. de Albuque>·qtte, correndo sempre o rio a Sul 
com var~as voltas . Esta pov . é de miserave is, que passam a 
v1da chews de fome e nudez; o commanclante della só cuida 
em utilisar- se elo suor ~elles. Só esLão fartos ele palma. toadas 
correntes e rodas de p<eo. Para determinarmos a long . deste 
logar pelo eclipse do ~o ~atellite, nos demoramos nesta pov. 
divertidos das matenahdades do commandante. Foi deter
minada a lat_ 19° 0' 8" e a Iong . de 320° 3' 15" ., 

A LBU QUERQUE. Pov . do Estado de ?IIatto Grosso situada 
por 19o de Lat . S. e 59° 58' de Long. de Pariz ou 14~ 32' o. 
do Pão ele Assucar, no loaar onde o Paraguay, vindo de NXE . , 
encontra as serras de Albuquerque e desvia seu curso a E e 
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ESE 1 • Foi mandada er igir pelo governador Luiz de Albu
querque . O auto de sua fttudação, que se mandou registrar cui
dadosamente nas camaras e estações publicas ela capitania, tr az 
a data ele 21 de setembro de 1778. Conservou- se estacionaria o. 
pov. du:·ante quasi _80 annos_ com uma população de, quando 
mruto, loO alma~. Nao fo1 senao em fins ele 1856 que com a aber
tura da navegaçao do Paraguay, começou a tomar algum incre
mento . Desde 1855 mandara-se alli installar uma mesa de 
rendas . Ha JlÍ. muitos anno' que, sem motivo plausivel intt>o
duziu-se o nome de Cor·umbá., o qual aliás designava a~terior
mente a face septentr~~nal das serras de Albuquerque, para 
destgnar a pov. Em 18oo o governo ela pro v. afim de evitar que 
ele ftttm·o se tornasse inintelligiveis documentos politicos e his
toricos de algum valor, prohibiu que nas communicações o:fli
ciaes, se fizesse uso de semelhante denominação, a qual ·todavia 
prevaleceu, sendo até acloptacla na corresponclencia elo Governo . 
Vide, pois, Corttmbá. . (Barão ele Melgaço_) 

AL BU QUERQUE . Serra do Es tado ele Matto Grosso, si n 
gul<:r po L' sua fôrma que é a de um quacl r~clo formado pela r e
umao ae mu1·tos rochedos , tendo pouco ma1s ou menos 60 kils. de 
cada face . O rio Paraguay corr e ao longo da base oriental desta 
serra, que obt·iga- o a tomar uma direcção orien·tal. Defronte 
della lau!'a -se .o Taquary no Pa t·aguay. O Barão de Melga~.o , no 
seu Dwcwna,rta, d1z: ALnUQUERQUE (Serras de). Territorio em 
grande parte montuoso, situado na margem dir . do Para<>uay 
entre os pal'allelos de 19° e 19" 35' . J<;' um solido quadrangular 
de 10 a 11 l cguas ele largo. A face do N. , que corre de O. a E . 
é banhada em parte pelas aguas da lagôa de Tamengos ou Cá
ceres, e em parLe pelo Paraguay em uma extensão de duas le
guas, e ainda além, na pon~a ela serra. do Rabicho que fôrma a 
~ace oriental daquella serra, medeando um espaço ele duas le
gua,s de terreno alagadiço. As faces ele E. e S . são limitadas por 
pautanos e campos baixos, p or onde penetra por diversos pon·tos 
a inundação perioclica, até maior ou li!enor distancia elo interior. 
O lado occldental, que atravessa a linha divisoria do Brazil 
com a Republlca da Boli via, é formada por uma s6 matta de dif
ficil transito por não se achar ne!Ja agua par a beber na estação 
sêcca, e se1·em muitas partes alagadas no tempo das aguas. O dito 
tel'l'itor io tem mttitos logar es proprios para lavoura e campos 
para criação de gado, porém não em muito grando escala. Em 
um Aviso do ministro D . Rodrigo ele Souza Coutinho ao gover
nadot· Caetano Pinto, em 3 de março de 1798, vem annexa uma 
nota, da qual se deprehende que a face elo N. das serras ele Al
buquerque denominava-se antigamente serra de Corumbá .» 

AL BUQUERQUE. l\Iot>ro isolado na beira deoerta elo r io 
Paraguay, cinco leguas abaixo da foz do Miranda . E' mais co
nhecido pelo nome de morro da Piúva . (B . de Melgaço). 

ALB U QUERQUE BARROS. Pequeno nucleo colonial no 
mun . de Pelotas do E stado do R . G . do Sul. 

ALBUTUHY. Rio do Estado do R . G. do Sul, clesagua na 
margem esq. elo rio Uruguay . E' tambem denom inado Corn
mandahy. 

AL CAÇU Z. Arraial do Estado do R . G. elo Norte, no mun . 
de Papar i ; com uma esch . publ., creado. pela Lei Prov. n . 981 
de 11 junho de 1881; e uma capella . 

ALCAMÉA. Rio do Estado do Amazonas, all'. da margem 
dir. elo U1·aricoera, mais tat·de rio Branco, 011 tri b. deste, se
gundo outros . 

AL CANT AR A . Cidade e mun . do Estado do Maranhão, 
séde da com. ele seu nome, n'tLma collina de 60 pés de altura, 
sob1·e a lnt-hia de S. Marco,, a26 kils . ela cidade de S. Luiz, qt~e 
fica-lhe ft·onteira . Tem ttu1 porLo es:cellente com 38 palmos. de 
fuuclo entr e as pontas da Lage e de Jetahira. Possue cinco egreps: 
a i\Ia·triz, sob a invocação elo aposto loS . i\Iathias, a do Desterro, 
de S . Francisco, Santa Quiteria, e Rosario; dous conventos : o de 
N . S. elas i\lercês, fundado em 1659 sob a invocação ele N. S. dos 
Remedios, e o ele N . S . elo Carmo, fundado em 1645, casa da 
camara cadeia_ um forLe em ruinas, um phorol, duas eschs_ 
publs . ele inst. · prim . , etc . Foi antigamente aldeia dos Ameri
canos ou Tapuytapera; mais tarde cap . d~ capttant~ de Cuma~, 
sujeita ao antigo Estado do Maranhão . Fo1 elevada a. cathegona 

1 Segundo observações b::u:m!lctri~as <lo capit_ão P_nge,_ comma_ndante 
do vapor americano Watcrwttcn, iS"..?• Cornmbu. esta. actma do mvel do 
mar 3J6 pés inglezes ou ~O metros e 1 deClmetros. 
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de villa. em 22 de dezembro de 16 ·~8 e a ele cidade pela Lei P1·ov . 
n . ·24 de5cle julhocle 1836. O mun. comprehencle , além el a. pa 
r ochia da cidade, mais as ele S. João ill.e Côr~es e Santo An·t0nio ' 
e Almas. Tem 15.000 habs . Agencia elo corre io , E' com. ele ter
ceira enbr., creada e classificada pela Lei Pro v. n, 7 ele 29 ele 
abril ele 1835 e pel0s Decs . ns. 687 ele 26 de julho iil.e 1850 ; 4824, 
4825 e 4826 ele 22 ele novembro e 4840 ele d8 de dezembro ale 1871, 
4993 ele 3 ele j Lllho de 1872 e 5'158 ele 7 de novembro ele d.873. 
Comprehencle o termo ele seu nome, c1·eaclo o classificado pel0s 
Decs. ns . 173 de 15 novembro ele ili842 e 5458 ele 7 ele novembt·o 
ele 1873 . Per~ence ao 2o dist. eleitoral , cuja séde é a viHa de 
.Guimar ães . Em 1881, alist:a'l·am-se nella 93 eleitores . «A vi1la 
ele Alcantara escrevia. em 1820 o cot'Onel Antonio .i3ernard1no 
Pereira. elo Lago, que an·tigameOite cha~avam Ibapui-taper a., ~sbá 
em um a em in<:lncia de 60 pés, pouco .ma.ts ou menos, sobre o mvel 
elo mar · o seu calot· ele dia., e á so mbra, é ele 88° e ele noHe 78°, 
thermo~etro Farenheit . !As suas ruas são mal calç!llclas; tem 
bellos eclificios, e talvez elos que se cham:J.m nobres, 60, mas só 
em parte elo inverno são habHaclos, porque as famílias todas 
t'esidem quasi sempre nas suas fa zendas; ha dous .conven·tos, um 
elo Carmo e outro elas Mercês, e uma fl·eg . ele S. Ma.thias ; duas 
praças, a ela Matriz e a elo Carmo, e 11 ru as : a sua p0p. ele ve rão 
anela por 2.500 :1lmas e ele inverno pot• 8. 000 . O porto é bom , e 
en·tre a. pont:1 cl<t 'Lage até a ele Je~ahit·a o fundo é ele 38 palmos 
e onde podem fundear a tê cinco f'raga·tas, masque só com pratico 
podem eu trar e sahir; este ancoradouro é fac i[ protegei -o e ele
fenclel-o tambem elo lado ela villa e da ilha do Livramento. Ha 
aqui ·ta mbem excellentes salinas, e em a nnos orclinarios pode 
estimar -se a quantidade de sal aunuaJmente de 50 a 70 .000 al
queires ·" Ayres ele Casal descreve-a assim: « Alcanta?'a, vil1:J. 
gl·ancle, com boa casaria, e vis~osa;rnente sHuacla em ·terrreno le
van·~ado, ornacla com quatro ermidas, um convento ele Cat·melitas 
calçatlos, outt·o ele Mercenarios., e um for te assen·tacle no logat· 
onde existiu um hospicio de JesuHas; fica tres leguas ao NO. ela 
cap . O algodão elo seu territorio é o melhor ela prov . e o anoz 
a principal riqueza ele seus habi tadores . As salinas , que fi cam 
obr:1 ele ·tt·es milhas ao N. poderiam fornecer ele bom sal a mu itas 
provs. lSenclo administradas , como no tempo dos J es tütas, a 
quem pertenceram, . 

ALCANTARA. Log . elo Estacuo elo Rio ele Janeiro, na :f:reg. 
de Cordeiros no mun. ele Nyteroi: ligado a es ta cidade por uma 
es·tracla ; com uma esch . publ. ele ins·t. prim, creacla pela Lei 
P1·ov. n . 1988 de 1873. 

ALCANTARA. Estação ela E. ele F . ele Canta.gallo ,no muu, 
da cap.ital elo Es~a clo elo Rio ele Janeiro, no kil. 13.610 entre 
S. Gonçalo e Guaxincliba. A meio kil. dessa es tação é o pon~o 
inicial ela E. ele F. ele Maricá. 

ALCANTARA. Ponta na entrada elo porto elo mesmo nome, 
no Estado elo Maranhão. A i ele setembro de 1884 foi exhibüla 
elo n ovo pha1·olete ah i es·tabelecido uma luz branca, fixa, illu
minanclo todo o h ori zonte, em substituição da que h avia até 
então. O apparelho ele luz é lenticuh~;r ela 6a ordem. O plano 
focal el eva- se 22m ,OQ ao nível médio elas mar és e a lu-z será v~
si ve'l. ela clis·taucia ele nove mi lhas com tempo cl a1·o. Postçlo 
GEOGRAPITICA Lat . 2o 24' 50" S.; Long. d. o 'l3' 31il" O. do Rio de 
Janeiro ; Long. 41° 23' 50" O. Grw.; Long . 46° 44' 05" O. l"ariz . 

ALCANTARA. No po1"to cl:1 cidade deste nome, na margem ela 
hahia de S. Marcos, fronte irct á capitaa elo Estado elo Maranhão. 
fo i construido em 1763 por ordem elo governador Joaquim ele Mello 
Povoas, um r·or te sob a invocação ele S. Sebastião ; cahínclo em 
ruínas, D. Diogo ele Souza mandou reconEtt' uil-o no fim do 
seculo passacl9, com o no_me cl~ Ap ostolo 'S. 111c6t1zias, :1rm anclo-o 
ele nove canhoes, que estao hoje clesmoutaclos e o forte em a. lmn
douo . (Fausto de Souza. ) 

ALCANTARA. Rio elo Esta.clo elo Rio de J aneiro. Em sua 
n:J.scente não é mais elo que um ribeiro, porém, depois ele ter 
a travessado a es·tr acla ao N · ele. S . Gon.çalo (Ny teroi) e ele ser 
engeossado com o c:J.beclal ele vanos nbe1ros , torna-se mais largo 
e profundo. Desagua na ma rgem esq. elo Guaxmcllba. 

ALÇAPÃO. Na carttt ela ilha ele 1\'larajó_ de Velloso Barr eto 
vem flg uraclo um lago com o no~e de A1çapao, elo qual sahem os 
rios Cajutuba e Ganhoão que vao desaguar no Oceano clefron te 
ela llha Mexian:J.. O Sr. Fet-reira Penna, no seu tra,ba~ho _ela llha 
Manj6 faz menção do logo Alçapão na Fazencb elos Cl1JLl8H'OS. 

ALCAP ARRINHA . Log . elo Estado de Pernambuco, na 
f r eg. ele 'l.'racunhaem. • 

ALC 

A L CATRAZES. Com es·te nome são fi gm·aclog um ·banco a 
duas ilhas na fo z dos rios Gargahú e Pa rahyba em uma - 0111/'ta 
dcb baro·a, o·io e p O?'bO dcb Pcwahyba elo No,.·te, levantada em 1803 
por José Fernandes Porcugal (Arclt. Mil.) . 

ALCATRAZES. Reunião ele pequenas i lhas em fi•ente da 
cos ta elo EsLado ele S. Paulo, cerca de 24 kils. ao S. ela b!ll bia ele 
S. Sebas-tião. P osjção elo ancoradouro do NO. 24o 6' '10" S. e 
2o 32' 30'' O. elo Rio de Janei ro. Os índios as denominavam 
Uraâtaú, . 

ALCOBAÇA. Villa e mun . do Es·bado ela Bahia, séde ela 
com. elo se" nome, toos 170 31' 45" ele Lat. e 4 1° 31!' 45" ele 
Long. (Mouchez), á. margem esq. do rio Itanhem ou 1ta
nhaem, pt'of ima á ba.rrtt. Na r es posta enviada e1n ±881 pela 
cama1·a des te mun . rue quest. fot·mulaclo pel a :I:libl. Nac. 
l ê-se: « P elo lado ele E. é este mun. ba nhado pelo Oceano , 
e cercada a costa por gra ni!les reci fes na distancia de cinco l.eguas 
mais ou menos, nos quaes exis·tem os ca.naes elo Norte, 
Nordeste, Léste e Sueste, em que podem entrar n avios àe 
qua lquer calado, clirigiclos por praticos. A barra, a0 S. da. villa, 
cl í. entl"acla e sabida nas marés vi vas a lJa1·cos que clemandern 
10 ou 12 pa,lmos d'ag·ua, e sete ou oi to nas m!lJrés mortas, 
isto é, na prea-mar, comqua nto o Pl? t· to a O. ela Vi1la, apresente 
maior prof1.mdidacle.- Ha aigumas ilha s ele mangues e ele 
ma tbos no l'io, que pouco ou nada embaraçam a navegação.
Seu ~err1torio é banhado pelos ri0S Ita nhem e r.uanhentinga.-
0 mun . é gel'almen·be salubre, mas depois cl0s períodos chuvosos, 
na costa e es]3ecialmente nas margens elo Itanhem, appa
recem algum as vezes febres in temütten<tes e alg umas ele máo 
cat'acter. Ha.rissimo é o caso ele febre amarella e este mun. 
teve a felicidade de não tet• s i ~lo visi tado ijlelo cholera-morbull· 
- Os ma.is usuaes m iu eraes são : o bano de olm·ia, o saibro, 
a taba.tinga-vermelba e branca, e a pedr a calcarea no& 
t'ecifes de que já. tl'a tamos. Oons ta -nos ter-se encont1•aclo na 
cachoeira elo Hanh em pedaços de c'brystal vermelho, b1·auco 
e roxo, pos to que ignore-se o log, t• ele suas jaz idas, ass•inl 
c0mo ouro. - A villa ele Alcobaça fo i púmitivamente um l ogm· 
deserto e combaLido ele gentio bravio. Em 1747, pouco mais ou 
menos, principiou a ser ha~J itaclo este lagar por dons meraclore& 
ela então Villa ele Caravellas , por nome Antoni<> Gomes P ereira 
e Antonio Mendes, e em 1767 j á se contavam 25 a 26 habs. 
Desde esta ela-ta, sendo progress iva a concunencia ele mo
radores, e já ex istindo no twraial , em que se venerava o 
Glorioso S. Bernardo, em 12 ele novembro de 1772, pl'esente 
o Dr. José Xav ier Machado Monte iro, Cavalleiro professo na 
Ordem de Christo, elo Desemlbargo ele S. iVI . Fidelíssima llll-Reí 
D . José I, seu Desembargador numeraria ela Casa rila Sup
plicação, com exercicio ele Ouv1clor Geral, e P t•oveclor dD. 
~u rt i ga Cap itania _ele Porto Seguro, que t emlo felto prece~le]."' 
edli tal de convocaçao aos povos VlBtnhos ele Car avelllas e P 1·aclo , 
o erigiu em P arochia, que teve por Paclroeit•o ou Glrago o 
mesm0 Glot'ioso S. Bern!llrdo, tomando p osse success iva.men te e 
dando ~nst1tuição canonica á dHa parochia, o padre Pedro 
Affon so. Neste mesmo di a, á tarde, acompanhado de todos 
os habs., tan to ela nova paroch ia, como elas viHas visinhas, 
que para ahi haviam concorrido, o di to Dr. •i\Jlach :J.clo 1\'ionteiro 
dirigiu-se á praça , em que j á se achava prepar ado o pelourlinh0, 
e sendo ar vor ado este com as fórmulas do costume, erguendo 
elle a vo?:, alta e inbelligiYel, proclamou a nova Vil la de 
Alcobaça. em virtude ela Car·ta Régia de S . M. F1delissima ; 
ao que todo o pevo r espondeu com es trepitosos vivas a S . iVJ. 
El- Rei D. José I. Esta W. lla , na parte civil , per tenceu outr'orD. 
á vil~a e hoje cidade ele . Carave~las, sendo o p.rimeiro jui~ 
municipalletb1·a.clo c1ue vem acl mtlll ~'trm· ~u st1ç~, e~ 1842, o 
bacharel em clil·eito Leovegdclo d Amonm I< llg ueu·a.s. - A 
lJ0p. livt·e deste mun. será dle '1.000 a 5 . 000 a~ mas; a escuva 
ele 510 pela clasa ifteação r ecenteme nte feita. Desta pop. ha'Oitarn 
a villa 1.500 almas ma!is ou menos.- A lavour a. elo mun, 
consiste na cultura àe café, cacáo e fumo em peqneua escal a, 
mandioca, m!iibo, arroz, liúj iiio e mamona. A gt·ancle criação 
consiste em gado vaccum, cavallar , laniger o, ctllb r ttm e stunO· 
A !inclustt'ia fabril consiste unicamente em farinha ele man
dioca. - Dista esl:J. viUa cerca ele 90 1eg uas cla Capital elo 
Estado, cinco leguas a0 S. de Car avellaG, e ·r1 ua.ko ela villa 
do Prado ao Norte. , A Carta l'{.egia qtte cr eou a villa de 
Alcobaça ·bem a da.ta rile 3 ele março ule <1755. E' com. c1e seguncl~J, 
entrancitt, creaclfl. pel<~ Lei iPr ov . u. 14'17 ele 4 c1e setem bro de 
1874 e classificada pelo ])ec. n . 5759 ele i ele out ubro do mesUJO 
a nno . Pertence ao 6" clis~. eleitoral, cuua séde é a cidade de 
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Ilhéos . Em iSSl alistaram-se nella 88 eleitores. Tem duas 
eschs. publs . de inst. prim. Agencia do correi~. Estação 
telegraphica. Monsenhor Ptzarro, em_ suas ll{ems . H~ts: T . V, 
p. 147, diz: «Concorrendo suffictente povo a cnlt1var as 
margens proximas do rio Itanhem no dist. de Caravellas 
que eram habitadas por índios, cuja situação assás se alongava 
ào auxilio parochial, craou por isso a Portaria de 9 de 
novembro de 177'1 uma parochia sob o titttlo de S. Bernardo, 
ond~ os colonos novos pudessem achar . mais promJ?tos os 
Santos Sacramentos, e satisfazer os precettos da egreJa. De
terminando os Alvat·ás de 20 de outubt•o, e 22 de dezembro 
de 1795, e a Carta Regia de i1 de novembro de 1797, que as egrejas 
firmemen~e estabelecidas, mas conservadas com a natureza de 
amoviveis subissem á classe das colladas, entrou esta a gozar 
da prerogàtiva de pet·petua; e tendo-a parochiado p_rimeiro_, COJ?O 
vio-ario eocommendado, o padre Pedro Affonso, fot seu prtmeirO 
pr~prietario o padre João Ferreira Villaça, desde o mez de 
julho de 1797. A pouco mais de 460 chegará o numero de 
!reguezes, obrigados a sacramento, cujo povo, obedecenclo á 
Vara da Com. de CaraveUas nas dependencias do fôro ec
clesiastico, é sujeito nas matarias Ch':is ao Governo da Bahia, 
a quem pertence a correição da Villa, fundadn. ahi no anno 
de 1772 com o titulo de Alcobaça, nome que então se deu ao 
territorio, distante sete l eguas da villa de Sllinto Antonio de 
Caravellas ». 

ALCOBAÇA. Parochia do Estado do Pará, no. termo de 
Baião. Orago S . Pedro e diocese de Belém . Foi Cl'eada pela Lei 
Pro v. n. 661 de 3l de outubro de 1870. Denominava- se S. Pedro 
de Pede,-neiras do Alto Tocantins, nome que foi substituído 
pelo actual em -virtude da Lei Prov. n. 845 de 23 de abril de 1875 
E' ahi o ponto terminal da es trada entre os Estados do Pará e 
de Goyaz. Pertence ao 2° dist. eleitoral, cuja séde é a cidade de 
Cametá. Tem duas eschs. publs . de inst. prim . 

ALCOBAÇA . Forte do Estado do Pará, a 144 kils. S. da 
cidade de Cametá, na margem esq . do Tocantins. Serviu de li
mite aos Estados do Par á. e de Goyaz, juntamente com o dos 
At·roios, que fica-lhe f1·onteiro na margem opposta daquelle rio. 
«Em 1782, diz'Baena, mandou o governador geral José de Na
poles Tello de i\lenezes engastar, debaixo da direcção do major 
engenheiro João Vasco Manoel de Braun, em situação uma le
gua inferior do riacbo Caraipé, outro logar com o appellido de 
Alcobaça e annexo a elle um forte de fachina, chamado de N. S . 
de Nazareth, cavalgad~ de seis peças de arLilhat·ia do cali bre me
nor que o mediano, c~JO loga1· fo1 trao~plantado em ~7~3 pelo 
go-vernador D. Francisco de Souza Cou·t1nho para um s1 tw fron
teüo á ilha do Ararapá ou A rapa pá, entre a cachoeira Tapai
unacoara e Guariba, dando-lhe o nome de Arroyos». 

ALDEA . Parochia do Estado da Bahia, na com. e termo de 
Nazareth a 13,9 kils. da séde do mun. na margem dir . do rio 
A.ratuhip~ . Orago Sant'Anna e diocese archiepiscopa.l de 
S . Sahador . Foi em principio uma capella da freg. de N . S . 
d' Ajuda da Villa de Jagu~t'ibe, sendo depois ele_vada i cathe
goria de parochia pela Let Prov . n . i32 de 2 de JUnho de i840 . 
Tem 5.103 habs . e duas eschs . publs . de inst. prim . Pertence 
ao 5° dist. eleitoral, cuja sede é a cidade de Nazaretb . Em i88i 
alistaram- se nella 58 eleitores . Agencia do correio, creada pela 
Portaria de i3 de agosto de i881. Foi elevada a villa com o 
n ome de Arat~thipe . 

ALDEA . Parocbia do Estado do Rio de Janeiro . Vide Ped•·o 
d' Aldeta (S .). 

ALDEA .. Antiga parochia do Estado do R . G. do Sul, na 
com . e termo da cidade de Por to Alegre, na margem do rio 
Butucarahy e a 30 kils. da capital. Foi fundad a pelo governa
dor José i\larcellino de Figueiredo que, reunindo os indios 
Butucares, e algumas familias de Tapes, a lli os estabeleceu . 
Orago N. S. dos Anjos e diocese de S. Pedro. Foi creada 
parochia pelo Alvará de 22 de setembro de i795 e elevada 
á cathegorta de villa com o nome de Gravatahy pelo art. I da 
Lei Prov. n . 1247 de 11 de j unhodei880. Tem4.700 habs. Vide 
Gravatahy . 

ALDEA. Log . na cida~e de San~arem do Estado do Pará 
A • Portaria de 1 de fe,•eretro de 1873 creou ahi uma esch. publ. 
de. inst . prim . 

ALDEA. Log. na cidade de Cametá elo Estado do Pará. A 
Portaria de 25 de outubro de ·1872 creou aht uma esch . publ. de 
i.nst . prim . 
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ALDEA. Pov. do Estado do P ará, no muu. de Mocajuba, á 
margem dir. do furo Tauarehe . 

ALDEA. Log. no dist. de Brotas do Estado de :Matto Grosso 
com uma esch. publ. mixta de inst. pr im ., creada pel a Lei 
Pro v. n. 665 de 22 de setembro de 1885. 

ALDEA. . Ilha do Estado da Bahia, no rio S Francisco 
entre Chique-Chique e Remanso (flalfeld.) . · 

ALDEA. R io do Estado do Pará, no mul).. de Bragança. 
ALDEA. Rio do Estado do Sergipe ; nasce no sitio Gado 

Bravo e desagua no Japaratuba no sitio Tapuyo da freg. da 
Capella . Nunca secca. (Inr. loc . ) 

ALDEA . Rio do Estado do Rio de Janeiro, nasce na serra 
do Leandro e clesagua no mar defronte da ilh·a de Itacurussá . 
Proximo á sua foz fica a ponta da Aldea. · 

ALDEA. Corrego do Estado do Rio de Janeiro, alravessa a 
estrada do Commercio e desagua na margem esq . do corrego 
d_os Ferretros, aff. do ribeirão da Cachoeira Grande que o é do 
rto Utum (Pla-nta hydro-topopraphioa da estrada do Commcrcio , 
por Conrado Jacob Niemeyer. 1844 .) 

ALDEA. Rio do Estado do Rio de Janeiro, nasce na com . 
de Nyterõi e lança-se no Macacú pela margem esq . abaixo do 
Porto das Caixas, n~ com. de l\aborahy. E' navegavel da freg. 
ele N. S. da ConceiÇao do Porto das Ca1xas em àiante. Atl'a
vessa a estrada ele Niterõi a I taborahy . Recebe o Capuaba 
Carro, Vargea, Ca bussú e Ti ngidouro . ' 

ALDEA. Ribeirão do Estado de Minas Geraes. n asce n as 
extremas do Es tado com o de Goyaz, reune-se com o ribeirão elo 
Carmo, tomando então os dous o nome de Barra da Egua, com 
que,vão desaguar na margem esq . do S. Pedro, trib. do P ara
catu (Inf. loc.) 

ALDEA. Ribei rão do Estado de Goyaz, desagua n a margem 
esq. do ribeirão daAnta,trib. da margem dir. do Araguaya 
(Cunha .Mattos, l tinerario .) 

ALDEA DA PEDRA. Log. do Estado do Rio de Ja neiro, 
na freg. de S . José de Leonissa do termo de S . Fidelis, á 
margem do rio Parahyblli . Foi creada capella filial curada da 
freg. de S. Fidelis pela Lei Prov. n . 17 de 4 de maio de i842. 
Tem agencia de correio. Vide Leonissa. 

ALDEA DA PEDRA. Eshação. da E . de F. de Cantagallo 
no ramal deste nome ; no Estado do Rio de J aneir o. 

ALDEA DE BAIXO. Pov. elo Estado da Bahia, na com . 
de Chique -Chique, na margem do rio S . Francisco defronte da 
pov . de .Malhadas, que fica na margem opposta. ' 

ALDEA DE S . .TOÃO . Log . domun. de Itanhaen do Estado 
de S. Paulo, com uma esch. publ. de inst. prim. 

ALDEA DE S. LUIZ. Assim denomina-va-se antigamente 
a actual f reg. de S . Vicente Ferrer no mun. de Rezende, no 
Estado do Rio de Janeiro. 

A LDEA DE S. PEDRO. Vasta ba.hia, profundíssima, agi
tada com os ventos NE. e SO., na lagôa de Ararnama, do 
Es·tado do Rio de Janeiro. Tem iS ki.ls . na maior largura 
Ha ahi um porto de embarque, ondem tocam os vapores da 
Companhia Jordão & C"- Tem importantes salinas. 

A LDEA DO ARATICÚ . Segundo a autoridade do arcipres~e 
Dr . Monteiro de Noronha, a Villa de Oeiras, no Estado elo 
P ará, teve seu primeiro estabelecimento com o nome de Aldea 
do Aratioú . Baena é da mesma opinião . Foi essa a ldea 
mi ssionada pelos Jesuítas . 

ALDEA DO CAMPO. Antiga aldea ao S . do rio Doce, 
na distancia approxi:nada de 18 kils. ao N. da Aldea Velha. 
Em i557 foi fundada pelo jeauita Affonso Braz . Seus habs. 
ernpregàvam-se no fabrico e exportação da cal. 

ALDEA DOCE. Log . do Estado de Minas Geraes, no dist . 
do Bom Despacho e mun. de lohauma (Santo Antonio d? 
Monte); com uma esch . publ. de inst. prim., CI'eada pela Le1 
Prov . n. 2923 de 25 C de setembro de 1882 . 

ALDEA FLOR. Foi o primeiro estabelecimel!-to da actual 
Villa de Canguaretama, no Estado do R . G. do r or~e . 

ALDEA GRANDE. Aldea de selvagens no mun , de Mi
r anda, Estado de Matto Grosso . Em 1885 contava i03 indi
víduos, sendo 58 homens e 45 mulheres . 
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·ALDEA MARIA . Log. a 90 kils. da capital do Estado de 
Goyaz . Sob o titulo Inclust?"ÍCh elo arnic•ntho em Goyaz pu
blicou o Sr. Roberto Boussú no P~tblicaclor Goyano de 23 
ele Outubro de 1SS6 um artigo, elo qual e:dradamos o seguinte : 
«Encontrei n.a Aldea Maria, a 15 leguas desta capital, ricas 
jazidas ele aouan·tho, a pouca clis·tancia umas das outras e de 
primeit'a qualidade : claro, J:l.eYi vel, sedoso e de lona:os fios. 
Colhi diversas amostras, uma das quaes o:fl'ereci ao Museu 
Nacional>>. 

AL DEAMENTO. Bairro em S. João Baptista do Rio Verde; 
no Estado de S. Paulo; com uma esch . publ. ele inst . prim. 

ALDEAMENTO AFFONSINO. Parochia do E~tado do E . 
Santo. no mun. do Cacboeir o do Itapemirim, regada pelo rio 
CasteÜo. Orago N. S .. da Conce_ição e diocese de ~ · Sebas
tião. Foi creada pat·ochla pela Le1 Prov . n . 9 de 1v ele no
vembro ele 1S71. A população é calculada em 2.000 habs. Per
·tence ao 2o dist. eleitoral, cuja séde é Beneven le. Tem duas 
eschs. pttbls . ele ins·t . prim . Passou a denominar-se freg-. ela 
Conceição elo Castdlo pelo Dec . n. 12 ele 19 ele Fevereiro de 
1S90. . 

ALDEAS ALTAS. Antiga com . elo Estado elo Maranhão, 
m·eacla pela Lei Geral ele 15 de janeiro de 'lS32 e composta dos 
termos de Caxias e do Brejo. A Assembléa Prov. separou 
della a Villa do Brejo para crear a nova com. deste 
nome. dando (tquella as denominações ele Caxias e S. José 
dos Mattões . A actual cidade de Caxias conservou por muito 
tempo os nomes ele Aldeas Altas e de Caxias das Aldea~ 
Altas. 

ALDEA VELHA. Pov. do Estado elo Rio ele Janeiro, na 
foz do Tio elo seu nome, ·tritJ, do S. João. 

AL DEA VELHA . Pov. elo Estado elo Rio de Janeiro. na 
freg. de Itambye mun. de Itaborahy ; com duas eschs. pÍlbs . 
de inst. m·im., Cl"eaclas pelas Leis Provs . n . 1759 de 30 de no
vembro de 1S72 e 2105 de 26 ele dezembro ele 1S74. 

ALDEA VELHA . Rio do Estado do E. Santo, no mun. de 
Guat'apar y . E' form ado elo mesmo hraço ele mar que fórma o 
porto de Gual'apary. E' navegavel por canoas grandes e lanchas 
em conducção de cargas. 

AL DEA VELHA . E' assim tambem denominado o rio 
Santa Cruz, no Estado do E. Santo . 

ALDEA VEL!'!A· ;Rio elo Estado do Rio de Janei1·o, jtm
ta-se com o Ipuca e va1 desaguar na margem esq. do S. João. 
Jun·t@ a elle existiu outr'ora ;~. a1clea de Ipucá. Recebe o rio ela 
Capueira. 

ALDEA VELHA DE GUARAPARY. Aldea do Estado 
do E. Santo, no 1i.mn . ele Guarapary, sobre a margem esq . elo 
rio deste nome, a nove kils . a O. daquella Yilla; com u·ma esch . 
publ. de inst . prim . , creada pelo -art. I da Lei Pt·ov. n . 21 ele 
i3 de novembro ele 1875. 

ALDEOTA. Mol'l'o no mun. ela Ca;pi·tal elo Estado do 
Ceará. 

ALECRIM. Log. elo Estaclo do R. G. do Nor te, no mun. de 
Cauguare'tama . 

ALECRIM. Log. no mun . de Aguas Bellas no Estado de 
Pernambuco. 

ALECRI M. Subl!l'bio ela freg. de S. Braz do Suassuhy ·no 
Estado de Minas Geraes . · ' 

ALECRIM. :Morro na cicla;de ele Caxias no TIJst~clo elo Ma
ranhão. Acha- se ahi em construcção um qua.rtel. (Vide 
Aguclo . ) 

ALECRIM. Serra elo Estado de Sergipe, no mun. deIta-
baiana. 

ALECRIM. Serra elo Estado ele Minas Geraes, no mun. da 
Pedra Bt·anca. 

ALECRIM. Morro elo Estado de Goyaz, nas pt·oximidades 
do rio S. Badholomeu. E' elevado, arido e pedregoso, Saint
Hilaire esteve nelle. 

AL ECRI M. Serra do Estado de Mat·to Grosso. Junto a el!a 
corre.m os rios Alecrim e Parnahyba. Di% o Dr. S. ela Fonseca 
( Dicc. cit .) ser essa serra um espigão ela serra ela Chapada e que 
por ella passa a es·trada pat·a Goyaz. 
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ALECRIM. Rio do Estado do Pa raná., atl'. do rio do 
Peixe, Serve ele divisa é. freg. ele S. Jet·onymo do termo elo 
'l'ibagy. 

AL ECRIM. Pequeno r io do l<Jstado de Minas Geraes, aff. 
elo rio Preto, que o é do Arassuahy. · 

AL ECRIM. Rio elo Estado ele Matto Grosso; nasce na serra 
elo seu nome e desagua no Parnahyba, aff. do S. Lourenço . 

AL EGRÃO. Log. do mun . do Pereira no Es·tado elo 
Ceará. 

AL EGRE. Villa e mun. do Estado elo E. Santo, ex- pm·ochia 
do mun . do Cachoeiro do Itapemirim, i'egacla pelos ribeirões 
do Alegre e Conceição. Orago N. S. d<t Penha e diocese de 
S. Sebastião,, Foi ct·eada paro chia pela, Lei Pro v. n. 339 de 23 
de julho de d.S5S. T em 2.7ti9 habs . ]!;' ligada por uma estrada ás 
freg-s. elo V eaclo e S. José elo Calçado. Agencia do correio. 
Padence ao 2° dist. ele i tol'fll, cuja séde é a cidade de Anchieta 
Em 1SS1, alista.ram-se nella 45 eleitores. I<'oi elevada a cathe~ 
goria de villa pela Lei P1·ov. n. 18 ele 3 ele abril de i8S4, que 
constituiu se11 mun. com as parochiÇI.s do Alegre e de S. Miguel 
elo Veado e com o clist . eleS. José do Calçado. A freg. está 
assente á margem esq. elo rio Alegre, em um lagar ven·tiJado e 
salubre . SLta matriz, ereC'ta sobt·e uma pitoresca collina, domina 
toda a pov., o que produz muito all't'<l!davel efl:'eito. Exporta 
café e produz abundantement e c<11nna ae assucar, algodão, fumo 
milho, feijão, arroz e mandioca. E' separada da freg. elo 
Cachoeira do Itapemirim pelo Vallão elo Morro Secco. Sobre 
suas divisas vide eutre outt·as a Lei Prov. n. 2 de 21 de outubro 
de 1SS6. Nella Jicam os lagares denominados Valia do Souza, 
Ponta do Norte e Café. A 16 de setembro de 1SS7 foi inaugu
rada a E. F . elo Cachoeit•o do ltapemirim ao Alegre, com um 
ramal para o Oas·tello. A linha parte do Cachoeit·o e, seguindo a 
mat'gem clir. elo Itapemit·im, t ermina no Alegre com um per
curso de 50 kils . Da estação ele Mattosinhos, a 17 ki ls. do 
Cachoeira, parte o ramal elo Castello, na extensão de 22 kils . 
As es·tações são quatro : Cachoeira, Mat·tosinhos, Alegre e 
Castello. 

AL EGRE. Loí(. no mun. ele Miritiba do Esta.clo elo Ma
ranhão, ao lado ai r. elo rio Periá. 

ALEGRE . Log elo Estado de Pernambuco, na :!'reg. de 
S. José ela Ag@nia e mun. de Agua P1·eta. 

ALEGRE . Pov. do Estado de Pernambuco, na com. ela Bôa 
Vista, na margem esq. elo rio S . Francisco, cerca de oito kils. 
ao NE. ele Petr olina. 

ALEGRE . .A.n·tiga capelia da freg. de S. José elo Ca·rinbanha 
no Estado da Bahia. E' sécle da freg . de S .Toiio elos Geraes, 
creadapelo ar~ . Ida Lei P1·ov. n. 209S de 1S de agosto de 'iSSO. 
Tem uma esch. publ. ele inst . prim . , creacla pela Lei P rov. 
n . 1393 de 4 de maio de 1S74'. 

AL EGRE. Arrai al do Es·tado da Bahia, no ·termo de Sento 
Sé, com uma esch. publ. de inst . prim., creada pela Lei Prov. 
n . 2106 de 23 ele ftgos to ele 18SO . 

AL EGRE. Log. elo Estado ele S. Paulo, na estrada de 
Cananea . Desse ponto parte o ramal para X~ririca. A clis~ 
tancia da colonia ele Canauéa ao Alegre é de 381<,7H. 

AL EGRE. Log. do Es·tado de S. l?aul o, no termo de 
S. João da Bôa Vista, com extensos cafes<tes e uma each . 1mbl. 
de inst. prim. 

AL EGRE. Log. ela· Estado de Min<ts Geraes, no mun. de 
Grão- Mogol. 

ALEGRE. Log . na margem do rio Taqua1•y no Estado de 
Ma·tto Grosso. 

ALEGRE. Fazenda na margem esq. elo rio S. Lourenço, 
cerca elo 66 kils. abaixo da foz cio Cuyabá, no Estado de Matto 
Gt·osso . 'rornou-se notavel por ter sido, em H ele junho de 1S67, 
o lagar ele encontro entre o vapor parag:tayo Salto ele Gv.c~yra 
e os vapDres nacionaes An-tonio Jo'i.o e JMt?"~'i e a fL>rça expe
dicionaria, que vol taya ele Corumbá para a Capita1. «No tempo 
das agtms, diz o Dr. S . ela; Fonseca (Dicc. ctt.), quando a 
enchente 1nuncla o vasto terri'torio ccnhecido po r p con.Wncoes ou 
lago elos XW1·r:•yes, esse sitio eleva- se sobranceiro (~s maiores 
enchentes. A eLleclil'igiru m-se as monções de S. Paulo, vindas 
pelo 'l'aquary, onde deixavam o rio noutro si·bio iclentico e 
tam bem chamado PottJo Aler;re, e encurta.ndo distancias, · cor· 
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ta>am a rumo por cima de florestas e campos inundados, or a 
em direcção ao Paraguay, ora em direcção a este ponto». 

ALEGEE. Ponla na costa occidental da lagôa Mirim, 
no Estado elo It. G. do Sul. Jaz na Lat . S. ele 32° 24' 
e Long . Occ . ele 9° 13' 20" do meridiano elo Rio de Ja
neiro. 

ALEGRE. Monte de areia na costa do Estado do Maranhão 
_, por 67° NO . da barra das Preguiças e á distancia de 24 milhas 

da ilha de Sant' Anua. 
ALEGRE . OuteiJ."O no mun. de Santa Luzia do riu Real 

e Estado de Sergipe, com vista aprazivel para o alto mar 
(Inf. loc.). 

ALEGRE. Monte elo Estado do Rio ele Janeiro. no mun. cl0 
Saquarema, em terras onde o VL>conde de I taborahy teve um:1 
fazenda. 

ALEGRE. Serra do Estado de S . Pa ulo, no mun. de S. João 
ela Bôa V ista (In f. loc. ). 

ALEGRE. Morro do E~taclo de S . Paulo, no mun. ele Gua
rehy . 

ALEGRE (i\Iorro). Itambé ou tromba da senado Paraguay, 
que é avistada de;;te rio a E:'i!E. elo Descalvado. Dista quatro 
a seis kils. do rio. (Dr . S . da F onseca . D icc . cit.) 

A L EGRE. Rio do Estado do i\Iaranhão. nasce na serra 
de Itapicurú e entra no rio ParnahylJa defronte da ilha de 
S. Gonç:1lo. 

ALEGRE. Riacho do J~stado da Bahia, no mun . do Re-
mansú (In f. loc .) . ' 

ALEGRE . Riacho do Estado da Bahi:o., banh a o mun. da 
Abbaclia e desagJa no rio Azul, trib . elo Itapicurú . 

ALEGRE. Riacho elo Estado da Bahia, no mun . de Ca
rinhanha. (In f. loc.) 

ALEGRE. Ribeir ão do Estado do E. Santo, reg:1 a parochia 
do seu nome e clesagua no rio I tapemir im, 42 kils. acima da 
cidade do Cacboeir o elo Ilapemirim e a 102 da foz . Recebe o 
ribeirão do Café . Sua foz é o ponto terminal ela E. ele F . I tape
mirim, que pertence á Compan hia ele Navegação e E. de F. 
E . Santo e Caravellas . O Dicc. Geog. elo Estado dá esse 
ribeirão desaguando no rio Itabapoana. 

ALEGRE. Ribeirão que rega a parochia do Campo Alegre 
e lança-se no Parahyba pela margem çlir. acima de Rezende, 
cidade elo Estado do Rw de Janen·o. 

ALEGRE. Ribei..rão do Estado de S. Paulo, aff. do rio 
S . Jose. Limita a freg. de S. José do mun . do Parana
panema. 
· ALEGRE. CorregG> do Estado de S. P aulo, banha o mun . 

ele S. João da Boa Vista e desagua na margem esq . do rio da 
Prata, atf. do Jaguary . 

ALEGRE. Rio do Estado elo Paraná, no mun. de Guara
tuba ; clesagua na bahia deste nome. 

ALEGRE . Rio do Estado do Paraná, corre entre as f<tzen 
das ele Monte Alegre e Fortaleza e Yai desaguar no rio Tibagy 
(Inf. loc .). 

ALEGRE. Arroio do E>taclo elo R . G. do SLil, fôrma ou é 
trib . elo rio Ijuhy Grande, aff. elo Ur ltguay . 

. ALEGRE. Ribeirão do Es·taclo de Minas Geraes, aa·. elo 
r1o Gloria, nas d ivisas da f•:eg . de S. Francisco do Glori a . 
(Art. li d<L Lei Pro v. n. 2306 ele 11 de julho ele 1876.) 

ALEGRE. Corrego elo i!]stado de Minas Geraes, aiT. do 
t•io S. Francisco, trib . elo rio Gra nde . Banha o mun. elo 
Fructal. 

ALEGRE. Corrego do Estado de Goyaz, aff. do r ibeirão 
elos Bois, que é tdb . elo rio Maranhão. No Dicc . ele J. M. P. 
de Alencaslro (llisc. da Bibl. Na c.) é mencionado esse rio 
como tdb. do Anicuns Grande, aff. do rio dos Bois. Do mun. 
de Santa Luzia nos fazem menção ele um rio Alegre. aff. da 
margem esq . do rio Maranhão. · 

ALEGRE . Conego do Estado de Goyaz. banha o mtw. ele 
Santa Luzia e desagna na margem clir. do rio S. Bartholomeu. 
(Inf. loc. ). 
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ALEGRE. Rio do ll:sLaclo de Matto Grosso; nasce na serra 
de Aguapehy, proximo ao rio deste nome, recebe a cerca ele 
36 kils. distante elo Guaporé as aguas do rio Barbados e ent ra 
na margem esq . elo Guapore, tres kils. ao S. da cidade de Matto 
Gt·ooso, proximo á foz do Sararé e a cerca ele 280 kils . das 
origens do Gnaporé. Tem maia ele 220 kils . ele curso e é no
taYel pot· ser delle que pt·e tendeu-se a foi" mação elo canal que 
devia ligar ~ agnas do Amazo~as ás do Prata pelas do Agua
pehy. O barao de Melgaço ass tm clescreYe esse rio: «Rio, cujas 
f•mtes, sttnadas pela Lat. ele 16° na exkemiclacle de SO . da 
serr.1 de Aguapehy, distam poucos palmos das do rio deste 
nom ' , e correm quasi parallelos . Menos de uma milha distam 
um elo outro no local, onde se despenham da serra, sete leguas 
a NE . ele sua origem . Dahi o Alegre dit•ige-se a N . e NO., 
serpenteando no valle for mado pelas serras de Aguapehy e 
S3.nta Barbar a . Ao encostar-se a es ta , fôrma uma grande 
cachoeira . Vai depois a O. entrar no Guaporé, meia legua 
acima ela cida de de i\Iatto Grosso . Tres leguas acima desta 
confl. o Alegre recebe pela esq. o r io dos Barbados, que vem 
do S ., e tem sua fonte na lagôa Rabecoa, 50 milhas ao S . ela 
cidade ele Ma lto Grosso . Sobre a margem dit· . deste riD dos 
Barbados está si tuado o estabelecimento ele Cazalvasco . Foi 
pela primeira vez navegado em 1738 . A respeito elo seu vara
douro para o Aguapeby, vide este ul timo nome.» Fo i descoberto 
em '1738 (Vide .i\áem. Ghron. da, Gap de 111 rNtto Grosso, ~rinci
J'''lmente da Pt•ovedOJ'Ía d~• F'a:.enda Real, etc., por 1< elippe 
José Nogueira Coelho . Rev . do Inst . Hist. '1'. XIII p. 136 .) . 

ALEGRE. Bahia á margem dir. elo P araguay, seis kils. 
acima ela foz elo Jacobina; no Estado ele Matto Grosso . (Dr . S. 
ela Fonseca V ice . cit. ). . 

ALEGRE. Cachoeir a no rio Doce, no Estado de Minas 
GeL·aes . E' mencionada por d' Al incour t. 

ALEGRE. Vide Mi?·itiba. 
ALEGRE ESPERANÇA. Log . do Estado de S . Paulo, no 

mun . elo Bananal. 
ALEGRES. Villa e mun. do Estado de Minas Geraes, na 

com. de l~aracatú; banhada pelos rios Verde e Catinga, tribs . 
do Paracatú, proxima da serra de Andrequicé , Omgo Santa 
Anna e diocese de Dia mant ina. Foi creada parochia pela R e
solução de 31 ele maio ele 1815, incorpor ada ao mun. de Para
catú pelo § I a r t . I da Lei Prov. n. 1713 de 5 de outubro de 
1870 ; elevada á cathegoria de villa pelo a rt. I da Lei Prov. 
n. 1993 de 13 de novembro ele 1873 . A pop. é avaliada em 3.000 
habs. Pertence ao 16o dist. eleitoral, cuja séde é a cidade de 
Paracatú. Em 1881, a listaram-se nella 23 eleitores . Sobre suas 
divisas vide, entre outras, a L ei Prov . n . 3272 de 30 ele outubro 
de 188..!. Dista de Parac~.tÍt ponoo menos ele 120 kils. Sua pop . 
empr ega-se na cult ura de cereaes, criação de gado vaccum e 
cavallar, no cortume da solla e couros miudos, na ex tracção de 
sali tre e na mineração . O clima é salubre, menos á margem · 
dos rios . Agencia do correio. Duas eschs. publs. de inst. prim. 

ALEGRES. P arochia do Estado de Minas Geraes. no mun . 
da Pedra Branca . F oi crea.da pelo art. II ela Lei Prov. n. 2281 
de 10 de julho de 1876. Pertence ao i! 0 dist . eleitoral , cuja 
sécle é a cidade de Pouso Alto. Orago S. José . Foi desmembrada. 
do mun. ela Christina e annexacla ao ela Pedra Branca pela 
Lei Prov n . 3275 de 20 de outulJro de 1884. '!'em duas eschs . 
publs. de inst . prim . 

ALEGRES. Rio do Estado de Minas Geraes, banha a pov. 
elo seu nome e desagua no ri o Sap:teahy. Recebe o rio elo V in
tem. (Inf. loc .) 

ALEGRES. Rio do Estado de Minas Geraes; nasce na serra 
das Almas e desagua na ma rgem esq. do rio Catinga, atf. do 
Paraca·tú . 

ALE GRETE . Cidade e mun. do Estado elo R. G. do Sul, 
sécle da com. elo seu nome, em ter reno mais ou menos eleva:clo, 
na margem esc1 do Ibira puitan (rio ele Páu Verm~lho), 42 küs . 
acirna da jnncção deste rio com o Ibicuhy. O terntorw do mun. 
é hanhado pelo arroio Sat·andy, qu~ o separa elo mun · ele San~a 
Anna elo Livramento (art. Il da Lei Prov . ~- 761 de 4 de maw 
ele 1871), nelo a rroio Lageaclo Grande, Chapeo,, Açouta Çavallo, 
Vaccaquá', C a verá, Saican. Itape,ry a ~mtros · ~ perco~ndu p~la 
Serra elo Cavel"á. . A criação ele gado e o prwctpfl:l, senao o umco 
ramo de riqueza desse interessa_nte mun. DepDls da campanha 
de 1812 formou-se na m>trgem dtr. elo !'lO Inhanduhy um acam
pamen ~~ ele tropas portuguezas, do qual or iginou-se uma aldeia 
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com a invocação de N . S. ela Conceição da Apparecida; na cam
panha ele 1816, porém, os independentes dos Estados H espa
nhóes, quancl? es:pulsos pelo cap itã.o-gr;ne t•al Marquez c~o Ale
grete, incencharam a nascente p~v . CJUG u.esa ppru rece u, deuando 
apenas vestlgws à e sua ex1steneta. O Marquez elo Alegr ete fez 
en:tão constnür uma pecruena egrej a na m a t·gem esq. do rio I.bi
rapuitan e em torno della começaram a edificar os habs . da 
Appar ecida, o que deu origem á boje flor escente cidaJde elo Ale
gr ete, cujo nome to rnou em r econhecimento ao seu illustr e pr o
tector e f undador. O co nego João Pedro Gay em sua Histol"ic~ da, 
R epublt'ca Jestática, do POA·INJUClllJ diz á p. 391 o seguiu te a 
r espei to dessa cidade . « No Jornc~l do Commercio, publicado nl) 
Rfo de Janeiro, em29 de junho ele 184~, n. 176, tratei de u~a 
maneüa mais extensa elo que o wosso faze r a&'o.ra, da fundaçao 
da então vil la d' A. legeete. O gener a l_ Abreu ro~ o fundador ~1<1: 
dita pov., e o Marquez d' Alegrete, f01 seu gra nde protect01:- E01 
estabelecida nos limites da fl'eg . de S . Francisco de Bor.J a , ele 
que ao principio foi filia l com~ cla ra.men_te se vê de uma cnba 
official do revet'endtssuno pt·ovlsor vtgarw geral de 19 d e abrtl 
de 1820 , segundo as ordens de S . Ex . Revm. e r egistrada no 
Arcbivo ecclesiastico da com . de S. BorJa . » Foi elevada á ca
thegor ia de villa por Dec . de 25 de otrtulJro ele 1831, sendq in
stallada em 3 de junho de 1846 . Cidad e por Lei Pro-v . n. 399 de 
22 de janeü•o ele 1857. Seumun . , a lém da parochi a da cidade , 
comprehende mais o cUL·ato ele N. S . do Bom Despacho. E' com. 
de segunda entr . , et•eada pela Lei Prov . n. 185 de 22 ele Oll!tubro 
de 1850 e classiftcada pel os Dec~. ns. 1211 de 29 clejulbo de 1853 
e 5080 ele 4 de setembr o de 1872. A cidade tem tres julgados àe 
paz, diver sas escbs. publs . de inst. prim . e a lgumas a ulas par
ticula r es de inst . secundaria ; um quartel , boa ma·triz; thea.tro 
e casa da camara . Agencia do correio. E' séde elo 3o dist. elei
toral. Em 1881, alistaram-se na parochia da cidade 231 eleito
r es. Sobre limites vide: Lei s Provs . n. 477 ele 23 ele clezembl'O 
de 1861, n. 584 ele 30 de novembro ele 1866, n. 703 cle !') de se
tembro de 1869 e n. 762 de 4 de maio de 1871. 

ALEGRETE . Log. do Estado de P ernambuco, n a freg. àe 
S. José da Agonia e mun. de Agua Preta. 

ALEGRETE . Log. do E st ado do Para n á , sobre o rio Tibagy. 
Ha ahi um a ponte. 

ALEGRETE. E' o nome de um dos nucleos da colouia Si
nimbú; no E stado do P araná. 

ALEGRIA . Vil1a e num . do Estado de S. Paulo, ex-parochia 
do mun . de Cajurú, a 45 I~Us . ao S. de Batataes, a cujo mun . 
tam bem perten ceu; na margem dir. ele rio Desfi ladeiro, trib. 
elo Pardo . Orago Santo An·tonio e diocese de S. P aulo. Foi 
creacla p arochia pela Lei Pro': . n. 7 de 28 de fevereiro ele 1866; 
incorporada ao mun. do Ca,1urú pelo art . XLII da Lei P1·ov. 
n. 41 de 3 de abril ele 1873 ; elevada a villa pela de n . 2t rle l!O 
de março elE> 1885. Faz parte clo 9° dis t. eleitora], CU.J a sécle é a 
cidade de Casa Branca . Em 188~ , a listar am-se nella 20 elei
t or es . 'I'em cerca ele 3 .000 habs . e duas eschs. pttbls. d e in~t. 
prim., t endo sido a do sexo feminino creada pelo art. li ela Lei 
P!."ov . n. 19de 17 ele março de 1882 . Foiannexada á com . elo 
Cajut·.ú pe la_ Lei Prov: n . 92 el e 6 de abl'il de 1887. Agencia elo 
conew . Fo1 o mun. mstall ado a 7 de abril ele 1890 . 

ALEGRIA. Par ochia do Estado de S . P aulo no m un. de 
Lençóe>- Orago S. Sebastião e diocese de S . Paulo . Foi creada 
parochia pela L ei Prov . n. 22 de 28 de fevereiro de 1889. Er a 
antigamente a pov . denominada Pederneiras . 

ALEGRIA. L~g . no mun. de Ban·as do Estado elo Piauhy, 
sobre o r io Longa . 

ALEGRIA. Log. na freg . de Barreiros elo Estado de Per
nambuco. 

ALEGRIA. Ilh a do Es-tado do R . G . do Sul, no ri o Uruguay. 
E' despovoada e -tem cerca de 800 bra ças de ex·tensão. 

ALEGRIA. Serra do Estado de S . Paulo ne mun. de Cajurú. 
ALEGRIA. Sa lto no r io Batovy e E stado de Matto Grosso . 

ALEGRIAS. Log . do Estado do R. G. do Snl, no dist. de 
Cacimbi nhas. 

ALEGRIAS . Sert•a do E stado elo R. G. do Sul, no mun. de 
Piratiny. 

ALEGRIAS . Arroio do Estado elo R. G. do Sul , r eunido ao 
San·ta Maria vai desaguar no Pir a tiny, trib. do rio S. Gonçalo. 
E' atravessado pela E. de F . do Rio Grande a Bagé, 
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ALEIJADOS. R iacho elo f!J staclo ~!e Santa Catharina , no 
mun. ele S . J osé . 

ALEIX O. Fur:o na marge m esq . do rio Negro, no m un. da 
cap . do Estado do Amazonas . 

ALEIXO. Lago elo Estaclo do Amazonas, á mar gem dir. do 
rio des te nome, no mun. de Maháos . 

ALiEIXO. La:gôa elo Estado lil.e Ser g ipe, no mun. da Es tancia. 
ALEIX O . Lagôa JlO termo da Cachoeir a do Estado da Bahia. 
ALEIXO. Rio elo Es·taclo de S. l"aulo, banha o mun. de Ca-

nanéa e d esag ua no I'trup itanguy. 
ALEIXO (Smrto). Log . do Es·tado do Rio de J aneiro, na 

com. e termo de Magé. Possue uma fab1·ica cle ·tecidos, situada 
a 12 kils. daquella cidade, nas fl'a[das da formosiss i m a serra 
dos Orgãos . F oi essa fabrica fundada em 11:\<18 e bem 120 teares, 
que podem emprega·r 250 a 300 opet·a rios · limi ta-se ella a tece e 
algodão gt·osso, que é o mais procurado .' 

ALEIXO ~Santo). Ilh a elo Estado ele Pern rumbuco, a duas 
e meia milhas paJ r a, o S l:D. ela bar r a do Serinhaem ; n a Lat. S, 
de 8o 331 20u e 350 451 de Long. Occ. do m eridiano ele Green
wich ou 8o 351 50u S. e 8o 61 44u ill. do Rio de J aneit·o (Vita l 
de Oliveira). Fica a i.ucla a fS milh as ao SO. 4 }2 S. do cabo 
Santo Agostinho. E' ele propt·iedacle particular, toda ele pedras 
e coberta ele re i v a pela .face el o SE. Ao NO. ·tem uma pequena 
pra ia com coqueiros . Deste l ado ex is te um atlcoradouro; m as, 
quem quizer demanclal- o, eleve a ·t-teneler para uma res ti nga que 
sabe ela ilha a esse mesmo rumo, na qua l vê-se o mar elil'ecta
mente a l'l'eben·tar . « Depois que se h ouv&r passado para o S. 
dell a , diz o pratico Philippe, orce para E. passando encostado 
a ella,_ devendo fundear em fre n-te a um a casa de telha que existe 
no meto elos coquelt'os ». A entrada par a es'te a ncoraclot.ioro deve 
ser feita passando pelo N. da ilha um pouco proximo á mesma. 
Vide Formoso. 

ALEIXO ( San ·to~ . Pequeno rio do Estado elo R io de Ja
neiro. a !:f. d a margem esq . do Su ruhy. 

ALEIXO (Sa nto),. Ribeirão do E stado de Minas Geraes, no 
mun . de Cabo Verde. « A duas leguas eh~ fre"". de Santa Rita 
do Rio Cla ro, n a fazenda do cidadão Joaq~im Anacle to ele 
So dza Vieü·a, existe uma gt'ande e linda cachoeira formada 
pelo ribeir ã-o Santo Aleixo, cuj as aguas cah em ele uma aHura 
superior a 100 me·tt·os, constituindo uma formosa cascata» . 
(A'I.manack ele Minas, 1884, p. 343). 

ALEIXO (Santo) . Ca:nal no mun. de Guarapary, no Es-tad6 
do E. Santo . Par~e el o logar em que ter mina o rio Aldea 
Velha até o logar denollllinado Aleixo. Tem 16 p a lmos de 
l ar go. F oi sua a bertura contrac·tacla em 30 de mar ço de 
1854 . 

ALÉM IDA PONTE . Pov·. elo Estado d e Seegipe, n o mun. 
da Estancia, com duas eschs . publs . ele inst. prim. 

ALÉM DO CARMO . Parochia do Estado ela BaJhi a , n a caiu. 
e t ermo da Capital, assentada sobre a·, emminencia da collina 
qu~ orla a bahia ele 'l'odos _os Santos ; n a cidade aha . Orago 
Santo. Anto n10 e d1ocese ele S. Salvador . Foi creaela par o chia 
pelo bJSpo D. Pedro ela Silva em 1648. Tem 16.@00 h abs. , cinco 
esc h~. publs. ele inst. pJ:Tim. e um julgado ele paz. P oss ue as 
egre.1as ele N. S . ela Co nce ição elo Boqqeirão, S . José dos Bem 
Casados , :'if. Se nhora do Resgate, Rosarinho elos Quinze Mys
t erios, SS . Cor ação d ?. J esus, capella ela Lapinh::~, convento de 
N . S. ela Solednde e recolhim en to de N. S . dos P erdõea . E' 
séde ào 2o dist. eleitoral. Em 188!1., a listaram- se nella 305 elei
tores. Nell a fica o ID ique, b )nito l ago ele agua àoce, pota vel e 
ele muito boa qualid oude, ela qua l se abastece ·toda a cidade da 
Bahia por meio ele e ncanamentos e chafarize3 da e mp~·eza da 
Companhia ele Que imado . Possue uma linha de bon [Zs com ·tres 
r amaes, que vão ao ReLil·o, :i Soledacle e ao rio Vermelho; e 
uma ou·tra circula.r. 

ALÉM DO· €JARMGl (Sa ut0 A nlonio). Antiga forta leza do 
tempo ele D . Lh ogo ele Menezes ; sust3n·tou reunidos comba·tes 
d?-ra nte as invasõ.es d e 162'1, 1627 e 1.637, principa lmente n~>.ta, 
dtante ela qual ver11 quebrar-se o poder elo pri•ncipe Mauncw. 
Ap~z~r ele . r ecous-tru i cla no principio do secttlo pass ado, hoje 
es La mut1hs <tela para a defesa , por seu máu estado e grande 
numero de habitações, que tem ao redor. (Faus·to d e Souza). 
No Alma,nak ele~ Ra,hic~ ele 1881 encon bramos o segui nte a res
petto da fortaleza ele Santo Antonio: « Foi edificada · em 1625. 
T endo o governador D. Francisco de Moura Rolim informado w 
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Philippe Ili do serviço que â coroa havia prestad~ um preto, 
escravo do vi""ario da F'reguezia ele Santo Antonw, o qual, 
durante a gue"rra hol!andeza, numa occasião, trepado em um 
genipapeiro com um sacco de pedras, matava ~ 'Pedradas 
quantos holbndezes podia alcançar, mandou El- Re1 hbertar o 
preto a expensas da Fazenda Publica, e fundar a fortale2la no 
Iogar do genipapeiro, com o nome de Sant~ Antonw,_porque 
Antonio chamava- se o preto, a quem E1- Re1 fez capttao com-

, mandante ela mesma fortaleza . Foi esta r ecoostrmda em 1703, 
sendo governador geral D. Rodrigo da CosLa» . 

AL EM P ARAH YBA. Cidade e mun . do Estado de .Minas 
Geraes na com . de seu nome; si~uada no valle do rio Para
h)'ba 'por cuja mar""em prolonga- se numa extensão de 4 ~ 
kils.,' n'uma zona salubre e fertilissima; ligada ao Estado 
do Rio de Janeiro pelas pontes de Porto ~ovo do Cunha e de 
Mello Barreto, aquella de r odagem, e esta de passagem do 
trem do Ramal do Sum1douro ela E . de F. Leopoldina . Suas 
ruas são r egu lares . Além da matriz, que está collocacla uo 
ponto mais elevado ela praça , poss ue a capella ele N . S . da 
Conceição no Pot·to Novo do Cunha. A cidade es·tá d ividida nos 
cinco bairros : S. José, Porto Novo, Tres Ranchos, .Officinas e 
Villa Laroca. Orago S. José e dircese ele S . Sebasttão do R to 
de Janeiro. Foi creada parocb ia pelo Dec . de 14 de Julho de 
1832 ; villa pela Lei P ro v . n. 2678 de 30 de novembro de ISSO, 
installada em 22 de janeiro de 1882 . Elevada á ca tbegorta de 
cidade peJa de n . 3100 de 28 de setembro de 1883 . Lavoura ele 
café fumo, milho, feijão, ar roz e mandioca. Pertence ao 9° 
dist~ eleitoral, cuja séde é a cidade ele Leopolclina . Em 1881, 
a l istaram-se nella 81 eleitores . Em 1888 todo o mun. Linha 
353 eleitores . O mun., além da parochia da cidade, compre
hencle mais as de Sam'Anna do Pirapetinga, Madre de Deus 
d' Angustura e S . Sebastião da Est~·ella e os povs. do Porto 
Novo do Cunha, Conceição, Limoeiro e Atet·rado . Sobt·e suas 
divisas vide : art . I § U da Lei Prov . n . 2678 ele 30 de novembro 
de 1880, art . I da de n . 2934 de 23 de setembro, 3039 e 3050 de 
23 de outubro ele 1882 e n. 3587 ele 28 de agosto ele 1888. T em 
cerca de 6.000 habs. e duas eschs. publ.s . ele inst . prim . Agen
cia elo correio. Estação telegrapbLca. A 22 ele fever eiro de 1883 
sentiu-se um tremor de terr:i. nessa cidade . O mun. é regado 
pelos rios Parahyba do Sul, Pantauo, Aventureiro, Floresta, 
Limoeiro S. P edro, Conceição e Peixe. O clima é bom, mas 
nos meze~ de abr il e maio, principalmente no Porto Novo do 
Cunha apparecem fe bres bil iosas. Em 1886 h ou ve alguns casos 
de feb're amarella. Sobre a fundação dessa cidade, info!·ma
l'am- nos elo seguinte : « O percur so do rio Parahyba do Sul 
nessa f r e"' . é de O. para E. Tem a f reg . 26 kils. beira -rio, e 
de S. pa1~ N. cerca de 12 kils . na maior extensão, que foi ro
teada em 1818 pelo Padre Miguel Antonio ~e Paiva,. o qual 
fundou a primeira capella, onde se acham hoJ.e a~ officmas da 
Companhia Leo.polclina, e fez doação para a 115reJa matr1z. ele 
quatro kils . , betra r10, etres.na mawr extensaopara ~centro, 
em cujas terras acham- se hOJe' a elegante matt•tz e a cidade de 
S. José» . Entre as estradas de 'rodagem que ligam essa cidade 
a diversos pontos do Estado .notam- se a .q11e par.te da freg. e 
vai para a cidade da Leopoldma, a ~enom1nada L.lmoetra, que 
vai para Santo Antonio elo Aventuretro e para a cidade de Mar 
de Hespanha, e a que parte da estação da E. de F .. Central do 
BrazLl. E' servida pelo ramal desta v1a ferrea, clenorrunado ramal 
do Porto Novo e pela E . ele F. ~eopolclina . E' com. ele 1_a en
t r ancia creada por Acto de 3 de JUlho ele 1890 e classificada pelo 
Dec . n . 589 de 19 do mesmo mez e anuo . 

ALÉMQUER . Cidade e mun . elo Estado do Pará, na com. 
de seu ·nome, ex- termo da com. de Santarém, 22 milhas ao 
_r . desta cidade, no lado oriental da boca do igarapé Ita
car a.rá, que alli entra do N . no Paraná-mirim do Amazonas, 
chamado geralmente r io cl'Alemquer; separada elo mun . de 
S11,ntarém pelo igarapé Curecaca. Foi a antiga aldei a dos 
indios Barés, estabelecida em principio com o nome de 
aldea de Surubi'lt, na margem dir . elo rio Curuá, na rrtes
ma pov. que tem este nome e a que foi dada a denominação de 
Arcozellos . Foi, talvez; pela insalubridade do logar, removida 
para a boca elo I~acarará, onde os .capuchos ela Piedade, s~~s 
missionarios, contmuaram a admmtstral-a até o anno de it:JS 
em que o capi_tão, genera_l Francisco ~avier de .Men clouça Fur
tado governactor do PaTa, elevou- a a catbegor1a ele v!lJa, com 
0 n~me de Alémquer, titulo que por odios po lít icos l he fo~ 
tirado em :1832 pelo conselho elo governo, m.as. que pel a Let 
Prov. n . '140 cle23 de junho de 1848lhe fo1 rest1tU1do . Em 11 de 
j aneiro de 1849 foi installada . Fo1 elevada a ctdade pela Le1 

Prov . n . 1050 ele 1.0 de j unho ele 1881. A agricuHura está con
centrada exclusivamente na cultura elo cacâo, de que h a nume
r osas plantações no mun. , notando-se grande carénci~ de 
braços para este e ou tros ge,neros . A industria pas toril nao se 
desenvolve por cau5a das cheias annuaes do Amazonas que 
inundam as campinas . Exporta castanhas, cacáo , peixe e 
algwu charque, sendo o lrausp~rte fe i to ger almente em canôas 
dentro do mun . e uo vapor que faz escala por aquelle por to . A 
cidade possue cinco extens.~ s ruas, bem a linhadas, pararelJ as , 
cortadas em angulos rectos po t• novo . travessas ; tem tres 
praças : a elo Occidente, ela Matriz e do Paço Munic ipal ; um.a 
igr eja matriz, lemp'lo vasto e rtcamente prepara~o i . Paço Mu m
cipal e Cadeia, com um portteo de columnas JOnicas e l aclrl
lbado ele mosaico · um cemiterio com capella, etc . A pop. do 
mun . é de 4.441 h~bs . Tem tres eschs. publs . de inst prim . 
na villa e uma no l ogar denominado Maena . Agencta do 
co rr eio, cr e:.tda pela Portada. ele ~O cl: ja n.eit•o ele 1881. ~er
tence ao 6o dist. ele itoral, CUJa sede e a c tdade de Santarem . 
Sobre limites vide: Lei P 1•ov . n . 636 de 19 de outubro de 1870, 
n . 804cle 19 de mar ço de ' 1874, art. Il ela de n . 830 ele 5 de abril 
de 1875 n . 857 de 31 de março de 1876. No mun . eucon'tr am- se, 
além d~ rio Amazonas . o Curuá do Norte, tambem denominado 
Curuá- panema, o lVIamiá, ~ir irim , Maqui, Cuipeu~ , Jabu~ú , 
Itacarará e os lagos Curua, Bôtos, Barros, Macura, T os·tao, 
Uruxy, Curumú e Capintuba , Compreh~nde o pov. Macurá . 
Foi cr eada com. pela Let Pr o v. n . 114::> de 29 ele março de 
1883, e. classificada de 2"' entrancia pelo Dec . n . 118 de 3 de 
janeiro de 1890. O illust raclo Sr . Manoel B:.~e na no ~e Lt t r a
balho Infm·mações sobre as Gomaroas do Est.a.clo do Pa•·a_ ('1885) 
diz o seguinte a respeito dessa ctclade : «A CJclacle de 1Uemq~ter 
es tá situada á margem oriental ele uma pequena e;:;seacla, íor
mada junto á foz do igarapé ltaca,rará, CJ_Ue alli ,entra ao N: no 
Par anám irim, chamado tambem Jgarape de Alemquer . F01 an
ti,.amente a aldeia de Sttntbiú, m issionada pelos captLchos da 
Pledacle e fica a 42 kils. e 500 metr os da séde da com . e a 
687 kils . e 500 metr os ela capital. Clima sadio, aspecto agr~~ 
clavel, ruas parallelas, boas casas, quasi todas ter reas,. t>greJa 
matriz, tres eschs . pu b is . , sendo duas elo sexo masculin~ c~m 
95 a lumnos e uma do femtmno com 32 alumnas, cenuteno, 
paço munic'ipal, um per iodico - Gazeta de Alem que?·'· (fun
dada a 23 de julho ele 1883), collector1as geral e y rovJ?cta] , 
a"'encia elo correio, um trapiche, uma padar1a, 1llumw açao 
e·tc . Son~éru o mun. terre110s baixos ou ca.mpinas de exce.ll entes 
pastagens, varzeas onde ba numer osos cacoaes culti vados, e 
terras al tas nas quaes se encontr a m abundantes castanhaes . 
Inelust-ria pastoTil em augmento, commercio impor·tante . Ex
porta castanhas, cacáo, peixe, cou t'os, carne de xarque e gado 
em pé . Tem communicação a vapor com a séde da com . , com 
a capital e outros pontos do Estado» . 

ALEMQUER. Quartel na estrada ele S . Pedro de Alcan- . 
"Iara, no Estado elo E. Santo . Já não exis<te . 

ALENCAR. Rio do Estado elo P ar aná, desagua na mar
gem dir . do Santo Antonio, t r ib. do Tguassú . 'fem 10m de 
largura na boca. 

ALEXANDRA. Colonia particular do Estado do Paraná, 
fundada pelo snbclito i.ta1iano Sabino 'l"J:ipoti em virtude d? 
contract.o, que foi rescindido pelo Dec. n . 6550 de 13 de a?rü 
ele 1877. Demora ao SO . d:1 bahia de P aranaguá e a 14 luis. 
ela cidade da mesma denom inação . Compõe-se dos nucleos : 
Morro do Inglez, Toral e S. Luiz. 

ALEXANDRA. Estação ela E . de F . de Paranaguá a Cu
r,ytiba, no Estado elo Pa.raná, no kll. 16.180 e a um,66i de 
altura sobre o nível elo mar . . 

ALEXAN DRE . Ilha do Estado do Pará, no r io T~cantins . 
acima das ilhas da Bagagem e proxi ma elo igarapé Punentel. 

ALEXANDR E. Ilha elo rio Doce. (Dioo. Geog1·. do E stado 
do E. Sa1rto .) 

ALEXANDRE. Arroio elo Estado elo R . G. elo Sul, afl'. 
do rlo Umguay pela margem esq . 

ALEXANDRE AFFONSO . R ibeirão do Estado de Goyaz, 
atravessa a ma tta de seu nome e. vai a~ rw do Peue, t n b. 
do Araguaya . (Cunha Mattos . It~nen:vno . ) 

ALEXANDRE DIAS. Ponta no. i nte r ior. ela bahia de To
elos os Santos , no Estado ela Bahta, pr onma da bah1a de 
Aratú . _ 

ALEXANDRE SIMOES. Log. na margem cl ir . elo r io 
Santa Maria, no Estado elo R . G . elo Sul. Ahi a :l de março 
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de i8±5 o g~neral barão de Caxias, commandante er~ chefe do 
exercito impel'lal, pt"oclamou officHtlmente a pacdicaçao daquel
le Estado. 
' ALEXANDRIA. Um dos quarteirões do dist. da Cabel

leira pertencente ao termo do Bonito, no Estado ele Pernam
buco. 

ALEXANDRINA. Uma elas secções da ex-colonia do Cas
tello, no Estado do E . Santo . 

A LEXANDRINO. Cot·rego do Estado de Minas Geraes, aff. 
do rio Pirapetinga, que é trib . elo ~at·ahyba . ~· margeado 
pela E. de F. Leopoldi na a tê a estaçao do Recre10 . 

ALFAIATE . Passo do rio Piratiny. mun. deste nome e 
Estado do R . G. do Sul. 

ALFAIATES. Log . do Estado de Minas Geraes , no mun. 
de Qneluz . 

ALFAMA . Sacco situado jlllrto a barra elo Rio Grande• 
ao S.; no Estaelo do .R . G . do Sul. Segundo o enge nhe irO 
Guilherme Ahrons, e esse sacco separado da bal'l'a umcamente 
pelos bancos de areia, que f01·mam a mesma bart·a. 

ALF ANDEGA . (Ramal ela) . Na E . de F. de Batttrité, no 
Estado do Ceará. Tem :lh,6,22 ele extensão e foi inaugurado a 
7 ele setembro ele 18i9. Vide Bc~t~tYité. 

.A.LFAV.A:CA. Ilha elo mun. ela Capital Federal, na Praia 
da Gavea, proxima da ilha do Funil. 

ALFEN.AS . Cidade e mun . do Estado de Minas Geraes, 
na com. do seu nome , assen·te sobre um platô de terra r oxa 
qu e produz extraordinariamente café . Ignor a- se ao certo a 
data em que teve logat· a fundação dessa cidade. Sua capella 
foi ediftcada por esforços de João Martins Alfenas e José 
Mal'tins Alfenas, qtte clet'am o nome á pov . Foi creada 
freg. pela Res. ele 14 de julho de 1832; vllln., com o titulo 
de Villc~ F'ormoscb ele Al{'<!nas, pela Lei Prov. n.W90 ele 7 de 
outubro de 1860, sendo installada em 14 de otrtLtbro ele 1861 ; 
elevada á cathegoria de cidade pela ele n . 1611 de 15 de OLÜU
bro de 1869 . Visto haver em Goyaz outra cidade com o nome 
ele Formosa e com o fim de evitar íi·equentes enganos, deter
minou a Lei Prov. n . :l791 de 23 ele setembro ele 1871 que essa 
cidade se denominasse simplesmente All'enas. Pertenceu em 
pt·incipio ás coms. do Sapucahy e Rio Geancle, sendo em 1870, 
Rela Lei Prov. n . 17±0 de Sele outubro, incorporada á com . de 
vabo Veede ; em 1873, pela de n . 2002 de 15 de novembro, 
incorporada á cl~ Tres Pontas; e em 1877, pela de n. 2378 ele 
25 de setembro, annexacla á elo Rio Jacuby, de que ·tornou
se séde . Esta ultimlt com. passou a denominar-se Alfenas pelo 
art. IV da Lei Pro v. n. 2376 ele 30 de otrtubro ele 1884. (Vide 
Rio Jc~cuhy). Foi classificada com. ele 2a eutrancia pelo Dec. 
n . 416 ele 31 ele maio de 1890. lt cidade além da velha matriz, 
hoje consagrada a N . S . do Rosario, ela capella ele S. Miguel, 
situada no cemtterio, e de outra ele San·ta Cruz erguida em uma 
montanha a um kil. de distancia, e á qual vai o povo em romaria 
a 3 ele maio, possue a nova matl'iz ela invocação de S. J osé e 
N . S. elas Dô1·es, benta a 30 de setembro ele 1883 e constmida 
graças aos esforços do vigarlo da parochia o conego José Carlos 
Martins . A cultura mais geral da freg. é a de cereaes e café. 
plantando- se ta.mbem canna. Cria-se gado vaccurn e porcos, 
de que faz-se grande expor tação . O mun . é percorrido, entre 
outras, pela serra do Mamona! e banhado pelos rios Sapucahy, 
Machado, Caçhoeil'inba, S. Thomé, Pedra Branca. Pertence ao 
1.3o clistricto eleitoral , cuja séde é a cidade ela Campanha. Em 
1881 alistaram-se nella 96 eleitores. T em quatro eschs. publs. 
de i;s ~ . prim . _<\genéia do correio. O mun. é constituiclo pelas 
paro chias ela cidade , ele N. S . elo Carmo ela Escaramuça, 
de S . Sebasti ão do_ Areado, de~ · Joaqui~ ela ~erra Negr:a, de 
N . S. da Conceiçao ela Boa V1s ta, e de S. J o ao do Re·t1ro do 
Barranco All.o. Sobre suas divisas vide, en·tre otltr:l.s, as Leis 
Provs. ns. 1558 e 1560 de 20 de dezembro de 1868. n. 1905 de :l9 
de julho ele 1872, n. 1992 de 13 ele_ novembro ele 18i3, n . 20~4 
de 24 de clezem bro dP. 1874. n. 21::>1 de 30 ele outubro ele 187o, 
n. 2673 de 30 de novembro de 1880 , n. 2938 ele 23 de setembro 
de 1882, n. 3356 de 10 ele ou tubro ele 1885. 

ALFERES. Dist . ela colonia do Itajahy, no Es·taclo de 
Santa Ca·tharina. E' banhado pelo rio Itajahy- mirim. 

ALFERES . ilha no rio Abaeté, aff. do S . Francisco; no 
Es~ado ele Mi nas Geraes. Denominavn-se antigamente ilha do8 
Amores. 
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ALFERES. Ribeirão do Estado de San ta Catbarina ; é um 
braço do rio Nova Trento, afl'. do rio do Braço. · 

ALFERES. Vide Sc~cco elo Alferes. 

ALFERES ANGELO. Ribeirão do Estado de S. Paulo, a:ff. 
do l'io Parahyba; nas divisas elo mun. ele Jacarehy. 

ALFERES BENTO. Log. do Estado de S. Paulo, sobre o 
rio Parahyba, ela estr ada de S. J osé· elos Campos a Caragua
tatuba. H a ahi uma ponte . 

ALFIE. Parochia elo Estado de Minas Geraes. ·no tet·mo de 
I tabira, proxima da margem di r. elo r io Piracicaba, a '14 kils . 
E. da cidade ele Itabira, ligada ao Sacramento Grande por uma 
estrada . Orago ~an·t' Anna e diocese de Mariana. B'oi Cl'eada 
parochia pelo §XII do ar·t . I. ela Lei Pro v. n. 184 de 3 ele abril 
de 1840, que incorporou-lho o cm·ato ela Prata. Tem 4.000 habs. 
um julgado ele paz e ·tres esc:hs. publs . de;i,nst. prim. Agencia 
elo corr ew. Pertence ao 3° cllst . elettoral , CUJa sécle é a cidade de 
Itabira . Sob1·e limites vide: Lei Prov. n. '1 208 de 9 ele agos·to 
de !1.864, art. 2° § i 0 ela ele n . 1899 de 19 de julh0 ele :l872 
n. 2622 de 7 de janeiro de 1880; n . 2876 ele 20 de setembr~ 
de 1882. 

ALFREDINHO . Ribeirão elo Es tado! de Santa Catbarina 
aff. ela margem esq. do rio do Braço. ' 

ALFREDO. Ribeirão elo Estado de Santa Catharina, aff . . do 
r i o elo Braço pela margem esq . 

ALFREDO CHAVES. Pov. no lllUU . de Benevente, (hoje ci
dade de Anchieta), do Estado do E. Santo, com uma capella, 
Era ou·tr'ora o nucleo Castello . Agencia elo Correio. 

ALFREDO CHAVES. Colonia do Estado do Paraná, fun
dada em 1878 a 33 luls. cleCurityba com colonos em sua maioria 
venecianos. Está situada em terrenos annexos ao nucleo ele 
Santa Candi da, a margem ela estrada que se dirige para o Ar
r aial9ueimado. Tem ('1889) u.ma pop. de 229 habs., composta 
de :l3t> rtal1anos e 94 braztleuos . Foi elevada a villa com o 
nome de Colombo pelo De c . de 8 ele janeil'O de :1.890. Possue 
plantações ele milho e feijão . A salubridade do clima e a ex
cellencia das terras asseguram prosperidade e bem- estat• aos 
colonos, em geral dedicados ao trabalho . 

ALFREDO CHAVES. Foi essa a denominação dada ao 
territorio colonial ftmdado na mar gem clir. do rio elas Antas, 
em continuação ela ex-colouia D. Isabel ; no Estado elo R. G. 
do Sul. 

ALGIBEIRA. Cncboeira no rio Gurupy, que separa o Estado 
do Pará do do Maranhão . T em uma altura consideravel, mas 
pouco perceptível, por ser extensa a quéda das suas aguas. 

ALGODÃO. Pov . elo Es·tado elo Piaul'ly, no mun . do P1.1Jrna
hyba. 

ALGODÃO. Pov. do Es·taclo do Ceará, no mun . de Q.uix:era
mobim . 

ALGODÃO. Dist. do ·termo de Ver tentes elo Estado de Per
nambuco . 

ALGODÃO. Log. elo Estado do Rio de Janeiro, na freg . ela 
Na·tividade. 

ALGODÃO. Serra elo Estado elo Parahyba do Norte, no mun. 
de At·eia, ao poente da cidade deste nome, na distancia de 48 
kils. Ao S . dessa serra ha uma gl'llta de fôrma irregular onde 
encontram-se sepultadas em areia Jinissima muitas ossaclas hu
~a'?-as, que parece terem sido para . ahi transpo1·tadas pelos 
J11d1gen::ts . Nella penetra bem a cl::tl'lelade, mas não entra a 
chuva . Dentro ela grn tt~ ha pinturas e ca1·acteres feitos cOJll 
tinta encat·nada. Sobr e a serra ha olhos d'agLut, casas e muita 
cultura .-" Toda a serra ele Caxexill e a elo Algodão, no Brejo ela 
Are ta, sao compostas quas t exchtstvamen te de granito e ferro, 
chegando este em algtms lagar es até a superficie, de modo a 
permittir a mineração a elescober·to. , (R.el. ela Pci!Y'c~hyba 
:1.886.) ' 

ALGODÃO. Set•ro do Estado das Alagoas, á margem do rio 
S. Francisco, proximo ela cidade elo Pão ele Assuca.r e das serras 
do Pau Ferro e de Trahiras. 

ALGODÃO. Ponta na ilha ela Gipoia, situada em frente do 
mun . de Angt·a elos Reis, no Estado do Rio ele Janeiro (Mou
chez . ). 

ii02 
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ALGODÃO. Ilha do Est-ldo do Rio de Janeiro, no mun. de · 
Para~y. proxima ela s ilhas Seraambi, Oôcos, Meros e Ra.tos. O 
pon·to mais elevado dessa ilha fica a 250m acim:.t do mvel do 
1nar. 

AL'JODÃO. Pequeaa ilha do Estado do Rio de Janeiro, !la 
b:.thia de Angra dos Reis, eatre a PontJ. Grossa e a de Cap
byb:t, em frente da parochia de Pa .. ra. ty-mil"im. Pertenceu em 
1836, áfreg . de S. João Baptist:J. de Mamaguá. 
· ÀLG:)DÃO. Ilha do Estado do Rio de Janeiro, na bahia de 
Angra dos Reis, na fl'eg da Ribeira. 

ALGODÃO DA SANTA CRUZ, Log . do Estado de P er
llamb ttco, na f l'eg. de Santo Amat·o de T aqua1.·atiuga . 

AL'JODOAES. Pov. do l<lslado do P a rahyba do Norte; na 
com. de S. João, na margem esq. do rio Pa rahyba, a cinco 
kils. · de sua confl. com o S. Mig uel . 
· ALGODOA.ES. Ri:tcho do E<;t:J.do de Pet·nambuco, va i para o 

Suape e est3 para o Ocearro. 
ÃLGODOAL. Ilha do Estado do Amazona;;, no rio Solimões 

defronte de S. Paulo ele Olivença. 
ALGODOAL . Col'l'ego do Estado de S. Paulo, banha o mun. 

do Ribeirão Preto e de;;ag uano ri beirão elo Cascalho, aff. do rio 
Mogy-guassú (In f. l oc .) 

ALGODOAL. Lago do Estado do Pará, no . Baixo Nha
mnndá. Dm·ante o inverno tem communicação por meio de hn·os 
com outt-os hgos que ficam-lhe proximos . E' (ormado pelo rio 
J amat•i ao .desaguar no Nha.mundá, ou an tes é a foz do Ja mari. 

ALGODOAL. Correcleir ,"' no rio Piracicab:J. : no Estado ele 
S. Paulo. · 

_ ALGODOEIRO. Log. elo Estado da Bahia, sobre o rio Cochó 
n a f reg. do Senhor Bom Jesus elo Rio ele Contas .. 
. ALGODOEIRO Dist. no mun. de Gttara puava, no Estado elo 
Paraná, nas ma1]ens do rio Iguassú, entre os a rroios Mi ngau e 
Cachoeirinha, aros . da margem dir., e os arroios Pale1eirinha 
e LtJCiano, aills . da esq , todos do Ig uassú. Por ahi passa a es
trada que communica os campos de Guarapuava com a cdonia 
militar elo Chopim. E' assim denominado por terem al rruns fa
zendeiros de Guarapuava feilo nelle planta\lÕes de algoclão . 

ALGODOEIRO. Corrago elo Estado ele Goyaz, ali', ela mar
gem esq . do riacho Fundo, trib. ela margem dir. do rio M-a-
.ranhão. . 

ALGODÕES. Fazenda pertencente ao Estado Feélet•al, no 
Estado do Piauhy. Consta de uma da ta ele terras de cerca éle 
30 kils. de comprimento sobre 24 de l argura, na importancia ele 
5:000$. E m 1883 tinha mais de 2 .200 cabeças de gado vaccnm. 

ALGUIDARES. Pequeno rio do Estado da Bahia, aff. elo 
Itanb aem, no mun. de Alcobaça. 

ALHANDRA. Parochia do Estado do Parahyba do Norte, 
no mu n. de Conde . Orago N. S . cl' Assumpção e diocese de Olinda. 
Vide Pitim~â. . 

ALHEIO (Carrego). E' assim denominado em sua origem o 
l"io Jacaré, trib. do S . Franci~;co e pertencente ao Estado ele 
Minas Geraes . Vide Jcbo::vré. 

ALICE. Nucleo colonial do Estado do Paraná, no mun. de 
Campo Largo. Foi craado por Ac·to ele 27 ele abril ele 1886 em 
terras doadas pelo cidadão Casimira de Souza Lobo, Sua íwea é 
ele 639.9.27 braças quadradas. 
ALIC~. Pequena serra. situada na freg . elo Engenho Novo, 

na Cap1tal Federal. Serve de di visa aos bairros S . Francisco 
· Xavier, Engenho Novo e Villa Isabel. Termina na Jogar deno

minado Pau cl' \.lho. Poderia mos des igual-a por Divisa, mas 
havendo .ou tras se_rras com este nome, entendemos que nenhum 
inconven1ente hav1a em denominai-a Alioe. 
- ALISA CABELLO , Morro no muu . da capital elo Estado do 
R. G . do Norte (lnf. loc.) 

ALLAM. Cascata no ribeirão ela Bõa Vista, alf. elo rio Pa
quequer, no mun . elo Carmo e Estado do Rio de Janeíro. E' 
muito in.teressante pelos seus sal tos « Almanak d'O Carmensc». 
1888.) 

ALLELUI.A.. Bairro do mun. ele Tatuhy, no Estado ele 
S . P aulo. 
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ALLE:l;;UIA. Cor rego do Estado de S. Paulo.nasce na fazenda. 
do Ret iro e depois de um percu rso ele uns 25 kils. desagua na 
margam esq. elo rio Guarapó . Recebe á dir. o Campininha ~á 
esq .. o corrego dos Antunes na capella do Passa Tt·es . (Inf. loc.) 

ALLEL:UIA., Corrago do Estado de Goyaz, banha o mun. de 
Santa Lu z:1a e desagua na mat·gem esq . elo ribeirão Santa Maria 
ou PalmitaJ, outl''ora ri beirão elo Inferno. (Inf. Joc .) 

.A.LLEMÃO. Parochi a do Estado ele Goyaz no mun. da Ca
pital, ele cuja cidade dista 135 k ils. Orago S. Sebas ti ão e diocese 
ele Goyaz. Foi creacla pela Lei Prov. n. 8 ·ele 9 de novembro 
de 1857. P er tence ao 1o clist. eleitoral, cuja ~éde é a cidade de 
Goyaz. Em 1881, alis ta ram- se nella cinco eleitords , Tem uma 
esch. pubL de instr. prim. 

ALLEMÃO. Povoação do Estado da Bab ia no mun. da Ca
ch?eira e freguezia de Iguape; com um a esch . publ. de inst . 
pr1m. creada pela Lei Prov. n. 209.2 de 14 de agosto de 1880. 

ALLEMÃO. Bairro uo mun. de Santa Branca e Estado de 
S. Paulo ; com uma esc h. publ. ele instr, prim. 

ALLEMÃO. Serra elo Estado de Mi:nas Geraes, na com. de 
Ouro Preto. 

ALLIANÇA. Pov. elo Estado ele Pernambuco, na com. e 
termo ele Nazaretb; com duas eachl. publs. de inst. prim. 
creadas pel as Leis Provs. ns. 655 de 18 de abril de 1866 e 9.25 de 
28 de maio de 1870 . Agenciado correio. 

ALLIANÇA . Estação ela E. de F. Central do Brazil, a 5.236 
kils. ela Es·tação elo Casal e a 7.162 da do Commercio. Inaugurada 
a 28 de setembro de 1881. Agencia elo correio. Fica no mun. ele 
Yassouras do Esta elo elo Rio ele J aneiro. 

ALLIVIO DO BREJO GRA.NDE. Paroch ia do mun . do 
Brejo Grande, no Estado da Bahia. Vide Brejo G-nmde. 

ALMADA. Pov. elo Estado da Bahia . «Obra de meia legua 
al't'eclada do lago Itahype, em sitio vistoso e apt·azivel, está a 
J)OV . d' Almada com uma egreja ele N . S. ela Conceição. O po vo 
que a habi·ta compõe -se ele brancos e índios, lavradores de fa
rinha e outros viveres, e tiraclores de madeira». (Ayres de 
Cazal, Gho•·ogr. B•·as.) 

ALMADA. Ponta na costa do Estado de S. Paulo, entre as 
bahias Picimguaba e Ubatumirim, defronte da ilha elos Porcos 
Pequena (Mouchez). · 
A~MADA. Dha do Estado de Matto Grosso, no rio lvi

nhetma, alf. do Paraná. (1.o ten~nte Silva Maia. E xplo•·ação do 
A.lto PC11l·aná, Ivinheima c B•·ilhcmte, 1864.) 

ALMADA. Uma das denominações que tem em uma parte do 
seu curso o rio Itahype ; no Estado da Bahia. Vide Itahype. 

ALMA.S. Yilla e mun; do Estado da Bahia, na com, de 
Caeteté, na serra elo seu nome, em terreno assá.s fertil. Orago 
N, S. da Boa Viagem e dioêese a rchiepiscopal de S. Salvador. 
Foi creada parochia vela Lei Pro v. n. 657 ele 16 de dezembro 
de 1857 e elevada á catbegol'ia de villa pela ele n. 1958 de 7 de 
junho de 1880 ; installada em 25 de abril ele 1885. Compre
hende os povs. denominados Duas Ba-rras e Furados. T em duas 
eschs . publs. ele iast. prim., uma das quaes cl'eada pela Lei 
P1·ov. n. 2202 de 8 de julho de 1881. Agencia elo correio . P er 
tence ao H o clist. eleitoral, cuja séde é a cidade de Ca·ete~é. E~ 
1881. alistar am- s2 nella 39 eleitores . Sobre suas div1sas nele Le1 

· Prov . n . 2037 de 23clejulho de 1880 e n. 2304de 15 de junho 
de 1882. 

ALMAS. Log . na com . de Barras , n o Estado elo Piauhy. 
ALMAS . Pov. no Estado da Bahia, no termo elo Brej.o 

Grande. 
ALMAS . Log. na freg. de S . João do Triumpho do Estado 

do Paraná . 
ALMAS. Dis t. cl0 mun. do Cur vello, no gs·taclo de Minas 

Geni.es . Foi desmembrado elo mun. de Se·te Lagoas pelo art. I 
da Lei Prov. n. 2710 de 30 ele novembro ele iSSO:.. Sobra suas 
divisas vide art. V§ li ela Lei Pt·ov. n. 2848 ele 2o de outubro 
de i 88i. 

ALMAS. Pov. elo· Estado ele Minas Geraes, na freg. de S. João 
da Cbapada e mun. ela Diamantina. 

ALMAS . Pov. do Es tado ele Minas Geraes, proxima da serra, 
elo seu nome, nas divisas elo Estado da Bahia. 
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ALMAS. Ponta lia costa do Estado do Ceará, pouco a E. do 
Timonha, no mun. da Granja . 

ALMAS . Serra do Estado do Maranhão, estende -se de N. 
a S: e dirige-se de Santa Helena até Sar1to Ignacio do ·Pi
.nherro . 

ALMAS. J. Pompeu, em sua Cho•"o,qr. do Geail-á, dá noticia 
de duas serras com esse nome pertencentes aos grupos central 
e septentrional. 

ALMAS. Serra do Estado do Parahyba do Norte. no mun. 
de S. Joãodo Cariry. 

ALMAS. Sert·a do Estado da Bahia, estende-se na di
recção de SO. pa ra Nll:. e separa a comarca do Or tlbú ela do 
Rio de Contas . Della nascem diversos rios, en·tre os quaes o 
P aramirin1. 

ALMAS. Serrote no Estado da Bahia, a margem esq. do rio 
S. Francisco, entre Remanso e a cachoeira do Sobradinho, airaz 
da pov. da Cruz elas Almas (Halfelel). 

ALMAS . Sana elo Estado do· Rio ele Janei l'o, no mun. ele 
Santa Maria Maelaglena. 

ALMAS. Serra no Estado de Minas Geraes. Estende-se até 
ás divisas da Bahia e dá origem a diversos rios, entre os quae s 
o Par·do ou Patipe . 

ALMAS. Serrote ao N. ela pov. de S. José dos Congonbal, no 
Estado ele Minas Geraes . 

ALMAS . Morro do Estado de Minas Ger aes, no mun. do Bom 
Successo. E' tarnbem denominado F'~mil. 

ALMAS . Ilha do Estado elo Ri.o de Janeiro, no mun. de An
gra dos Reis. 

A LMAS. Ilha elo Estado do Rio de Janeiro, no sacco dos 
Meros, mun. de PaL"aty . Defronte, do lado do continente, fica o 
sacco do seu nome, 

ALMAS. Ilha do Estado ele Minas Geraes, no rio S. Fran
cisco, entre a foz elo Paracatú e a villa de S. Romão e pro:s:ima 
~- ilha ele Ja to bá. 

ALMAS. Igarapé elo Estado do Pará, desagua na margem 
esq . do Tocantins, pouco abaixo da foz do Taquary de Baix:o. 

ALMAS. Riacho do Estado de Pernambuco, ali. da margem 
dir. do rio Capiberibe. No Dioo, Geo_qt. de C. Honorato é elle 
mencionado como afl'. do riacho el as Tabocas. 

ALMAS. Ribeirão do Estado do Rio ele J a11eiro, corre para 
o Ribeirão, afl'. do rio Grande. 

ALMAS. Ribeirão do Estado de S. Pa11lo, a ff. da margem 
dir . do rio P ara hyba elo Sul; entre Taubaté e S. Luiz. 

ALMAS. Ri.o elo Estado ele S. Paulo, afl'. da margem esq. elo 
Paranapanen<a no mun. deste nome. Um informante nos men
ciona esse do como aff. da margem esq. do Paranapanema. e 
assim o descreve : <<O rio das Almas, um dos grandes rios do 
1ogar, nasce no sertão da Ribeira, caminha á clir. do morro dos 
Agudos e Guapyara ; passa á esq. da f reg. Velha e á dir . desta 
villa e faz sua foz depois de ter percorrido uma extensão de sete 
leguas. Tem por affs .: á dit·. os ribeirões das Conchas, Fr. 
Bento e Pala cio ; e pela esq. o ribeirão Velho, o elas Arêas e o do 
Poço.» O livro A Provinoia de S. Patllo, (1888) dá o rio das 
Almas como aff. da dir . elo Paranapane.ma . 

ALMAS. E' assim denominado o rio Una a-té o lagar de sua 
confi. com o ribeirão elo En·truclo, no Estado de S. Paulo, Dá o 
nome ao impor~ante pov. Ribei,-ão das Almcbs . 

ALMAS. Rio do Estado do Paraná, na estrada da P almeira 
(~ pov. elo Cupim. Desagua no Umbetuva ou Imbetuva . 

ALMAS. Riacho do Estadq de Minas Geraes; nasce na freg., 
de Santa Rita do Rio Claro, no lagar denominado Cafundó, 
banha a freg. da Ventania e de_sagua, já engrossado pelo ri
beirão elo Sertão Grande, no no Conqutsta. Tem nove a 10 
met.ros de largura. 

ALMAS. Rio do Estado de Minas Geraes; nasce na serra 
do seu nome e desagua no rio Catinga, aff. do Paracatú. 

ALMAS. Rio elo Estado de Minas Geraes; desagua na 
margem epq. do rio de Santo Antonio, trib. elo rio de Somno, 
que o é do Paracatú, Desagua defronte da confl. do corrego Ja
tahy. 
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ALMAS. Rio do Estado ele Minas Geraes; nasce no mot;ro 
elo Bananal, perto ela Prata, banha o mun. do Curvello e des
ag tla no l'io Melleiro. Recebe o Gomes, á esq. ; e o Falcão, Bôa 
Morte e Retiro elos B1'avos á clir. (Inf. loc.) 

ALMAS . Ribeirão do Estado de Minas Geraes ; desagua no 
rio Guavamipam pela margem dir . 

ALMAS. Rio do Estado de Goyaz, banha o territorio ela 
freg. do Peixe e desagua no Tocantins pela margem esq . E' 
navegavel, mas pouco conhecido. - J. M. P. de Alencas~re . 
Dioo . (Msc. daBibl. Nac .) 
· ALMAS. Rio do Estado de Goyaz; desagua na margem dir. 

do rio das Almas, proximo ela bart·a deste no Maranhão. 

ALMAS. Rio do Estado ele Goyaz. Nasce no lago Pa i José, 
na serra Pyrenéos , rega os m uns. de Pyrinopolis, e J araguá, 
engrossa com as agt,as ele varios tribs., entre os quaes o P adre 
Souza e o Uruhú, dirige-se para o N. por espaço de 180 kils . 
passando entre Pilar e Agua Quen·te e junta-se com o t•io Ma_: 
rauhão aos 14° 22' de Lat., onde desagua entrando pela ma1·gem 
esq ., ao cabo de um cm·so total de 300 lcils., pouco mais ou 
menos . E' navegavel por grandes barcos até á embocadura do 
Uruhú, mórmente na estação pluviosa. As canôas o perçorrem 
em q ualqtler t empo. Em seu curso encontra-se, da fóz para a 
nascente, a cachoeira do Facão a 79 kils. de Pyl'inopolis com 
uma extensão de 31•,300m; uma cataclupa Lre3 kils. acima com 
uma altur a de queda de 33m; uma segunda catadupa com 66m, 
ele altura de queda . J. M. P. de Alencastre assim desM 
creve-o em seu Dioo. (lVlsc . ela Bibl. Nac .): «ALM ,\S. Nasce na 
lagoa do Pai José, na serra dos Pyrenêos, 18 kils. ao NE. de· 
Meia Ponte, banha o mun . deste nome e o de Jaraguá, e cor
rendo ora em rumo ele NO., ora em rumo de N., reune-se 
ao rio Maranhão para formarem com a r eunião elo rio Uruhú 
o que se chama Alto T ocant,ins, Recebe os rios dos Bois, Patos, 
Peixe, S . J oão, Sucuriú, Vermelho, Pedra, S . Patrício, Pary, 
Padre Souza. E' navegava! atéproximo de Jaraguá>>. 

ALMAS . Corrego do Estado de Goyaz, vai para o rio Ga
melleira, que com o Montes Claros fôrma o rio das Pedras, b1·aço 
esq . do Bezerra. 

ALMAS . Rio trib . da margem dir. elo Araguaya. Desce ela 
serra ela Sentinella e é formado pelo Ponta Alta e ribeirão dos 
Bois. (Dr. S. ela Fonseca). Rio ele consideravel extan são que 
corre pela freg. do rio Claro e conflue no Araguaya pela 
margem di r. acima da foz elo rio Clat·o . E' aurífero e dia
man·tino. Tem por aff., entre outros , o ribeirão ela Ponte Alta. 
(Dio c. ele J. M. P . de Alencastre. Msc. da Bibl. Nac.) «No 
porto ela Castanha, margem goyana, onde está o retiro da fa• 
zenda do Sr. Mirand"., desemboca o rio elas Almas, que ainda 
ignora- se onde nasce, presumindo-se apenas que seja contra
vertente ele algum ali. do Cayaposinbo. Fica a foz desse rio 
entre a Cachoeil'inha e a Cachoeira Grande .•• O rio das Almas 
é em todo o seu curso despovoado, por causa dos índios que o 
infestam ; ape nas umas 12 leg· uas acima da sua foz depara-se 
com a fazenda do Bebedouro, não já habitada, mas onde ainda 
se encontra uma casa ele telha e talvez mesmo -algum gado,» 
(0 F cw West do B?"W&il). Dizem que esse rio nasce com o n,bme 
de r i o dos Bois, na extremidade ela serra que di vide as aguas 
.dos affs. ela margem dir, do Cayaposinho dos da margem esq . 
do rio Claro. 

ALMAS. Rio do Estado ele Goyaz, aff. ela margem esq. do 
rio Paranã que com o Maranhão forma o Tocantins. Recebe 
alén; c~e outros, o rio S. Bartholomeu e os corre&os elo Lava pés 
e Cr1mmoso. Nasce, segundo a:ffirma J. M. P, ae Alencastre, 
na chapada dos Veadeiros. -

ALMAS. Rio do Estaclo 'de Goyaz, aff. ela margem esq . do 
rio do Peixe, trib . da margem dir. do Araguaya. (M'appa 
Geogr . da Capitania da V illa Boa de Goyaz . 1:81'9). 

ALMAS . Rio que d~sagua na margem clir. do rio das 
Mortes, entre a foz do l'lO do Inferno e a do Cotovello, atraves
sado pela antiga estrada de Cuyabá a Villa Boa. Mappa 
Geogr, da Capitania da Villa Boa de Goyaz. 1819. (Arch. 
mil.) 

ALMAS. Enseada na parte ela costa do Es tado do Cear.á, 
compt•ehenclida entre a ponta Jericoacoara e a foz do Timonba. 
E' toda espa1·cel!ada. ,A cos·ta clahi para o N. torna-ee mJ.il 
baixa, -
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A LMAS. Porto no rio Paruahyba, en-tre a barra do riacho 
Sussuapara e o porto de Nova York. (Relat. da vic~gem ele ex
pericmcna cw porto ele Scmtc& Philomena, 1882) . 

A LMAS . Lagôa elo Estado elo P a raná, na fl'eg. de Iguassú . 
Nella existe kao1im em grande abundancia . 

A LM E CEGA. Lo"'. elo Estado ele Perna mbuco, mt freg . ele 
S. José, c!'Agua Pret~. 

AL ME CEGA. Porto elo rio Parnahyba, entre Amarante e 
o porto elo Cas·telhano . 

ALMECEGA . Bt·aço do ribeirão elo Frade, tdb . do Tocan
tins; no Estado ele Goyaz . (Cunha Ma ttos, Itinercwio, vol. I, 
pag . 200) . 

ALM E CEGA . Carrego do Estado ele Goyaz, ba nha o muu, 
de San·ta Luzia e clesagua no ribeirão elo Sal. (In f. loc . ) 

A LM E CEGA. Ribeirão do Estado ele Matto Grosso, aff. da 
ma1·gem di r : elo r~o ela Pedra ele Cal, braço do A pa. (Dr. S. da 
Fonseca. D~cc . c~t.) . 

ALMEIDA . Villa elo Estado do E. Santo. V~de Nova Almeielc&. 
A L MEIDA. Villa e mun. elo Estado da 'Bahia, ex- parochia 

do mun. ele S. Pbilippe, distante 38,5 ki ls. de i\1a ragogipe, a 
cujo mun, tam bem pertenceu. Orago N. S. dtt Conceição e diocese 
archiepiscepn,l ele S . Salvador . '!'em 9.000 hab.s. e duas eschs. 
pu bis . de ins·t. prim . Pertence ao 3° di.st. eleitoral , cuja sérle 
-é a cidade ela Cachoeh·a. Em 1881 alistaram-se nelltt 84 eleitores. 
Foi creada _parochia pela Lei Pro v. n. 1176 ele 23 de março de 
1872 e incorpora da ao mun. de S. Pbilippe pela ele n. 1952 de 
29 ele maio ele 1880 . Foi creada villa em jLilho de 1890 . Seu 
mun. ficou constituído pelas parochias ela villa e ele San.t'Auna 

-do Rio ela Dona. 
ALMEIDA. Pov. do Estado do Mat·anhão, na coufi. do rio 

Balseiro com o Itapicurú. E' por·to de embarque para o algodão 
·de alguns lavradores. 

A LM EIDA. Log. do Estado das Alagôas; na Matta3Grande, 
A LM E IDA . Log. elo Estado de S. P aulo, á margem elo Pa

rahyba, na estrada ele 'l'aubaté . Ha ahi uma ponte. 
AL M EIDA. Pov . na :freg. ele Jaboticatubas elo Estado de 

Minas Geraes; com umaesch. publ. deinst . prim. para o sexo 
masculino, creada pelo art. I,§ II.da Lei P1·ov . I).. 3116 de 6 de 
-outubro de 1883. 

A L MEXDA (Salinas elo), Campos abundantes em sal que 
vêm desde o parallelo 160 19', cerca do 40 kils. a O. do Registro 
do Jnurú, e seguindo para o S., vão até os terrenos alagados 
-da Uberaba, tendo passado pela ·corixa dos Bugres ou Páo a 
Pique. As salinas foram descober·tas em 1770 por Luiz Antonio 
-ele Noronha, OLt Bernardo Lopes ela Cunha, que, segundo o 
Dr. Alexandre Hodrigues Fe1·reira, era esse o seu verdadeiro 
nome, pel o que. o chama o.- homem de nome mudado. (Enfer
midades endemwe&s ela GapHanta ele Nf atto Grosso) . Es:ploradas 
-em 1790 por Luiz F er reira Diniz, escrivão da Camara, produ
zir:l.m com pouco trabalho muitos a lqueires de sal. Tomaram 
o nome de Almeicle&, do ele um velho João de Almeida c1ue ahi 
estabeleceu- se logo em 1870 para explor.:tl -as . Vide Salinas 
(Dr, S. da Fonseca. Dioo. oit.) 

A L ME I DA (Tapera do) . Ruínas, ou antes vestígios de uma 
situação rural, que ainda hoje se encontt·am num teso coberto 
de mattaria no e,ampo junto ao corixão dos Bugres, 40 kils: a 
ONO ela Corix:l. grande elo Destacamento, no Estado de Matto 
Grosso. (Gr . S . da Fonseca, Dioo . cit.) 

ALMEIDA . Serra do Estado das Alagôas, no mun. de 
Sant'Anna do Ipanema. 

AL M EIDA . Ilha do Estado elo Rio ele J aneiro, na bahia de 
Angra dos Reis, proxima da ilha Gipoia ou Giboia . 
AL~EIDA, Carrego .do Estado elo Rio de Janeiro, aff. do 

rioFagundes, tnb . elo Putbanha. (Cunha Mattos, I tinel'ario . ) 
A L M E I DA . Cor rego do Estado ele Minas Geraes, banha a 

freg . da Conceição ela Estiva e desagua no rio Itahim . 
ALM E I DA. Corrego do Estado de Minas Geraes, aff. do rio 

A.baeté pela ma rgem dir. Banha o dist, de Nova Lorena. 

AL M EIDA . Ribeirão elo Estado ele Minas Qeraes ; banha o 
tenitorio da freg. de Jabotic().tubas e desagua na margem dir. 
do ·l'io deste nome. 

- ALM 

ALME IDA. Carrego do Estado ele Goyaz. aff. ela margem 
esq . do rio Vermelho, trib. elo S . Bartholomeú. (Inf. loc.) 

ALMEIDAS. Log. do Estado de S. Paulo em Serra Ne~ra, 
banhado pelo rio do Peixe, com uma esc h. publ. ele inst . p1~m, 
Lavoura de café: E' atraves!_laclo peln. estrada que, partindo da 
Sena Negt'a, vat a Monte S1ao em Minas . A tLribue- se essa de· 
nominacão a Manuel ele Almeida, natura l ele Bragança, que foi 
dono desse logar. 

AL M EIDAS . Rio elo Estado elo ·Paraná, banha o mun . de 
ParanagLtá e desagu~, na bahia deste nome defronte ela ilha 
Catinga. 

A L ME IRI M. Villa e mun. elo Estado doPará, ex-parochia do 
mun. àe Gm·upá. Orago N. S. da Conceição e diocese ele Belém . 
Manoel Ayres Cazal, em sua Cho,·ogJ'. Brc&siliw, (1816) diz« Al
mei?·im, villa medíocre e vistosamente situada sobre a foz do rio 
P arú, do qual teve noutro tempo o nome . Seu principio foi um 
forte hollandez que se conserva melhot·ado . N. S. da Conceição 
é a padroeira da egreja parochial que a orna . Seus babs. são 
lavradores de mandioca, milho, arroz, legll!nes e· algodão, e 
frequentam a, pescaria. No seu contorno h a diversidade 
de boas madeiras. Pouco mais de seis leguas acima de 
Almeirim está a freg. ele N . S. do Desterro, s ituada sobre 
a embocadura do rio Uacarapy, que é consicleravel. Seus 
habitadores cultivam algodão com os mantimentos que me
lhor se dão no territorio, e frequentam a <:aça e a pes
caria.>> Na Chorogr. P(JIJ·aense (1828) de Ignacio Accioli ele 
Cerqueira e Sil va lê-se : << A.lmeiJ·i1n, villa mediocre, dis 
tante da capital 122 leguas, assen·tada em terreno elevado, 
sobre a foz do rio Parú, C!.!jo nome outr'ora teve. Foi fundada 
pelos hollandezes, leva ntando aqui um fo1·te, do qual a inda se 
conservam vestígios . Os seus habs . que não excedem de 350, 
cultivam mandioca, cacáo, arroz e algodão. Tem viga rio, e 
sua matriz, dedicada a N. S . ela Conceição, acha-se em bom 
estado. Seguindo desta paragem se dilata a vista pelas altas 
serras, que em pequena distancia pela terra dentt·o formam a 
cordilheira da Guyana, na clirecção de O. a E. até ás vi
sinhanças do Orinoco. , - O tenente-coronel Antonio Laclíslau 
Mon·teiro Baena, no seu Ensaio Ghorog·r. sobre o Padt., (!1.839) 
diz: « Almei?'im, villa plantada na margem esq. ou septen
·tl•ional do Amazonas sobt·e ·tena alta e limpa . Deu-se esta 
graduação em 1758 á Aldêct. elo Pa;hí., a qual denominaram 
ass im por demorarem cletraz · clella as senas do Parú ern dis
posição ele cordilheira; cuja denominação toma aquella costa 
até a perder na de Macapá, Um semicírculo de palhoças, e no 
centro uma pequena egreja de pedra e cal coberta ele telha, 
q u~ dedicaram a N. S. da Conceição, formam esta villa, 
CUJa pop. é indiana e composta de 305 indivíduos ele ambos 
os sexos. Numero pouco apparente, e assás desconforme daquelle 
que verosimilhante hoje deveria existir em cons equencia elo 
supplemento de pop. que receber a nos tempos passados com 
os índios transferidos do rio Uacarapy, onde em distancia ele 
duas leguas ela sua foz · elles tinham feito assento. Estes 
índios de Al meirim são fartos ele peixe, de boa farinha e de 
caça: t êm cacáo sem cultivo, e nas sert·as bastante pt·oducção 
de salsa, cravo e brett , Junto do porto, e á borda d'agua houve 
um forte ele pedra e barro, que mandou fabricar a despesas 
suas o governador ela forta leza ele Tapajós, Manoel da Motta e 
Sicrueira, para ela!.' ao paiz a melhor protecção possível, 
segurar aquella parte da navegação intet·na, e facilitar os 
movimentos defensivos elos moradores. As ruinas deste forte 
que se acham debaixo de arvoretas emmaranhadas, que a 
propria terra brotou de si, ainda mostram a situação delle, 
e indicam ter sido desenhado e construido por pessoa que ela 
arte de fortificar tinha alguma l uz pot• uso . » - O illustrado 
Sr. Manoel Baena, em seu trabalho Infm·mações sob,·e as 
comaroas do Pcwá (1885) cliz: « A freg. do Almet rim está S>

tuacla á margem esq. elo Amazonas, sobt•e terras altas, aba<XO 
ela foz elo r io Parú . Foi aldêa elo Parú, assim chama~a por 
ficarem cletraz clella as serras deste nome. Dista Lia sede da 
com. 111 kils. pouco mais ou menos. e da capital_549. Consta 1]. 
pov. de algumas casas ele telh;a e ele palha, egreJa, clua~ .casas 
de negocio, eschs . publs ele msl. pnm., etc . Nas serras ha 
abundancia ele salsa, cravo e breu. Expor ta castanha e bor
racha e tem algumas pequenas fazendas de. gado vaccum e 
plan.tações de mandioca para o cons umo," .Pertence ao 5o dist. 
eleitoral , cuja séde é Gul'u.pá • . Em 'l88i, ahstaram-se nella 22 
eleitores . Tem agencia do correw e duas eschs. publs . ele instr . 
prim. Foi Cl'eada villa pelo Dec . n. 1.09 ele 7 de março de 1890. 
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ALMEIRIM (Fortaleza de) . E' o antigo f01·te do Desterro 
edificado por Bento Maciel em 1638, e do qual faz menção o 
Padre d' Acuna que o viu em f63!:), guat·necido com 30 soldados . 
Reedificacla depois por Manoe l da Motta occupava boa posiçii.o, 
junto ao pot·to da pov., hoje villa de Almeirim. T a lvez della 
não exis·tam vest ígios presen·temente, pois que, ha 42 a nnos, 
já suas ruínas se achavam occul tas pela vegetação, entretanto, 
diz Baena, c~indt1 se P'dic~ vêr, q~tz essa, obre~ fôra clese11hc~dc~ ~ 
construída po1· pessoct, que ele~ cwte de fol'tificcw tinhct c~lguma, 
tuz p o1· uso . 

ALMINHAS . Ribeit·ão da Estado de Mat.to Grosso, alf. 
do r io Man,qo ou das Mortes . Corta a estrada ele Cuyabá a 
Goyaz entt·e os ribeh·ões Sa ngraclot·sinho e elas Mallas. 

ALMISCAR. Ribeit·ão elo _Es tado ~e ;\fin~s Get'a':s ; banha 
0 mun. elo Fn10tal e desagua no Rocmha, tt•tb. elo riO Grande 
(Inf. loc .) 

ALMOCAFRE. Carrego' elo Es lado de Goyaz, afL ela mar
gem cli t•. elo rio S . Marcos (In f. l0c.). 

ALMOÇO . Pov. elo Estado elo Pará, no mun. ele Bragança . 
Foi creacla parochia pela Lei Pro v. n. • 1015 de 28 ele abr il de 
:1:880 e supprimida pela ele n. 1094 ele 6 ele novem bt·o ele 1882. E' 
separada da villa deOurem pelo rio Caeté . Fica a pouca ~l i s 
tancia da margem esc]. el o rio Caeté, na estrada que va t de 
Bragança a Ourem, a cerca d.e 36 l~ils. claquella cidac~e . 'l'eve 
princi pio em 1876 com a emtgraçaa cearense, Cjt!e aht formou 
um nucleo. Cons ta ele a lgumas casas ele palha, uma capella e 
uma esch. elementar com <10 a.lumnos. Em tempos idos, quando 
as vian-ens para a capital er am por Ourern, o viaja1l"te que partia 
de B 1~gança parava para a lmoçar á mat·gem el o riacho que 
alli col'ta a estrada . Por essa r azão ficou es~e riacho com o 
nome do rio elo Almoça, nome que tomou apov. ultimamente 
creada . Sua pop. é la boriosa; culti va mandioca, m ilho, arroz, 
·tabaco e elas maltas exl.rahe muit a madeira ele construcção que 
envia ao marcado ela cidade . 

ALMOÇO (Morro do), Collina partJ da foz elo Camapuan
assú, no J!;staclo ele l.'lbtto Gras,~o . 

ALMOÇO : Riacho elo Estado do Pará, banha a pov. de seu 
nome e clesagua no r io Gaeté . . . 

ALMOÇO. Carrega do Estado de Minas Geraes, aff. elo 
Pontal, que o é do r io das Velhas . 

ALMOQO. Riba il'iio ·do Estado ele Matto Grosso, aff. ela 
margem dir. do rio Camap nan. 

ALMOÇO (Lagôa do). Brejal que fica no caminho ela Corixa 
Grande do Destacamento para Sant' Anna ele_ Chicjuitos, qnasi 
na divisa en·tre os dous patzes, entre os e.o rtxoes cios Bngl'es e 
de Santa Rita. 22 kils ., aquem deste e 18 além claq.uellle (Dr. 
S. ela Fonseca. Dicc. cit. ). 

ALMOÇO DO PRESIDENTE. Log. elo Estado do ~io cl? 
Janeiro, a margem do canal ele Campos a Macahé, prox1mo a 
lagoa ele Jesus e clo Brejo do Muxuango . 

ALMOFALA. Pov. elo Estado elo CearllJ. no mun . elo Aca. 
rahú. pouco acima ela bana do Aracaty~ mirim , a 60 kils. 
daquella cidade . Foi nma missão ele incl ios 'l'eremem bés ou 
Tremembés. Orago ele N. S. ela Conceição. Elevada a parochia. 
a 12 de navembt·o de 1766 (Elt'. Tb eberge e J. Brigiclo) .-Pom
peu diz que foi a 12 ele setembro ; foi sua sécle removida paea o 
nov. da Bana elo Acarahú por Dec . ele 5 ele setembro ele 1832. 

·Sobre suas divisas vide : Dec . ele 5 ele setembro de ~832; art. 
IH ela Lei Pro v. n. i39 de 1.0 de setembr o ele 1838 . 

ALMOFALA. Barra da cosba elo Es tado elo Cear>• ; nella 
desagua o Araca·ty-miri m fot·manelo un). pequeno port:J . 

ALMORREIMAS. Log . elo Estado de Minas Get·aes, sobre o 
rio Paraopeba., que ahi tem uma ponte. 

ALOÉ. Nome ele um plateau situa do no mun . ela Sant.a 
Luzia elo Esbaclo de Goyaz . (Inf. loc . ) 

ALONÇO. Rio do Esta do elo Paran~,, a fl'. ela margem elit·. elo 
Ivahy, tr i b. do Paraná. 

ALOQUE. Col'l'ede ira no rio S . Francisco. E' a segunda 
Jessa immensa cordilhei r a ele col'l'ecleiras que começa abaixo ele 
Bôa Vista, no Estado de Pernambuco. 

ALPARGATA . Rio do Es uado ela Bahia, nasce da serra do 
Gagáo e depois ele um cursa ele cerca de 30 ki ls . r acebe as aguas elo 
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rio Catinga Grande, que vindo ela set•rania·do Sincm·á a Leste 
corre ])l'imeiro para Oesle, e depois volta-se para o Sul a ent rar 
naquelle formando um curso ela mesma longitude . "Estes dons 
rios assim unidos, depois de correrem cerca ele ~ '2 k iJ.s. se 
lançam no Pat·aguassúsinho, ,juu to á pov. do Commercio de 
Fót·a, CJ.Ue cli~l<• cht elo Pa:ragLlassú Diamatl"lino um kil. Amb os 
estes rws sao cltarnantuws . (Bet~ecltcto Marques da Sil·va 
Acauã. Jl1em . sob1·e os te1·1·enos clia.mantinos ila. p1•ov, · da 
Bahia. 15 ele abril ele :1.847. ) 

ALPERCATAS. Aldeamenbo do Estado do Mat•anhão ; 
creaclo em 1847 na f r eg. ele Sajlta Cruz, mun . ela Barr a: elo 
Corda. Está situruclo á margem esq. do rio Alpercatas. Occapa 
uma área de 2A'):J mell'Ds"quaclt·aclos, estando apro veitados 600 
!fiet_ros quadt•aclos co·m planta~ão ele cereaes. Compõe-se ele· 
rnclws Canellas e Matteiros. 

ALPERCATAS. Rio elo Estado do Maranhão . Nasce na 
serr a ele seu _nome e v~ic~esagaar na. mat•gem esq . elo ILapictu•ü, 
1,?8 ktls . . aCima ele Ca:Gas . . " O rt~ Alpercatas, diz o capitão 
l a_u la. R tben:o _no seu RoteH·o ele Ytagem _(1 8 -~5), in te il'a mente· 
be.Je deserto e t1clo como braço elo Itapecuru, quando pera .sua 
grandeza em dobro devera ser considerado o principal tranco 
destas correntes. >>" O rio Alperca·tas, esct·evem-nos ela Barr a 
do Corda, nasce no loga r Morro Vermelho, ·termo elo Riachão, 
e1ttt·a no mun . da Barra elo Corda; no logar Lagôa ele An tonio 
José, donde p1·incipia a faz er a divisa entre es·te mun . e o elo 
Mirador . » 

. ALPES . Sel'l'a ào Estado de Minas Ge1'aes, ent re a estação 
de Ouro Fino e a cidade elo Mar ~l'Hespanha. E' a lta e com
prida , 

.A.LP E S. Serra do Ea ta elo ele Minas Gerae3, no mun. da Chris
Lin a. P rende-se ás senas da Paciencia, do Pouso Frio e Reser
va, que const ituem a cordil hei ra denominada Bocaina. Della 
nasce o rio Bal'l'a Ma usa, aff . do Lambary. (hf. loc. ) 

ALPOIM. Pequ~no rio elo Estado elo Rio ele Janeiro no 
mun . ele Petropolis. ' 

ALSACIA. Linha coloniál no }list. elo Gaspar Es tacla de 
Santa Ca tharina. Em 1886 linha 6J h abs . ' 

ALSACIA·. Ribeil'ão do Esbaclo ele San ta Gatharina, re~ 
une- se com o ribeirão ela Loren;t e juntos vão ao ribei r ão elo 
HolBtein, tt·tb. tio Guabkoba do Norte, que corre para o Ita
jahy-mirim. 

ALTENAR. Forte situada nas margoins elo Beberibe, a pou
co mais de um kil. aoS. elo fot•te das Salinas em ft'ente elo Heci
fe . Capituiou a 19 de janeiro ele 165'1. A guarnição, que e1·a com
pos·ba ele 240 h ollanclezes e t :~>puyos, r e ttcleu- se á mercê ele João 
Fernandes Vieira . 

A L'J?AR. Cor'l'eg-o elo Estado· ele Munas Geraes, banha o dist. 
ele Nova Lorena e desagtta na margem esq . elo rio Abaeté, a li'. 
doS . Francisco. 

ALTAR DE PEDRA. Acima elo arraial ele Nova Lorena. 
Estado ele Minas Geraes, na margem esq.clo rio Abaeté, Ires kils. 
abaixo do ga t·impo ela In gazeira, exis ~em, fe itas pela mvturez<L, 
umas escadas ele pedra, que emet" R"e m elo rio, imi~a,nQlo clegmus 
e formando um altat· perCeilo.(Ini·. loc.) 

ALTENHOFEN. Li nclis;; ima cascata não longe ela pav. cle
n )nÜnada - I-Ia mlntrger Berg - que 1i ca 1.2 kils. cliobnte ele 
S. Leopoldo, no !!i ~ tJ.Clo doR. G . elo Sul. 

ALT ER D ::l CHÃO . Parochin. do Es ~atlo elo Pará no rínm. 
ele S<tJntarém, na marge m di r . elo rio 1'apajós no ex·t;·emo ·e na 
marg·em meridional ela b thia do seu nome; aos 6° 24' ·f5" ele 
Long . Occ. de Belern e aos 2° 31' 5' ' ele Lat. S . 38 k ils . ao SO . 
claquell a cidade, nas pnxim iclacles elas. fmlel as cl~ um monte pou
co elevado, que com antt·os se estende cont inuando a margem 
clit•. elo rio.Orago N. S. ela Sa neie e diocese elo P a l'á . 'l'eve o precli
camenta ele parochia em ·l75:.l.l<'o i elevada a vitla em ~758 , (17;')7 
se~J" t.lllelo outros) mas o es l::t. clo de clecacl nela _a qLte c~teg·ort, acon
se lhou o governo a r·ebat 'W l-a dessa cale[)D l"l<t em Hll1., se lldo·l1he 
co ns ~ t· vacla só mente a el e f reg. "A l) 1b i a, cle fl'on te ao N. ela pav. 
é separacla cl~ umlag-o, qne l he fica a N .]]; , por· uma peninsLlla 
ele at·êa ele oi to a 12 metro~ el e la t·g ul'a , li.c,l nclo enco> Iael o á praçà. 
ela pov. um estreito can al de co mmnn icaçiio. O Ja.go é r odeado 
ele tert·as a ltas formando vat·i os seios a E. e ao S., ternti na~do 
todos em ca bece iras ele pequenas fcmbes que desce m elos mentes 
visinhos . O ·tereeno ao N. ela pov . do ort beo lado ela bahia e do 
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lago, offerece uma paisagem e aspecto tão risonho como pitta
resco· ao NO. et•gue-se o serro Pi?·ooa que deste lado se apre
senta' elo mesmo modo que a margen~ do .'~'apajós , donde o 
acompanhamos ·tendo-o sempt·e á vista· e in t et~·amen te desptdo 
ele arvores, mcts todo coberto dtl uma tedra gramínea, desde a b~
~e até \l ponto mai~ alto, Ao N . est~ o ser ro da Aveno:t, e~ c;uJa 
face occiclen tal se clistin o-uem as camadas de ~ua eõtratJfica
cão em clP•>t•aus semi-circulares . Ao N .1!: , em fim, ve-se a lin'ha 
irreo-ular ~la ser ra Panema, que ele S:tntarém vem correndo a 
SO. ~. As terras ele AI ter 'do Chão, á ex:cepção dos valles 
ou quebradas elas sel'ras, n~o s~~ fert~is, participam d~ n ature
zn. ela marn-em el a· . do 'Ia.paJOS ate per to de Ave1ro . •. As 
i:naro-ens cta

0 
pittoresc::t bahia ele Alter elo Chão pcwece que fo 

ram 
0 

como indiquei na p«rte re la'tiva a Santarem, a pr incipal 
res iciencia ela extincta famil itt indigena, os Tapajós, tendo sido 
alli que Peclr·o Teixein:.. r.s foi encontr ar pela primeira vez, em 
1626. A alclea, o_u talvez, a bahia tinha o nome ele Borary e foi 
com es te appel\ Ido que, mais ele 40 anuas depo is ela viagem de 
Pedro Teixeil'a , os padres ela Companhia ele Jesus, ali i estabelec3-
ra m uma m issiio e govet·na t·am a alclêa . Ig not•o si e \la teve já mais 
algum progresso sob a administração destes m issiona iros ou como 
toclas as outras alclêas suj~itas á smt jurisdicção, flot·esceu só
mente a té o ponto de ter o necessar io para o a limento elos me
radares. náo se conservando sinão á custa de consta ntes desoi
mentoJ ·ele indios do Sertão para pre3ncherem as vagas dos 
mortos e dos clese1•tores. Foi nesta ttlclêa qne pela pr imeü·a vez, 
viu- se chegar de l\btto Grosso uma frot:t de e<tnôas, cujo cuefe 
era o intrepido J oão de Souza Azevedo. Ha via elle pelos ftns de 
1746 t~nhdo explorações elo tet·ritorio de Mat to Grosso\ á pro
cura. de ouro , descendo o d o Sipotuba e passa ndo des te ao Su
midouro a té ~1 b:trt· a do A ri nos, onde encontrou outro explot•ador 
seu compa tt'iot:t p ::tulisttt Pascuoal Arruela, qne anelava em 
jgu<t l d ili gencia . Despedindo-se deste, desceu pelo Arinos e 
1'ap :~.j6s a te a b:11-ra. do rio S. Ma noel ond~ , segtmdo ell e disse, 
experi mentando tt ter ra acim D. ela ba rra , encontrou uma boa 
porção ele .ont'O com que chegou a Bor ,wy, acompanhado ele 60 
escra vos setts e .dons c:tmar a clas. O padre Manoel elos ~antas, 
I'nissiona rio Jesuita que governava a alclêa, o deteve, não con
sentindo que proseguisse viagem nem que regressasse a MaMo 
G1·osso, arrecada ndo em seu cubiculo as ca nastras em que Yinha 
o ouro. Em vista da par ticipação feitJ. pelo command.ante do 
forte elo Paux:ys ao capitão-g-eneral João de Abt·eu Castello 
B t•anco este expediu immecliatl<mente ordens ao capi tão cta 
for tale~a do Tapajós (Santarém) para que fosse Azevedo con
duzido á cidade do P , rá, deixando 'ficar os esc1•avos que esta,vam 
empregJ.clos em preparar roças de man~imentos destinados ao 
te"'resso do mesmo explor ador . Apresentou-se Azevedo no Pará, 
m~nifestou ao general o ouro que linha extrahido do rio das 
'l'res B:J.rras, que é o mesmo S. Manoel , e apoz longas inclttga
cões e averiguações, conseguiu não só justificar seu procedimento 
êontra tt ordem regia que 1J1·ohibic~ toda a qualidade de commu
nicações por agua ou por terra entt·e o P,J..r á e as capit:tn ias de 
Matto Gl'o>so e Goyaz;, mas tambem a perm issão ele regressa r 
pelo mesmo c:tminho o que aliás vwece não ter r e:tlizado. (F. 
tPenna _ A >"elJião occiden:cr,l elo Pc~l'á , ), Sua pop. é aval iada em 
l)ouco mais ele <!00 h1bs., segundo o to Tene nte R . Tavares 
(1876) . Pet·tence ao 6° d islr. eleitoral cuj :t séele é a cidade ele 
Sant:1l'ém . Em 1881 a l ist:.t 1'11 ll1- se nella nove eleitores . Tem 
du:tsesch . publs. de inst. prim . 

ALTER DO CH ÃO. B:thia elo Est1.do elo Pat·á. Em seu ex
·trem0 e na sua mat"gem meridional está a freg . do seu nome . 

.E' e>s.t b:thia assignllbcl 'l. pela pont.t Curur(t e separada ele um 
lago, c1ue lhe fica ao NE , por uma península de <tl'eia ele oito a 
12 ·metros ele larglll'a. 

ALTINHO . Vi1la e mun. elo Estado de Perna mbuco, na 
com. ele Caruarú . Orago de N. Senho\':.1. do O' e diocese de Olinda . 
«A 163 kils . da cap. e 29 ao S. ela cielaàe de Cantal'Ít. A villa 
e>tá sLtLmcla _em uma bella posição, sobre uma p3q u~mt elevação 
á m a rgem dt~· · elo rw _Unll . Tem egreja m lttriz, cemitei·io, 
eschs., agencw. elo correio, e~c. Bom cl ima, ag1ta magn iftc ::t, 
tet•reno ferti l , gado vaccum, algodão, cafe , ma ndioca, milho, 
e feijão, em pequena esealll, sete ~ngen h ocas de rapadura e 
a"'ua rclente . CommunJCaçao com as vt!las de Panell ,ts, Quip:tpá, 
d'ar.t nhuns, Bom Cotlselho, Cimbres, Pesqt~eira, Buique, Brejo, 
'l'aqua,reLinga e ou-tras localtdacles, por cammhos n1<1l construi
elos mas bastante freqaen tados . (Coma•·oas do Estado de Per
nan;buco por F . A. Perej ra da Cos.ta . 1884)». Foi creach paro
chia pela Lei Prov. n. 421 cl~ 12 deJnuho de 1837, que clesmem
b1·ou uma porção do terr ttor!O de Ga r :J.nhuns pa t·a formal-a . 

Em virtude do a•rt. V f dtt Lei Pro v . n. 139 ele G de maio ele 1845 
foi ~ssa.' feeg. restituicl:\ n.o te rmo de Garnnhun$; mas essa clispo
s tçao fo t t•evogacla pel~ Lei Pt'IW. n. 149 de 28 de mat·ço de 1845 
qne cletxou em pleno vigot· n,. disposição an~et·ior. Incorporada 
ao mun. e com. ele Caruaru pe lo ar ~ . IH cb Lei Prov. n. 212 de 
16 de agosto _de ·1848 . r<:.oi elevada á cateo-oria de vi lia pelo 
art. _TI da Let Pmv . ~· io.60 de 30 ele maio 8e '1881. Pedence ao 
iOdtst . elertot•o.l, cup s.ecle e a cidade de C:Hua rú. Em188i, 
a llstaram-se _nella 88 elellores . O _mun. tem '1.2. 0~0 h:tbs. ·e com
prehencle, a' em da Jl<Ll'ochn da vt lla, ma is a ele Santo Antonio 
do BeqJeclo uro. Nelle ficam às set·ras dos lliaços, l\'Iendes Menti
rosos, ~hclo Bt·avo, Jabot icaba, Saquinho, Verde, Ut•ttcú, 'Max ito, 
Qtlandns e outras; e os rios Una e P rata. Sobre suas divisas 
vide, eutre outras, a Lei P rov. n . 45 de 12 de jnnho ele 1837. A 
23 de novembro de 1887 i naugut·ou- se o fôt·o desse município. 

ALTO. Dist. do te rmo de 'l'het·ezina; no Estado elo Piauhy 
ALTO. Snburbio ela villa do Ipú, no Estaclo elo Cear á. ' 
ALTO. Log . do Estado elo H.. ele Jane iro, n::~. freg . de Sa nto 

An_Lonio do Paquequer e mtl}l. cleMagé ; com nma esch . puul. 
ele mst . pmu . ct·eacla pela Let Pro1·. n. 2Hl3 ele 28 de dezembro 
ele 1874. 

ALTO. Log. do Estado de S . Paulo, no mun. do Parahy
buna; com uma esch. pub. ·ele inst. prim. 

ALTO. Bait-ro do mun . da capital do Estado elo Paraná· 
com uma esc h. promíscua ele ins t. pr im . , ct'eacb lJela Lei Prov: 
11 . 18.2 de '13 de outubro ele '188~. ' 

ALTO. Riacho elo Es tado do R. de J ,tneiro. nasce no alto ela 
sert·a do Tinguá, atravessa a estrada do Conímercio e retwe- se 
ao corrego elos Ferreir os , t r ib, elo Cachoeira Gt·ancle, que o é 
elo rio Utum . 

ALTO AMAZON AS. Com . ele segunda entt-. do Estado do 
Amazonas, classificwda pelo Dec . n. 5069 de 28 c\~ ugos&o elo 
187.2 . ComprehetHle o trermo êle Manáos e o mun. ele C0dajaz. 

ALTO ARAR Y. Log. elo Estado do Par á, 110 termo da 
Cachoeira. 

ALTO AR IR IÚ. Log .. elo mun. de S. José, no Estado de 
San·ta Catharina, com uma esch. pttbl. creacla pela Lei P rov. 
n .. 1274 ele 15 ele novembro ele 1889 . 

ALTO BENEVENTE. Pal'ochia do Esoado do E. Santo 
Orago N. S . ela Conceição e diocese de S. S3 bas lião. Foi cread a 
pela Lei P rol'. n. 5 ele 3 ele dezembro de -[885 . · 

ALTO BIGU ASSÚ. Antiga parochia elo E~tado de Santa. 
Catharina, creadll, pe la Lei Prov. n: !1.0() de 30 de abril de 18-38 e 
supp1·imida pela de n. 971 ele '19 de dezembro ele 188.2 . Orago 
S . '!'edro Apostolo e diocese ele S. Sebastião do Rio de Janeiro . 

ALTO B ONITO. O Almanak do Maranhão ('l860), t ratando 
dos quarte~rões da freg. ele Barr eirinhas, diz: «E' impot'tante 
este quarteirão (do Al to Bon ito) pelos seus gt·andes riachos 
Estiva, Riachão, Bacu ry, Tirir ica Grande, Tidriquinha, 
S. Roque, Mirim, Prata e Pa;lmeit·as, todos mui proprios para a 
l avoura da canna, arroz, milho e mandioca, não só pela ferti
lidade elo terreno, como p1r cles~mbocarem todos no rio Pre
guiças, a cujos portos de embarque podem set' conduzidos em 
peq ue t\<IS canoas os generos de exportação . Sua pop .li VL"e é de 
350 habs. e a e~crava ele 60. » 

ALTO' CALABAR. Log. do Estado da Bahia, no tet·mo d~ 
Nazfl.re·th; com uma esch. pub . de inst. prim., creacla pela Le1 
Prov. n. 2228 de 6 ele agosto de 1881. 

ALTO DA BAL ANÇA. Log. do Estado do Ce:tra, na freg. 
de Arronches e mun. ela capital. 

' I b ALTO DA B AL AN ÇA. Log. elo ~stado . ele Pemam ~co, 
entre as l'regs. de Santa Agueda -e BreJO (ILet Prov . n. HOo de 
28 de maio ele 1873 . ) 

ALTO DA BO A V ISTA. Log. ela Capit!l l J!lederal , na serr~ 
da Tijuca . ÉJ sal uberrimo e imponente pelo panorama qtle daht 
se gosa . Te!'t1 uma agencia elo corre io. 

ALTO DA CANDEIA. Log . elo Estado ela Bah ia, na freg. 
d'e Snnto Estevão elo Jacu1hipe! . 

ALTO DA CARNEIRA. Bairro elo mutl. de S. Bento dos 
Per izés, no Estado elo Maranhãd_. A Lei Prov . 11. 133'1_ cl~ 2 ele 
maio ele 1884 transferiu para ah1 a esch . do sexo fem tmno do 
logai· Outra Banda . 
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ALTO DA CATACUMBA. Grande cordão d~ terras altas, 
que separa as aguas dos rios Subahé e Traripe: no Estado da 
Bahia. 

ALTO DA CRUZ. Bairro no mun . da capital do Estado ele 
Minas Geraes; com uma capelb ela invocação de N. S. do 
Rosario e Santa Ephigeoia. Projecta-se crear ahi uma parocbia 

·a que deverão ser incorporadas as capellas ele N . S. elas Dôres, 
elo Rosario do Padre Faria, da Piedade, elo Bom Jesus elo Ta
quaral, ele Sant'Anna e S. João Baptista. 
. ALTO DA CRUZ. Pov. do Estado do Maranhão, a pouco 
ma is de um kH. ela cidade ele Caxias, á cuja com. pe t·tence ; com 
uma es ch. pub. ele inst. prim . para o sexo ~asculino, ct'eacla 
pelo art. Il da Lei Prov. n. -1264 ele 22 de ma10 ele 1882 . 

ALTO DA EIRA. Log. no mun . ele Santa M<w ia ela Boca 
do Monte do Estado do R. G. do Sul. 

ALTO DA ESPERANÇA. Bairro n o mun. ele J a carehy , elo 
Estado de S. Paulo. 

ALTO DA FIGUEIRA. Log. elo Estado ele Minas Oeraes. 
. E' o ponto mais a lto elo ramal de Ouro Preto. 

ALTO DA GAMELLEIRA. Log . do Estado elo Parahyba 
do Norte, nos limites da freg. elo Senhor Bom JesLlS elos Pilões. 
Perto corre-lhe o rio Araçagy-mirim. 

ALTO DA ITIUBA. Ponto impor·tante na E. ele F. ele 
Alagoinhas ao Juazeiro, no E s·ta clo da Bahia; entre as estações 
de Jacuricy e Itiuba, a 436m,236 ele altura, clis·tante 386k,424 da 
cidade da Ba hia e 264m,OOO de Alagoinha s. 

ALTO DA MATRIZ. Pov. do Estado da Bahia, na com. de 
Minas elo Rio das Contas . 

ALTO DA PIMENTA. Log. do Estado do Ceará no mun. 
da Capital. 

ALTO DA QUITANDINHA. Log. do Estado elo Rio de 
Janeiro, na estrada da Taquara, nas raias das terras coloniaes 

de Petropolis. -

ALTO DAS AGUAS CLARAS. Linha colonial no elis. elo 
Cedro Grande, Estado de Santa Catharina. Em 1886 tinha 

106 h abs. 
ALTO DA SERRA. Um dos quarteiL·ões em que se divide 

o termo elo Rio Novo, no Estado de S. Paulo. 

ALTO DA SE.RRA. Est3:ção [da E. de F. de Cantagallo, 
no E stado do R10 de Jane1ro, entre as estações da Boca elo 

Ma-tto e Fiburgo. 

ALTO DA SERRA. Es·tação ela E. de F. Príncipe do Grão 
Pará, no Estado do Rio de Janeiro, no kil. 22,200, entre 
Raiz da Serra e Petropolis, a 842m,300 de altura s'lbre o nivel 

do mar. 

ALTO DA SERRA. Estação da E. de F. Ingleza, no Es
tado ele S. Paulo, entre Raiz da Serra e Rio Grande, a 798m,9 
de a1tura sobre o nivel do mar. Ha ahi duas eschs. publs. ele 

inst. prim. 

ALTO DA SERRINHA. Ponto importante na E. de F. de 
Alagoinhas ao Juazeiro, no Estv.do da -n:J.hia, entre as estaçõee 
da Serrinha e ela Salgada, a 397m,745 de altura, distante 
236k,724 da cidade da Bahia e 114k,300 da de Alagoinhas. 

ALTO DAS SAUDADES. Log. do Es·tado do Ceará; na 
estrada de Maranguape . Ha ahi uma lagôa. 

ALTO DE PEDRA. Log. elo Estado R. G . do Norte, no 
mun. de Mossoró. (Inf. loc.) 

ALTO DE PIRACICABA. Lo9. do Estado de S. Paulo, em 
Piracicaba ; com uma esch. publ. de ins t. prim. 

ALTO DO ANASTACIO. Log. do Estado ele S. Paulo, li
gado á Ca.pital e á villa do Parnahyba por estradas de rodagem. 

ALTO DO BARREIRO. Ponto importante ela E. de F. de 
. Alagoinhas ao Jnazeiro, no Esta.clo da Bahia, a i62m,520 ele 
altura, distante ela cidade da Bahia 124k,ô24 e de Alagoinhas 

2k,2QO 

ALTO DO BRONZE. Log. elo Estado elo R. G. do Sul, no 
mun. da Capital. 

ALTO DO CAMPO GRANDE. Ponto imp01•tante na E. de 
' F. de Alagoinhas ao Juazeiro no Estado da Bahia entre ases

tações ele Aramarys e Ouriç~nguinbas, a 307m,130 de altura 
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sobre o nivel do mar, distante 146k,924 ela cidade ela Bahia e 
241<,500 ele Alagoinhas. 

ALTO DO CAMPO NOVO. Um dos pontos culminantes do 
r-ta·tiaya -mirim. E' o mais elevado e tem a fórma pontea~ 
guda. 

ALTO DO CEDRO. Ponto nota vel da E. ele F . Príncipe do 
Grão Pará, no mun . de P etropolis e Estado elo Rio ele Janeiro, 
no kil. 32.750. Fica no morro elo Cedro, que é um prolonga
mento ela serr a do Taquaril. E' esse alto atravessado na al
tura de 643m, 40 pela E. F. por um tunnel de 147 metros de 
ex·tensão em recta reves·ticlo na maxima parte, sendo ele ·tijollo a 
abobada. No tunnel prin·cipia uma deEcida com 7k,200 ele com
primento e declive de 2 2/3 °/ 0 • 

ALTO DO CRUZEIRO. Um dos altos mais culminan·tes da 
freg. ele Santo Antonio do Rio Abn,ixo, no Estado ele Minas 
Geraes . Em suas fra ldas es·tá edificado o arraial de Santo 
Antonio. 

ALTO DO CUPIM. Log. do Estado do Ceará, na freg. ele 
Arronches . 

ALTO DO ELISEU. Log. elo Es·tado ele Rio ele Janeiro, na 
freg. de S. Sebastião do mun. de Campos. 

ALTO DO IMPERADOR. Log. do Estado do Rio ele Ja.., 
neiro, na set•ra da Taquara, a cuJa r aiz é ligada por uma es
trada clenomiuada da 'l'aquara. 

ALTO DO JOÃO FERNANDES. Log. elo Estado de Per
nambuco, no mun. ele Agua P reta. 

ALTO DO MANOEL . Ponto no·tavel entre os denominados 
Ribeirão do Meio e Ribeirão da Rocca, (Roque segundo outros), 
na E. ele F. do Oeste (Companhia Paulista) a 670m,O ele al·tura 
sobre o nível do mar (NlapjJa ela p~·ov. ele S. Paulo por M. R. 
Lisboa 1884.) 

ALTO DO MANOEL BENTO. Log. no Rio Pardo, Estado 
do R. G. do Sul. Ahi existe um predio, hoje em ruínas. e que 
foi edificado para paiol de polvçn·a. · 

ALTO DO MORAES. Log. do Estado elo R. G-. do Sul, na 
Coxilha do Fogo e mun. da Caçapava. 

ALTO DO MORRO. Pov. elo Es·~aclo de Minas Geraes, na 
com. de Ouro Preto, na estrada que desta cidade segue para 
Barbacena. 

ALTO DO MORRO DO LOPES. Ponto importante na E. 
ele F. de Alagoinhas ao Juazeiro, no Estado ela Bahia, entra 
as estações de Santa Luzia e Rio do Peixe, a 376m,162 ele al
tur a, dis·tante 305k,924 da cidade ela Bahia e 183k,500 ele Ala~ 
goinhas. 

ALTO DO MULDA. Log. do Estado ele Santa Catharina, 
no mun. ele Blumenau. 

ALTO DO PICADÃO . Log. elo Estado de S. Paulo, entre 
a estação ele Cordei ros e Ribeirão Claro ela E. de F. elo Oeste 
(Companhia Paulista), a 654m,5 ele altura sobre o nivel do 
mar. (Mappa ela prov. de S. Paulo por M. R. Lisboa. 1884.) 

ALTO DO PIRES. Log. do Estado de Minas Ger aes . Pro
jacta-se uma estrada entre a cidade ele Santa Ba1•bara e esse 
logar, passando pela pov. ela Conceição do Rio Acima. 

ALTO DO PYRRHO. Log. elo Estado de Sergipe, no mun. 
ela capi·tal, com uma esch. publ. ele inst. prim. 

ALTO DO SAMAMBAIA. Pvnto notavel entre os deno
minados Rio dos Piuheit•os e Estação de Campinas da E. ele 
F. elo Oest<:~ (Companhia Paulista), a 724m,3 ele altura sobre o 
nível do mar. (l'tfappa ela prov. ele S. Paulo por M. R. Lisboa. 
1884.) 

ALTO DO SAPÊ. Ponto importante da E. de F. ele Ala
goinhas ao Juazeiro; no Estado da Bahia, entre as e; tacões 
do Sipó e de Agua Fria, n. 406m,980 de altura sobre o nível 
do mar, dis·tan·te 181k,624 ela cidade ela Bahia e 59k,200 de Ala
goinhas. 

ALTO DOS BOIS. Aldêa do Es.taelo de Minas Geraes, na 
com, do Rio Jequitinhonha, proxima ela cidade de Minas 
Novas. Foi fundada em 1809 pelos índios Macunis, auxiliados 
pelos portuguezes. Sua pop .. é de mais de 100 habs. Está 
nas divisas elas bacias elo Arassuahy e Mucury, separando 
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tambem a matta de Philadelphia dos Campos de MinaR 
Novas. 

ALTO DOS NEGROS. Log. do Estado do Rio de Janeiro, 
no mun . do Rio Claro. Ahi tet·miua uma estrada que parte 
de Barra Mansa . 

ALTO DOS PASSOS. Loa. elo Estado do Rio do Janeit·o, 
nas proximidades da cidade

0 
de Rezende . Um viajante assim 

descreve o panorama que dahi se goza : ." Do alio dos Passos 
goza-se de um panorama cirçulat· magntfico . Ao N. a serra 
da lVIantiqLteira agigantando-se para pode1· serv1r de pedestal 
ao Itatiaya; a seus pés o rio Parahyba e uma larga ·fita de 
setim amarello, caprichosame!lte .eslencllda sobre o verde ·tapete 
de suas lindas margens; a na- terrea orlando o Parahyba com 
seus polidos trilhos, brilhan tes como si fossem de prata; ao S. 
a grandiosa Se1·ra do Mar; ao SO . as altas mon·tanhas que 
ousam confrontar _com as da. Mantiqueira e sttstentar os campos 
da Boca ma, que d1zem n val1 sar em belleza com os valles in
termeelios do Itatiaya-mn·im e ltatiaya-assú. » Affirmam ter 
outr'ora existido no Alto dos Passos um páil ador ado pelos 
pr~meiros habitantes. Desses sentimentos religiosos dão ainda 
hoJe tes temunho uma capellinha e um cemiterio . E' tambem 
denominado Al-to do Timburubá . 

ALTO DOS QUATORZE. i\Iot"ro ela cidade elo Ipú, elo Estado 
do Ceará, á clir. elo riacho Ipuçaba . Delle domina-se toda a 
cidade e goza-se ele um magnitico panorama. E' assim denomi
nado po-r tet· sido ahi assassinado um velho, que tinha 14 ftlhos. 

ALTO DO VINTEM. Log . do Estado do Rio de Janeiro, 
no canal de Campos a Macahé, proximo ao logar da ex\incta 
lagôa Suja. 

ALTO FECHADO. Log. no dist. :de Mecejana., do Estado do 
Ceará. · 

ALTO GRANDE. Pov. do Estaelo da Bahia, á margem dir. 
do rio S. Francisco, pouco abaixo de Chique-Chiqtte e proximo 
dos povs. Pinguella e Ma.tto Grosso. 

ALTO GRANDE. Log. elo Estado elo Rio de Janeiro, no 
mun , de Macahé, á margem elo Canal d~ Campos a Macahé. 
Desse logar em diante o canal está aberto pelo brejo da extincta 
lagoa do Campo Novo. 

ALTO GRANDE . Pov. elo Estado ele Minas Geraes, á mar
gem esq. do rio S. Francisco, acima ela cidade ela Januaria. 
(Halfelcl, Relat, elo Rio S. F?·anoisoo . ) 

ALTO ITAPICURÚ. Com . de primeit'a ent. do Estado do 
Maranhão Cl"eada pela Lei P;·ov. n. 1052 de 11 de junho de 1874 
e classifwada pelo Dec . n. 5692 de 15 de julho ele 1874. Com
prehencle (1886) o termo de Picos. 

ALTO LYRIO. Ponto mais elevado da serra do Mar, na 
E. de F. Central elo B1;asil. Fica por cima elo tunnel n. 12, 
entre Rodeio e Mendes. 

ALTO MAPUÁ. Log. do Estado elo Pará, no termo de 
Breves . 

ALTO ME ARIM. Aldeamento elo Estado do Maranhão 
situado entre os mot·ros Cocal-Grande e Bezerra, comprehen
denclo a montanha Pico. Foi Cl'eaelo em 1854. Em co11sequencia 
da epidemia que occorreu em 1856 e 1857, dispersaram-se os 
indios que o compunham, restando apenas 70, em um aldeamento 
á margem di r, elo rio lVIearim no logar denominado Intans. 

ALTO MEARIM. Com. de segunda entr. do Estado elo 
Maranhão, creada pela Lei Prov. n. 328 de 12 de outubro ele 

· 1852 e classificada pelos Decs. ns: 1228 de 10 de setembro ele 
1853 e .~993 ele 3 de julho ele 187~. Comprehende (1886) o. te1·mo de 
S. Lmz Gonzaga . O ele Curoata, que Ibe pertencia, fo1 elevado 
á categor1a de com. pela Lei Prov. n. 1295 ele -6 de agosto 
da 1883. 

A LTO PARAGUAY DIAMANTINO. Com. de primeira 
ent. elo Estado ele Mat'to Grosso, Cl·eada pela Lei Prov. n. 1. de 
15 de maio de 1874 e classificada pelo Dec. n. 5676 de 27 ele 
junho do mesmo anno . Coínprehencle os termos do Diamantino 
e do Rosario. ' 
1 fALTO PARNAHYBA. Villa e mun. do Estado do Ma
ranhão á margem do rio do seu nome. Drago N . S . da Victor ia 
e dioce~e elo Maranhão . Foi creada parocliia pel a Lei Prov. 
n 974 de 8 de julho de 1871 e elevada á categoria de villa 
p~la de n. 1227 de 9 ele abril de 1881 , j Incorporada á com. de 

Loreto pela Lei P1·ov . n. 1255 ele 9 de ma.io ele 1882. Foi des
membrada ela com . elo Lo reto pela Lei PL"ov. u, 1379 de ii de 
maio de 18~6, que ct·eou na referida parochia uma com. .com a 
denommaçao do Alto Parnahyba. Foi classificada ele pl' tmelra 
eut. pelo Dec. u. 203 de 6 ele fevereiro ele -1890 . Tem duas 
eschs . publs . ele inst. prim, Agencia elo correio . 

ALTO PINDARÉ. Aleleamen·to elo Estado elo Maranhão 
fundado em 6 de novembt·o ele 1854 á 1naro-em elo rio Pindaré , 
na f reg. de S. Francisco Xavier do mun. de Monção. Contava, 
em 1880,indios Guajajaras em numero de 3.320, os quaes cultivam 
mandioca, milho, feij ão, empregando-se Olürosim na extracção 
do oleo de C11pahyba. Começa elas margens do igarapé Burity
ptlCÚ até o Pontal no rio Pinclaré . 

ALTO PUR ÚS . Dist. policial depencle11 te da delegacia do 
termo ele Manáos, no Estado elo Amazonas . 

ALTO QUATIPURÚ. Log. do Estado elo Pará, no mun, 
de Bragança . 

ALTO SANTA MARIA. Log. do Estado do E . Santo, no 
mun. ele Sa1üa Leopoldina. 

ALTO SANTO DA VIUV A. Pov. elo Estaclo elo Ceará, no 
termo do Limoeiro ; com um dist. ele paz, creaclo pela Lei 
Prov. n. 1345cle27cleoutubro ele 1870; eumaesch. [publ. ele 
inst. prirn. 

ALTO SANTO DO FIGUEIREDO. Log, elo Estado do Ceará, 
com uma cap3lla ftlial ela matriz do Limoeiro. 

ALTO SEM PEIX!!;. Log. clo.;Estaclo de Minas Geraes, na 
f reg. ele Paulo Moreira. 

ALTO SOLIMÕES, Com . creacla no Estado elo Ama. 
zonas pela Lei Pro v. n. 656 de 13 ele junho ele 1884, q~le cone
stituiu-a com o mun. da villa de S. Paulo ele Oh vença e 
classificada de] primeira ent . por Dec. n, 392 ele 12 ele maio 
ele 1890. 

ALTO TIJUCAS. Parochia do Estado · ele Santa Catharina. 
Vide Tij~toas G>·ande, 

ALTO TOCANTINS. Parochia elo Es·tado elo Pará, no termo 
de Baião. Drago S. Pedt·o e diocese elo Pará. E' hoje denomi
nada S. Peclt·o de Alcobaça por força da Lei Prov . n. 839 em 
19 de a bl'il de 1875. Vide Aloobaça, 

ALTO TOCANTINS. Com. ele ia entrancla elo Estado de 
Goyaz, ct•eada e classificada pela Resolução do conselh? elo go
verno de i de abril ele 1833, Lei Pro v. n. 19 ele 6 de JUlho de 
1850 e Decs. ns . 687 ele 26 ele julho ele 1850 e 4973 de ~9 
ele maio ele 1872. Era denominada antigamente com. de S. Joao 
ela Palma, denominação que foi substituída pela de Por·to Impe
rial em virtude do art . 2o da Lei Prov. n. 2 de i de agosto ele 
1843. Foi ainda esta denominação subs·tituida pela ·de com. do 
Rio do Somno pelo Dec . de 30 de dezembro de 18S9 e pela de 
com. elo Alto Tocantins pelo Dec . de 7 de março de 1890 . 

ALTO URUGUA Y (Colonia militar do) . Em virtude da 
autorisação conferida pelo art. III § IV ela Lei n. 2706 de 31 
de maio ele 1877, creou o Dec. n. 7221 ele 15 de março ele 1879 
uma colonia militar com a denominação de-Colonia militar do 
Alto U1·uguay, nas proximidades do P_asso Grande, ~un. da 
Palmeira e Estado do R. G. do Sul. Fo1 fundada em 2::> ele de
zembro de 1879. Sua pop. em !1.884, era de 588 habs . sendo 559 
nacionaes e 23 estrangeiros. Cultivam-se na colonia os cereaes, 
a canna o fumo etc. que não só satisfazem ás necessidades elo 
consum~ local c~mo ainda deixam sobras para pequenas permu
tas. Uma est~·ada liga-a á pov . elo Campo Novo. Tem uma 
agencia elo correio. 

ALVADIO. Cabaço situado na costa do Estado do~· G. do 
Norte, na distancia ele duas milhas elo pov. da Conce1çao . 

AL V ARAES. Antiga pov. do Estado do Amazonas e~ eva
ela a parochia com a denominação ele S. J~aquim. de Ca1çara 
pela Lei Pro v. n. 394 ele 2-1 de outubro de 181?. AccJOll_, cleacr~ 
vendo- a, diz : «Logar ele 500 hahs. com egreJa parochLal .~edL· 
cada a S . Joaquim, assentado em tert•eno elev~clo, na ma1gem 
oriental do pequeno rio Urauá defronte de uma 1lha do 4-ma~o
naa: é rodeado em parte pela a_gua que do m_ea~o Uraua s~ m
troduz á terra, e chamava-se antigamente. Catça1 a, que s1gmfica 
curral, por servir de in~el'poato aos Ind~os que se resgatav_am, 
especialmente no Jupura: pr~apera alh o cacau, a man_dwc.a 
cresce admiravelmente, e esLao abandonadas as plantaçoe~ do 
anil, cuja ) cultura ~;foi recommendada pelo Ouvidor Franc1sco 
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Xavier. Seus habs. são quasi todos índios, por haverem-n'o 
desamparado os de outras classes e procedem cl~.s ~ribu.s Ua,rú, 
tamb~m chamada Cóca , aclverbio de negação que frequentemen
te repetem, Ambuá, Uayamá, Jucttmá , Aboruá, Passé, Cuniari, 
Miranha e Marauás, estes u!Limos an~ropoJ.ilha,.os e descidos elo 
Júruá.» «Pla ntou- se a primeira vez esta pov~, diz Baena, na 
margem septentnonal ele nm furo que comm unica o Jap:~rá para 
o la ao Amaná.: neste pt•imeiro assento a maioria dos índios 
abandonou a vivenda porque nella se via inquietada pelo gentio 
Mura, e as relic1uias foram transferidas por Giralclo G.:mçal ves 
de Bittencourt para o sit io ac tual, onde elle amplificou a sua te
nue pop. com os índios que atl'ahiu elo Japurá. Pr-esentemente 
263 habs . são os visinhos deste logar vulgarmen te denominado 
Cahissara desde o tempo em r1ue alli como em curral infeliz
mente se guardavam os índios trazidos do Japur(t para serem 
vendidos como escravos na cidade.» «A's cinco chegamos á barra 
elo pequeno rio Urauá, que pelo S. desemboca no Amazo11as, 
Junto a e lia, mas na margem ol'ien tal, e rodeado em par te pela 
agua, que elo mesmo se introduz á terra , está situado o lo.~·ar de 
.1-!lva?·ãzs. Chamava- se antececlentemente este logar a Cayçát•a, 
que quer dizer curral ; porque a lli se liaziam elos índios escravos, 
que se conclttziam pdncipalmetYte do rio Jupnrá, naquelles in
felizes tempos em que se traficava em homens nestes set·tões. 
Tem este logat• moradores brancos, e as nações elos inclios, qu~ 
o habitam em bastante numero, sito Uarú, a que elles chamam 
Cóca, por cattsa ele repe tirem es·ta palavra muitas vezes, que na 
sua Jing tta quer dizer não, Ambuá, Uaymá, Jucuná, Alaruá, 
Passé, Cauiari, Mirúnb a e Marauás descidos estes ultimos elo rio 
Gtu•uá, ·e que sft:o antl'Opophagos, comeclores ele carne humana . 
E' esta pov. susceptivel de grande augmento; porque á bondade 
do sitio e á fertil idade ela terra junta esta t· proxirua ao Jupu
rá donde se facil itam os clescimentos das innumeraveis naçõe3 
que povoam aquelle rio; mas é pena que seja SUJeit~ ápraga elo 
carapaná e pium, ainda que no anno presente esteJa hvre clella 
attribqindo a causa á grande enchente, que houve no Amazo
nas.»(Francisco X. R . ele Sampaio. Dia,,•io oit.). 

ALVARENGA. · colonia no Estado ele S. Paulo, .no mun. 
ele Caçapava, com uma escl..t. publica c1eacla pele Lei Prov n.. 
138 ele 15 ele maio ele 1889. 

ALVARENGA. Serra elo Estado ele Minas~Geraes, entre as 
fregs. clé Sant'Anna e Queluz. Dá origem a alguns rios tribs . elo 
Piranga. 

ALVARENGA. Ilha do Estado ele Santa Cathadna, na 
barra elo Rio S. Ft·ancisco elo Sul; a SO. ela lage grande elo 
Norte e a NO. da lage elo Badejo. 

ALVARENGA. Rio do Estado ele San·ta Cathat·ina, na freg. 
do Sahy. 

ALVARENGA. Rio elo Estado de Minas Geraes; desagua na 
margem esq. elo Manhuassü. Recebe o corrego D. Anna. 

ALVARENGA. Dà- se esse nome no Estado de Pernambuco 
a unut embarcaçij.o ele fol'te construcção, g-uarnecida ele remos, 
que emprega-se no serviço ele cargas e descargas dos navios ftm
deaclos pnnci pal!llen"te no Lameirão . 

ALVARENGAS. Ba•ino do mun. ele S. Luiz elo Parahytin
ga; no Estado ele S . Paulo; com uma cadeira ele J!ll'imeiras let
·tras, ct·t>acla pela Lei Pro v. n. 37 ele 30 ele março ele 1882. 

ALVARIM. Alto massiço ao SO. da Ja,gôa Mand.joré, no 
Estado ele Matto Grosso. Foi assim clenominaGlo em honra elo 
capitãp- ·tenente Alvarim Costa, pela commissão ele limites 
de 1875. . 

ALVARO. Cachoeira no rio Coxim, tt·ib. ela margem esq. elo 
Taqua ry, a1I'. elo Paraguay, no Estado de l\llatto Grosso. Fica a 
tres kils. abaixo da. cachoeira elos 'l'res Irmãos. 

ALVELLOS. P a rochia elo Estado elo Amazonas, no ·termo elo 
Coa ry e com . do Rio Solimões ; assente em uma grande enseada, 
formada pelos rios Ur~cú e Arauá ou Urauá, a 22 kil~. acima 
da foz do rio Coary. E a ant1g~ alcle1~ elo Coary, habllacla por 
inclios. Foi sua primeira s1tuaçao no r1o Paratary, sobre a mar
·gem esq., 40 lÍ:.ils. acima de s!-'a foz, · don~e tra~laclou-se pat:a o 
desaguadouro do lago Anama (ou Uanama) e ~ ~h1 para a 1lha 
GuaJaratuba, donde depois passou-se p~ ra o s1t1~ ac~ual : Ora
~o N. S. ela Conceição e diocese do Para. Em 17o8, fou e.evada 
a ?alegoria de Jogar com a cl(lnominação de •Alvel!os; em 1833 
fo1 qualificada freg . com a primitiva denommaçao ele Coary; 
em 1854, a Lei Prov. n. 37 ele 30 de setembro autorisou li mu-

dai1ça da matriz da fregneziade Alvellos para janto da foz da 
lago Ccary; em 1858 a Lei Pro v. n. 92 ele t:i ele novembro confir-: 
mou-a na categol'ia de parochia; em 1874 pela Lei Prov n. 
281 de i de maio foi clesannexacla do mun . de Teifé e incorpo
rada ao elo Coary, m·eado por essa mesma lei. Tem 2 .078 
habs. Seu principal commercio consiste em manteiga. de ovos 
ele tartaruga, empregando-se tambem algtms habs. em obt·as 
ele olaria e no fabrico ele tecidos ele algodão. Tem uma 
esc h . pnbl. de inst; prim.., creacla .pela Lei Pro v. n. 15 ele 18 
ele Novembro de 1853. Vide Goary. Pertence ao 2° dist. elei
toral cuja séde é a cidade elo 'l'efté. Em 1881, alistaram-se nella 
40 el~itores . «Navegamos pelo Coa r i até ao meio dia, diz Flrancis, 
co X, Ribeiro ele Sam paio, e chegamos ao logar ele Arvellos 
sitttado na sua margem o"riental a quatro legmts em distancia 
ela barra. Depois que ~tlnto a um riacho, que estende uma la r
ga pt'aia, se seguem prolongruclas barrairas pouco altas, c1ue 
são <ls extremidades ela planície, em qlle está assgntado aquel
le logar., correlldo em uma só rua por toda a extensão da mes
ma praia. Esta é a c1uarta siJtuação que tem tido este Jogar, 
tendo sido mudada de varias paragens elo Amazonas por ca.1sa 
cli:t praga de mosquitos, e elos l\llúras. E' porém mttito sujeito a 
tt·ovoaclas, que com gmnde furia a lli batem. Si esta situaÇão 
ficasse mais proxima da bana, se poderiam aproveitar os setts 
habitantes elas terras elo Amazonas, principalmente elas ilha3 
.Para a plantação elo cacáo ~ porque as visinhas ao logar são 
ilmunclaclas ele formigas, e nao lhes sendo poss1vel sepamrem
se para longe com o receio elo Mura, ·cau .:; a menos abunclancia 
na povoação, inutilisanclo todo o genero ele plantações. As na
ções ele índios ele Cllte se compõe este logar são: Sorimão, Júma 
Passé, Uayupi, Irijú, Purú e Cataunixi, que com algttns mora
dores bt·ancos fazem um avultado numero.» 

ALVES. B~r..t·o no mnn. elo Amparo, no Estado ele S. Paulo. 
- ALVES. Log. elo Estado ele Minas Get•aes, na freg. elo earmcr. 

ALVES. Pequena collina do EstaclÓ de Minas Geraes, na freg. 
do Bom Despacho e mun. ele lnhauma. 

ALVES. Ilha elo Estado elo l'Uo ele J aneiro, defronte da 
cidade de Angra elos Reis (Mouchez). 

ALVES. Serra elo Estado ele Minas Geraes, no mun. ele 
S. Paulo do Muriahé. 

ALVES. Nome dé um cáes existen·te no mun. ela cap. _elo 
Estado do E. Santo. 

ALVES. Rio elo Estado elo E. Santo; clesagua no rio Doce, 
algans kils . abaixo de Souza. Encontra-se tam)Jem escripto Alva. 
O Dicc. Gcog,·. elo Estado faz de Alves e Alva dous ribeh:ões 
di!Iet·e1ltes. 

ALVES. Ribeirão elo Estado ele Minas Geraes, aff. do rio 
Gloria pela margem esq. 

ALVES CABRAL: Arroio do Estado, elo R. G . do Sul, aff~ 
o rio Cahy (Eleuth . Camargo. - Eudoro Berlink). . 
ALVIM. Ilha pertencente á freg. de S. Lourenço elo mun .. cla 

capital elo Eslado elo Rio de Janeiro . 

AMÃ. Ilha no rio Negro, afl'. do Amazonas ; no Estado cle!lte 
nome; defronte ela foz elo 'l'ikiria. 

AMACAXIS. Indios que habitavam o in·terior elo Estado de 
S. Paulo. Eram ferozes e inclomaveis. 

AMACIÁ GRANDE. Lago elo Estado elo Amazonas, no dist. 
ele Canutama. 

AMACIAR!. Lago do Es.taclo elo Amazonas, no mun. da 
Labrea, ~'margem esq . elo Purús, no qual clesagua. Communica 
com o lago Inacurian. 

AMACÚ: Lago elo Estado do Amazonas, na com. ele Manáos. 
AMADIO. Ilha elo Estado. ela Bahia, no rio S. Franci~·c;, 

en·tre Chique-Chique e Pilão Arcado . E' tambem denom inada 
ilha dos Mulatos (Halfelcl.). : • ,, 

,AMADOR. Ilha do Estado do Pará, abaixo ele Obidos, 
proxima das ilhas Mamaut•ú e do l\lleio (Costa hzeveào - Pai·a
hybuna). 

AMADOR. Ilha do Es tado elo Pará, ao poente da cidade de 
Santarém e qu.asi encostada á granclP- ilha dos Printes . . ·· 

AMADÚS. Indios elo Estado ele Goyaz. Habitavam as mar':. 
gens do rio Araguaya, nas proximidades ela ilha · elo Bananal. 
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AM AHU Á. Grande salbo no rio Ut'iLl'icapará, t t•ib. do Ura
-ricuera; no Estado do Amazonas. Tem 15m de altura . 

AMAI R I CÁS. Tribu indi<>ena do Estado de Matto Grosso; 
habita os triiB . do Xi ngú (Pa

0
ul a Castr o. Relat. do Xin(JÚ.) 

.AMAJ AÚ. Furo que communica o rio Xi.riuminy ou Seri
nwy, trtb . do Br anco, com o r io Negro, trtb. do Amazonas; no 
Estado deste nome Alexandre A . Ferreira escreve AmCII!JaÚ; 
Ayres de Cazal ( Chdl'O!JI"· T . li, pag . 305) Amayat~háu . 

AMAMBAH Y. Serra do Estado ele :Matto Grosso, co1·re ele 
N . a S. entre o3 grandes rios Paraguay e Paraná. Para o S. 
toma o nome de Maracajú. O Barão çle Melgaço descrevendo- a 
diz: « Set•t•a que divide os affs. do Paraná dos do Parao·uay .' 
Prende- s- á que na Int!'Oducção chamo Ser1·c~ Geral, e ~ que 
sob dtversas de~ommaçoes vem do Estado de Goyaz, separando 
as agt1as que vao para o Araguaya das que vão pal'a o Para
nahyba . O .ponto d7 juncção,_um pouco ao S. do pat·allelo i8o, 
acha-se mmto pt·oxtmo das ongens do th·aguaya, do Sucuriú e 
do T~quat•y : pertence, portanto, ao espigão mestre, que d ivide 
os tnbs. do Amazonas dos do Pa-raná . A linha culminan·te 
cor re por grandes chapadões ele campo limpo, ou pouco cober to. 
salvo algtHLS cerr 3.dos, havendo aliás capões, mais on menos 
extensos, de boa mataria, nas cabeceiras e nas margens elos rios 
que correm de um e outro lado . Não tenho observações barome
tricas, que indiquem a altitude, mas creio, que não e:s:cecle ele 
400 braças ou 900 1uet:ros. Não me parece haver diff'tculclade 
nem maio1· dispeuclio na abertura ele uma estr ada ele carro em 
toda a extensão .da mesma linha. São por ella cor tados os 
vara.douros dos r10s Pardo para ~ Coxim, Anhaucluhy para o 
Aqmdanaua e Bnlhan·t() para o Nwac. Pelo lado do Paraauay 
apresenta ,a s~na alg~ns declives um ta~ to ingt·emes; pelo l ado 
do Pat·ana a mcl maçao dó terreno é pouco sensível á vista. Na 
pt'?xi~idacle elo parallel~ 24° e das pl'incipaes cabeceiras do r io 
JeJuh1, lança na dtrecçao ele E. um gt·ancle ramo que com 0 
nome ele serra da Maraca,iú, vai formar no Para~á o 'notavel 
Salto grande ou ele GuaydJo. »Vide Anhanvahy. 

AMAMBAHY. Rio elo Estado de i\Iatto Grosso; nasce da 
llerr~ elo seu nome e clesagua na margem clir. do rio Paraná, 
prox1mo e ao S: da serra dos Doura_dos . O Barão ele Melgaço 
descr evendo -o dlZ: « Amambah y - R10 que tem as suas origens 
na serra do mesmo nome, na lat. 2.2° 30' a 23o S. e long. 56o 
40' a 57o ~0' O de Par ~z (_ou :J.io 15' a 11° 45' O. do Pão d'As
sucar) j fo~·ma dous pnnc1paes braços que uniçios vão entrar no 
Parana. 'Iem por con tr aver tentes as cabeceiras do rios . João 
trib. elo Dourados, é as fontes mais meridionaes do Aquidaban. 
Não longe dessas paragens foi morto em 1 de março ele 1870 
o general Francisco Solano Lopez, acabando- se assim a guerra. 
elo Pfl.raguay . >> 

AMAMBAHY Ribeirão do Estado de Matto Grosso banha~ 
mun. de Cacares e desagua no r io Jam·ú. ' 

AMAMIÚ. Il11a _elo Est~clo d~ ;~mazor;tas , no rio J apurá, 
aff. cllJ; margem e,q. do 1'10 Soh moes . F1ca proxima ela ilha 
Itanaua, e é atravessada por um ('two, que divide- a em clttas 
par tes. 

AMANÁ . (Nome de uma fn1eta . ) Gr ande ilh a elo Es lado elo 
A~az;mas, no rio Japurá. Tem dous lagos: o do Chagas e o elo 
Nwolao . 

AMANÁ •. Rio aff. ela .margem di r . do Maué-ABsú, t r ib. elo 
Amazonas. (Geo:g•· · . Phys~ca .ele \oVappreus, pa<>. 87) . O Dica. 
topograp!t:oo, htstonoo e desol'tptivo da com. do Alto Amazonás, 
pelo ~ap1tao- tene.nts Lourenço da Silva ;\t•aujo e Amazonas não 
menc10ua esse ~· w, mas o Amánapanw~á, do qual diz: "Rib. 
dª' Mundu~ucan ta,. no F uro de Tupinambaraua, entr e os r ios 
Mau,é- Assu e :Mu·:.· » Vicl~ Pa1·anary . O nome deste r io ê 
Am~na (c~uva) e nao Amana (nome de uma fl'ltctaJ. 
A~ANA •• Lago do Estado do Amazonas , na margem clir . 

d~ r10 Japura, com o qual commun ica- se pelo fur o Amaná. 
Dtz Baena qu e ~a margem septen_tr wnal deste furo foi o p rime iro 

.assento da an ~1ga pov . de Alvarae~, hoje Caiçara. 
AMANAGES, Selvagens a lcle!'ldos nos sertões do Gurupy, no 

mun. d~,Vtzeu e E s.t!l-do do P ar a . O Sr. B. Rodrigues escr eve 
AmanaJeS e AmanaJas e sob~·e elles diz no seu livr o R io Ta
pajós á p . 23 : « Os A~lan aJ és . viei·am, ju lgo eu, do rio To
cantins· usavam no lab1o superiOr um furo e outros nas orelhas 
os qua~s eram en feitad.os com pennas amar ellas e azues: 
.mettidas em um ca nudw ho que se adaptava aos mesmos 
furos . » 
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AMANAGÉS. Pov. do Estado do Par á na marg~m esq. do 
rio Araraudeua, a ff. elo Capim. 

AMÁNA:-PARAN Á (Rio ela chuva). Rio elo Estado elo 
Amazonas ltgado com o Uarauatuba constitue o i\laue- Assú 
contl~indo. este no furo de Tnpinambaranas , que vem do ri~ 
l\Iaden:a ao Amazonas com 60 leguas de comprimento. Vide 
Amana . 

AMANARI. Riacho aff. da margem austral do rio Içana 
trib. do Negro, que o é do Amazonas . « Dos r:ios e riachos, qu~ 
clesaguam nas suas margens (elo Içaua), set eu, porque vi. na 
austral os dons riachos Cubaticuni e Amanari. » (Dr . Alexanclr~ 
R . Fet'reira, Dia;•io. 1786.) 

AMAN AÚ. Rio do Estado elo Amazonas. «Corre o rio Ama,naú 
ao NNE, e o seu cut•so é suave, sem cúrrenteza, estl'e ito e 
conservando a mesma largura em todo elle. A entrada do 
Amanaú é um verdadeit·o igapó, apresentando unicamente um 
pequeno canal. _De~xei o pratico dirigir a lancha e esperei 
sentado na prôa tnrl tcto de l'lO, quando duas horas depois ao 
sahir um canal muito es tt·~ito, ap l'esentou-se á minha vi ta uma 
immensa bahia, e ao longe a bocca do rio , bor lacla ele um lado 
e outro pela "terra fit·me •ainda azulada . Uma hora depois 
sulcava as agua desse rio e as sondas não me davam fundo o 
qual torna,·a as aguas · ainda mais pretas. As terras de u~a 
mat•gem e outra são altas, dando ao rio o aspec to ele um 
valle profundo. A vegetação é de um verde carregado e quando 
appl·oúma-se a noite, o rio fica escu l' o e torna-s3 ·tri<;tissimo. 
A natut·eza ahi é de um vigol' extrao rdinat•io, os t ronco<> das 
arvor es ele g t•ossura C61•a elo commnm, abundante como o Jaupery 
e sobretttdo em resinas e estol?a· E' um dos rios maisft·equen
tados pelos selmgens e pelos 1nclici.os que ahi. achei vi que não 
usam de ubás para descerem ás marg~ns elo rio Negro, mas 
sim descem a pé na vasante até as margens elo Curiaú, atra
vessando pelas cachoeiras para outra margem C! ue apresenta uma 
]inaua ele terra que vem dar á praia do J acaré. No dia 6 fundeei 
na ~achoeit· a do Amauaú, a qua l não p ude vencet• por causa de 
sua gt·ande correnteza. Att•aqnei á margem clir. e com uma 
par ~ida da minha _ge1:te bat_i o matto_ e ahi encontrei uma 
clat•eira, onde contet 2o fogtten·as, cabtdes elos at·cos e flexas . 
Voltei, não p1·oseguinclo no caminho que ia costeando, a margem 

. acima da cachoeira, pelo qual anele i algum tempo por ter pouca 
gente. O rio acima da ·cachoeira conserva a mesma largura e tres 
a quatro braças ele fundo. Em todo o se·t curso elle mede 50 braças 
pouco mais ou menos de largura . A sua cachoeira e· pequena 
com mais dous a tres pés d'agua, a sua correnteza diminue 
e dá fac il accesso . E' o uni co caminho qtte na enchente pode com 
facilidade conduzir uma exp -dição bem perto elas malocas elos 
Uaimi~ys. Notei pela d irecção do :Amanaú, que estavamos perto 
elo rio Jaupery e que ambos iam ter ás suas nasceu tes quasi 
juntas porque o J auper.Y correndo ao NE 4° E e o Amanaú .ao 
NNffi iam- se appr oximaudo, formaudu uma especie de ilha 
nas vertentes, onde julgo estarem collocaclas as malocas elos 
sel va<>ens. Como os recursos que tinha não me pet·mi ttiam avançar 
para ~tacar talvez mais de mil índios, resolvi voltar, afim de 
preparar lenha sufliciente para reg1•essar s. capital, aonde Cuncleei 
a 8 ela fevereiro de 1874, tendo toda a minha guarnição em 
perfeito estado. (Joaquim Thomaz ela Silva Coelho, 1° tenente da 
Ar mada. 1874 .) 

AMANÇA. Riacho elo Estado de P eraambuco, aff. do rio 
Ipojuca. 

AMANI ATUB A. Rio do Estado do Amazonas ; desagua na 
margem esq . do Solimões, abaixo ele Tabatinga (Araujo Ama
zonas-Baena.) 

AMANÍU-PARANÁ. Rio do Estado elo An;tazonas, ?~ 
mar gem esq, do Japurá, cujas fo ntes sã~ contíguas as do Inm:ct 
ou Inueuxi aff. do -rio Negt•o (Ar auJO Amazonas --: ~gnac10 
Accioli) Em cartas antigas lê-se si~plesl)1ente Amamu: Hen
r ique J oão W ilckens , em seu D iano (178i) faz mença? . do 
Igarapé e l ago Amauiú que, d iz elle, é grande e fo1 dom1c1ho 
dos Mefol'is e llial'iauas . 

AMANIÚS. Sel vagens que habitavam as circumvisinhanças 
elo rio Mojú ; no Estado do Pa r á . (Ayres de Casal. ) 

AMANOHÁ. Arroio elo E stado do Rio G. do Sul, aff. da 
margem esq. do r io Uruguay . 

AMAPÁ . Lago e rio do Estado do Pa~·á, na Guayana ~ra
sileira entr e o Araguary e o Oyapock. O r 10 desagua defl'onte 
da i lb~ Maracá e con·e em territorio que nos é inj ustamente 

• 
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disputado pela França . O lago tem elive!'sr,s ilhas como a do 
Venan.cio, c1os Papagaios, das Pombas e l'ecebe o igarapé da 
Serra . 

AMAPARI. Diz Accioli, em SLHt Chorogr. Pcwaense 
(p. 3)4) que as multiplicadas ilhas, que estão dispersas pelo 
alveo elo rio Jap tmí., diminuem consideravelmente a fot·ça elas 
corrantes, e no tempo elas vasantes formam grandes praias, fre
quentadas pat·a a factut·a da manteiga ele tal'"tal'llgas, seuelo ma1s 
conhecidas as denominadas Amapal"!J, '.l'imbó-titica, Mtlriti e 
Apup1wi, a maio1· de Lo das e ele mais rendimento . 

AMAPOREMA. Rio do Estado do Pará, alf. elo Araguary . 
O Dr. Joaquim Caetano ela Silva escreve Mapo1·ema; outros 
escrevem Aparema. 

AMAR:AGY. Serra elo Estado de Pern::~.mbnco, no mun. da 
Escacl::~. 

AMARAGY. Riacho elo Estado ele Pernambuco aff. do Se
riuhaem; tem tuna ponte no lagar denominado Duas Barras, a 
qual favorece as communicações elo Boni'Lo com a E. de F. do 
Recife ao S. Fra ncisco na est::~.ção ela Gamelleü·a. Banha os 
nlllns., ela l!iscada e da Gamelleira. 

AMARAL. Porto elo rio Mogy- guassú; Estado ele S. Paulo. 
A navegação a vapor desse rio que em "1885 se fa2'lia unicamente 
entre Porto Ferreira, estação extrema ela E. de F. Paulista, e 
porto Amar al, na extensão ele 35 kils ., estende-se açtualmente 
até o porto Pontal , na conl:l. elos rios Mogy- guassú e Pardo, com 
o pe1·cm·so total ele 205 kils. 

AMARAL. Ribeirão elo Estado de S. Paulo, aff. elo rio 
Atibai.a . 

AMARAL. Riacho elo Estado ele Santa Catharina, no mun. 
ele S. J osé. 

AMARAL . Ribeirão elo Estado ele Minas Geraes , r ega o mun. 
ele S. João cl 'El-l'tei, e clesagua no rio das l\'Ior·tes Pequeno. 

AMARAL. Riacho elo Es·tado ele Matto Grosso, a!l'. clir . do 
l'/Iamoré; 38 kils. abaixo ela foz elo So·tero. (Dr. 'S . ela Fonseca. 
Dicc. cit . ) 

AMARANTE. Cidade e mun. elo Es·taclo do Piauhy, sécle ela 
com. elo seu nome , ã margem di r. do rio Parnahyba, em um 
valle es Lreito e accldentaclo, banhada pelo l ado clo·meio-clia 
pelo riacho Mulato, que faz barra no Can inclé, e cllvlclicla por 
uma baixa em duas partes, ligadas pot· uma ponte ele madeira. 
« Consta ele mais de 100 casas sujeitas á elecima urbana, ma is 
ou menos bem construiclas e ele sofl'rivel apparencia, além ele um 
consideravel numero ele choupanas. Con·ta .os seguintes ecl i
ficios : egreja matriz ele S. Gonçalo, fundada em 1805, e si
tuada em um::~. bel! a posição, de soflri vel apparencia exte1•na, 
mas sem gosto e sem decoração iJytern<JJ, o cemilerio publico, e 
um 'predio otl'erecido para esch . publ. pelo capitão João Goll
çalves Magalhães, que foi aprovei&aelo para cp.sa ela camua, 
reuniõea do jury e aucliencias ; a cadeia e quar·tel não t eem ecli
ficio apropri ado, e flmccionam em uma casa de propriedade 
pa1·ticular, mal constnüela e sem accommoclações . Tem uma 
typograpbia regularmente montada, onde se publicam varios 
-trab::~.lhos ::~.vulsos, além ele clous periodicos ele publicação re
cente: O Ama?"antino e o Bcho hwenil. Tem tambem um 
thea·tritlho dirigido por uma associação particular. O ·terri"torio 
da com. é geralmente plano, e banhado por muitos rios e cor 
rentes. en·tre os c1uaes o Parnahyba ao poente, e pelos tribs. elo 
Canindé e Piauhy, cujas ribeiras possuem ricas fazendas ele gado 
vaccum e cavallar, e terrenos fertilissimos para todo o genero de 
culttu•a. O clima da cidade é quente, pouco ameno e sauclavel 
em consequencia de sua má posição ·topographica, cercada: ele 
morros estereis qtte impedem o Cllrso elos ventos, o que cont!'!bue 
ainda para as más condições ele salubridade que ·teJ?. A co~ . 
possue excellentes mattas , em IJUe abundam. vana~as qua~L
dades ele madeü·as ele construcça?, marcener1~ . e tmt.urar.ta, 
além de mui Las plantas oleosas, l'e~mo~as e. mechc~naes, mfehz
mente sem explora'ção nem app~1caçao .. :nclustnal , Além da 
{leque na ,1 a vou:·a dé cerei:'es, ele 1mlho, fetJaO, arroz e pl~ntas de 
iructas que sao consum1clas nos mercados locaes, culttvam-se 
em gr~ude escala o algodão, fumo, ca.nna ele assucar e. man
dwca, que são exportados para a capital e . outras locahclacle:s, 
accrescendo ainda outros generos que constituem o commerc10 
de exportação ela com., taes como - couros seccos e salgados, 
so~a, pelles , cabellos, pennas ele ema, borracha ele m~nga
beira, e grande q11anticlade ele gado vaccum. O commerc10 de 

importaçfto, que, a par elo ele exportação, é muito animado e· 
promet te lisong·eit·o futuro, .consta só mente na ~.idade ele 26 lojas 
ele fazendas, ehtas pharmac1as e 42,tavernas ; faz.as suas trans· 
acções com algttmas praças ela Europa, e com as ela Parna· 
hyba e l\'Iaranl1ão, calcnlanclo-se em mais ele '100: 000$ annuaes · 
o consumo de fazendas. A in.clustt"ia e as artes, es tão ai nda em< 
lamentavel estado de atrazo, e constam apenas, cl'e algtunas 
officinas ele fer1·eiro, our ives, funileiro, alt'aiate, marceneiro e 
sapateiro. O porto ela cidade elo Amarante, de importancia im· 
meclia·ta ao da Parnahyba, cons·titue empol'lo commercial elo· 
cen·tro ' deste E s taclo e elo do Maranhão, t anto elos generos · ele 
importação como de exportação. A navegação flttvia l do Par'na
hyõa, que se faz com toda a regularidade por meio de vapores, 
desde a Parnahyba até á bana elo Cani.nclé, e mensalmente até
~porto elo Estabelecimento Rural ele S. Pedro ele Alcantat•a,. 
1mpol'taute pov . ela com . a 90 kils. ele distancia elo Amaran ·~.e , 
fornéce meios ele commocla viagem, além ele um grande numero· 
ele barcos que descem elo Parnahybinha, de uma distancia ele 
155 kils., cuja viação é . ele grande importancia pat·a o com
mercw ela com., pots facllüa as commumcações e tra llSporte ele 
mercacloru1s até pontos mutto cl!stantes. O Amarante fica a 
210 kils . da .capital, 180 ele Valença , 168 ele Oeiras, 120 da 
lVIanga e 6QO elo littoral, no porto ela Amarração». I• oi outr'ora 
ald~ia elos Gue~uez e Acoroá~_. Teve sua Ol'igem na antiga villa 
ele S. Gonçalo ela Regeneraçao, que fica a 30 klls . ele dis tancia. 
Em virtude ela Peovisão Reg·ia ele 25 (segundo outt·os 7) cle
setembt·o ele 1801, foi creacla a fre~ . de S. Gonçalo elo Ama
rante pelo Bispo Diocesano D. Luiz ele Brito Homem em 12 ele 
julho ele 1805, sendo seu ·territorio clesmemi.Jraclo elo ele Oeiras ;· 
e .Pelo Dec .. ele 6 de julho ele 1832 foi elevada á categoria ele 
vüla, em Vlrtude ela proposta elo Conselho Geral da Província 
ele 3.0 cl~ janeiro ele 1830, tirando -se para o seu termo parte elo 
terntono elas fregs . de Valença c Jel'Omenha; tendo lo"'a1· o 
acto ele sua installa~.ão a 10 ele novembro ele 1832 (seg'tmdo 
outros 18~3) yelo Prestclente da Camm·a Municipal ele Oeiras. 
F o1 translet•tcla para a B.:w,·a elo JJ!fttlato pela Lei Prov. n. 309· 
de 12 ele setembro ele 18::rl., o que, porém, não teve e!Ieito em 
virtude ela Lei rev?gatoria n: 376 ele 17 de agos to ele 1854; 'mas 
poucos annos clepo1s, pela Let n. 506 ele 10 ele ag·osto de 1860 foi 
effectivamen·te transferida para aquelle logat• á margem elo rio 
Parnahyba, onde já existia um pequeno povoado. Cidade 
com a denominação de Amw·cmte pe1a Lei Pmv. n . 73-! ele 4 
ele agos~o ele 1871. E' com. ele primeira ent., creacla pela 
Lei . Prov. n. 126 ele 27 ele se·tembro ele 1841 e classificada pelos 
Decs. us. 687 de 26 ele julho ele 1850 e 50ô8 ele 28 ele agosto
ele 18?2. A pop. do illllll. é calculada em 20.000 habs., e a ci.:.. 
clacle em '!.000. E' sécle do 3° dist. eleitOL·al. Em 1881. alista
ram- se nella 17:1. eleitores . Tem duas eschs . publs. de ins·t. 
prim. Agencia elo correio. Sol)l•e as suas cliv·isas vide, ell"tt·e 
ou t1·as as Leis P1•ovs . n. 296 ele 2.2 de agosto de 185:!. ; n . 330 de 
3 ele agosto ele 1852; n. 3<11 ele 2<1 ele agosto ele 1853 ; n. 416 ele 
10 ele janeü•o ele 1856; n. 429 ele 10 ele Julho ele 1857 ; n. 594 ele 
6 de agosto de 1866 . · 

AMARANTE. Parochia do Estado da Bahia, no mun. de· 
Villa Nova ela Rainha, hoje cidade ela Revolução, na serra ela 
Hiúba. 01·ago S. Gonçalo e diocese archiepiscopal ele S. Sal
vador. Foi CL·eacla pela Lei Prov. n. 1005 de 16 ele março de 
1886 . Tem duas eschs . publs. ele inst. prim. Pertence ao 12o 
clist. eleitoral. 

AMARANTE. Em vil'tucle da Provisão concedida pelo bispo 
ele Pernambuco, .D . Francisco Xavie1· Aranha, ao visitacloL' elo 
Ceará F,r . . rv~a~oel ele Jesus Maria, foi a freg. elo Acaracú hoje 
Acarahu ehVlclicla, em da·ta de 3.0 de agosto ele 1757, em quatro· 
paroch1as, das quaes uma fo1 formada com o terrHorio que 
comprehonclia as vertentes elo rio Acaracú ela barra elo Ma-· 
caco, inchtsi:ve, pa1·a cima, abrangendo o 'ser·tão e a chapada 
corresponclen·te da seu a ela Ibiapn.ba. Com esse ·territorio ior· 
mou-se o cm·ato amovivel da serra elos C1Jcos sendo destinada 
provisoriamente para matriz a capella ele S. 'Gonçalo elo Ama-· 
rante, fundada na chapada ela Serra Grande, no loga1• denomi
nado Sert•a elos C1Jcos, ele onde foi 1·emo vicla mais tarde para 
Villa Nova d'El-Rei e ainda ulteriormente para Ipú. 

AMARANTE. Aldeiamento do Estado do Maranhão, fundado 
em 1871 nas cabeceiras dos rios Pinclaré e Grajahú. Em 1880· 
contava 600 índios da tribu Tymbira. 

AMARANTE . Corrego elo Estado ele Goyaz, aff .. ela marg·em. 
dir, do rio Vermelho, t1·ib, elo S , Bartholomeu. (Inf, loc .) . 



AMA -59 - AMA 

AMARELLA. Lagôa elo EsGado do Ceará., no mttu. ele Ara
<eaGy , 

AMA.RELLO. Rio do Estado do E. Santo. naoce do sertão do 
Peixe V erde, banha o mun. de Vianna e ciesa"mt no rio J ttcú, 
-pouco abaixo da fazenda S. Raphael. E' l'ormaào por IJecf ttenos 
corregos . 

AMAtR E QUERER . Serra do Estado do Rio de Janeiro, 
_per·corre o mttn. do Rio Bonito e separa-o do de Slquat·ema. 

AMA.RGOSA. Com . ele primeira entr. ~o Es-tlelo da Bahia, 
creacla pela Lei Pt·ov. n . i726 de 21 ele abril de 1877 e classtü
cada pelo Dec. n . li787 de 2:J de dezembro elo mesmo anuo . Com
-prehencle o te1·mo da Tapera . 

AMA.RGOSA. Villa e m·uL do Estado ela Bahia, na com. ele 
-seu nome . Orago N . S. do Bom Conselho e diocese archiepis
copal de S . Sah•aclot·. Foi creada parochia pela Lei Pro v. n. 574 
d~ 30 ae junho de 1855 e elevad<t a villa pela Lú P1·ov. n. i72ô 
{[e 21 de abril de 'L877. Dava 25 eleitores. 1'em 9.875 h aln. e duas 
-eschs. publs. ele_ ins t! prim . Agencia do correio. Comprehende 
-o~ povs . ~tbeu·ao e 0avaco. Pertence ao 5o dist . eleiGoral, cuja 
sede é a ctdaele de Nazareth . Em 1831 alistaram-se nella 152 
-eleitores . Sobt•e suas divisas vide : Lei'Prov. n. 959 de 27 de 
abril ele 1865 ; art. 2° da de n. 2190 de 2a de junho de 1881 . O 
mun., a lém da par0ch i<t da villa, comprahende mais a ele N. S. 
-do Patrocínio da Tartaruga e de Sant' Anna da Giboia. 

AMAR GOSA . L:t.gua do Estado elas Alagoas, no num . do 
"Pão de Assucar . 

AMA.RGOS O. Log. elo E>Laelo ele Pernambuco, no mun. ele 
:Som Conselho . 

AMA.RGOSO. Corrego do Estado de P ernambuco, banha 
·O mtm . elo Bom Conselho e desa.gtta no rio Parahyba (In f. lo c.) . 

AMA.RGOS O. Rio do Estado ele Sergipe, no mtul, elo La
garto. 

AMARGOSO . S:wgradom·o qne entra na m:trg~m clir. elo 
rio S . Ft·ancisco, no · espaço desse rio que mecleia enLre 
Porto elo Salo-aelo e Morriuhos; no Estado ele Minas Ge1•aes . 
'Ha ahi no ~esmo rio uma ilha ele nominada do Amargoso. 
(HaHelcl .) 

AMA.RGOSO . E' assim denom i11aclo o braço mais oriental 
-<lo rio das Piranhas ou Assú, que atravessando os Estados 
elo Parahyba e B .. G . do Norte, vem neste ultimo clesagttat· 
no Ocea no. Jaz a foz cless~ IH"aço na lat. de 5° 5' 36" S . e 
Long. de 5o 27' 16" E. elo meridiano do P.io de J aaeiro ; 
nella existem corôas e seccos. Vital de Çlli v eira diz: « que a 
barra do Amargoso tem segm·am3nte seta ktls. de extensão e 
fórma um estreito canal entt·e os bancos e cot·ôas, no qual 

·O menor fun ·lo que se encotltra é de seis e oito palmos, logo na 
'batente, achando-se depois 20 e 24 pal mos .,, Pela mobilidade 
das carô:ts neuhl!ma marcação segtu·a sa pode apresentat• para 
-se demandar esta barra, a Clltal fica quasi ao NS . com o !'i o 
elos Cavallos . Os navios peq ttenos costuma m atlcot·ar 110 sur 
.o-idouro denominado Llga ma t·, que é a t·esidencia elo• praticos 
âa Bal'l'a elo Amargoso e que clist<t ·tres milhas ao N . O pratico 
Philippe no s yu R otei>·o diz: «Nesta barra (do Amargoso) 
podem entrar navios, cujo calado n ão exceda de :lO pés, o3 
Cfl<aes sobem aié o porto ele Macau, qne esti tres milhas ao SE . 
~ á mat·gem di r. do rio . O t'io Amargooo çlescle a foz até Macau 
·é de boa "lurgura, se tlclo p Jr · m o canal tor t11oso por causa elas 
·coroas que nella existem ; de i\Iacau plra cima torna-se mais 
estreito e de mais voltas, o que motiva não olferecer igual na
vegação até á cidade elo Assú. » 

-AM,A.RIB Á . Nação indig . da Gttyantla Bt·asile i t·a; no rio 
Tacu~u. (Araujo Amazonas.) 

AMA.RO . R io do Est,tdo da Bahia, banha o mun. de Tran
-coso e ele3agua no rio Carahyva- mernuan ([nf. loc.) . 

AMARO (Lagua ,elo) . No m un . da Palme ira dos Incl ios 
no Estado elas Alagoas. ' 

AMARO (Santo). Cidade e mun . elo Es-tado ela Bahia 
sé~e da com ; do seu nome; a 18 kils. ele S . Ft·ancisco, 54 cl~ 
Fe~ra_ de Saat A.nn_a, 42. da Cachoe ira, 36 elos Httmilcl:es, 24 das 
Ollvetr as, 20 do R10 Fundo, 32 do Bom Jardim 30 de Saubara 
120 de Nazar<J th , 8± da Ptu·iücaçiio e ela Matta ele S . J oão 7Z 
de Ala!;l'oinhas e ela capital , e i26 elo I nhambupe . Foi fttnd~da 

-e m 17.<:6 por Vasco Fernandes Cesar ele Menezes, 4° vice-rei 
do Bras il, nas proxim idades da con tl. dos r io~ Serig i e Subahé, 

mar geada pelo primeiro, que tem sobt·e si algumas pontes, c1ue 
unem cllf~erentes batrros, atravessada pela E. de F. elo seu nom e 
e rercot•r tda por boncls. O teneno elo seu mun. é assás fet·til, 
pr1~ctpal me3te ~m c;-t-una de assucar, mandioca, Labaco e al
godao. Em v ele Ji1neu·o de 1727 foi elevada á cateo-oria ele -villa 
pela Portar ia claquelle -vice- rei; e por Lei Pr~v . n. 43 d~ 
13 ele ':larc,;o ela ~837 á ele_ cicl~le. A egreja matriz tem a 
m~oc~çao de N . S •. da Pu t•lficaçao e d~pencle ela diocese ar 
chteptscc_>pal de S. Salvador _. Sobre sua matriz, 0 Dia1·io 
da Bc~lna n. 91, ele 18 ele abnl ele i878 publicou o seo-uinte que 
foi e>cripto pelo Dr . Aristieles Spindola : «O mao-e~tgso eclt'ficio 
erg11e-se com seus clous campana rios, sua fórma"' severa_, na ex
tremlclacle septentrional da vasta e linda praça ela Matriz 
ficando em outra extrem idade o eclificio ela Cam:tra Municipal: 
A pequena eminenc:a, circumdada de uma baixa muralha e a, 
vastidão ela praça para a qual se desce suavementa da eg'reja 
por uma escadaria, r ealçam a belleza da obra - imponente, 
sol!da e pesada, como as ele nossos a ntepassados. A vista da 
praça, com seu tapete vet·de, seu chafariz ele bronze no ceutt·o, 
é encanLael~ra . Penetremos no templo. Aqui, combina-s~ o 
bello esthettco e o sentimento relig ioso . As obras cl'arte, que 
03levam o pensamen-to, _ coadunam·:3e com os sentimentos que 
lllô_Pt_ram o log-ar sanllrteado. Parece que a fé, o seu timento 
reltg!Oso,_ mats se avtgoram ·em face destas manifestações do 
bello. Nao se_ póde_ afE.L'mar o a11no ela ftmclação eles ta egreja. 
Sabe- se pela mscrtpçao gravada em um velho sino nella exis
tente, que sua fundação t eve Ioga r no sectdo XVIII . A 11 a,,e 
principal é espaçosa, bendo as paredes lateraes correspondentes 
ao comprimento della . N ftmdo eleva-se o allar- mór, clm·eaclo 
pela luz que entra pelas janellas, abet·tas sobre esta seg-unda. 
nave . O tecto clesi3. é ,,bobaclado. O côro, qne se eleva em frente 
ao altar-mór, é sustentado por duas magnilicas e fortes columnas 
ele marmore, de fttste ltso ... No fundo ela nave , abt·am-se clous 
o-rancles arcos. Por um c~mmnnica-se com a sachristia. 0 d;~ 
âextra serve ele entrada á riquissima capella elo SS. Sact•a
mento, clat·eacla por uma p~q_uena claraboia. Poucos a1ta re:; terá 
a Bahia tão ricos como e> te . E' ele prata lavrada. bem como 
seus cas.tiçaes e ot·namet1tos . N<t entrada na tÚwe pl'incipal 
pot· baixo do côro, a parede é rasgada p or um arco que dá 
para o baptisterio, s imples e elegante. Alli foi baptisaclo o 
nosso emi nente estadista, senador Saraiva . Em uma elas sa
cbrist i<ts h<t cliff~t·etltes image ns que reprasentam as phases 
da paixão de Jest'-' Christo, esculp t.ucaelas com perfeição. Nesta 
egreja funccionam as irma ndades do SS . Sacramenlo, de Sànta. 
~una, do Bom Jesus i\IenitlO Da_us! a IUais an~iga . .. >) A cielacle 
e mutto ex:tensa, tendo como prmctpaes duas largas , bonitas e 
calçadas ruas parallela<J, com excellente edificação. Possue essa 
c1chele o palacio ela Garoara; u m theatro; um e legante eclificio 
que serve ele hospital , o Recolhimente dos Humildes, fundado 
em 1817 e destinado á cdttcação do sexo feminino; as egt·ejas elo 
Amparo, elo Rosario, do Senhor do Bom Fim, na estrada de 
Jericó, Santa Luzia e a elos Humildes, antigo convento ele 
ft•eiras . O mun., alem da parochia da cidade. comprehende 
mais as ele N. S. do Rosario, S . Pedro elo Rio Fundo, N. S. ela 
Oliveira elos Campinhos, N. S . da Ajuda do Bom J;wclim, 
Sant' \.nua de Lustosa, e S. Domi ngos ele Saubm·a, e o cura·to 
elo Picado. A par ochia dt1. cidade tem 10.9-!8 ltabs . Agencia elo 
coneio . Estaç5:0 teleg raplüca. O Dac . n . 6l49 ele março de 
1876 permittilt o estabelecimento nesta cidade de um eno-enho 
centt·al. E' sede do 4o dist . eleitoral. Em -1 88 1, al i staram~se nt1. 
par ochia da ciclaele 2:l l eleitot·e>. O num . éregacb pelos r ios 
Trar ipe, Papagaio, Criminoso e outros . Em -18±6 na pat'ochia 
Purificação e:~:istiam quatro eschs. publs . de inst . prim., sendo 
uma no a rraia l do Bom Fim -. 

AM A.R O (Santo) . Villa e mutl. do Estado de Svt~gip~, na com; 
ele M:a r·oitn · sttuadaagTaelavelmente em uma co lltna que fica a 
esq. do -úo' Cotinnouiba, do c1ual dista um ki l . ma_is ou menos; 
a sete kils. ela ciàa.de de ilbl'o im e a :l1 elo Rosa r lO el o Cattete. 
Orao-o SanLo Amaro elas Brotas e diocese a t·chiepiscopal ele 
S. Salvador . Fo i creacl'l p;trocb ia. pela Carta de 3 _de novembr o 
de 178'3 . Villa pol' Lei Pt·ov . de H de agosto ele 183v. Tem, al ém 
da mall'iz. as cap~Uas do Rosario e do Amparo e as l'Ul_nasde 
um convento de N . ~ . elo Carmo, qtte ser~eo cl~ cemt_ ter~o1 ; 
duas eschs. publs. de tnst . pnm_. ,Per;!lncea~ 1 c~t st .• clettot a., 
cuJa s,\de é a cidade de Amca.Ju· Em 18ol, allstar an~ -se no 
mun . 73 eleitores . Sobt•e l imites vide: art . III ela~ ~et Prov. 
n. 12-!S ele 8 de mn.io de 1832 ; n. 47 de 17 ele a brtl de li::i8b. O mu n. 
além da p:t.roch ia da villa, comprehend~ mats a d vN. S. dos Mares 
e o pov. elo P odo elas Redes. O tel'l'itor!O elo mun. produz: canna, 
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algodão, mandioca, milho, feijão, côcos,_al'l'oz, mamo1~a. Ag_en
c.ia do coneio. Consta, que a aspa·açao dos pr11nen·os habs, 
desta villa era que fosse esta contru.ida no Porto das Redes; a 
isso, porém, .se OJ>poz Antonio Martins de A~e·:edo, que pat•a 
evita,1• a reallsaçao ele tal factootferecetl ·terL·as no logar de sua 
fazerida «1\..yres da Rocha• cerca ele tt·~s kils . distante elo Porto 
da;s/Itecles, para que nella fosse edtficacla a vi !la. Recusado 
esse offerecimento, suscitot1-se notavel questão que foi decidida 
a favor ele Antonio Martins, sendo as ·terras medidas pelo Dr . 
João ele Sá Souto Maior em 1702, data ela acceitação ela es
cri.ptura. 

AMARO (Santo). Villa e mun. do Estado ele S. Paulo, ua 
com . da capital, ela qual dista 13 kils., à margem do rio Jum
batuba, ligada a S . Paulo e a Iiapecerwa p<•r uma estrada. 
Começou por aldeiamento de tndLOs Goyanazes ou Guayanazes 
com o nome de Ibirapoera, dirigido pelo padre José ele An
chieta, pelos a unos ele 1560 e segttintes. «Por esse ·tem~o, diz 
Azevedo Marques J oão Paes e sua: mulhet• Suzan::t Rodngues, 
naturaes de Po1·tt~gal, que vieram pat:a S . Vicente com o clona
tal'lo Martim Affonso ele Souza, er tgtram ah1, segundo affirma 
Pedt•o 'l'aquea, uma capella ele invocação ele San·to Amaro, 
cdmeçando desde então .a affluellcia de moradores, de sol'te que, 
a pedido destes, foi a capella creacla parochia por Provisão do 
Bispo D. José ele Barros e Alat·cão a 14 ele janeiro de 168), sendo 
seu primeiro parocho o virtuoso padre João de Pontes, irmão 
do venera 1· el padre Belchior ele Pontes .» Foi elevada a. villa por 
Dec. de 10 de julho de 183.2. '!'em uma espaçosa matriz. Suas 
ruas são ge ralmente largas e rectas, e seus at'l'abalcles apra
zi veis. As casas são terreas e de construcção antiga . Os 
habs. qtte são em numero de 6.000, cultiva_m cereaes, oc~u 
panclo-se muitos em cortat• .e apparelhar maden·a e faze r ca1:vao. 
.!:louva outr'ora em ten1torw desse mun. uma fabrtca de ferro, 
na paragem denominada N. S. ela Assumpção ele Ibirapoera . 
PossuE! eschs . publs.cle in st .. prim . Agencia do correio. Pel'
tence ao 1o clist. eleitoral, CUJa sáde é a ctdacle de S. Paulo. Em 
i881, inscreveram-se na parochia da villa 37 eleitores . Sobre 
limites vide : Leis P1·ovs. u. 23 de 1 ele maio de 1854 ; n. 2 ele 
22 de janeiro ele 18,!2. O muu . a NE . é ·geralmente plano, con
·tendo lindíssimas e extensas campinas; ao s. e ao sm. é quasi 
todo montanhoso e coberto de espessas mattas; a )l'O contém 
planices e elevações. E' atrave~sado pela sena elo Mar, c\ue 
limita o mun. com o da Concetç<w de Itanhaem; é regado pe os 
rios Jitrubatuba, G~W!I'apircmga, Vermelho, Boamirirn e di
versos otttros. A villa dista 23 kils . de Itapecerica, i O de M. Boy 
33 da vi lla ela Co tia, e i9 da f reg. de S. Bernardo. E' servida pot• 
umalinha de bonds a vapor, que a põe em rapidtt commuui
cação com a capital. 

AMARO (Santo). Villaemun: d.oE.shaclo doR. G. do Sul, 
na com. de Taqu::wy, em uma emmenc1a, na confl. da Lagoa de 
Santo Amaro com o rio Jacuhy, lo g·o abaixo da volta do Fut·aclo. 
Diocesse de S. Pedro do Rio Grande. Teve origem em um 
forte ahi construido em 1737 pelo governador José daSilva. 
Foi elevada á cathegot•ia ele parochia em 18 de janeiro de 1773 
e a de vil! a pelo Alvará ele 20 ele março ele iSH e Lei Pro v. 
n. 1285 de 4 <le maio de 1881; iustallada em 13 de janeiro 
de 1883. Temdnas escbs . publs . deinst. pr.im. Agencia do 
carreio. Pertence ao 6o dis t. eleitoral, Cllja séde é a cidade do 
Rio Pardo. Em 18S·t, alistaram-se nella 149 elei-tores. O mun. 
é regádo além ele oulil'os, pelos rios Jacuhy, Taquary-mirim. 
Além da parochia da villn, comprehencle mais a de S. Sebastião 
Martyr. Na por~a principal de sua egt·eja ma·triz le-se a data de 
1'787. 

AMARO (Santo) . Parochia do Estado de Min as Geraes, no 
mun . ele Queluz, regada pelo rio Paraopeba. Diocese de Ma
rianna . Foi creada pela Lei Prov. n. 907 de 8 de junho ele 
i85B. Seus habs . dedicam-se á ~ultura. ele generos ali meuticios 
e á. criação de gado. As tert•as sao ferte1s e os pastos excellentes 
Pe1·tenceu pela Lei Pro v. n. 2109 de 7 de Janeu·o de 1875 a o 
mun. ele E utre-Rios (Brumado de Sllassuhy), do qual ~-~.i des 
membl·ada pela Lei Prov . 24_74 ~e 23 de ?utubro de 18t<:>, Per· 
teuce ao 1o dist . eleito1·a l, cuJa sede é a CJclade de Out•o Pt·e·to. 
Em 1881 alisl.aram-se nella 50 eleitores. '!'em duas eschs. p11bls . 
ele inst. p;•im. Sobre suas d ivisas vide, entre outras, a _Lei Prov. 
n. 2661. de 30 de novembro de iSSO. Agencia do cor t' eJo, Cl'eada 
pela portaria de 14 ele fevereiro de 1885 . Este pov. foi fundado 
em i730_ Foi llm dos seus primeiros povoadores José da Costa de 
01i veira, portuguez, filho de Bra.,.a, elo qtJal são lletos ,o Padre 
Manoel Rodriglles rh Costa, réJ âa inconridenci~. e memb t•o da 

Assembléa Constituinte e o Barão de Pousa Aleg1·e e bisneto o· 
ex-Senadot• Lafayette Roclng·lles Pereit•a, que nasceu nessa freg . 
em 28 de março de 1834. 

AMARO (Santo) . Pov. do Estado do Maranhão, no muu . ele 
Miritiba, com uma capella. O Alrnanalt do Maranhão (1860) des
creveaclo-a diz « Fic~L na costa gt•aude parte deste 'quarteirão, 
e ahi tem optimos campos para a criação de gado; prestando-se 
pa1'te deste tel'l'eao para a cul'tura da mandioca, nülho e arroz 
'!'em um pequeno pov., onde andam algtms regatões commer
Ciando em tempos indeterminados na pov. e praias. Sua pop. 
é de 430 habs. livres ». 

AMARO (Santo) . Pov. da Estado de Pernambuco, no mun_ 
de Serinhaem; tem uma capella. E' situ,ada sabre um monte. 

_AMARO (Santo). Pov. do Estado das Alagoas, cerca de setec 
lols . SE: ela cidade ele Atalaia, na margem esq . do rio Parahyba. 

A_;MARO (Santo) . Pov. do Estado do Rio deJaaeit·o, na fl·eg. 
ele S. Gonçalo e num. de Campos. 'fem tlmapequena capella . 

AMARO(Santo). Pov. -elo Estado. de S. Paulo, no muu. dec 
Santos. 

AMARO (Santo). Pov. do Estado elo Paraná no mun. ele· 
Tibagy, ele cuja vilüt dist:J. uns 18 kils. e 13 d~ S. J eronymo 
(In f. Joc.) 

AMARO (Santo). Estação da E. de F . de Porto Aleg-re a 
Ut·uguaya na, na villa ele Santo Amaro e Estado do R. G. elo Sul. 
Ahi se acham as officiuas dessa estL'acla . 

AMARO (Santo). E. ele F . elo Estado da Bahia, autori
sada pela Lei Pro v. n. 18'12 de H de julho de i878. O seu 
percurso é de 36 kils. Conta seis estações: Santo r1ma?'Q; Pilar, 
:ponto. de emba1·que dos procluctos de importação e expor-tação; 
T·ranpe , sltuada no valle elo rto do mesmo nome, distante 
seis kils_. do pou.to de partida; Jaauhipe, situada no va.lle desse 
l'lO, a lo ktls . do ponto de partida e distante 120kils . elo eu
~euho central, em conslrucção no Rio Fundo. da «Bahia Central 
Sug~1; Factories»; Te?'!::a _N_?~a, situa_cla no 'valle do rio Pojuca, 
a 2o )6 klls . da estaçao mtc1al; Jacu , si ·tuada nos terrenos do 
engenho do m_esmo nome, d ist_ante .cinco kils . do engenho central 
do Bom Jardim . A estrad~ tem ctnco pontes de ferro: a do rio 
Trar ipe,com27 metros de v ao (ponte tubular); a elo rio Macaco com 
14 metros de vão; a do rio Martim R ibeiro, com um vão tau{bem 
ele 14 meLros; a do rio Jacuhipe, com 27 metros de vão (ponte 
tu bula r); e a do rio Pojuca. tambem tubular, com 43 metros 
ele vão, gt•ande numero ele pontilhões e boeiros de excellente 
alvenaria e importatl'tes obras de drenagem . As condições 
technicas elo ·traçado são as seguintes: O raio mínimo elas curvas 
é de iOO metros e o decli1'e maximo de 3 °/n, adoptado sómen·te 
n'um trecho em curta extensão. O trafego dessa estrada foi 
inaugurado a 23 de dezembro de 1883 . Ella aLravessa uma 
das mais ricas zonas do terreno assucareiro do muu . ele Santo 
Amaro . Seu custo attingiu · a 2.'!00:000'. Tem prodttzido os 
seguin·tes l'estlltados: 

ANNOS I RECEITA I DESPEZA I. SALDO I DHFIC!T 

-t8S4 H5 :47l,. ·•,s'l 109: 650$3·16 5 : 824~-17'1 
iS85 109: 302S936 105: 777S3õ3 3:525\;583 
1886 105:70J$880 107:997S03> ....... .. 2:237$154 
1887 ........... iós: 532$i,3s ... ... ... 
1888 108:290$639 ... ...... 24-1~799 

AMAR O (Santo) . For~e na Barra Grande do por· to de Santos 
Estado ele S. Paulo . «Foi constru ido de 1584 a 1590». ( Relat ~ 
ela- Guei''I'CL de 1886). 'l'em 700 braças ele fL·en·te e 300 de f,~ndo · 
está desa rmado. Sobre elle d iz o Dr. Fausto ele Souza: «A fo r.:. 
taleza de Santo Amaro ou Barra Gt·ande está situada na 
ponta SO. ela ilha, defendendo a entrada elo canal que ·tem. 
ah i 200 braças, e que descrevendo uma curva e tom~nclo para 
NO . vai ter á cidade ele Santos . Quando em fins do seculo 
XVI, D. Diogo Valdez com a sua esquadr~ cruzava as costas: 
do sul , assall::tdas pollCO antes por piralas inglezea, achou que
essa pos ição era excellente e lançou os fundame n tos de uma 
for taleza de fraca conshrucção; a Car ta Regia de H de se
tembro de 1709 mandou a.ugmenta~-a, e que elo Rio de Janeiro
se lhe enviasse artilharia de grosso calibre. Em 1715 o rei. 
D. João V permitHtt pela Ca t't'<t Regia de 26 de janeiro qu~ 
Manael de Castro e Oliveira a t'ecous·truisse e armasse á sua. 
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custa, med iante o fõro de fidalgo e habito de Christo com tença 
para si e um emprego nas minas para seu filho ; mas a con
clusão da forta leza só teve Ioga. r durante o governo ele Rod!::igo 
Casar de Menezes (1723 a 1725), ficando armada com 32 canhoes . 
Em 1770, o govet·nador Luiz Antonio de Souza inlormo u qu.e elle 
ti nha 28 canhões elos calibres 24 a 26; mas o mappa offi.c ta l de 
:1847 apenas faz menção ele 22» . «Na praia do Góes, á esq. 
desta .Gn·taleza, diz Azevedo Mar qttes no seu Diooionario, existem 
as nunas ele um fo r te mandado constn ur em 1766 pelo mesmo 
governador Luis Antonio, com pr op:>rções para montar 1.2 
peças e serv ir de posto avançado da fo1'taleza de Santo 
Amaro.» 

AMARO (Santo). Eram assim clenomina~as duas bate
rias construídas pelo coronel Febsber to Calcletra em J ttlho ele 
1822, para ct•uzat· elo porto da Abbadia de Bl'otas para o en
genho elo Conde, no Estado dê\ Bahi ê\ (Fê\usto de Souza) . 

AM ARO (Santo). Forte construido por José ela Silva Paes, 
em 1737, na margem esq. elo rio Jacuhy, a fim ele cobri t· 
a linha elo Taqual'y e <' elo Rio Pardo, qtte et•a então a nossa 
divisa . (Fê\ust.J ele Souza.) 

AMARO (Santo) . Sel'l•a do Estado elo Ceal'á, na freg . ele 
Santa Qui tet·ia . E' secca, baixa e tem 12 a 18 k ils. ele extensão. 
Denomina -se tambem serrots elos Veados . 

AM AR O Sel'l'a elo Estatlo de PernamiJLtco, no mun . elo 
Brejo da Madre de Deus . 

AM ARO (Santo). Morro no mun . cfe Guaratnba e Estado 
elo Paraná . 

AMARO (Santo). Ser ra do Estado de Minas Geraes , entre a 
f t•eg. de Santo Amaro e a de S . Braz do Suassuhy . 

.AMAR O (Santo) . Ilha no r io Pal'Uahyba, no espaço que 
medeia entre a cachoeira ele Santo Es tevão e a elo Untbttzinho . 
(Relat . ctt . ) 

AMARO (Santo) . Ilha na Bat•ra Falsa, em Itê\parica; no 
Estado da Bahia. 

AMARO (Sa nto) . [l[1a do Estado de S . Paulo . For ma com a 
ilha de S. Vicente, onde está. edificada a cidade ele autos, as 
tres entradas ela bahia de Santos. Está. sepat·ada elo co n tinen te 
pelo rio Bertioga . E' elevada, abundante d'agua e madeiras ; 
pouca habitadtt . Em sua extremidade occidenta.l está. edjficado 
o fo r te denomi nado BaJ" J"a . Nella ficam as pon tas GuarUJ fÍ , 
Santo Amaro, Batalhão, Monduba, Raza., a~ossa e elos Limões, 
e as montanhas denominadas: Outeiros (Grande e Pequeno) 
Canhema, Matto Grosso, Santo Amaro, S. Pedro, Apresentação , 
Armação, Cachoeira, etc. P r oximo ficam-lhe as ilhas das 
Palmas, do Ma (to, das Peclt•as e a ela Moell a com um pharol, 
Fo i doada a Pe l'O Lopes de Souza em i ele setembro ele 1534 . 
Os i nclios a denominavam Gt~aimliil ou Guahi be . E' per corr ida 
pelos mal't'OS ela Ba. l'ra, do Botelho, do Si tio Ql'ande e do Ca
nhema ou Icauhema e banhada pelos rios deste ultimo nome, 
do Meio, riacho Calde irão e algu11S outros . 

AMARO (Santo). Rio elo Estado do Pará; reune- se ao iVlaca
jatuba e juntos vão desaguar no rio ele Bemlica, trib . elo Ama
w nas . (Planta da situação do nucleo colonial de N. s_ do 
Cat·mo ele BeneYides). 

AMARO (Santo) . R io do Eslado do Mar anhão, afr. ela 
margem esq . elo Pamahyba . (Eng . G. Dod t.) 

AMARO (Santo) . Rio do Estado de S . P aulo, banha a il h a 
do seu nome e desagmt no braço ele mar que com munica Santos 
1'1 Ba l'ra Gt•ancle ou elo Sul. E' navega.vel em par te por lanchas . 
Tem oito kils. de cu t·so. Segundo a Cr111·ta hyclJ·ogJ•aphica clo Bal'ão 
d-~ Tefl'e, recebe ess.e rio pela margem esq . os rios Lar a11geiras, 
Ptassaba-mtn m, Ptassaba- assú e Bo telho. 

AMARO (San to) . Porto no Estado ela Bahia, 36 milhas ao 
NO. da ctdll.de ele S . Salvador , no r io Serig i · abaixo elo loaat· 
onde. se lhejun~a o l'lLe i~o Subahé . A mar é chega até elle . 0 

AMARO (Santo) . Lagoão que tomou o nome ela !'reg . e 
villa ele Santo Amaro, no Es tado do R. G. do S ul. Conflu e no 
Ja.cuhy. E' navega.vel. 

AMARO . LEITE. P at:ochia do Estado de Goyaz, no m un . 
do P i la r, a 343 ktls. da captta l . Orago Santo Antonio e cl tocese de 
Goyaz . Foi capella da fr·eg . de S. José do Tocantins, ela qua l a 
Le1 Pro v . n . 8 de 23 de j ttl ho de :1.835 desmembrou para ele val-a 
á cat egoria de parochia . Per tence ao 2° dist . eleiLOl·a l, cuja 

sé de é a villa de CaYalcante . Em 1881, a.Ustar a.m-se nell a. 
35 eleitores . T em duas eschs. ele ins t. pl'im. « O arraial de Amar o 
Leite, diz Cunha Mattos, acha- se assentado na encosta. de um 
ouleiro, 180 passos communs ao Norte do rio do Ouro; tem 40 
casas humildes, das qnaes 39 são cobertas ele te lha, e a outr a de 
capi m1 e a capella de Santo Antonio, fi lia l da parochia da
S. Jose do Tocanuns, com tres al ~at·es muito pobres . Neste dist. 
qtte per tence ao J•l lgaclo ele Traht~·as, ha 33 l"<tzenclas ele g,tdo, 
ctnco engenhos ele assttcar e 79 sttlOs de cullur a. . o. seu te r reno é
fertiliss imo, e os porco~ engordam por um modo extraordinario 
alimentando-se de minhocas ele immensa grandeza, que
abttndam em todos os Jogares, e levant1.m a ·terra em mon·tinhos 
que puecem feitos á enchada, como co,•as de mandioca . Et; 
tenho visto esta mesma cousa em outros lagares de Goyaz . Os. 
indios Canoeit·os que hab itam as mattas do rio Ma ranhão teem 
causado estragos hol'l'orosos nas fazendas do set·tão de Amaro 
Leite» . 

AMARO LEITE. E:l:tensiss imo sertão do illstaclo ele Goyaz, 
com cel'ca ele 480 kils. NS . , limitado ao S. pela serra do
Passa Tt•es; a O, pelas set•t·as elos Bois, Getlipapo, Jacat·é, Boa 
Vista, Gt·egol'io e pelo rio Caana. B t·ava; a E, pelo r io Mara
nhão eles ele a bal'ra do rio das Almas e depois pelo Tocan tios 
até á toz elo rio Santa Thereza, fechando- ao N . abaixo ela. 
pov. elo E . Santo elo Peixe . Poss ue essa r<~g ião u n1 clima 
ameno e delic ioso, abunda em mattas fet·teis e em campos. 
proprios para a criação de gado vaccum e cavallar. E' muito 
infestado pelos Chavantes brav ios e pelos Cauoelt·os co nside
rados como a tribu mai~ fe l'oz do Estado. Para evitar os con
s(antes ataques desses selvagens a 28 ele setembt·o de i854 o 
então presidente ele Goyaz, ex-senador .Cruz Machado, (vis
conde de Sert•o F l' io) eucat• t•egott o engenheiro do H:staclo ele. 
fundar nessa extensa região tl'es presídios, que recebet•am os . 
nomes ele Santa Bar bara, Santo Antonio e Santa Cr ttz . 

AMAR O L E;ITE . No Mapp:~ Geag•· - ela Capitania da 
Villa Boa ele Goyaz combinado com partes ele outros qlle 
denotam as capitan ias ele i\I i nas Geraes e Mar anhão, mandado 
Ut·at· pelo [ltm . e Exm . Sr. Femando Delgado Freil'e de_ Cas
tilho governador e capitão g<lneral da mesma capitanta no 
anuo' ele 1819 (Al'ch. Mi L) e:x;iste figLtr acla uma Pov. ele Amar o 
Leite á mat·gem esq . do rio das Mo l' tes, não longe do aldeia 
manto dos Arayés . «AMARO LEITE. Arraial fundado pelo serta
n ista Amaro Leite no mesmo sitio das minas elos Ar ayés, ao 
descobrir a hi uma faisqueira em 1752, quas i á fóz do rio desse 
nome aos 14o S. Em 1773 tinha 240 moradores e pedi u .ao 
capitão ge neral um sacerdote par a parochia.l-oe . Mandaram
lhe um sargento- mór ele orde ttanças Marcellino Rodrigues dos 
Campos. Otl porque não se dessem bem com o novo pastor, 
OLt pot· quaesquer outros motivos, em 1781 já não ex istia o po
voado ·tendo- se passado os moradores par a um arra: ia!Ju':to ao 
rio elos Barreiros . E.m 1819 a companhia de mmeraçao ele 
Cuyabá, buscando aque!las t!l inas descobriu vestígios do at·raial ; 
fez ahi r oças e intentou Itavamente t•esta.belecer o povoado pela 
impol' tancia elo ponto em t•elação aos :Iins a que se propunha, 
mas ficou tudo em pt•ojecto. Em 1769 o capitão gener al _Luiz 
Pinto de Souza mudou-lhe o nome par a o de Santo Aatomo do 
Amaran te . Do mesmo ser tanista tomou o nome o vasto sertão 
ele Goyaz entr e o Ar aguaya e o Tocantins . » (Dr . S. da Fon
seca . Dicc . cit .) 

AMARO NUNES. Rio elo Estado de . P aulo, aff. da mar
gem esq. do Jagua.ry- mi rim, tl'ib. do Mogy-guassú . E' tambem 
denominado l mbirussú . . 

AMARO PINTO. R ibeirão do Estado de S. Pa:tlo, entre 
Cotia e Una ; nasce no lagar denominado Roque Joa.o. 

AMARRAÇÃO. Vill a. e mun . _do LTis·tado do Pia uhy, n.: 
com . elo Pal'llahvba situada no h ttora l, em uma po n ta fot 
mada pelo rio Iguarassú qtte se dilata; pa~a 0 . , pelo g ranel: 
iaarape i"'Ltalmetlte chamado Ignat·assu, que lhe fica, ao S . • 
p~ lo ca:lll.Y elo F ttnil que s~ estende para. N!TI., em terr~~~ 
a renoso em pade alagado pela mar e . A vtlla honsta po L 
mai s o~ menos de :1.00 casas cobertas ele tel. a e ou ,ras 
tanta~ de palha, dispos (as em auuament~ potteot ~ e~d~a~~1 lsm 
uma egreja matr iz ele soffrivel apparencta co~lf~~cle a · dous 
pelos emigrantes do Ceat·á , um posto fiscal _da . .~ • . 

!~d~~~~:s p~~I:. c~~gfn:t. d~~~~ae ~o~a~a;~~~_ic~ea~~;~ni, ~~f! 
ela Amarraçiio pela sua boa posição topograph1ca, sendo o umco 
ponto de emba rque e desembarque de todos os gene~o s de com
mareio do Esta do, frequentado o seu pot· to por muttas embar-



AMA 62 - AMA 

eações de vela e a vapor, de longo curso e cabotagem, que 
descat'l'egám as suas n1e~·cadorias e voltam carregacJaq ele ge
neros do paiz, avultando o commercio de gaclo vaccttm para 

•Cayenna e Pari, tudo isso . tem concorrido para o progresü vo 
·desenvolvimento que tem ttclo o logat·, pwmettenclo-lb.e amcla 
um futnro p1uito pt•ospero e vanLajoso. A ,i nclLlStria elo fabrico 

-do sal, que é fe tta em grande nlllnero ele salinas, chega para o 
a bastecimento elo Estado e uma gt·ande parte elo elo Maranhão; e 
a. da pesca que abastece a villa, a cidade ela ParnahylJl e outros 
'lagares visinhos, colhida não só n o alt0 mar, como na cos tl, 
em cerca ele 80 viveiroti, chegaria tambem para exportar, s.i 
houvesse disposição e meios ele p1·eparal-a . para 'ktl fim. O 
m un. ·tem tambam uma pequena lavoura rtne chee:a para o seu 
abastecimento, e para uma J.!l equena exput·taçao ele mtlho, 
feijã0, farinha, a t·t·oz, t:.tpioc.a ~ mamona, a~ttl ta r1clo poré~ a 
exportação ele com·os e macletras ele tmturana e co nstrucçao . 
Sitmtcla no li ttoral, baleJacla pelo3 ventos hvres do ma r, 
gosa o local de um clima magni!lco e salttbre; e segundo 
al,.umas observações feitas em 1867 , no maz ·de outubro, 
,u r:I elos mais ca.lielos, foi demonstrado pelo thermom e t1:o 
q tte o maxlmo do calot: é alli. de 30 gl'<J.os. A v. illa c~a 
Ama rração ltca 16 a 1.8 ktls . ela c tclacle ela Parnahyoa, pelo no 
I"'uarassú, ficando -lhe esta a OSO., e pouco mais de 500 ela ca
pltal pelo rio P a L'Ilahyba acima, ele navegação a vapoe. A pov . 
teve origem em 1820 quando algLms p escadores a lli se fixaram; 
mais tarde, por occasião da guerra elos Balaios, tot·nou-se o 
.ponto de desembarque elas tt•opas que vinham bater os r e
voltosos nesse Estado, e ao mas mo tempo ele communicação com 
os J~staclos limitrophes e capital da nação pot· inte1·meclio elos 
navios ele guerL·a que alli ::~:ncot•avam. « ll:' tracliccio':al no 
Pia.uhy diz o Sr . F . A. Peretra ela Cos ta, que o terntol'lo que 
:seester{de ao N. ela Amarração. até á barra ela Timonha , p ~ r
tenceu sampre á Província elo Pi ;:mhy, m as qtte com o anelar elo 
tempo o Ceará. foi a. pouco e pouco se apossa.nclo clelle, a té qtte 
fixou no todo o sett clominio, para cuja. reivindicação foi preciso 
0 Piatthy fazel' cessão ele clous de seus ma is ricos e farteis · 
.mum. - Pt·incipe Impet·ial e Inelepenclencia. » Torna do por 
<:onse"uinte, ter ritorio elo Ceat·á, foi pela. Lei Prov. n, 117 ele 29 
de aoogsto ele 1.865 creacla ahi ttma feeg. com a invoc<tção ele 
N . S~ da Concei<;.ão . Elevada á cat.egoria de vi !la p9la Lei Pro v. 
n. 1596 de 5 de agosto de 187,!, foi installacla a 23 ele j Lmho de 
!871). Passando a pertencer ao Estado do Pianhy. em virtttcle 
do Dec . n. 3012 ele 22 ele outuLeo ele iSSO, com os· mesmos li
m i tes que estabeleceu a Lei elo Ceará n. 1360 ele 5 de novembro 
de 1870, foi cle tet·minaclo que a linha dil•isOI'Üt eccles iastica 
seria a mesma que ,a elo civel, fic.anclo o governo aLLto~isaclo a so
licitat' ela Sant<t Se as necessanas Bulias, o que nao se tendo 
fe ito ainda, continua a f reg. a es ta r sujeita no ecclesiast ico ao 
Bispado elo Ceará . P or Portaria ela pres iclencia elo Pianhy elo 
27 ele j aneiL·o ele i88 l, foi c!'eaclo o ·termo ela Amarração, fi cando 
annexado á com. elo Paroahyba. I-Ia na villa du as esc hs . publs. 
de inst. prim. e agencia elo coneio. Pertence ao 2o dist . e lei
toral, cuja séde é Parnahyba. Em 1881 alistaram-se n ell a 30 
e leitores.'Sobre esta villa escreve-nos o Sr. Francisco S .. ele 
Moraes Conea Filho: «Aspecto 1Jhysico- A vil! a da Amarração, 
unico port3 maritimo do Estado do Piauhy, está s ituada em uma 
po n·ta que se clila ta para0. , fot·m acla pelo riu IgLtara3sú, que é 
o braço ma is orien tal elo mas-es t ~so Parnahyba; pelo ribeir.1 
igLtalmente . chamado Igttarassu, q>te lhe fica ao S., e pelo canal 
do Funil , que se estende pa,ra N . E. O li ttoral é excessivamente 
:ar enoso, coberto ele innumeras dunas, que fot·mam como,que 
diversas cadeias, que se 1·anüficam para o i nterior, onde são 
separadas por valles pantanosos e ferteis. Af'astaclas ela costa 

·c-.tuasi meia legua, encontra~-se boas past~gens , hellos terren'?s 
p rl)prios para a la vonra e n cas matta~ vtrgens. A v tlla . CUJO 
tei'reno é em parte alagado pela mare, poss ue pottco ma1s ou 
.menos iOO casas cobertas de telhas e outt·as ·ta CLtas d e palha, 
dispos tas em a rrua mento pouco regular, não havendo um so
braelo sequer. Tem uma e3' t'eja matt·iz ele soffL'ive~ apparencia, 
eonstnticla em 1878 p elos e nugrantes elo Ceat'<t, um posto 
fiscal da Alfanclcga da Parnahyba, dous trapiches para a carg·a 
e liescarn-a dos n a vios , tL·es mangas para embarque ele gado, 
-cemiterio, duas cadeiras publicas ele inst. pl'im., do 1° gdtu, 
•fr-equentadas por cerca de 80 men tnos ele ambos os se>:os. 
A pop. elo mmL estimo- a em 3.00() habs., S'en~lo i.OJO 
n_a villa. Como parochia ele Ltoral. ~onta 60 ele.ttores. A 
v1lla. d;t Ama rração, pela sua uoa p os tçao topographtca, seado 

·O umco ponto ele embarr1ue e cle~embarque de ·todos os ge
n er_os ele commercio do Esbaclo, ft·equen·taclo o seu port3 por 
mmtas embarcações de vela e a vapor, ele longo cm·so e 

cabotagem , r1ue descarregam as suas mercadorias e 1•oltam 
can egadas ele generos elo paiz, avultando o commerclo de gaclo 
vaccum IJara o PMá, Amazonas e Cayenna , tem ~ido um pt·o
gressivo des3nvolvimento, promettendo-lhe ainda um fttturo 
mnito pr 0.s pe1·o e vantajoso . A Camar<t MLmicipal decre tou no 
a!'t. 1o elas sllas P.osbLU'<ts para o anno ele 1881, que flcava « con
siclet·aclo como limites ela v,illa ou ambito ela, mesma, o ter 
ritorio em qtte se acha localisacla, se ndo o seu começo ela em
bocadLtra . elo pe:[ueno Igarapé Ca!'p in le ir o, que (ica a L., em 
linha. recta ao loga1' Funil _na e~uboca~ltt ra da barra , e dahi 
seguindo pala mar g·e m elo rLO ate cles [echa r-se na embocadura 
elo L'efericlo Igarapé» . Rios -Ig Ltarass ú, o mais odetl'tal elos seis 
bmços em qm se divide o Pal'llal~yba ao la nçar as snas ag11as 
no Atl a ntico, banha a vil l1. da Amarração pelo lado de O. A 
sua e·>: tensão é ele 30 kils . clescla o Jogar ela sua foemação até 
ao qceano; - o Camorupim atravessa g' L'ancle parte do ter
L'ltorw elo mttntcipio, ·tem pe:1uet10S tributarias , boclos cl'agua 
salgada, forma na sua fóz á ba rra denominada- Barra Grande
q tte tem proporções apenas para recebet' nav ios ele peq 11eno 
calado, p xlenclo aclmittil·os ele maior nas marés ele lua . O seu 
curso é ele cerca ele 77kil s . As Sllas margens es tão cobertas ele 
espessos ma ngaes- o Timonha ou Ca.jueiro, a L . elo Iguarassá, 
delle distante H leguas 011 61 kils . , segu ndo o ro·teit·o elo cos
mogt·apho Manoel P imentel , nasce no logar PiLimbú, exac ta
mente na Tromba da Sena, cha mada tambem Serra dos Cõcos , 
por encontrar-s ~ alli palmeiras em abunclancia e vv.i dese mbocar 
no Atlantico, formando n:t. Slta foz a - Barra do 'l'imonha 
que é a seg·rmcla do E;;ta.clo . Tem como t ribulat• io principal o 
t·io S . J oão ela Pra ia que é o seu a li. ma is oriental. A extensão do 
seu c<.~ rso é ele HO kils., pouco mais ou menos . A sua mugem 
direita, desde a s lla embocaclLu·a até a. confluencia com o 
S. João da Praia, pertence ao Ceará . O mesmo clá-se com o S. João, 
que .continua o limite e nlre os cloLlS E staclo3 . _O cor rego IgLta
rassu que passa a o S . ela Vilht ela Aman·açao, é apenas um 
iga1.·apé cl'agtta salgada q tte entra no verclacleiL·o Ig uarassú junto 
da villa. Não teu~; .tr~s legtras ele Clll'SO . Se >"l'as e m on·os - O 
·ter r·e no d es te mun1ctp1o é, em sua g-eneralidade, plano. Apenas 
nelle enst~ um ou _otltt'O mon·o destacado e insignificante, elos 
qttaesos pnnc1paes sao: o mot•t•o ele S. Hila rio, o ele San t'A nna · 
e o Cocal. Não se prendem a cadeia a lguma ele monta nhas. La~ 
,cps, ilhas, cabas e p J1·tos- Encontram- se neste município dolls 
lagos : o Sobradinho e o Camorupim, e duas lagttuas J oão 
Bento e Sant'Anna . O Sobr adinho, que é o maio t·, ·tem es tas 
dimensões : qttat ro l egnas ele compdmento sobre meia na sua 
maior l a rgm·a . Coalhftm sal com abuacla ncia nos annos em 
qLte o inverno é escasso . O Sobt·adinho, é o qtte mai s demora 
no coalho elo sal, ClLt e sómente ·tem acontec ido nos.annos in
t e it·amente seccos. São todos mLtito piscosos , :U:m todo o muni
cípio não s~ encontra uma illn. S3Cl tlet•, Fronteira á villa cl<t 
Amarração ft ca a ilha Grande ele Saata Isabel, a maior elo delta 
do P arna hyba, em cujo extr·emo N . se ergue o maíl'es toso ro
chedo - P edea elo Sal-, em que está pla.ntaclo o pnarol, qLte 
domina as barras ela Amart·a ção , Canal'ias e Cajú. N;'i:o ha 
cabos· encontram-se· apenas duas pontas de pouca importanc ia: 
a ele It~qui, a cinco kils. da vi !la, e a ela Carnahubinha a 12 kils . 
Conta es te muuicipio tL·es p ortos formados nas embocaduras 
elos rios Ig tta rass(t, Camornpim e Timonha, que rece bera m os 
n omes ele Porto ela. Amarração ou Barra elo Rio Igu ar3.ssú, 
Barra Grande e Cajueiro ou Ban a elo Timonha, Limitar-nos
hemos a ·trata t· elo da Aman·ação por ser o mais imporLante. 
- «A Barra elo Rio Iguarassú, que ha muito es tava ab<tnclonacla, 
informa o inspector ela Alfanclega e a .Preüclencüt ela_ Peo
vwcla em offtcto de 16 ele agos to ele i84l to1, pot· occastao da 
guerra elos t•ehelcles elo Maranhão, novamente fl'eqttentada ela 
navegação, e 'tem-se obset•vaclo nella gr·ancle mel horamento do 
qtte era an tigamente, pot' t er-s e .~be~·to mais para a parte elo 
Norte, ele ma netra qLLe a navegaçao e ele prese nte feita sem 
aquelle risco e susto claqnelle temp:> » . ActLta,lmente tem melhor 
canal para a parte ele L . Poele o pol'lo ela Amauação ser cle
mandaclo por navio~ que calem 10 pés na. ba ixa-ma t· e 18 com 
a maré cheia. Es tabalecimento elo porto, is to é hora em cuJe ·se 
ver t!lc:t. a pl'eiamar, em dia d e novi l unio ott ele plenilLLnio 511s. 
e 15m . :U: levação ·da maré : oit') pes . Val'iação ela agulha : 18° 
NO. O pharoL- Pedra elo Sal- s ituacb nõl. lage elo selt nome, 
é ele luz bra nca e ftxa, visível a oito milhas . As coordenadas 
gaog L'aphicas que determ ina m a sua . p os ição, são : o para i
leio 2° 47' 25", lat. S . , e o merécl ia. n 0 <J.io 43' 33'", Long. Occ., 
em ralação ao marecliano q11e pD.'lSa palo observa torio aslro
nomico ele Greenwich . Os navios que pot• e>:cesso ele calado 
não Pltclerem transpor a ban·a, encontrarão bom fLwcleaclouro 
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ao NE . elos seus baixios, na d istancia ele uma millla e meiã 
com 22 pes de profundidade, mais meneavel elo que oLamarão 
em Pernambuco e o futlcleadouro elos 'l'res Reis Magos no Rio 
Gt•ande do Node, onde fundeiam os paquetes ela Companhia 
Br~z~_leira ele Navegação a Vapot· . O aspecto ela ter ra ~o se 
gumte : A O. maane·tico da barra ha um mangal que faz pa
recer a terra mais ~scura e h a tambem o rochedo Pedra elo Sa l , 
onde ha o phat·ol desse nome . Navegando-se de E. para O., 
par allelamente ó. costa deve- se costear o banco pelo lado de. 
lora até ao extt·emo E . elo mesmo banco, onde ha uma bo1a; 
logo que esLi vet· a baia n~ontada , nave_gne-se ao_ S . de modo que 
se passe a O. della o mats perto posstvel; entao naveaue-se ao 
lonao elo banco que ftca por BB . até montar o pontal do Funil ; 
nesta posição arriba-se para O. costeando sempre as a rreben
·tações que ficarem por BB., deixando po1• EB . as balisas que 
estão nas coroas do Funil, ass im navega-se dentro de t6 a 18 
pés d'agua , e, logo q.ue se descobrem as primeiras casas ela villn 
por cima elo pontal ele E., orça- se para o S ., nave <>audo-se 
ao longo do r eferido pontal até fundear em fL·eo.te âo. villa . 
Vindo- se de O. ·ou do N., eleve- se demandar o phal'Ol da P edra 
do Sal e depois a boia ele que acima falhtmos, e executar-se-ha 
a mesma pt·aticagem para entrar no por to. Cw·iosidades na
ttwaes - Não h a. na vi !la nem no município cla.Amnrração 
curiosidades naturaes no tavei;; . Poderiam os entretanto apontar 
o oceano ele a t·eia alva e movediça que occupa um c\ <Írea com 
quasi meia legua ele lar gul'a sobre duas ou tres ele ex~ensão, grande 
:parte do li ttor a l que meeleia entre a barra ela Amarl'ação e a 
Bal'ra Grande. Na villa tem sido muitas as r uas de casas to
madas pel a invasão da areia, que em poucos di as nulliflca os 
esforços de um pobre homem dura11te mezes e tahez annos ! In 
dttst1"Ú:6, lavoura e commercio - A inchtstria do fabrico do 
sal é e:-:ercida em paquena escala em vi ta do pouco valor deste 
g·enero, que é apenas consumido no Estado e em peque"na 
parte do elo Maranhão ; possue esLe m unicípio .immensos ter· 
1·enos pr oprios para a exploração cless1 industria em grande 
escal a, sendo todos os lagares ele facil lransporte pol' mar . Ha 
ricas salinas abandonadas pelos proprletarios por falta ele con
sumo desse genero de p t•imeira necess idade, ach auelo-ses ituadas 
em l ogar ele facil embarque ; teem o nome «Apicum» e são pro
duzidas pelas aguas ele um dos IJra.ços do Camorupim. A 
industrio. ela pesca, que t em alguma importa ncia, abastecendo ~ 
vi lia, a. c~dacle da Parnahyba e outros lagares circtunvisinqos, 
coibida nao s6 no alto mar, mas tambem na costa, em cerca de 
80 viveiros ou curraes de pei:~:e, chegaria par a e:x:pot·~ar si hou
vesse disposição e meios de pr·eparal-os par a tal .Hm . Ha a lo·uma 
criação de gado yacctrm, cavallar , muar, lanigero, capt?j,no e 
suíno. Tem tambem o muuicipio uma pequena lavoura que 

' chega para o seu abastecimento e par a uma pequena exportação 
ele milho, feijão, farinha, a lgodão, tapioca e mamona, anrl
tando, porém, a exportação de couros . O terreno não se pres ta 
par a a cultura da canna de assucar po1• não se r al agadiço . Ha 
todavia, nos Jogares J aboty e i\lutucas dous engenhos de as 
sucar, sendo cultivada em dous grandes pantanos a c:~.nna para 
elles fornecida. O' commercio é quasi nullo; pois é fei lo todo 
na pr aça da Pal'!1ahyba pela facilidade ele commun i cação por 
agua e por ·terra. Não se encont1·am madeiras ele ·tinltrral"ia, 
havendo em abunelancia de constrncção. Immensos mangaes 
marginam os rios, muito aprove itados para lenha . Uma granel~ 
parte ela população emprega- se na vida maritima. A r eceita 
a rrecadada no anno de :1883-84 foi ele 3.350S0-15. - Cli
ma, molestia,s endemioas - Situada no littora l, bafejada pelos 
ventos livres do mar, goza esta vil! a de um clima magnifl
. co, muito saudavel; é talvez o melhor elo Estado . Segrmclo algu
ma_s observ:ações feitas em 1867, em outubro, uni dos mezes mais 
cahdos, fo1 demonstrado pelo thet·mometro que o maximo do 
calor, é _ ele 30°. Não h a molestias endemicas. Reina uma sa
lubridade coptiuua; com a enchente elo Paroahyba, no inverno, 
apparecem as v~zes_ febres i ntermittentes. E st,·aclas de (e>"J'O e 
ele rocla.gem - Na Importante obr:J. elo illus trado enaenbe iro 
Dr. André Rebouça:s, Gwmntias de jtw os a estradas ~le fcn·o, 
encontram-se as lmhas . infra., que pedimos licença para fazer 
nossas : «0 E stado elo P1auby não tem ai.nda projecto a laum de 
caminho de ferl'O geral; mesmo na categoria de camiJ'hos ele 
ferro provinciaes só projec·tou-se um pequeno caminho de ferro 
ele oito kilometros de extensão, da cidade da P arnahyba á baL'L'a 
do rio Iauarassú, que é em rigor um caminho de ferro ele 
suburbi~ e n ão um caminho ele ferro provincial. Tem apenás o 
Estado elo Piauhy 33 kils . de costa marítima e um só pot"to de 
mar o ela Amarração, que precede o porto ela Parnàhyba, si
tttaclo sobre o rio Tguarassú. Desta circumstancia, principal-

mente, provém ser o Piauhy um dos Estados menos conhecidos 
d_o Brazil. Noe~tanto poucos Estaclo's ela Republica reunem 
tao boas concllç?es topographicas para o estabeleciment() de 
uma r ede_ de v~a~ fer reas» . -:- Dtstanoia kilm~wtr-~oa pcwa os. 
pontos ctrcttmv~stnhos - A ,,,lia ela Amarracao cl1sta da ci
dade da Parnahyba, pelo rio lg uarassú. 16 lrils,. ficando-lhe 
esta a _OSO._, da cidade ela 'l'hereziná , pelo· Par nahyba 
acuna, oOO luis ., e por terra 388 luis . ; elo porto do Camocim 
83 kils . ; ela cidade ela Granja 160 kils . Todas as distancia~ 
são approximadas. - T?·acl içéio a 1·espeito da origem da povoado 
Out1·as oonsiclerações - A povoação da Amanação remon ta-s; 
aos annos ele 1820 , quando alguns pescadores aqui fixaram a 
sua res iclencia; mais tarde, no período da guen a dos Balaios, 
tornou-se o ponto ele desembarque elas ·tropas que v1nham bater 
os t•evoltosos neste Estado, e ao mesmo tempo ele commu
nicação com os Estados l nuitrophes e Capital F ede ral p01~ 
intermeclio dos navios ele guer_ra qne aqui ancor avam . E' 
tradicional no Piauby que o territorio que se estende ao NE _ 
ela Amarração até a barra do 1'imo_nha, per ten ceu sempre a 
este Estado, mas que com o anelar do tempo o Ceará foi pouco a 
pouco se apossando clelle, até que fi xou no todo o seu dominio 
para CUJa r eivindicação foi pt·eciso o Piauby fazer cessão de dou; 
elos seus mais ricos e íertei s municípios - Priucipe I mperial e
lnclependencta- , sttuacl'JS no valle ele Carateús. maanifica re
gião enc t·avada na Serr a de lbiapaba. Tornado, por co~seau in te. 
Leni torio elo Ceara, foi decretada pela respect iva. Ass~mbléá 
Provincial a creação de uma freg. na pov . da Ama1~ 
ração, pela lei n. 117 de 29 de agos to . de 1865, cujos limites. 
foram marcados pela de n. 1360 ele 5 ele novembt·o ele 1870, a 
sabet•: da bana do rio 'l'imonha, rio de S. J oão ela P t·aia, 
acima, até a barra elo riacho que segu para Santa Rosa, e 
dahi em rumo dit·eito á. serra de Santa Rita, até ao pico ela 
serra Cocal, lermo do Piattlly. Elevada á categoria ele vill~ 
pela Lei Pro v . elo Cea ró. n. 1596 de 5 tle agosto ele 1874, foi 
insta llada a 23 de junho ele 1879, ficando pertencente á comarca. 
da cidade da G1·anja do mesmo Estado . Passando a freg . e
terri torio ela villa da Amarração a pet·tenc€\r ao Estado d() 
Piauhy, em virtude elo Dec . Imp. • n. 301.2 de 22 ele outubro · 
ele 1880, com os mesmos limites esta belecidos pela Lei. 
Prov . elo Ceará n. 136~, de qae acima fa llamos, foi eletel·
minaclo que a. linha divisot·ia ecclesiastica ser ia a mesma d() 
civi l, ficando o governo. au·torizado a solicitar ela Santa Sé as 
bullas, o que não estando feito a inda, conti.nua a fL'eg. a 
estar sujPHa ecclesiasticamente ao bispo do Cear á . Por poTtaria 
ela P resiclencia do Piauhy de 27 de j ane it·o de 1881 foi cread0 () 
termo ela Amarr ação, íicat1do aone:x:ado á comarca ela Parna
hyba, assim como roi creaclo tamb m fôro civil e conselho de
jurarlos, sendo por outL'a portaria da mesma cla·La di viclido () 
termo _ em ·tres districtos especiaes, comprehendendo o f o· os. 
quarte trões ele i a 6 ela villa; o 2°, ele 7 a 14 denominados : 
Jardim, iVlutucas, Jaboty, Curral Velho, Bezerro- morto, Tim
bahuba, Bocca da Picada e Sobradinho; -e o 3o, os quaJ•teirões
ele 15 a 21, denominados : Camorupim ele baixo, Camorupim de , 
cima, Barra Gt·ande, Caj ueiro, S. Domingos, Flamengo e
Riacho,_ 

AMARRAÇÃO. Log. no mun . da capital elo Estado do
Ceará. 

AMAR UMA YÚ (rio elas cobra.s) . Nome que tem em uma 
parte elo seu curw o r io Madre ele Dias. 

AMAR Y. Corredeira no rio Negro, aff. elo \.mazo nas. Fica
entre S . Gabriel e a cidade de l\1anáos . 

AMAT ARY. Lago da Guyana, na ma1·gem esq . elo rio 
Amazonas, entre Arauató e Puraquecuara. Vide ll1atary. 

AMA'I'URÁ . O aoverno em conselho nas sessões ordinarias· 
de 10 a 17 ele maio Cre 1833 em cumprimento do art . III do 
Codigo elo Processo Crimi'nal, fazendo a divisão fa~ . e?ms. e 
termos elo Estado do Pará. incluiu no ter;no de 'I eile cllv~rsa~ 
ú·eguezias entre as quaes a· ele Amaturá.. Essa orthograph1a fot 
aclopt;;Lcla pelo Sr. W ilkens de Mattos e pelo conego Bernardmo 
ele Souza. Em Hma Carta da Com . elo Alto Amazonas, levantada· 
nos annos ele 1780 e 1789, po.ra servir ás reaes_ demarcações de
limites (Bibl. elo Inst. Hist . ) ,acham-se menCionados um rio e 
uma ilh a com o nome de 11!Iat~wc~ . Baena, em ~eu Ens . Chatro,qr. 
p . 411, cita os riachos ll![atu?'éi, e 1\fatnr !lcupa. Ayres de Cazal, 
em sua Choo·ogr . Bras. T . li , p. 293, faz menção tres vezes . 
ela ribeira 111atunJ, . Araujo Amazonas, em seu Dioc. Topog.-. 
faz menção da freg. ele S . Christova m ele ll{ at1tr á. e do riben'()• 
ele 1l!lauwá.. Saint Adolphe, no seu Dico. Geog1· . cita o ribeir(}. 
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Mat~wá. O S1·. Costa Azevedo , em suas CCitl'(as elo Rio Ama
zonas menciona a costa Maturá, a aldeia 1Vlaturá e as barreiras 
de M~t·ttrá . No Roteiro da navegação do P ará a té Iqni tos lê-se 
costa l'vl atu?·á, a ldeia de Nlat~wá . Esta or·thographia tem por s i, 
não só as autoridades apontadas, como esta de accordo com a 
oetymologia da palavra . Nlaturá é um cipó comquesão feitas 
umas cestas, onde se conduz maniva da roça . Vide, pois, l'>'la
tu?·a . 

AMAUAHAM. Lago do Estado elo Amazonas, á margem 
di r. elo rio Purús, com quem communica . (Dr. S. Cot1tinho). 

AMAURAHY. Rio trib. do Xingú, que o é do Amazonas . 
(Geogr . PhysioadeWappoous . p. 89. ) 

AMAYAÚ. Furo qtLe commtmica o rio Xiriuminy ou 
Seriuiny, trib. do Branco, com o rio Negro. Tambem escrevem 
Ama,y"a1Í. e Amayatthaú. 

AMAZONAS. Estado elo Brazll ; dos centraes é o mais 
septentriona l. Confin a com os Estados do Pará e Matto Gr osso, 
com a Guyana In g-leza e com as Republicas de Venezuela, N?va 
Gr anada Pel'lt e Bolivia .. (Vide Ii'mnteiras, )- Sua supedicte é 
avaliada ' em 1.897.020 kils quadt•ados.- O solo elo Estado é 
l)lano em grande estensão, baixo e alagadiço em alguns pontos, 
aHo e p edregoso em out t•os .- Seu clima é quente e hum ido nas 
terras baixas e alagadiças, onde correm os!• ios Branco, Negro, 
Japurá e Madeira, áquem das cachoeiras; diminuindo pro
aressivamente a humiaade nas terras altas e pedragosas no ex
'tt·emo septentr ional do Estado e em .todo o solo elevado, ~1ue é 
em consideravel estensão . O calor é wtenso, e ma10r sena se 
não fosse mitigado pelas florestas, encben tes dos l'lOS, chuvas de 
dezembr o a junho e os r iJOS ventos d.o estw . . Nas ten as ban:as e 
visinhas das margens alagadas de diVersos nos dum1nam ende
micas as in termittentes. Fóra desses pontos o chma é sadw. 
<<Sem embar go, escrevem-_1~os do E~t~clo, da maneu·a des_fll:voravel 
por que fóra desta regmo, se aJmza elas suas concb çoes de sa
lubridade. com o que aliás coincidem r azões climatologtcas 
scienti ficámen teestudadas, a ve rcl acl.e é<:\ue, no domínio elos fac tos 
comprovados, ·torna-se paterrte a inJUStiça ele semelhan·te .JULZO . 

Afóra as febres palustres que atacam mais frequentemen·te 
no começo ela enchente e vasa'lle .do Amazo~a~, especta l
mente ele a lguns elos seus affs., varranclo 1 ndehmdamente ele 
caracter e gr áo ele intensidade, pode.,.se afflt·mar que nesta 
região nenhuma outra m.olestia reina com caracter endemico, 
Iss o é para notar como lavor elo Céo . a uma zona_ cor tada ele 
rios e matizada ele l agos, em que, no l'J _&"Or da estaçao calmosa, 
o thermometro marca a sombra z7 a 33° . » «Os dous 
Estados ·mais septentl'ionaes ela Republica, Pará· e Amazonas, 
occupam o extenso e mages·toso vaJle do ~io Amazonas. S uas 
condicções tellur1cas e cltmatJCas sao sens1 velmen·te 1den tiCas . 
O Estado elo Pará e em geral toda a zona banhada pelo 
Amazonas, segundo inforn:a o <:oneg? Bernardino de Sou:r,a 1 , 
é conside1•ado sa lubre e sao a h 1 mmto frequentes os casos ele 
longevidade. T odavia em alguns h ga~es reinam febres ele mau 
ca1•ac te~ cujas causas cletermina n les são as emanações p alustres 
que continuamente se desprendem dos Jogares baixos e humi 
clos . ~os dous Es·tados as febres são endemicasnos loga res pro
ximos ás margens elos rios e nas florestas, onde se ach am 
pauta nos e a lagadiços . A endemia, pois, dessa zona é a mal ar ia 
que apparece com mais intensidad e. de j_unho . a novembro, 
isto é desde o começo da vasanLe ·dos nos ate a época elos 
prim~iros repiqu~·tes , ou principio _da estação chuvosa . Suas 
manifestações sao, em .g~ral, bemgnas, mas to~·nam-se por 
vezes malignas ou permcwsas em , certas localtdades, .como 
nas margens do Madetra, do Purus e elo seu aff. Ituu, do 
T apajós, do Trombetas, do Japut·á, do UauP,és, em algumas 
partes elo rio Negr.>, nas cidades. de Macapa e Cametá, na 
cidade de Breves, n o mun . de MocaJuba, e~c. N~s margens elos 
rios são as regiões encach.oen•a clas as. ma1s perigosas . Alguns 
l agares são considerados msalubres lJOL' gra~sarem nelles .fre
quentemente febres enelemo- epidemwas de _ortgem palustre, na 
época das grandes e ~llll'l.l;douras mundaçoes ; mas a falta de 
cuidados hygienicos nao so quanto ao saneamento elo solo, COJ?lO 

quanto á qualidade da agua que beb~m. os ha~s. ~xpllca satts 
facto riamente essa insalubri dade penodica. E assu~ qu.e vemos 
em Teffé, onde bebem a agua de um la_go. orclmarJarnel?-te 
·coberto de uma camada verdoenga, constltUlda por matenas 
organi~as em decomposição, serem muito acossados os habs. 

I Pará Amazo~tas, ia parLe . Rio de Janeiro, 1874, pp . 15 e 16. 

pelas febr es ele typo intermittente ; ao passo que em Noguei ra 
onde se ,bebe a agua elo Amazonas depois ele filtrada, são quasi 
desco nh eclclas taes febres . De outubro a dezembro ma nifesta-se 
sp oradica menle a clysenteL·ia em algumas localidades , e em 
outras mesmo sob a fórma epidemica . No rigor do verão ap
parecem ás vezes casos de cholerina, de ordins.rio ben ignos, 
como se tem observado no mun . tle Souzel. As rnolest ias do 
apparelho gastro in·testinal e s.eus an~exos são communs, 
devidas principalmente ~· má altmentaç_ao do povo, constante 
de peixe, occ upando o 'pruneiro logar o pu·arucu mal salgado e 
secco ao sol ; de farinha c!'agua ou ele púba, preparada com a 
mandioca depois de prévia macel'ação n a agua; e1 ftnalm_:Jnte

1 de manteiga de tartaruga, etc . : na mesma a l1men·taçao \t 
excepção do que succecle n as cidades, não en·tea ca.rne fresca ele 
vacca. As febres eruptivas (variola e sar a mpão), as boubas, 
a syphilis e a morphéa são f1:equentes n as cidades e no~ povs . 
maiores elo in·terior. As moles tias chronicas elos p •1lmões são 
relativamente r aras sendo aliás communs as affecções agudas 
broncho- pulmonare~ , especialmeu·te qua ndo . ca,hem aR fri a
gens determinadas por correntes ele ve nto S. ou SO . As 
friaaens são mudanças bruscas ele temperabura , com ott sem 
chu~a durando de dous a oito dias ou mais, e que r einam de 
mnrço'até fins de julh o, excepcionalmente alé setem.bro. Os abo
ri"'enes são muito 'sensi veis a taes friagens, que lhes causam in
fl~nações catarrbaes elas vias r espiratori as; quasi sempre 
fataes, _segundo as obser':ações ele W; Chanclless 1 • A 
oppilaçao ou hypohem1a rntertropiCal e obse1;yada entre os 
i ndígen as e negros, que formam a classe baixa: ela pop. 
Reina entre algumas ·tribus incligeoas uma molestta ele pelle 
conhecida pela denominação ele pmú-purú 2 : O estudo 
desta singular molesti[l. vem mostrar a identidade entre 
a lgumas tribus incli.genas çlo Amazonas, sob o lJont? de vis·ta 
nosologtco, e os a ntrgos h abs. do Me:nco. O prtmeu·o andor 
que sabemos noticiou entt·e nós a existencia elo pm·ú-pneú, 
foi Ribeiro de Sampaio, por estes lermos u: (<Os Ca·tauixis 
herdam um as manchas brancas sobre a cutis, ele diversas 
figuras e em diiferen·tes partes do corpo, como pés , mãos, 
pescoço, cara, e·tc. Não concorre para isto artiücio algum, 
úem ·tão pouco aquell as manchas acompanham os partos, 
quando nascem; mas depois é . 511te· principi am a sahir em 
crianças , adultos e a lguns que Ja passam de 20 annos de 
idade, e em outros se não conhecen~ E ', porém, cltgno. ele 
notar que éstas manchas se communwam COJ?lO contagt~ a 
outras pessoas. Examinem os philosophos e prolessores de lu~
toria natural a causa deste prodigioso phenomeno que eu n~o 
posso comprehendel-o .» W. Cha ndless , que explorou o r~o 
p urús de junho d e 1864 a fevereiro ele .1865, diz ao coutrarto 
se1·em os Catauixis «mna bella tnbu , ltvr a ela moleslta de 
pelle purú-purú, e ele uma cÔI' de pelle no·tavelmente clara». 
Encon'tt'ou entretanto, affectaclos dessa molestta os Pamarys 
e os Jub~rys. O Dr. F1·ancisco ela Silva ôastro do Pará, _e m 
uma car ta que dirigiu ao Dr. José _Lourenço de ~agalh aes , 
diz que esta mo1es tia grassa em quas t todas as 'tt'1bus e des 
creve-a assim 4 : «O purú -purú não é mais elo que um a alte
ração do pigme nto cutaneo. A pelle, ele amarellacla que é entre 
os indios vai-se a ·pouco e pouco tornando ernbaceacla, acin
zentada como suja, até que por fim fica cinzenta azulada . 
Isto op~ra-se em toda a peripheria elo .corpo, _porém, mais 
pronunciadamente no rosto, pescoço, petto, maos e pes, em 
geral n as partes m.ais expostas a o. ar,, á luz e ao calor . A 
doença não se manifest a logo ~os pr1me1~·o s annos. l?os qua'tro 
para cinco annos come~am a p1ntar ele cmze n to h geu·as ephe
lides, até que por ultimo annos depois, ficam cinzentas, e 
assim vivem sem incommoclo algum apreciavel, nem ao menos 
embaraço na secreção do suot•. Quando ella se vai tornando 

I Notas sobre ó rio P·u;n~s. Rio de Jllineiro, 1868, p . 5. 

2 « O nome Purús segund o o Sr . tenente-coronel Labre, deriva-se 
de purú-purú, que quer cfizet· pintado (ou myra pul'ú-put·ú , gente pinta~a 
e m lingua geral). Em tempos idos, a_:;sim a gente d o, Amal.onas e ':'o 
Negro chamava aos selvagens da naçao Pamary, moradores nes te rto, 
por serem elles pintados ou manchados de branco. «Tornam-se foveiros, 
diz o capitão-tenente A:mazonas os índios 'lue habitam suas margens, 
defeito sem o qual nascem, e que' se commumca por contagio,» Souza, 
Pará e Amazonas par~e 111, p. Si. 

3 Diario tW. Viagom da Capitania de S. J osó do rio Negro , 1774 e 
1775, Lisboa 1825, p. 24. 

1o A llfor{éa no Bra::i!, Rio de Janeiro, i S82, pp. '98 e 99. 
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antiga e ás vezes mesmo n9 começo, depois de cinzenta to1·na - se 
a pe.le branca, alphoide, de preferencia nas mãos, pés, pescoço 
e labios . Pensam alguns que e$ta moles tia é contagiosa, mas 
eu m•eio no conk:wio. 'l'enho nes t!l. capital (Belém) observaclo 
muitos casos em casas de fam ília , onde teem e:osttclo md10s e 
índias domesticados, com essa doença e por muitos annos, 
sem qne todavia ella se tenha commanicado a pessoa alguma . 
QuanLo a m im, sua t t·ansmtS$ãO na econom ia animal faz- se 
pr.r heredita t·iedade · e tanto isto deve assim acontecer, 
quanto é sabido C]ue ~s índios sel vagens não cruzam sua raça 
e nem se casam si não com os da mesma tnbu, ou ela mesma 
maloca . Com os tripolantes elas canõas, barcos e vapot·es que 
naven-am pelo Amar.onas e seus a[fl~. anelam a bordo mwtos 
incli~ clomesücaclos, ele pur a raça, a lfectados de pul'ú-pw·(t, sem 
que tenh a m contaoriado seus companhei ros ele embarcação.» 
A esta descripção do "cl istincto clinico c•tmpt·e accrescetl"tar : 
1o, a segu i nte noticia. que elos se lvagens Pamarys dá o 
Sr. Co o ego F . Bernardino ele Souza 1 : «São asquerosos 
e repell entes pel:ts moles tias ele pelle que soffrem, as quaes 
se tee1:n tornado h~reclt ta l'ias ; tornam a pelle escamosa, 
pt·ocluz•nclo uma com ichão horrivel. São manchados ou pin 
tados de branco, torn:.ttlclo -se foveiros. p1·incipalmente as mãos 
e os pés» 2°, lembrat•emos que W. Chand less assev~ ra qtte 
alguns índios ele Ott tras t r ibus e um viajante branco contl'a
hira.m o purú-purú entre os Pamar ys, "mas, observa elle ", ele 
certo não o foi p~ lo s imples contacto Ol'din a rio .» Si compa
rarm os esta molestia com a chamada actualmente no Mexico 
ma.l deZ Pinto, a que os antigos mexicanos de ttominavam Tzu.l
zayanalixt li 3 , ve-se que ha e ntre ellas inteira semelhança, 
pl'i•1cipa lm en.te com a especie clenomi nada pinta cúl ba . . Em 
Janeit·o de 1850 foi importada na capital elo Pal'á ·a feln·e a ma
l'ella pela barca clinamal'queza Poll~tx, procedente ele Pernam
buco . Limitando-se a p~incipio ás costas maritimas, essa 
molestia a longou-se depois pelo inte!'ior, 908 milh:i.s a par t it• 
ela foz elo Amazouas , até (t cidade ele Manáos, na b:=t.l'l'a elo rio 
Negro, onde ~e ttpresentou pela primeit·a vez em 1856. O ch o
lera morbus visitou epiclenlicameote essas pl'ovs . em 1855, e tão 
rapiclo foi o sett desenvolvimento que, dando- se na capital do 
Pará os pt·imeit·os casos nos ultimos dias de mai o dess3 anoo, 
depois que alli apod ara, em 15 do mesmo mez, a galera por
tugueza Defenso>·a, proceden te d1t cidade elo Pol·Lo, em fins de 
.Jall10 quasi ·todos os Jogares ribeirinhos elo Amazonas e seus 
a ills . Linham s ido por elle invadidos com mais ou menos vio -
1encia . O beri- beri tem appar ecido na capital elo Pará e em 
a lgumas localidades do in te1·ior, especialmente nas margens 
elo rio A najás '•. A existencia elo beri-ber i no valle elo Ama
o as é u m fac to antigo e ass igna laclo clesrle 1786 pelo cinu· 
o- ião Antonio José ele Araujo Bt•aga, no se u Trataclo elas enfe•·
fniclades umaes da capitania elo Rio Ncg>·o, no qual se encon tra 
o se <>uinte :- « Apar alysia, a que chamam beribere ou beribe
rituu0, acontece nesle paiz pela mesma causa e elo. mesmo modo 
que em Java. A vr,riação subtta elo calo:· para a humrda cle a exCita 
nos corpos elos que clol'men:: expos tos ao s _reno ela noite, OtHlentro 
em casa se descobrem, deixando abet"tas as janellas elas camar as 
onde dormem» (Dr. Martins Costa).- As serras pt·incipaes desse 
]~stacl0 ft cam nfl. fronteira com a Guyana e Republic<1. ele Vene
zuela. Além clella~ são dignas de men ção a de Ta.camiabcl, 
nas vel'lenles do Nb amnnclá, a rle Cucuhi, no rio Negro, a de 
T~tnuhi, entr e os rios Iça na e Ixü~, a de Jaoamim, na margem 
clir elo rio Neg'l'o, a do T 1WCú7W, que estende-se pa.,·allelame nte 
á serra de Cuano- CuMw e ao r io 'l'acuM, e diversas outras . 
-Além elo Amc1o·onas, adüwte clescrip to, é esse estado r egado 
pelos rios segttint es: Java.r·y, formado pelo J aquirana e J a:'ar_Y 
l~llt'lm, desag11a l ogo aba1xo ele 'l'abatmga, formando o hmrte 
entre o Brazil e o Pet•ú. O JuncliMibr1, qne cl.esngua abaixo ele 
S. Paulo de Ohvença e r eceb pela dir . o lliutuaneteua . O 
J·utahy, que tem cerca de clous kils. na embocaclura., ac ima ela 

1 Pctrcí' e Ama<o»as, i a p"-rte, p. (I J. 

2 ..;.Votas sobre o t io Pu..rús, p. A. 

a Esta. moles tia, e nconLl'n..cla. pelo.· eul·o peus enke os n.nLigo..: mexi
canos , foi descripta pol' P? lnn~o, Dlccional'io enciclplJúdi~o, :i\1exi'co, 
i760 e Hernandez, .De H LStona plaManom Novce H>spanue, p. 37ft . 
Nos' estados de Tabasco .e . Chiu.pus e ta.mbe>~l chamadu. Tinha, e nos de 
Michoacan c Jali co, Ju·~cun.. ~a Columb1~ chn.mam-nn. Ca.rn.te . o 
Dr . Leon denomina-"- Syplu pylor1n. théloderm tC"-. 

4 Dr . A . c. i\firnnd:t Azevedo, Be;·ibe;-i, These, Itio de Janeiro, 
1874, p . 28 . 
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qua l r ecebe pela margem m·ieuta l o Upi~1, tiio largo como ellc: 
recebe a inda o Mu tum . O Jw·ucí,, cuja direccãu média é em 
parte ele 1!:. para O. e em parte, desde 6o 30'S .-para Nll: . ; tem, 
g ra nde nur;1e ro ele lagos ele ambos os laclus e recebe o Chirnan, 
o Tat•attaca, o mats Importante ele todos o G 1·e ·•ot•io e o Mu. 
~,ltimo p_Jnto exp_lorad?; é . navegaveJ a :apm· a~ á. barra dÓ 
I arauara, a canoa ate adiante da barra elo t\lu, e, como é 
mu1to tortuo~o, calcula Chanelless que o sej a ai11da pot' muHos 
luis. O Teffe, que rlesagua •ut ma •·gem éli t·. do Solimõcs entre 
a foz elos rios Co<:ry e J tu· ui\., fm·m.anclo uma bahia,a ele Ega, que, 
segundo o capttao-lenente AraUJO Amazonas, tem 12 kils. de 
la r gtu·a ; ignora-se oude ficam suas cabe;,eiras . O Gocwy que cles
agua por d uas bocas em fre11te ele Juçar as, entre os rios Purúo 
e 'l' e tfé, ou mais aproximadamente entre o 1·io illamiá e o 
igarapé M:ariaú; està ainda pol' exp lora r sua nasCfHlte ; e navega
ve l apenas 30 dias cl v .agem; ce1·ca ele 24 kils. a<:ima ela smt f o
a la rga 12, o que l he faz clat· o nome de la~o. em cuj a mat·gem 
Ol' iental e~tá assente a po''· do seu nome. u Pu,•ús , o mais im
por~a~te a~. elo Amazon as, oa pal'te .em que tem o nome ele 
So l1moes ; e geralme nte largo, tem mutto pouc"s ilhas, apenas 
sete ott oi to , e não tem cachoeiras s inão m ui proximo ele suas 
ot· i_gens ; pres ta-se à IH\ ·vegaç~o a ,·apo t• no tempo da enchente 
ate a lém ela bal'!·a elo Hymwu, e daht por diante e m embar
cações miudas até proximo das cabeceit•as; na secca e difficil 
navegai-o em grandes embarca~ões a lém elo rio Aic inam, que 
e ntr a peJa cln·., em co nseq ue uc ta de ba txos que a intervallos 
arrasam o leito. Formado aos ·lQo, 45' S., pouco mais ou menos 
por clous braços, vindo um elo N .. e o ouLro elo S., recebe p3ld 
esq. o Cttrumaha. e Cttrioaha, e pela di r. o Acará, Hy nacú c o 
Aquil'y, o ma ior ele todos, qtte a ugme n!.a -lhe consideravel
mente o volume e é navegavel até pl'c ximo à barra do rio das 
Pontes . Dahi, bastante largo e com uma corrente modera da, 
segue f<tzendo numet·o>as curvas e r eceb,•nclo muitos a ills. 
como o ltttxi, Ma ry, Mucuim, Jacaré, Paraná- pixuna; e pel a 
esq . o 'r apauá , pelo qual os incli os passam ao .Jut·uá. Nasce a 
O . do Chamisca, aff. do Ucayale, e no seu cUt·so m ·Ii s itt uoso 
pet·cort'e diversas clirecções . «Os nossos fa bricantes ele man
teiga ele Lal'tar11ga, diz o capitão-te nente Araujo Amazonas, 
o tem subi do mais ele 40 dias de viagem , e nessa altiJl'a onvido 
t iros ele artilhat•i<t, que suppo·~m elo Forte do Pl'incipe em 
Mat to Gt•osso . Des a.gtta este rio po1· qmttro bocas, elas quaes a 
segunda , Cuxiuat'ét, conserva o nome que elle teve pl'imitiva
mente . 1'ol'llam- se foveiros os que h abitam was margens, 
defe1 to sem o qual nascem e cr escem até a idade ela puberdade, 
e que se commtwica pol' contagio, mas que em nada ab ol uta
mente incommocla.» O L11a.dci>·a. formado pela juncção do Beni 
e elo iVIamot•é, que co nfluem na Lat. S. ele wo, :221 3011 e Long . 
ele 22°, i 5' O. elo H.io ele J a neil'o, ou 6So, 191 3Y ' de Long. O. de 
Partz (illog. J ulio Pinkas). e clesagua no Amawnas aos 
3°, '23' 4~" ele Lat. S. e 358" 52' ele Long. ela i lha ele F el'l'o (Ri
earclo l<ranco). Rec b_m por sua vez o i\:lach·e ele Dios c 0 
Itenez. Es~es qua tt·o gt·andes rios fol'Jn a m n a r ealidade o llh
cle ira e occupa m, desde suas cabeceira~, uma âr e:1. de 1.2o Cle 
Long . por ~o de La t. a contar de Paucartambo, n0 Perú ele
parLamen to de Cnzco, ás pt"Oximidade5 ele ~1atto Grosso, n~ rio 
Alegr:e. Depois ela juncçiio dos clous rios Beni c J\la mor é, o 
iVIacleu·a sepa r a os Estados ele Matto G!'osso e 1\.mazonas até 
r ecebet• pela clir. o Gy-paraná, correndo da.hi sómente em te t·
ri tor io deste Estado . Apt·esenLa desde sua fot•mação uma set·ic 
el e cachoeiras clenomiuadas: Guaja rá -a ssú e m"il'im, Bana
neiras, P a u Grande, Lages, i\fisericordi a . Ribeirão, Pet· icl't itos, 
Ara ras . Pederneiras, Paredão. Tres It-mãos , sa lto elo Gir(lO, 
caldeirão elo lnferao, Morriulv>s, F a lsa, Cachoeil'lnha, Padt·c 
Eterno, salto do 'l'heoto oio, Macacos, e Santo Antonio. Destas 
cachoeit•as, a elo 'l'heoton io é a m·ais grandiosa, a elo Girií.o a 
mais es tre ita. ado caldeirão elo Inferno a ma is insalubre bem 
que a mais pít tot•esca , a elo Ribeirão a mais perigosa e a de Ba~ 
naneiras a mais rati.,.ante . Das outras cachoeit·as algumas desap
pa.recem nas e nchen"tes, como a elo Guajarà- mirim, ~ elos T1:es 
Irmãos, e a de Mort'inhos, e ontt·as peiot·a m . _A e:densao t qta lcla 
parte e11cachoei racla do Made ira e i\1amot·é, 1sto é, ela cachoeu:a 
ele Santo Antonio até á ele Guajar á - mirim, I> ele 424 klls . pelo no 
(Keller clá 368 kils . ), cuja ascensão, segundo affirma o JJ:ng. Pin
ka s, exige de 40 a 60 d ias, sendo 10 a 12 pa t·a os trec h~~~ h vres 
e o r es to partt a passagem das cachoet ras e saltos . I r a t a-se 
de construir uma E. de F . margtnal entre Santo Antonio 
e G uajat·á - mirim, que lig ue os t_t"echos elesimpediclos .acima 
e abaixo dellas. Dentre muitos tnbs. que o Madeira r ecebe 
nota;m-se : o MnLttm- pa_ran:i., _J3;cy-pa raná, Jama t·y, Gycpa~ 
rana ou Machado, Mah1ssy, P1raJat1ara, Marmelos, Manicoi·é, 
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Uatilúng,a, Matam·á, Araras, Aripuanan, Ab uná, Araponga 
ou dos. Ferreir os,, M'aparaná, Bastas e Capanan . Da foz do 
Madeira :11 Santo Antonio contam-se mais de 40 ilhas . O 
Iça ou Putu1n(JIIJO vem do parallelo 2° 30' boreal, das visi
nhanças do vulcão de .Borclon cill'o, perto ele Pasto, nos An
des,, e lança-se. no So limões aos 3° 2' S., quasi no meridiano 
24o 50' a O·. do Rio de Janeiro. Engrossa suas aguas com o 
tributo de. 25 g,randes lagos e 30 rios, ent re os quaes o Ache ti, 
Iti~i, Utué ou ltué,. Purtlitá e Jacurapá ou Yu ctiD:apá. . Com
munica eom 0 Japurá pe lo P eridá . Dos 1. 400 kils . de per
-curso em territorio brazileiro , 1. 200 ·teem sido percol'l'ictos 
pelo vapor Cr;,quettÍJ. A profundidade, que não excede de 1m,50 
nas primeiras linhas navegavels, eleva- se de dous a :1:0 metros 
na estação. secca e ao dobro dm·ante a enchente de abnl a 
fins de· ·setembro . A largut·a que, em certos logares, dilata-s~ 
de 700 a 800 me.tros, em outros n ão passa de 100. O JapurUJ, 
ou Hiapurói nasce em Popayan (Col ombia) com o n ome de Ca
quetá d'esa,<>ua. no· Solimões por diversos furos . Recebe o Apa
poris, em ~uja barra te r minam os ~imites do Bra:zil com o 
Pe11ú, e. cnj,o afl'. Tarahyra é o ltmtte que o Braz1l reclama 
da eolomb1a;. O Negr>o nasce, seg·undo uns, nos campos de 
Nova Gra;nrud'a , segllndo ou·tros na sen·a Tunahy . De curso ex-
1ensissimo, perbencem ao BrazH ce t•ca de 1.460 kils ., contados 
da foz até o po.n1ío militai' ele Gucuhy, limite de nossa fron teira . 
Suas ma;rge.ns são opulentissimas em multas q!talidades de 
madeil."as iile c-ons tt·ucção . ProclU?~em bort'acha, cttmarú, pu• 
xuri, a.tül,. cacáo, copahyba , casta nha e diversos outros pro• 
duetos. Tem communicação com o Orenoco pelo canal e'assl
quiare. (Vicle Cassiqttia•·e) . Seus mais notaveis trib >. siio : 
Xié, Issa;o,a, Uaupés, Marié, Cauabur_y, Marani á, Daará~ Url;l
baxi Pre-to. 011 Padauiry (caso este se.Jtt a:ff. daquelle), X1baru, 
Uar~ca , Branco •. J a uapery, J ahú e lniny, além de cente nares 
de igara-pés.. Em suas margens encontram-se as povs. se
guintes : Tauapessasú, Ayrão, Moura, Carvoeiro, Barcellos, 
Moreira. T'h.omar, Santa Isabel No;va, Castanheiro, S . .José, 
S. Pedro, Camanaú, S . Gabriel, Sant' Anna, S . Phi!ippe, 
N . S. Gta Quia, S. Marcellino, Marab~banas, Cucuhy, além de 
outras ins.ig,n ific,antes . O 8-ru,noo, CUJO nome lh e vem da côr 
das ag,uas,, é assim chamaclo n' uma extensão de 560 k!I:.s . 
desde a su.a foz no rio Negt"o, defronte da pov. do Car voeiro, 
até a con.fi . elo Tac.utú, onde está sibuado o fo t•te de S. Joa
quim . E' fo~macl:o pelo UL"aricoera e Tacutú, sendo o primeiro 
o ga~·ho p~inci ·p.a~. O Uraricoera tem este nome de~de a confl'. do 
Tacu.tú. at.é a, embocadura elo Auat'YS ou Auanhuta, e dahi 
por diante. o de Paruimé, até as. suas cabeceiras qu~ são de~
conhecidas . Recebe pela esq . os rws. Aua,rys, Arecatsa, UJ:iar t
capará1 rctumé, M:ajary, e Marauá ou Parimé, todos oriundos 
da set•.t:a Pacara,ima ; e pela dir. os ~;ios Curicury, Auil'opó, 
Coutaebo, Alcaméa, Paruainá, Maracaya)Jo, Ma1•umy, Uamy, 
e Turuarú. . Acima da boca do Oraricapará, 14 kils. , bi
furca-se formando a grande ill1a Maracá, nome que igual
mente. 1Jem o co..ual meridional ao passo que o sepientrional 
tem o de Ura,~icoera. Todas as tel'ras banhadas pelo Uraricoera 
são de prim.eira <J:ualidade paua cr·iação, encontvando-se na 
márgem. eSC[. do Turuan't ou Tt·naTÚ, que fica a 26 milhas 
do fOt·te S. Joaquim, e abaixo da ant iga missão de Porto 
Ale~t·e,, a 78 milh a,s, e:s:cel'l~ntes terras. para lavoura . O Ta
cu tu nasce pe•·to do Anau a, a:ff. elo l'lO Branco, e corre de 
S. a N·. até, <]Jue, recebendo o grande ~·lo Mahli, avoluma-se 
e segue, r1Hn:q de N•E .• ya,r a Se> . ~ecepe pela e.sq. os igarapés 
~apada, . J;rué,, M~am~u, I~uan, Ia~a, ,Pateré, e. pela dir. os 
rtds Mali'ú;, Vu:ua, Chumtnan,. Surumu (o mats importante 
depois d'o M:lih.Ui}, CU.J~ aff. Got111 go I~as~e na serra Roruima, 
o ponto mMs s~ph~ntnon~l da Repul.lhca . S~a, larguea média, 
depois d'e receber o Mahu, osctlla entre 3::JQ , e 400 metros. 
E' no.veo-av;el no tempo das grandes enchentes pot· lanchas 
a. v~po; até o lago Amacú, onde nasce o Pirara, aff. do 
Manú. Ni<J, vasa,nte pode sey va,deaclo am quasi todo seu 
~urso. Os i nd;io.fl. cons ideram como galho principal o rio 
Mruhú, cujas. ca:beceiras par.ece ficarem na sert•a Pacarairoa .; 
-é encacb.oei.rllldo a 56 ktls. ela foz. Recebe pela mar,gem dtr .. 
<> Uana,.mará. e. pela esq . o Ukiri'pít, i.\!laripa,ri.parú, Tupurú, 
Ca.rabareeurú e o Pirara. O Uaupés é o ma101' aff. do rw 
Neg~·o a&im&. da;s cacb.oeir as . E ' de lo~go curso ; porém obshruiclo 
po~: imp.ra.;ticaveis cachoeiras que mterromp~.m-lhe a nav~
g açiio acima de, sua foz, que consba :cle duas bocas,, d~term~
nadas, pela clts~osiçlio de uma ilha tnangulM". O Urul.n~ nasce 
nag. ve~;tren:tes ; d.'as set•t•as da GuiYana Inglez~, ; é fo~·mado, segu~do 
affirma.. a .. s r . Bat"bosa Rodrigltes, pelo,~ ,rJOs Mbtat·a, Carana-y 
e Urll;bJL- tl'!lga, ~ desa,gua em um paramt db Amazonas de no-

minado P ara ná de S~lves e mais adiante P a1:aná de Uatttmá. 
Na quem affirme que elle clesa:gua no lago Savaca . O primeiro
tenente Shaw é aesta ultima opinião, situando a foz aos 
2°55' 38" d'e Lat. S. e i 5° 24" 261'' de Long. 0 cfo Rio de J aneiro . 
O Sr. Barbosa Rodrigues affi rma que o lago Sat"acá é o mesmo 
rio Urubú.-Os ge nel'os qtte o Esta.élo expol'~a dàjo idéa de su a 
industria e commercio. São os seguintes : borracha, cacáo, 
azeibe an.imal, ani<l, bauni lha, cumarú, oravo, castanha, coua·os. 
sal'gados, couros seccos de gado vaccum e ele oukos animaes, 
estupa, 9omma elastica , guaraná, mixit·a, oreo de copahyba, 
ph·arucu secco, piassa.va em rama, em cord:lis e em vassouras, 
po_tvilho, puxury, rllcles de tucum, sebo, s~~Js ruparrilha, etc . 
lDao el!es ft·aca idéa de tuclQ quanto Es·t!tdo tao opulento pode 
produzir de modo a compensar geuerosameute a ~'lem pl'Ocu-· 
ral-o. Asuarendaprog1·essiva,desde que fo i el'evado aprov. 
detnons~ra exhuberantamente as ~iquezas d'e seu sól o, não 
obstant;e a fal~a de bt"avos e a idéa falsa que geralru ente se· 
faz da m salubrtdade do seu chma. Ao ser creado em-185.2, o Es
t ado do A.mazonas arrecadou apenas a renda ele 19:006~465 
e 10 a~nos depois não se elevou esta 1·enda acima de 90': 220~485; 
de en·tao pot· dta,nte tem e !la ido sem pre em augmento como· 
demons bram os seguintes algarismos : 

ANNOS RECE ITA ORÇA O t\ RECEJ!.l'A ARU.ElCA DADA I 
I 

' f 

187.1-1872 ....... . . ... 278:881:000 4~9 :685r53 
1872-1873 ... . ... ' ..•. 

"''"T'" 
578 : 603;307 

1873-1874 .. ... .. .... . 511 :224 000 557.:244 '385 
1874- 1875 ... . . . ... .. . 58(L;768 000 464:l!0'7iilü 
1875-1876 ...... ' ... . .. 622·: 533. 000 7QJ :n68. ~23 
1876-1817 ..... · -· . . .• • 531 :7&6:000 897 :232 ·oo~ I '1.877-1878 .•. , •.. ..••• 638 :•355. 000 785 : .970~765 
1.878-1879 ............ 665 : 891~000 83~ :173~31í,2 
1879-1880 . . ..... ..... 59~ :250 000 L 065: 069~;;9 1880-1881 ............ 645:350*000 :1!.533 :315 964 
1881- 1882 . . ... . .... . . 7A7.::1170i5t i. 765 :787 '849 
i 882- :l:883 . " .. ....... ' 1 .541.:1·99. 140· 2 .. 9!18:400 .' 89 I :1883-1884 ....... - .... 2.517:454 000 2.7:48: 2))~78 
1884- '1885 ............. 3 . :L96:487 -59 1.604:606:430 

! 

No anno de 1868 a 1869, em que, foi inaugurada , não p1·odu-. 
ziu a AJfandega de Manáos sen·ão 20:,432$900. Entretanto sua, 
renda nos ultimos cruinquennios licruidados foi: no de 1868 a 
1!873 de 178: 402.'397 ;. no de 1873 a 1'87.8 de 5<14:224$112-; no de 
:1187.8 a 1883 de 2 .242:829$977 . Esses galgar ismos ser iam mais 
avultados si actuwlmente a unica fonte de !lecut•sos do Estado 
não consisti$Se unicwmente na indus.tria e:dt·.activa da borracha', 
que, como todas as outras da mesma natureza, n ão garante a 
perpe·tuidade do bem es·tar das populações. que a e lia se cir
cumscrev.em .. S.endo o Estado . do A~azo11.as o maiol' da Repu
blica em termtol!lo e o que ·talvez ma1s recur-sos naturaes possue 
para mwnter-se, pode ainda augmeutar .muito mais as, sttas ri
quezas,. desde q,u.e seja,m e !las devJ:Clame nte aprovei Ladas . A. 
si tuação financeira do Estaclo, pl'OSpet·a desde 1882 a-té :1'884., 
apres13ntando nesta, ulttmo anno um saldo de pouco mais . 
de mil contos, ·tem-se tornado precada de então para cá devido 
principalmente CÍ. baixa extraol'dinaria elo preçp da bO).'l'~Cha e á 
crise comm.eJ•cia}. res.ulta.nte dessa baixa .• «Felizmente , clliz o 
Dr. Vasconcellos Ghaves em se,u Relat .. de 25'de março de 1886 
o preço da b.o).'racha melliorou de maneira que, com entrada~. 
~·egulare;; , ao par de medidas aclminstrativas de todo av.essas a 

1 
a-:entur_as, duran,t.e OJl~J·iodo de cinco I?ezes, de minha admi-

1 nis tr,açao, o J;unccwnahsmo acha- se quas1 todo pago, os differen-· 
tes serviç?s tiveram ,o neces~ario anclamento,.e,da d ivida passiva 
reconhecida e wscrtpta desse e outros exel'ctctos na impor
·tancia de 5'17:2~'1$70~, só re,~ta pagar a quantiad'e 173:407$606, 
~a q~al acha-se mcl1nda a de 94 :867~ bomada pol' emprestimo 
a. caiXa do Monte P:o. »-O ~stado I< ederal sub.v.enciona qilloatro . 
hnhas ele navegaçao, que mie>less&m e;xcluslw,a,mente ::v. esse 
E s·tado e qae s~o : Linh7, do P1wús, que se estende de Manáos · 
até ás ca~hoetras d~ Hytltanaha·n, com o percurso d(l 1-.685· 
mtlhas; L tnha elo Rw Negro, ·bambem iniciada em ·Manáos, 
percoxrendo uma ex·tenijão eLe 846 milhas; Binha de Iq.uitos,. 
que parte igua1men·te de .M'anáos, com um percurso, d.e f o\f4'i 
milhas; e. a; Linha; do,JJtfade.ira; as viaq-ens dessas-Linhas. estão, a ·. 
carg?. da 0ompanhi'<l• do· k mallonas, limitad a . (i) Estad'o sub
venciOna tam bem oito li-nhas de naveÇ\'ação: uma di<t,ecta, da,• Elu-. 
ropa a Manáos, a cargo da Gompannia Red Cross Line; uma 
direda de New York a Manáos, feiba pelos v111pores clw Boo.th·. 
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Steam Ship Com1JU?V1J, limited; uma do Rio de Janeiro a 
Man'á_os, 'tambem contractada pelo Estado, a ca1·go da ~o-rn
;pwnl~w Braz~?e~ra de Navegação a Vapor; duas _de Belem a 
Manaos •. e ~esta ao rio Juruá, a. cargo da C•mopa_nlaa do flma
zonas, Z~nntacla; tres que são as do Acre, Jtn•uv. e Javary, pelo 
1·io Jutahy, a cargo da Companhia de .ll1anáos. (Relat . do 
'i}r. ·Chaves, ±886.)-A pop. do :ms·tado pode ser calculada em 
pouco mais de 100.000 habs. Na administração do Dr. Theodo
re·to Sou·to foram libe1• tos todos os escravos.-A intl'. prim . 
é dada em diversas escbs, publs . e a secundaria no Lyceu. 
Possue ainda o Insti Luto Amazonense restabelecido pela Lei 
P1·o·v . n. 564 de 8 de maio ele 1882 e ]naugurado a 7 de setembt·o 
do mesmo anuo. O Asylo Orphanologico «Elisa Souto >l , nma 
Bibl ioth eca Publica rreada pela 'Lei n . 582 de 27 de maio de 1882 
e i·nstallacla em 25 ele março ele 1883 -Depende ela Relação 
do Pará. Em 1890 tinha oito coms. (i\Ianáos, Itacoatiara, Pa
•rin t!ins, Solimões, Rio regro, R io Madeira, Rio Purús e Alto 
Amazonas.) se1s termos e tt·es muns. sem fõro civiL-Depende 
da liHocese elo Pará. Actualmente (1887) pende ela appro,•ação 
elo •pa1·lamento mn projecto creando o Bispado do \.mazCJnas.
DivJde-se em dons di ts. eleitoraes, cc1jas sédes são Manáos e 
l'effé. Dava um senador, dous deputado~ geraes e 2,1 proYinciaes. 
-Pelo Decr. n. 5H de 23 de junho de 1890 dá ln'es senadores e clous 
deputados geraes . Em 1c89 compreheuclia quatro cidades, 10 
villas e 33 paroch~as.-A caJ.D . é M anáos, situada em uma 
pequena emiuencia á margem esc1. do Rio Negt·o, cerca ele 16 
kils. acima de sna juucçào com o Amazonas, aos 3° 8' 4, O 
ele Lat. S. e 160 51/ 0,110 ele Long. O. do Rio de Janeiro; cor
tada de igarapés que se transpoem por meio ele quatl'o boas 
pontes ele madei ra . uma de alvenaria e ·tijolo e urna de ferro, 
inaugurada em 1880 na aclminis·tração elo Dr. Satyro ele Oliveira 
Dias. Po. sue alguns edificios publicas, sobresahindo entre elles 
a eg-reJa matriz, a ele N. . elos Remedios, a do Hospício de 
S. Sebastião, ae1ministracla pelos religiosos Ji:anciscanos, a ca
pella do S~mipario Episcopa,l. creacla em H de maio de 1848 pelo 
b1spo D. Jose Affonso de Moraes 'l'orres, e notavel 1Jela sua ele
gancia e singelez~; o Asylo Orphanologico «Elisa Souto>>, inau
am·aclo a 10 ele .] tliho de 1884; o estabelecimento de Educandos 
Arhil:ices, inaugurado a 25 de mal'ÇO de 1858; o Lyceu; a Biblio
theca Publica, installaela a 25 de março de 1883 e que funcciona 
no consisto1·io ela matriz ele N. S. da 'Conceição; o Mercaclo ; o 
edilicio da Camara Municipal, cnja pedra fu'lldamental 'foi cal
locada no dia i de janeiro de 1875 na praça ele D. Pedt·o II; 
o hospital da Santa Casa de MisericordJa, tendo sido tambem 
lançada a pedra fundamental a 1 de janeiro de 1873. Projecta-se 
a construcção de um tbealro. A pop. da cidade é de 15.000 a 
'20.000 'habs. e a do mun. de 50.000. Era antigamente denominada 
Ban·a do Rio Negro. Seu m un. clá 11 vereaclores.- As cidades pri n
cipaes são: 1'effé ou E,qa, assente na margem oriental do rio de 
seu nome cerca de -12 kils. acima de sua foz; foi primiLivamente 
uma das seis missões do jesuita Samuel Fritz ; começou na ilha 
dos Veados, do nele o carmelita Anclt·é ela Costa trasladou-a para 
o sitio em que se acha. Itacoatiaro, ou Serpa. á margem esq. do 
Amazonas, em uma colliua de 22 metros de altura, quasi ele
fronte ela foz elo Madeira. Pm·intins, anteriormente Villa iJ3ella 
da Impe1·a triz, na margem elo Amazonas, proxima do Estado 
do Pará . As vil!!ls princi.paes são : BMcellos, na margem 
dir . do rio Neg~·o, berço de Bento Figueiredo 'l'enreiro Ara
nha, um dos mais inspirados poetas do Amazonas (n. -i de 
setembro ele 176!J, m . 25 ele novembro de 11811). Cocla:ia::, á 
margem esc1. do Solimões, Cocwy, an't . AheUos, na margem 
oriental ela balüa ele seu nome, Labl·ea., 1\tfanicol"é, Silves na 
mais formosa ilha do 1ago Sa1·acá, Villa Nova de Barl·ei?'inhas. e 
· Humaytá,- A hlstoria do Es'tado elo Amazonas, cujo territorio 
con~preheodeu outr'ora a Capitania ele S . José do Rio Negro e 
ma:1s tarde fez parte elo Estado do Pará, sob a denominação de 
com . elo Allto Amazonas, divide-se em tres períodos: o [l"ri
meiro, re1a~vo ao Amazonas do Brazi l colonia e reino ; o se
gundo relaf;l~o ao Amazonas elo 'Brazil imperio ; o ·tercei1·o, 
desde que fo1. declarado pro v . independente at.é :nossos dias. 
Foi o capitão Francisco Grellana o primeiro homem civilisado 
que, navega11do o Amazonas, viu o pal:z que é hoje 'Elstado do 
Amazonas ( Alr.nanak da. prov. do Amazonas, 1884:). Comman
dava e11tão (\)rel[ana a vangua·rda de uma e"'-peclição, de cujo 
commando geral fôra enca1Tegado em '1.540 Gonça:lo Pizarro, 
no intu•ito de desco'brir o ·E'l-Dorado e o paiz d~ cane'lla. 
Nessa occasião, Orellana cl~u ~eu nome ao •grande no, em que 
se aclra-va, pa:ra logo substltml-o pelo ~e Amazonas, quando 
D:!l. ifoz do Níhamundá foi a:ggL•edid~, SUppoe•Se que pelos 0~~1nU
J-ÍS, ~nja appàtencia "fel-o acredl.'tar ter-se bat1do com uma 
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horda de mulheres guerreiras. 'l'ambem era 1560 o general 
Pedro de Orsua, andando em exploração das faiadas riquezas. 
por ordem elo '•ice-rei do Perú, visitou o Amazonas descerrd() 
pelo rio Jutahy e regressando pelo Jurná foi traiçoeiramente 
assassinado _por dous off'tc'iaes de sua expedição. Outros e-m 
seguida deseJaram descolJrir o Amazonas. Entre elles Ben't<> 
Niaciel Parente, capitão-mó r do Pará e depois "'Overnador d(} 
lVIara.nhiio, e Francisco Coelho de Carvalho. Aigela em 1'6317 . 
dous leigos franciscanos IJ!'r. Domingos de Brieba e Fr . And1·é 
cle_Toledo, que por ordem superior acom_p;;:nhavam o capitão 
Joao de Palamos, chefe ele uma exped1çao organis;;tcla em 
Qui.to, não só para a catechese como para a d'escoberta, des
ceram pelo Amazonas, depois q tte viram mortos pelos Enoa
bellados no rio Aguarico, o dito Palacios e grande parte do 
pessoal ela expedição . De passagem pelo Pará dirigiram -se os 
clous franciscanos ao Maranhão, residencia do governador do 
illstaclo, Jacome R:aymundo de Nol'onha, a quem communica
ram a viagem que acabavam de eil'ectual'. De posse dessas 
informações fez o dito goYel·nadot· preparnr uma expecli:ção, 
CU.JO commando foi confiado ao capitão-mór Pedro 'l'eixeira 
que a 28 de outubro ele -1637 par~u ele Cametá e no anuo se
!!"ll inte navegava em aguas do Alto Amazonas, ·descobria o rio 
Negro e chega\•a a Quito. Regressando dessa cidade Ped1·o 
Teixeh·a plantou a 16 de agosto de 1639 um marco limitando 
e legitimando o domin~o po1·tuguez naqnella região, em frente 
(~ boca do Agua1ico, na margem do Napo, chamada Francrs
cana; depois do que Yoltou ao Pará, onde chegnu a 12 de el'e
zembro de 1639, acompanhado pelos padres Christovão da 
Cunha e André de Artiecla. Em -1668, Pedro ela Costa Favilla 
que, annos antes, fizera honiveis devastações no 1·io Urll!bú, 
dirigiu-se ao rio Negt·o e ahi com os iVIanáos ·e eu•tros selva
gens fundou Santo Elias do Jahú, primeira pov. do rio Negro. 
Em 1669 fundou Francisco da Motta Falcão a fortaleza de 
S José do rio Negro, a qual com as habitações ele algumas 
familias ele Banibás, Barés e Passés, deu ol"igem a cidade de 
Manáos. Em 1725, I!'raucisco de Mello Palheta explorou o 1'io 
Madeira e cleu·lhe este nome em substHuição ao de Gaial'i, 
pelo qual era conhecido. Já antes (1716) 'havia sulcado as 
aguas desse rio o capi tão-roór do Pará, João ele Barros 
Guerra, que ahi falleceu. Em 1743 Condamdne, socio da Aca
demia de Sciencias de Pariz, desceu de 'Qui'to ·e com 
Rermissão elo governo portnguez visitou todas as poYs . do 
Solimões. Em 1755, o bispo do Pm:á, D. Frei. Mi·guel de 
Bulhões, creou a Vigararia Geral do Rio Negro, que só foi 
confirmada pela Carta Regia de 18 ele junho de 1760, provendo 
nella o padre José de Magclalena, que pouco crepois foi subs
tituido pelo Dr. José Monteiro de Noronha 1 • Pela Carta Regia 
de 3 de março ele 1755 foi creada a capitania ele S. José do Rio 
Negro, tendo sua callita:l na villa ele Ba1•cellos, até então aldeia 
de Mariuá; e tomando conta elo govet·no. em 1758 o coronel 
Joaquim de Mello Po,•oas. Em 1790 ou 1791 a capital passou 
pa1·a a Barra (N. S. ela Cotlceição de Manáos), voltando 
para Barcellos em 1798 e definitivamente para a Barra ou 
Manáos em -1804. Por occasi.ão dos acon tecimentos ·de '1:820 e 
1822, representou a capi•tania elo Rio Negro 1mportan'te papel 
adllerindo á constituição portugueza e saudando com entbusi~ 
asmo a proclamação daindependencia elo Impe1·io. lnfe'l.'izmente 
não foi ella elevada a prov. ; pelo contrario rebai:ra:da á cathe~ 
&oria de com., sendo dissolvida a junta governativa que acabava 
cte ser elei·ta. Assim conservou-se até 1850, anno em que, pela 
Lei n . 582 de 5 de se·tem·hro, foi elevada a província, sendo 
a -i de janeiro de ±852 inaugurada pelo seu '1 o presidenie João 
'Bap'tista ele Figueiredo 'fenreiro Aranha como se vll 'do seguillte. 
documento: << Camara Municipal. Sessão ex tr.aord\iiDal•ia ·do dia.. 
-1° de janeiro de -1852 . Presiclencia inte,rim: cJio Sen1hor R~
drigues elo Carmo. A's nove horas menos 10 minutos a·a man'ha, 
fei'ta a ch3mada se acharam presentes os Senhores Veread!>res 
Ba1•roso, Pa:u-Bl·azi1, Roberto, Brandão, Pacula Azevedi:>, 
Manoel José de Macedo, 'Fl eury e Pedro :rí1eJC!d.es Gonçalves. 
'Pinheiro: verificado pelo Sr. Presielen~e eXJStll' nl!mero legal 
para formar cat>a, declar0u aberta a sessão e e~ segOJida ,pa.ss~u 
a nomear uma commissão para rec-e'ber o Exm. Sr. Jbao 
Baptista de ·Figueiredo Tenreü·o Aranha, Pres1tiente n.omead() 
para esta proY. do Amazonas, que se deve achar na oasa l.i.s nova 

L lDiversos escriptores cons~dern.m o Dr . Noronha. como o primeiro 
\'igM•io. Com etfeito , além de nao consta1•ter o padr~ Magdro!ena toma:do 
posse da vign.rn.r~a get:a.l, accrescc _a. c~rcu~stn.ncta de .(}Ue àe~ '""-s 
depo_is da non~ea~.ao fo t elle nomeado vtgarw encommenáar1o da nova 
egreJ a paroch'lal. 
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h oras pai"a prestar juramento e ·toma t· posse d a mesma, como 
tudo se acha conciliado na acta ela sessão ele 29 ele dezembro 
u.lL1mo, cuj a noroe;tção recahiu nos Srs . verea.do.res Bt·andão, 
Fleury, P inheiro, P aula Azevedo e P au- Brazil. A' ho ra indi
cada compa receu o mesmo EKm. Sr., que foi t•ecebiclo e in·~ t· o
duúdo pela com missão na sa la das sessões, tomou assen~o ao 
l ado esque rdo elo Sr. presidente ela Camar a, depois elo que 
m andoa e ;· ~ e peoceclee á leibura ela Cart<t Imperial, por onde 
~ - M. o Imperador Houve por bem nomear o me3 mo Exm. Sl'. 
pat•a pres tclen te desta pro v. e fincht a le itttra ela dita Carta 
I mper ial , defer iu a este o jttra mento elos San·tos Elvangelhos em 
u m li l' l'O clelles nos termos seguintes : « Jueo aos Sa ntos Evan
gel hos defender o lmpet·io , mantet• as liberdades cons tituciouaes, 
executa t· as l e is, peomover quan·to em mun couber os melhora
mentos moeaes e materi aes des ta pt·ov. elo Amazonas, asstm 
Deus me a.j ade » . F indo este acto, l evan·tou- se. o~~· . Pt·eRiclen·te 
e co nv~do ct o mesmo Exm . Sr a ·tomar assenco a sua d tre!La, o 
que a ssim foi cffectuado, declarando aquelle em voz alla e 
iutelhg'lVel , ~1 ue em vtr~ucle cl~ sobrecltta ~arta 1mpet·.la l, e cl.o 
A viso expecl1do pel () Mtnt stet'!O elo I mper 10 ele 7 ele JUnho elo 
cliLo a n uo, clav a a Ca ma ra Mnnicipal posse ela pJ:lov . ao Exm . 
Se. João Baptis·ta de F igne ir eclo Tenreiro Ara nha, P residente 
para ella nomeado. E passou Jog·o o St· . p residente ela Ca mara a 
conv idar o 1° vice-pre.s iclente n omeado Dr . Ma noel Gomes 
Col'l'êa ele M:it·anda pa ra presta r o devido j urame n to des te cargo, 
cujo j uramento lhe l'oi ell'ectivamente clefericlo ela Córma men
cionada , t' Ppetindo o 2o Vice -peesiclente o coneg·o Joaquim 
Gonca. l v e~ de Azevedo, o 3o o coronel João Henriq·:e de i\lla \tos 
e o 6-0 o cidadão Manoel Thomaz P into - « assim o jut•o ». O St·. 
pres idente da Camara , se ndo o Vice -pres iclen te n omeado em 
5o loga t·, passa a p l'es icl encia desta ao :Sr . ver eacl_ot· imme
d iato em v o toa, o que feito, cleferm este a aquelle o .] ttramento 
n os me~m os te rmos ac ima me nc10n aclos e r eassume novarr.en·~e 
a pres ielencia . O Ex m . Sl'. presiden te d:J: prov. , pedindo pet·
missão á Camara, clefet·iu ig11al lllen te o JUramenLo elos San~os 
E va ngel hos, com as formalidades que cons tam do . termo r etro , 
a J oão \ Vi lkens de Mattos, que por C'!-r~a Im per ta:l ele 18 ele 
agos to elo anno pt·oximo passado , fm no:neaclo ~ar<t Sr
c•·eta r lo do Governo c1estd. p r·ov . Conclmelo que fo1 o que 
a-cim a ftca declarado, sahiu a Camar~ em companhia elo 
E xm . pl'esicle•l'te da p.rov. e ma1s auton daeles e outr·os cHla
a ã.os que se achava m presentes e se dirigir am à Capella elo 
Sem in a rio Ep iscopal, onde fo1 celeht"aclo o reh gw so acto ele 
a ccão ele g raças , dit"ig indo- se dep ois ao palacio elo govel'llo 
onde Cor·am pelo Exm. presidente ela prov. empossados elos 
3cus cargos os em pl'egaclos n omeados pelo governo ele S. l\1. o 
Imper ador pa l' a chefes de diversas t·epa r tiçôes . Logo se r eco
lhe.u ao paço ele !la, acompanhando o Exm . Sr . pres idente, e 
ah i na sala elas suas sessões, tom v.ndo novamenbe assento o 
mesmo Exm . S t•. ao lado direito elo Sr . presidente da Cama e a, 
decla rort em voz a lta, C[ue, em vi duele ela Lei de 5 de se tembro 
uo a n11o pa,ssa.do, ins'tallava a prov . do Ama zonas , p>tra a 
qual fôra nomeado presidente por Cat·ta Impet·ial de 7 de junho 
do meHmo a nno , elo que lavro t o secr e tario ela presiclencia o 
compe:ente auto, qtte foi ass ignado por elle , presiden te, pelos 
vereadol'es da camar·a, pelas autoridades e mais cicla cli'ios q tte 
p_t·esantes esta vam. Finalmen:te , depois de ter a camat·a de
l~be t'a clo que se fizesse publtco por eelitaes todas as occurren
ctas n esta mencwnadas e cr ae se communicasse a todas as 
cama r·as ela pt•ov., eonviclou o Sr. presidente ela mes ma ao 
E xm . Sr . pres idente ela pro v. para que se dir i ~isse á e"reja 
de N . S . elos _Remeclios, mateiz provisot• ia cles ta
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de a lu ass 1S lll'~U1 ao. s~lemn~ Te-De~tm le;udetm~ts em acção 
de gr aças por· tao sat1sl:actorws acontecimeutos, e l evantou a 
sessão, ma t1cla t1clo JaVl'ar esta acta . ~~ue com os dem ais mem
bros assignotL Eu. ClemenLino José 1 ereira Gui mat·ães, secre-

. t a r io, que a esc revi. (Segttem- se .as assigna·turas .) , ~'L'em 
tido a·té 1890 os segumtes preaHlentes e goveroaclor : João 
Baptis ta de Fig- tteir~do Teneeiro Aranha, que Lomott posse a 
i ele ja neit•o ele 1852; Het:cttl l.\llO F erreira .Pen ua, a 22 ele 
abril de 1853; J oão P ecl t·o D1as V1e1ra , a 28 de Jane1ro ele 1856 ; 
Ano-elo Th omaz elo Amaral, a 12 de março ela 1857; l!' r a ncisco 
José Furtado a 10 de novembro de 1857 ; Manoel Clementino 
Cameiro ela Cunh<t a 24 de novembro ele 1860 ; Sinval Oclorico 

' de Moura a 7 el e fe ~eee ie o ele 1863; Aelolph o ele Barros Caval
cante ~I e Albuquel'CfUe Lacerda, a 7 de abril sle 186~ : Antonio 
Epa mlllonclas ae Mello a 24 de agosto ele 186<> ; Jose Coelho da 

.Gama Abreu, a 24 de 'novembro ele 1867; Jacintho P ereira elo 
Rego, a 9 de fevereiro de 1868· João vVilkens ele Mattos, a 26 de 
novembro de 1868; José de M'irancla· da Sil va Re is, a 8 de j unho 
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de 1870; Domin~os Monteiro Peixoto (depois Barão ele S . Do
mi ng-os ), a 8 ele J ttlho ele 1872 ; Anton io dos Passos Mit·anda. 
a 7. ele ag·osto ele 1875; Do.miugos Jacy Monteiro ~L .26 de j•llho 
de 1876; Ages iláo Pereira ela S ilva , a 26 · ele ~a i o ele 1877 : 
Baeão de Maracajú, a 7 ele março de 1878; ten ente coronel 
José Clarineta ele Queiroz, a 15 de novembl'o ele 187\J · Sa·tyro 
ele Oliveira Dias, a 26 ele junh o ele 1880; Alarico José FurLado . 
a 16 de maio ele 1881 ; J qsé Lus tosa da Cunha Par~tnaguá, a 17 
de março ele 1882; Theoclnrel.o Carlos ele Faria Souto a 11 ele 
março de 188'1; José Jansen F et•t•eira JLmio!', a U cl~ ou ~u
hro ele 1884; Emesto Aclolph n ele Vasconcellos Cha ves, a 28 
de outubro ele 1885 ; coronel Conrado Jacob de Niemeyet·, a 23 
ele mat•ço ele 1887; coronel Dr. Ft•anc isco AnLonio P imenta 
Bueno, a. H ele ja ueü·o de 1888 ; Joaquim Car clozo ele Ancl t'acle, 
~ 12 de JUlho de 1838; Joaquim ele Oliveiea Machado, a 12 el e 
!e v~re :_r·o de 1889_; Matwel Francisco Machado (Barão ele 
So l1moes), a 1 ele JUlho de 1839. Governador· Auo·ust o Ximeno 
Villeroy, a <1 ele janeü·o ele !1.890. o 

AMAZONAS. &og . cla Gapital.Feclen ,l, na freg . ele Inha(t
Jpa, entre as e >~açoes ela. P~eclade e Enge nho de De ntTo. prox 1mo 
a se tTa. A pop. que aht v1ve, occupn.- se n a cultura ela canna 
e elo milho e no fabrico ele carvão . 

AMAZONAS. Por~o no l'io Iguassú e E sta do do Paeaná 
ponco a baixo ele Ca ia-Canga, entre os muns . ele Lapa e Pai~ 
meiea. A 27 ·ele cl •~z~ mbt·o ds 1882 o vapor Cntzeú·o , ele pt·o
pl'iedacl e elo cidadão Am<tzonas ele Amnjo Marconde-s sahiu 
em viagem ele e xperiencia desse porto e no cl iit 29 cbegou ao 
porto da União ela Victol'ia sem encontrar ditJ:lcnlclacle a lguma. 

AMAZONAS. Rio maior elo mundo , escoadouro da mais 
va sta_ e fet'til reg1ã(), compreheudenclo todos os climas e pro
ducçoes elo globo . Da cacle1a elos Aneles, per to el o Paci fico. 
e a _ 4.000m sobt·e o mar, estende-se ao Atlantico, na es
tensao de 5 .430 kils., sendo 2. 330 no territorio elo Perú 
e 3 .150 no do Bra~. il , proximo e parallelamente ao Equadot' 
do qual .se a.pproxima depois _ele l'eceber o Tapajós , incl~ 
finalments coltal- o n a foz P.rm cqntl . . Con tando-se , poeé m, da 
~abece tra elo H ttcay_alle , a~L ma1s extenso da par~e superio1·, 
<L embocadura elo no P ara , por o ~de se escoa m pade das 
agLtas elo Am azonas, o seLl cles envolv1rnen·to sobe a 6 .20~ kils. 
sendo en~ão 2 .830 no tel'rito rio elo P et·ú e 3.370 no elo Brasil : 
O illustre g·eog l'apho E. Réclus denomina-o ?"Ío p o?" exoeUen oia 
ma?" doce em movimento, ,glotic• elo nosso pleb?Wta e depois ele; 
co?·cli lheire• dos Andes o maio?" cewactel"i stico ele• rimericct do Sul . 
- A superficie elo valle a beange 6.000.000 kils. quadl'aclos 
sendo a maior largm·a de 2 .576 kil s . e o compl'imen ·~o d~ 
3 .248. E' a mais vasta bacia fluvial do globo, erep t·esenta ' /a 
ela E ttropa, 1'/u ela Australia , e 1 / 3 ela Amel'ica elo Sul. Do 
valle elo Amazonas parHcipam se is Es taclós, cabend o ao Brasil 
2 / 3 partes clelle, Otl pouco menos ela metade cht Repttbli.ca , cons ti
tu indo o res~o os "h ela Bolivia, "lu elo Perú, 3 / 1, elo Mq uaclor. 
1 I ü ele Nova GL'anacla e 1 / 1 ü de Venezuela .- Do g'l'ande nó a e 
Pa,sco, que prende a cordilhei ra ot·iental á occiclental dos An
des na Republica elo PerlÍ., cuja al'ti'tucle média é ele <L 300 m. 
vertem pa!'a o noe·te as fontes mais remotas elo Amazona~ cons~ 
tituindo duas correntes_, uma elas quaes, a occ ielental , a lca oça 
a hvt. de 10° 201 S ., v1nclo ela contra vedente elo rio Barranca , 
que desce pa1·a o Pacifico, e a orie n ta l do l ago L cour·ioooha a 
10°10 1 S. Estes elous b1"aços originllirios r euuem-se na la t. de 
9° 53' S. formando o d o Marauõn, nome que t am o Amazonas 
na parte superio t· ele sett eurso. Com a denominação de Tttug·u
t·agna iigura tambem em a lgumas cartas , e é desct•ipto 'por 
clivel'sos escriptot·es, mas pal'ece ·ter cahielo em aba ndono. 
Entre as duas corclilheiras estende-se o ii'J.a t·anõn na clirecçiio 
geral de NNO., pa t· a ilelame nte ao l!ttoral élo Pacifico, e delle 
apenas d1s ·tan~e 120 luls . Antes_ ele chegat· ao paralle lo de C aja
mar ca, a COl·dll~etra or1ental cle1ta um braço á esq. e va i dali i 
por cltante lllchn anclo- se para léste . Compl'imido pot• esse 
espigão, o valle iica reduzido a 75 kils . ele laro·ura ·tendo a~é 
en·tão 110 pt•oxima nente. Na mesma direcção ~ontinúa o rio 
a té Bella Viste• , ponto mais occiclental ele seu curso -e a 757 kils . 
ela cabeceira. De Bella Vista inclin a -se para lés te , e ainda 
vencenclo pequenas cachoeiras, chega ao porto ele ffaen, a 20 
luls. ele Belb Vtsta . Aqui te rmi na a região propriamen te en
cachoeiracla do Maranõn, que, a pesa1· ele ser bem volumoso a 
par ti!· elo parallelo de C ajam arca, onde tem a: largnra de 
460 m, não se presta por isso á navegação, que é exe
cutada entretanto em pequenos trech os com grande pro
veito da população. Mas que riqueza immensa não represent a 
a força dessas grandes e numerosas cascatas , n ão só elo tronco 
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como das corrente~ tribs . que . se precipitam pelas encostas 
?as cordilheu:as_! !l;ntre Bella Vtsta e o porto de Ja~n termina 
a chr ._, o esptgao da cordi lhe ira oriental , que tra~1a o va lte 
comprtmtdo, e ach a ndo- se mnito afastada pa ra leste a r efe 
rida cordilheira, abre-se o valle em vasta bacia arredondada, 
ele 270 kils. cl<> diametro médio pendente para o mesmo lado, 
tendo-s~ levantado ao nr1 rLe a ' <>rande muralha fot·mada p~lo 
nó ele LO]CIJ, onde a cord ilhei r a 

0 
oriental, volta ndo pa ra O. 

urre- se ele. novo á occiclental, já no Estado do Eq·tador . De 
Jaen em dtante, o rio continúa inclinando-se para lés te, e atra
ve'ISa a grande bacia, descrevend•' urn a extensa curva de 230 
ki ls. até o fundo da b •lsa formada pela cordilheira oriental, 
que ahi, apez<n· cle reduzida ás pot·proções ele in s ign ificante col
lina, foi rompida pelo Maranõ::t na extensão de lO kils . cons
t i tu indo o celebr e p mg1 ele Mcvn ,eriche, boqueit·ão quas i t•ecto 
bot"dado de a lLas m~ralhas de grés, por onde a; a"llas passa~ 
com gra11de velocidade, principalmente nos log-a~es em que 
a lat·gura se r ' duz a 4 metros. sendo pl)rém orrlinaria
mnetede 480. Das cabeceiras ao pol'to de Jaen, extensão ele 
777 lols., os aJils. do Maranõn não teem grande cuPso mas 
são numet·osos, como é nat 1ral sendo o vali e estreito e I imi
·taclo por al tas montanhas. Em Jaen recebe peh. di r. o 
Uctabamba, seu_ maior orib. da >:egião Andin a que tem 280 
k tls . ele extensao, e q• tast em frente , elo lado opposto, o 
Chincbipe, procedente do nó de Loja , menos imporLan• e que 
o primeiro. Ah i a corrente elo Maranõn mede 700 metros de 
l argura.senüo sua profundiclarle no canal superiot· a dous meLt·os 
na éroca da vasante, e a allit·1de ele 250 metros. De Jaen a 
Manseri c.he ~ncontram-~e OTtros pongrys, ou estreito~ menores 
que. o pnmell"o, e~ que o. r io tem ma ior ve locirlacle q11e a 
~rdt •1ar 1 a, mas na~ pt·ogl'lamente cachoeiras, ou sallos qne 
1111peçam a na v gaçao. li t•eque nlaclo por canôas nesse tt·echo, 
podia sei- igttalm eut.e por vapore.:; ele 1m,O de calado, como 

· se prat tca em outros n os ele menor impor tanci<t . 1'l'an~ p1sto 
o po ngo de Manseric he, a 1.010 kils. da cabec 3ira o Mar a nõn 
est~nde - setra nquillamen~e · pela planice que vai clalli êÍ. borda . 
do Atlant 1co, na ext .•nsao ele 4.4,10 kil>. sem encontnt r a 
menot· diHlc 1ldade, p rcort•endo a inda 1. 32) kils . no tenitnrío 
elo Perú, e 3 .120 kils. no elo Brazil. No Perú, o rio peL"de o 
nome primitivo na co1fi, do Ucaya lle, adquirindo clah i por 
d •ante o ele Amazonas, que no Brazil, entretnnto, só se applica 
à p:.t t•tir da confl. rio l'io N'g l'o em dütnte, da.nclo- se a dellO
mina ãode Solimões ao tt·ecbo q ·te se estend ela fronteira em 
'l'abatin ·:;a , .:~mesma confl. elo rio Negt• o . Abaixo elo pon go ele 
Mansertr.be o rw mede 93J mett·os ele lai"gura, e acha-se apenas 
150 metros sobL"e o nivel elo mar. O valle expancle-stl t·apida
mente, Lendo a 650 kih. elo pongo do meridiano que passa na 
confl . do Ucayalle, a la rgu c·a de 2.000 kils . em linha recta . 
Entrando na planice, o Maranõn adquil•e l og-o propor ões co l
lossaes pela contrib·üção clP. grandes e nume rosos affis., qne 
paL"ecem pt·essurusos de lhe renderem as primeiras homenagens. 
De Mansel"iche á fronteira do Brazil 1.320 kils ., recebe pe'a 
esq . o Mo ro na, Pastasa, Chambire, Tigr e e Napo, e pela di r. 
o H tallaga e Ucayalle, além de outros muitos de meno t• impor
tancia . Os da mar~ em esq. veem elas qu el)l·adas orientaes do uó 
de Loja e do planalto de Quito, por ouclem corre as cabeceiras 
do Napo, o maior de todos pelo qua l desceu 0l'ellamt q ttando 
cle5cobriu o Amazo11as em 1541, e sub iu o capitão-mót" Pedr o 
'r eixeira, comrnandante da c~lebl'e expediçã o c1ue tomon po se 
do paiz em nomtl do r ei ele Pcrtuga l. Estes rios correm todos 
na direcção ger al ele SE . Os clous aill<;. principaes ela margem 
di r . , Huallaga ·e Elucaya!le, teem am bos as ca beceiras no mesmo 
nó de Pasco. j mto elas fontes elo Maranõ n, correndo o pt•im~ iro 
co!Tio este, para NN O., e delle sepa1·ado pela cordilheira 
oriental, q~1e_tem ahi a de nomina.çiio ele Central, ] JO L' causa elo 
gra nde espt!l"ao que, n.asc~ nclo nas al turas ele Pasco, corre para 
o N . e a leste da prt rnetl'a , dando-se-lhe pnr esse motivo no 
paiz o nom e ele cordilh eira oriental. Este espigão que limita á 
lés te q vali ~ elo Hu a.llaga., clesapparece ao app L"oxima r. se do 
l\1aranõn abauw de _Manse t·tche, inclina11clo-se então aquelle rio 
para NE., clll'ecçao ·perpendicular a primi·tiva, e com que 
entra no Maranõn. Descendo elo nó de Pa>co pat·a o S., as 
aguas reunem- se constit1inclo o g1·an~le e be~lissimo lago 
Chi nchaicocha ou de Junto, que esta a 4 . 0oOm sobt·e o 
mar e mede 37 kils. de comprimento e 15 de largura . Deste 
laao' parte o rio Mantat·o. um dos braços mais extensos do 
H~cayalle, o .qual segue pal'a SE. , clirecção opposta á elo 
Maranõn, incltnando-se depo1s para L. , quando ~e reune ao 
Apurimac, que vem das co n~L"a_ve~tent.es do lago 'IItlCaca na _lat. 
ele 15o O' s o Apurlmac contmua amda um pouco para leste, 

depois para o N . em g rande e;. tensão, reunindo-se ao volumoso 
Urubamba per to ela pov . ele Santa Rosa. Ahi per dem am bos o 
nome, e toma a cor rente o ele Hucayall e . Sen-uinclo então para 
NO. até • a.rayaco, ·tendo antes recehid? pela esq . o Pacbi~eia . 
Daqui inclin~- se para: NE., fo~·manclo u m angttlo de 9uo 
com a Cltl'ecçao autenor, e assan vai encontra r- se com o 
Mar!l-nõn. Na. co~fl. parecem amllos. iguaes , e não hav ndo 
mot1vo que JUSt tflcasse a preferenc1a, perderam am bos o 
nome, dando-se o ele Amazonas á mages tosa conenle fol'
mada peles dou'l gnndes rios. Da confi. ás cabeceiras mede 
o Mal'anõn 1.666 kils . e o H ucayalle 2 .060 kils. ou mais 
400 . mst:t cliiieeença motivou a opinião de alguns geogl'a 
phos que considera m o Huc~. yalle como o vercbdeiL"o pt·o
longamento do Amazonas . O valle do Hucayalle é li mitado 
a L. por uma collina ele peqt1ena altura, que começa a 
20 kils. pro,;imamente elo Amazonas, e segue para o sul 
em gt•ande extensão, parallelamen te ao rio, até bem perto 
elo ii'Iaclre ele Deus , na la L ele 13o 30' S . Esta collina, im
ped indo o escoamento elas agua~ das cordilheiras na clirecção 
natural ele NU:., em tão gr ande distancia, detm·millOU a t·euu ião 
ele quasi to:!as no leito elo H wayalle , com excepção apenas das 
q·te vet·tem entre a cordi l heira ce11tr al e o espi gão oriental , que 
!"ot·mam o valle de Huallaga . Dev ido, pois, aos acciclentes elo 
·te tTeno r ecebe apenas o tt•on co clous affis . nota,•eis pe lct ma rgem 
cl ir. , no tetTitorió elo Pertt, mas que reunidos, ent t·eLanto, coll
correm com maior tributo qtte todos os da margem esq. Os t•ios 
qae e11tram no Amazonas pela marge-m cl ir ., entre o Ht1cayalle 
e o Madeira, não r ecebem, poi'l, um a só gotta elas cordilheiras, 
ua'lcendo os pl'incipaes, Hyavary, Ryutahy; Hyuruá e Purús da 
ext nsa e insignilicante colllna, contraforte orie1ttal do valle 
do Httcaya lle . Por isso não apresentam estes r ios o mettor 
obstaculo á navegação até pe rto ele suas fonLes, coreenclo todos 
em um pl ano sensivelmenLe hol'izontal, como o Amazonas D. 
partir elo pongo de Ma.nseriche. Na conft. do !Vlaranõn e 
Hucayalle te:n o Am azonas 2.300 metros de largura e 15 ele 
prot"uncliclade média, sendo a altitud de 93 metros. PeneLrando 
no terl'itorio do Braz il , emT::t.batinga, a2 .330 kils . dacabec ira 
e a 1.320 ele i\'Iasel'iche, a ai titucle desce a 75m metr os , sendo 
a la rgur a ele 2. 770 metros e a prof1tnclidade média ele 20. Con
tinuando na di t·ec ão geral ele L. recebe, ele T a batin ga até 
a foz, ua extensõ:o ele 3 .120 kils ., pel ;.t margem esg. o lçá ou 
Putnmayo, Hyupurá, rio Neg r o, Urubú, Hyátumau, Nh amun.dá 
ou Hayam unclá, Trombetas, PaL"ú e Hyary e pela di r. o Hya vary. 
Hya.ncliatttba, Hyutahy, Hyttruá, Temi, Coary, Purús, Madeira, 
Canuma.n, Abacnxis, Maués, Tapajós e Xingú, além ele ou~ros 
mu1tos. que não teem impoeta.ncüt como tt·ibs. elo Amazonas, mas 
que. seriam notave is em qnalquer t• egião . Entre todos elles avulta 
o rw Madeira, que tem a partir ele sua foz compL"ünento qnasi 
igual (4.0)0 kils.) ao do Amazonas, conta.do elo mesmo pon to. 
Os ela maegem esq . nascP.m todos até o rio Negt·o ela encosta 
ol'ienLn.l elos Andes, nas Républicns do Equador e Col1mbia; entr e 
elles ar.ham·se os mais notaveisNapo, Içá 011 P utumayo, Hyu
pm·áerio Negro, os quaes, na parte inferior de seu cut·so, appro
ximam- se muito elo tronco c01·renclo p:1 ra llelamente e li gando- se 
por clivet·sos cartaes . A p 1.rtir elo rio Negro, climi uuern de 
grandeza os affu . , mudando tarobem de dir ~cção r elativa, quasi 
p erpendicu lar ao tronco, de.:;cendo todos cb cord ilheil·a de 
Cayenna, ·q tte corre para llel amente ao Amazonas na distancia 
ele 500 kils em li nha t•ecta. Os da ma1·gem clir . espanclem-se pelo 
contrar io para o S . e na pa rte superior do curso para SE . como 
acontece com o i\'Iadein1. que alcança a lat . de 19° S . , sendo o 
ultimo a fl". clesse lado que ver te elos Aneles. Do Madeira em diante 
ainda recebe o Amazonas cl0t1s tribs. de primeira ordem, Tapajós 
e :Xingú que vertem elo pht.na lto central elo Brazil, alca nçan~o 
o ultimo proximamente a lat . ele 15o . O Amazonas cort·e po1s, 
n ão propria!JlenLe pelo centro do valle, e sim mui proximo ele 
seu extremo austral. Na extensão de 4.060 kils . recebe pots o 
Amazonas as aguas dn cordilheira elos Andes, reu?-iclas nos 
pei ncipaes atls . e conRtiluinclo as cabeceit·as do prop!"lO tt·o nco, 
cont1·ibuindo a cordi lheira de Cayenna e o pla11alt;> central do 
Brazil pa ra a fo rm ação dos affs . apenas na extensao de 1 .410. 
k ils . A parte ela cadeia dos Andes, comprehencllcla entre as lats. 
de t 9o S. e 3à N . , e cujas aguas oriundas das chuvas e do degelo 
ao mesmo tempo, descem quasi em sua tota!Jd~de pat·~ fo t·m ar 
o gr a nde rio, mede uma extensão supen or a ::> . 0~0 ktls. cons
ti t ui ndo verdadeira corôa, onde se encontr am todas as rtquezas 
mineraes e cujos picos a lvejam entre as nuvens aureolados de 
neve . Partindo ele 'l'a batingn e penetrando no ternLono bntZl 
leiro, cortando de O. a E. os grandes Estados elo Amazonas e
Pai·í~; · a largura elo rio e a sua profundidade ,·ão sempre aug-
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mentand0 a.té á f0z, sendo aque•1la Ol'dhJm!Íamente de cjua·bro a 
sete kils. e a profunclida,de ele 3'0 a SOm . Em í)biclos a la,rg.ura 
rflc:1 rednzida a 1.9·' 0 metros, augmen<liando ·porém a pro-fundi
cla,c1E', tjue se tem !l·chado de 80 ai20metros, e como ave l'ociélwcle 
da conente nunca é inferior a um .rnen·o pol' segundo, temos 
assim que o rio cle~pencle ahi 76.000m. cubicos por segundo, O'l 

275.000.000 em uma hr·r a, no miniml!l; sendo super ior á de qual
quer outro rio, inêlo mesmo allém de 'boclos os que c<!mfh.em na 
bacia do Pacifico . E~se algarismo dá urna idéa da gnan deza 
do valle e ela extrao>:clinada abun danqia d'ag>ua que r ecebe du
rante o a nno. Da pa.rte inferior do pongo de Mansericbe, 
onde a aHitnde do 1·io é •role 152 met110s, 0 dec:Ji ve gera l at é a foz é 
de 1 para 29.600, sendo .ele i para i7 .. 600 elo Pongo a _Tab ovt~n ga 
(!.320 kils . ), na i ronte1r a elo Braz1l, e de Taba·hnga a foz 
(3.i40 kils . ) ele i para 41.600 . Esteinsigni:ficante declive, que se 
es·tencle ·tarn bem á clil'. e á esq . elo l'Í0 a g.rancle distancia, é 
causa d::t inundação ger!lll elas margens cllll'a nte a enc'hente e 
dos numerosos canaes que po1· ellas serpenilei<Vm sem corrente 
sensível durante quasi boclo o anno, seccanclo a mór pa1 te clelles 
na nusencia cl~s chttvas. A conen~e elo rio nii0 so:ffre grandes 
alternat ivas, sendo o vwlle quasi horisonial , por camsa da diver
sidade elas épocas em que enchem a cabeceira e seus affs. 
Abrangendo o valle 23° dé lat ., ele Hl 0 S . a 4° N., enchem por 
isso os aiis. ela margem cl it· . seis mezes antes que os da margem 
esq . começaudo aquelles em ou·tubro e este s em março, de moll.o 
que o Amaz<>nas Lem 11111 regimen muito regular, recebendo alter
nativamente ora a cont r.i'b11ição das wguas que descem elo S . do 
vali e, ora a elas que vem do lado elo N. Nas gr amclP.s emchentes 
porém, quasi sempre p r0du ziclas pelas aguas elas cabeceiras e 
dos affs . ela margem clir., pertnrba-se o regimen normal , cres
cendo a velocidade e a immdação elas marg-ens, assemelhando-se 
nesses . peri0clos grande parte do valle a um a immensa lagoa 
semeada de ilhas. Na parte media elo l'io a clt:ffel·ença ele nível 
entre a vas~nle e a enchente vai ·de :12 a 15 metros, sendo pol'ém 
a media ordinaria 13,5. - As ilhas correspondem em numel'O e 
g randleza ás peopol'çõea do grande ri0 e são de orig-ens diversas, 
tem pora ria.s OLI permaneutes ; ilha.s do le!to, fot·m aclas pelo depo· 
sito da vasa, augmentanclo ou d imi nu indo conforme acl il'ecção 
elas corren~es e desapparecendo ás vezes completamen·te n o pe
ríodo cle uma ench ente; ilhas ele oú,oumvallação, constHniclas 
pelos numerosos can aes (furos e paranás-mirins),que partiu Elo elo 
rio voltam depois a seu leito, tendo perc0rrido grandes elisbnn
cias por ambas as mal'gens, ou vão enconLrar os affs. muito 
acima ele suas embocacl ll~·as . Esses canaes bifm·cando- se, pren
dendo-se a numeros0s lagos, cruzando-se em di versas clirecções 
retal'ham as margens em fragmentos mais ou menos extensos, 
que chamaremos ilhas de circumvallcbção, constituindo final
mente clous vastos la by rinthos, que á cl ir. e á esq. do ri!o se 
estendem a mais ele i00 kils . Esta disposição byclrographica, 
:filha da quasi horisontalidade Q]o va lle, é um dos seus mais no. 
taveis característicos . Pol' intermedio desses canaés pode -se 
percorrer mais de 1.000 ktls . sem penetr ar no leito do Amazonas 
ou passar-se de uns para outros afi's . independente das aguas 
do tronco. Em consequencia da diversidade das épocas elas en
chentes elo tronco e elos affs. , as agu as elo Amazonas vão penetrar 
nestes antes de 1•eceber-lhes o tributo, auxiliando-os deste 
modo com o exéesso do seu cabedal, como por exemplo, o 
paraná-mirim Auati-par a nà e Cnxiuara, canaes c[ue levam 
ae aguas elo Amazonas aos leitos do Hyupurá e Purús 
muito acima. ele suas embocaduras . Dos afl's., antes de penetrar 
no r1o, partem tambem mni'tos canaes, escoadour os supple
mentares, que servem durante a en chente, e muitos durante o 
anno, refo1•çados pelos lagos que em numero coosiclet·avel 
bordam o Arnaz.o~as.-D !l: confl. do X ingú em cliaote o Ama
zonas perde a fe1çao pr opr1a de um rio adquirindo a de estuario 
ou extenso golfo semeado ele ilhas . À largura que pouco ante~ 
era ele sete kils., passa immediatn.mente a :1.5, 25 e 40 em frente a 
Macapá, es-tendendo-se de permeio as grandes ilhas ele Gurupá , 
S . Sahador, Vieira Gyande, Al'uans, Urutaby, Pol'cos, Con
ceição, Cavallos, Para, Jurupary, das quaes medem algumas 
de 15 a 50 kils. de comprimento; no extremo deste archi
pelago ~e acha a fot·moPa Caviana. a maior de todas, estendida 
transversa lmente na foz elo Amazonas com 84 kils. de corn.pri
men·to, ;ercladeiro quebramar ou trin?heira colossal que elelem 
as aguas do oceano. deixando tranqmllas as que !ibe ficam na 
pat'te anterior, por onde se execu·ta a navegação com a maior 
11egurança. O canal que acompanha a margem clir . além do 
Xingú, eleita um braço, chamado {u1•o do Limão e depois 
Tagyp~trú, o qual vai penetrar no rio elo Pará, vasto estuario 
que recebe as aguas· do Aranapú e outros de menor impor-

ta'llcia , entrando mais adiante o gt•andioso Tocan t'ins, CJ:Ue 
desce ao oceano, passando em fren1ie á cidade ele Belém com 
20 ldls. de largura, me.cl~nclo a foz 60 kils . entre ;;. ponta de 
Mageary da ilh~t Marajó .e a po11ta da 'l'ioca no contine nte . 
O Juro 'l'agypuní separ a o conti'!len-le austt·al ela ilha Ma-rajo, 
lig:ando-se com ou·tr os que vão tam bem sahi'r no Amazonas, 
cu~ a margem clir. rii ahi por diante é constituida pela mesma 
illia Mal'ajó, que mede 260 kils . ele comprimento, '160 kils. ele 
iJ.a r g.u·ra e '25. 000 kils . qs. O canal da margem esq ., que segue 
pela costa de Macapá, é oomo o primeil'o pel"feit:tmente nave
gavel. As a guas do Amazonas escoam -se por clous canacs á 
dir. e á esq . ela iilha Caviana; ·tendo cada um etekil s . de 
lngma. Logo adiante cllL ilha Caviaoa é perto ela de Marajó 
es•tende-se a Mexiana com 50 kils. de comprimento, ·sen do 
perigoso o canal que separa as duas ilhas, p '> rém navegavel o 
que se abre entre Maraj6 e Mexia na .• O caual ela margem esq., 
chamado ele Araguary, é mai s profundo que o ela dir. Além da 
Caviana eslendern -8e muitas ith as, lH'oximas elo co ntinente, que 
abrigam a navegação dos embates do oceano até a foz elo rio Ara
guat·y, mas que entre ta nto está 's ujeita ao ma io!' per igo que 
potle prejudicai- a na foz d0 grande rio. E' neste braço elo Ama
zonas onde dá- se com ·toda a magestacle o beJ·lo e ter rh·el 
phenomeno ela pororoocb (vide Pororoaa), que leva ele vencida 
os maiores obs·tacu•los, submergiRclo gmncles navios, destruindo 
ilhas, perfurando as maiol'es, como a da Cav ian a e devas
tando a veget.o1.ção das margens. A larg .1ra ela faz principal 
eleve ser co ntada propriamente na a lt tn·a da Cav1ana, onde 
o rio mede 92 kiis. A margem esq . cout·inúa além ela ilha na 
direcção primitiva ele Nl!J; a dir. porém (face N. de Marajó) 
inclina-se para E . constituindo com a f l'onteit·a de Al'a?.uary 
um golfo, ·terminado á esq . pela ponta ele Araguary e ,L clir. 
pela. pontct ele Mctrajó, ficando no fundo a ilh a Caviana , 
como cot··tina do Amazonas. Con·tacla a largm·a da ponta de 
Ara~uary á de Marajó, na artu r a da ilha Mexiana, acham-se 
i40 k!ls ; da mesma ponta de Araguary á de lVIagnat·y, em 
Mara:JÓ , 280 luls . Na occasião elas ench entes, o Amazonas 
penetra no ocean0 ce1·ca ele 400 kils .; •ornando muito menos 
salgadas as aguas a mais de 200 kils . A infllleocia ela maré 
estende-se a 425 kil~. acima da fov., cheg;ando quando o rio está 
ma1s secco, a 790_ krls., na foz do TapaJós, onde é então bem 
senstvel a. ele,·açao das aguas, na enchente ela maré. Dah'i. para 
cim a manifesta -se o pl1enomeno, não pela subida das agnas 
mas pelo enfl'aquecimento da COL'reute do rio, q Lte fica meio 
r epr esado até 024 kil s., na garg·anta ele Obidos. Com a 
e nchente da maré as aguas do r io 1•egressam, como que 
em busca ele suas cabecei ras. e na exten são ele i80 kils. 
com grande -velocidade que vai a cinco milhas nrts mar~s das 
sizygias e um pouco ma is nas do equinoxio. Esta circttm
sta ncia, devida em gJ•a JHle parte á grande altura a que a L tinge 
a maré na foz elo Amazonas, que vai além de cinco metros, e á 
h orizon baliclacle elo rio em gl'ancle extensão, favorece es~rema
mente a navegação, que se realisa alli em a mbas as clirecções 
do rio, iBdepenclen·te ela força elo vento ou de qualquer outra 
e sómente com o auxilio da corrente, contra a qua l não se aven
turam as canoas, vencendo com vantagem a penas os barcos a 
vapor. JTI' por isso que se calculam alli as viagens, não p elo 
·tempo gasto, mas s im pelo numero de marés precisas para ellas se 
r ealizarem. Sobem com a enr.hente e descem com a vasante as 
canoas, est~ciouanclo em ambas as dil'ecções, logo que ~e ma
nifes ta a cor rente contraria, pt·oseguinclo-se na viagem quando 
v oltam as aguas na clirecção favoravel. O Amazonas fl seus 
affs . ofl:'erecem n avegação livre e constante n a extensão de 
52 .000 kils., ela foz ao pongo de J.\IIanseriche, e em seus affs. 
elas embocaduras ás primeiras cachoeir as . Desta ex tensão 
pm•tencem ao Brazil 40 .000 ltils. Além elas cacboei1·as, só na 
parte superior do valle do Madeira , contam- se 6.000 kils. per
feitamente navegaveis no territorio da Bolívia e elo Brazil. E' 
como um prolongamento do oceano a vasta bacia do Amazonas, 
onde tambem como alli pod'e es tender-se o commercio e com 
elle a civilisacão com o ·transporte mais barato. A pop . do 
v alie, pet·tencente aos diversos Estados, que o domina in é pro
xtmacmente de 6.000 . 000 de habs., e o valor dos generos 
exportados ~e 40.000:000$, provenjentes quasi todos ela inclus• 
tna ext1·acbva» . (Dr. J. l-1. S . Coutinho). O Amazonas, 
denominado Paraná-ctssú. pelos indígenas, foi descoberto em 
1500 por Vicente Yanez Pinzon, que deu-lhe o nome de 
J\11 a1·-dulae . Pretendem os hespanhoes que fora m suas caõe
ceiras clascobel·tas pelo capi'tão Maranõn, (vide Ma,·anhão), 
que fazia parbe da eJ::pediçâo de Pizarro, e dahi o nome ele rio 
Maranhão , que ainda muitos lh e dão , a té Tabatinga . Quarenta 
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ann0s depois ela desc0ber·ba ele Piuz0n, deu Fra ncisco Ouellan a 
a este rio o n<>me de Amazon as pelo que é universalmente 
conheeido, por baveu, segundo p;·etende, e nco11trado n a foz 
do _Nhanmnd á mulheres guerreittas, c@m as quaes comba teu. 
Os mdtgenas chamavam-nas I ccm:tia bas e' Orella na déu-1hes 
o no~ e de Amazonas. Suppuuha- as elle. ha bitad0ras das 
cabecetras elo Nhamuudá n a sena rtaca. m1aba, e guardadas 
por vaPi'ills tr ~bus feroz~s q-l!l.e haliitava·m as margeus do 
Nhamundá . «A ex is ·tenci~ das Amazon•as, di~ o conege 
Bernardino de Souza. é ainda um desses problemas com 
pl~xos, que a historía não tem pocl!ido 1:esolver. E' v_erda
deira ou Ja1sa a naura.ção de OreLlam.a? Existiram ou nao as 
Amazonas 1 H a quem affit•me a sua e.xistencia, as&lm como ha 
quem considere a n a l'l·ação do viajante h espanhol como uma 
das m•.titas faoul'as de que está. inçada a his·to ria >> . O l'lec. 
n. 3749 ele 7 ele dezembro ele i866 estatuiv .1 o se3·ui,nte: «No 
intuito ele promover o engradecime nto do Impel'io , fac ili tando 
cada vez mais as suas r elações intet·nacionaes , e animando a 
navegação e cornmercio do rio Amazonas e seus affs., dos rios 
Tocantins, e S. Fmncisce, ouvido o meu Conselho de U:stado, 
he1 p ::>r bem decretar o seg uinte: - Art. I. Ficar á aberta, desde 
.o dia 7 ele setembro de t 8ô7, aos navios met·ca ntes de todas as 
n ações•:.t naveg-açã0 do rio Amazonas a-té· a frenote·i!ra elo B~azil, 
de ri o 'l'ocaütins até Cametá, do Tapa.joz ahé· Santarem, d o 
Madeira até Borba e do rio Neo-re at é Man:fuos . Art. IE. Na 
mesma data fixada uo al't . I, ficará aberta a n a vega.ção do 
rio S . Fraucisco até a cidade do Penedo. Art . III. A 
naveg-ação elos a ífs . elo Amazonas, na parte em que só uma 
das margens r)er tence ao Brazil, fic:.t dependendo de prev·io 
ajuste com os outeos Es·tados 1·ibeirinhos sobre os respecti
vos limites e regulamentos policiaes e fiscaes. Art. IV. As 
presentes disposições em nada alteram a obset·vancia elo que 
prescrevem os tratados vbgentes de nave&'a~ão e cemmercte com 
~s Rep ul.1licas do P erú e Venezuela, contorme os regalamen, tos 
Já exped~dos pa r:l. esse fim. Ar·t. V. Os meus ministros e 
secretarias de Es·tado, pelas repar·tições comp_e·~entes promoverãJo 
os aJustes ele qtte tra ta o a.rt. III, e expecli.rao as ordens e re
gnlamentos necessarios para a effectiva execução deste Dec. 
-Antonio Coelho de Sá. c AlbuqueJ·qtte ... , Em vir tude desse 
Dec., a 7 de setembro de 18@7. achando-se a bordo da cerveta 
a yp.por P a raense e ao NO. dá ilha Cotijuba, na bahia de Ma
raJo, onde r euuidas correm as agu<~-s do Tocantins e Amazonas, 
o presidente e commanclante das armas elo Estado do Pará , o 
Exm . Sr. Joaquim Raymundo de Lamare, com todas as autori
dades superiores elo mesmo Estado, foram d:eclal'ados abertos á 
navegação elas ba ncleit·as commer ciaes de todas as nações os 
rios Amazonas até á fl·onteira, Tocantins até Cametá, 'l'apaj6:>; 
até Santarém, Madeira até Borba e rio Negro até Manáos '· 

AMBAR. Rio do Estado de PernamlDuco ; desagua no 
Oceano entre a ponta de Oliuda e a de Pedras, proximo a pov. 
de Pilar (R?teiro de Ph. Fr . P er eira). 

AMBAS AS AGUAS . Log. do Estado da Bahia, no rio iBu
ranhem, que é navegavel até ahi pm·sumacas. (In f. 1oc.) 

AMBAYÚ. Igarapé elo Estado do Amazonas, alif. da margem 
esq. elo t•io Pada,üry, trib. do Negno. Sua foz fica enke a dos 
igarapés Ucuqu.i e Jutahy. 

AMBA YU Á. Rio elo Estado do Amazonas, atr. da margem 
cli.r . elo rio Pa~la uiry, ·trib. do Negrt' . Saa foz fica entre a dos 
rios Maçaranclilla e Sumauma. 

1 Devido aos esfo t·ços elo professot· n.llemiio Klõden, publicou a So
ciedade• de Geog>t·ruphia de Berlun um<L lis t:t dos 375 mruio res rios da terr:t. 
O primeiro lagar é occupado pelo Nilo, cujo curso, hoje conheciclo, é de 
mais de 6.000 kils., tendo JlOl' conseguinte 1.500 Jdls mais qne o Amazonas, 
julgado o maior por ruutto tempo , mas que é :1inda o superior qu:1nto a 
área das respecttvas ha,cias. O seguinte quadro contém os quatro m:1iores 
l'ios e n.. extensão de suas bacias . 

RTOS PAIZES 

Nilo .. . . ..... ... . ... ... Egypto ........... . 
Mississi,pi Miiss0un ... Estados-Unidos .•.. 
Ya'llg-tse-Kiang ....... ·China . .... • ...... .. 
Amazonas ... , . .. .. . .. Brazil.. ... ....... .. 

EXTENSÃO 

kils. 
6.470 
5.882 
5,032 
4.929 

BACIA 

kils . 
4.562 .512 
3. 20i.5{é5 
t,9í0.197 
í .337 .i62 

AMBÊ. Rio do Estado do l?ará; bawha o m~.ru:. de Souzel e 
desagua na m a. rgem esq. do rio Xingli . W. Theodosio N·o
gtteira . Vigario de Souzel.) 

AMBÊ. Lago do Estado d@ Amazoruas no mun,, úle Macapá . 
(lnf. loc . ) ' 

AMBROZIA. Corrego do Estado. de Go;yaz, banha 0 1uu.n,. 
ele Sawta Luz ~a e d'eswgtla ll!a margem esq. do rlo Veriss imo" 
(In f. loc.) 

AMBROZIO (Santo). Pov. do Esta.do de Fernambuco na 
c~m. de T acaratú, a 34 kils. O, d esta vil la, na. margem ~S!'J.. 
do rio S. Francisco. 

AMBROZIO. Uma: das denominações locaes da sel'l'a do 
I també, n o Estado de Minas Geraes, entre Serro e S. João 
Baptis,a . 

AMBROZIO. Serra e rio do JTistade do R.i@ de Ja neüro., no 
murL. de Angra dos. Reis . 

AMBRGZJ:0. J.nha; na. bah~a de R~o de J a neit·o, proxima á 
dle Paquetá . U:xporta. caU. E't•a ou-tr1ot·a co 11hecicUa pJr' iUha dos 

1 ]!'erros. Seu nome actual pt•ovém de ter s ido el'l!a prop1•iedade 
de Ambrozio J osé das J!l1orM, 6rullecLdo· em 1870. 

AMBROZIO. Ponta na lagoa de Arar•tarna do Estado do 
Rio de J a neit•o, entt·e o por-to do Carro e a Guela de Pato. 

AMBROZI0 . Riacho e serra do. Esbado de Pernambuco, á 
margem esq. do rio S. Francisco, abaixo do rio Pajel'J.ú e pro~ 
ximo da pov. de Sabiucá . (HaHeld). 

AMBROZIO. Riacho do Esta do de Pernambuco, no mun. 
da Floresta. 

AMBR.OZIO . Rio do Estado do Rio de J a neiro, rega o 
mu11 . de il'laeacli. 

AMBROZIOS . Parochia do illstacl:o do Paraná, no mun. de 
S. José eles Pinhaes ; . cem um•a. esch . p ubl. Gle imst. prim., 
CL'eada pela Le•i Prov. n. 24'11 de 22.cl:e abt•ll cl:e 1870. Ageneia 
do correio. Orago N. S. elas D:ires e diocese ele S. Paulo. Foi 
creada freg . pela Lei Prov. n. 708 de 25 de novemb ro 
de 1882 . 

AMBR0ZIOS. Log . de ills.1iado de Santa Ga'liharin.a, na fu.oeg. 
ele S . J oaquim de Garopaba . 

AMBiROZIOS. Praia perto da cidade do DesteJ:>l'O, capital 
elo Es tado de Santa Catharina , 

AMBROZIOS. Col:l·ago cl.o Estado de S. Paulo, aff. cl.a 
margem dir. e proxtmo á foz do rio P ardo. trib . do Par<~-ná.. 

AMBU Á. Riacho do Estado do Parahyba do Norte, aff. da 
marge m esq . elo rio Abiah y. (B. Rohan. M!sc.) 

AMBUÁS. Aborígenes que dominavam em parte do Estado 
do Amazonas. Foram domesticados e transferidos, em 1753, 
pelo miss•iona:rio José de Srun·ta, Thereza R úbeilro, para a eDJbão 
villa de Nogueira, nas margens do cio Tetfé . Alexandre Ro
drigues Ferreil·a, Ignacio Accioli, Baena e Ayres de Cazal 
fazem menção deHes nas a ntigas pevoações ele Nogueira e 
Alvarães. 

AMELIA . Colonia elo Estado do Ma rauhão, situada nas 
mattas virgens cortadas pelo 1·io Caqueit'a, 48 kils. da cidade 
de Tury-a,;sú. 

AMELIA, Rio elo Es tado de San·ta Catharina, atra-vessa 
terras da colonia Grão P ará. 

AMERICA. Nucleo coloniflll do Esbdo do Paraná, fandado a 
1.500m d<~- cidade de Morretes. 

AMERICA DOURADA. Pov. do Estado da Bahia, no mtm. 
elo Morro do Chapéo ; com uma eseh . publ. de pt>im~iras let-
1Jras, creada pela Lei li'rov . n . 2.009 de 15 àe Julho de 
1880. 

AMERICANAS. Rio do Estado de Minas Geraes, na com· 
do Rio Jequitinhon•ha. E' formado pot• tres ribeiros, qtte nas
cem da serra da.s El'sme~·aldas, e lança-se na mal'gem esq • . do 
1ri0 Preto a 17 kils. d<~- sua foz no Mucury. Hartt, em. sua 
descripçã~ do rio Jeq.uitinhonha, o dá como affiu:ente do N[u
cury. 

AMERICANO. Nacleo celonial do Estado de Pará, na ú~eg. 
de Bene.vides,, á margem. dá estrada ele Braga,uça Tem urn a 
estaçã o da E. F. de Bcagança. 
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AMERICANO. Rio do Esiado do Pará; banha a colonia 
Apeú e une-se ao Itá, aff. do Caraparú, que o ê do Guamá. 

AMERICANO . Rio elo Estado de Santa Catharina; cles
ag·ua na margem clir. elo Urussanga. 

AMERI CO. Rio elo Estado elo Paraná, trib.cla margem esq. 
do Iguassú. Sua foz Oca eu·tre a elos rws Sant'Anna e Santo 
Antonio . E' mencionado na Ccvrta Geml do Impeno e na Geog>". 
Physicc! ele Wapoous pag. 14'1. 

AMIGU IÁ. Igar apé elo JJ:stado do Amazonas; elesagua no 
l'io ~egro, errtre o elas Crianças e o da Boa V1sLa. 

AMMAYANU' . A mais occiclen·tal bocca elo rio. Branco, 1~ 
m ilhas distante ela pl'ime ira e 1.44 leg:uas da foz elo rJO Jamttnda 
(Arattjo Amazonas). No dia 1° ele JaneH'CI de 1781 pelas 10 
horas da noite embar camos no por to de Barcellos com tt-es 
soldados em clous botes, um ele se te e ouLro ele ctnco r emos pot• 
ba~da . Fomos clo1·mir a .Poiares,. doncle sahimos no. ella 2 e 
romos dormir em Cat·voetro . No eha 3 a. travessamos o no, e co>;t 
anclame ., to ele cinco milhas chegamos á bocca do furo rJ ma!lJilll.!, 
por onde navegamos e fizemos pouso com andamento ele 
quatro leguas . Lat . A 1° 15' (D iado .elo capitão R icardo Franco 
e Dr. Antolllo Pll'es P ontes pelo r1o Branco). Tam bem es
crevem Amayanú. 

AMOCAH Y. Uma das malocas da tribu Maubés, autis:os 
Magttés ; no Estado elo Pará . ( B . Rodrigues. Rio TapaJós. 
1875, p. 134). 

AMOGUEJA. Vide Anwg_~1ejá. 
AMOLA-FACA. Log. elo Estado de Goyaz, no clist. elo Rio 

Claro . 
AMOLA-FACA. Rio elo mun. ele Araranguá, no Estado ele 

Santa Cath~trina, desagua no rio Araranguá.. 
AMOLA-FACA. Rio do Estado ele Minas Geraes, aíf. da 

margem esq . elo rio elo Pouso Alto, trib . elo Parauna. (Inf. 
lo c.) 

AMOLA-FACÃO. Log . no clisL. de ltapoca da freg. ele Ca
riacica, no Estado elo Espirito San·to . 

AMOLA FAQUINHA. Rio do Est~telo ele Santa Catbarina, 
ali. elo do Araranguá . 

AMOL A FLEXAS. Log. no mun . elo Rio Negro, no Estado 
elo Pnranà. 

AMOLA-FLECHAS . Ribe irão atf. ela marg-em cli l' . do rio 
Negt·in.ho , que é túb . elo Negro, es te elo Igllassú e este elo 
P ara na .. 

AMOLA MACHADO. Corrego elo Es~aclo ele Goyaz.atravess:t. 
o c<~nli n ho que ela capital vai par<~ o arraial de Ouro Fino e 
desagtta no rio Vermelho. 

AMOLAR. Log. do Estado elas Alagôas no ter mo elo Passo. 
AMOLAR. (Serras). Vide Ped,·a.• de Amola,·. 
AMOLAR. Ribeirão elo Estado de l\1atto Grosso, no mun. 

do Diama.ntino. Corre a OSO. e na dist;tncia ele 30 kils.; 
recebe um ribeiro que traz aguas das Sete Lagoas. « Talvez, 
tliz o B. ele Melgaço, deva ser considerado como a pt•imcira e 
pr incipal or igem elo l'io Paraguay . » Desagmt pela ma t·gem dil·. 
no rio Paraguay. 

AMOLAR. Cachoeira no rio Cuyabá, no Estado ele Matto 
Grosso, acima da do Buri"ty . 

AMONTADA. Pov. do Estado elo Ceará, ceeada parochia 
pela Provisão ele 30 elo agosto cle1757. OragoS. Bent~ . Foi 
trausfericla para ~ capella de N. S . elas. Mercês ela vtll~ ela 
Imperatt•iz pela Le1 Pt:ov. n. 364 de 29 de JUlho ele 1846. Detxou 
de ser matr iz dessa vtlla em vtrtucle ela Let Prov. n . 1249 de 
22 de dezembr o de 1868 te r tt·ausfericlo. para a_ mesma vilht a 
sede el a. matriz ela pov. de S. Josá sob <t wvocaçao ele. N. S. das 
frferces. Foi ct·eacl<t paroch ia do mttn. da Impe t·a-~riz pela Lei 
Pro v. n. 1579 ele 18 de setembro de 1873. Elev<tcla a cathegoria 
de villa pelo art. l ela de n . 1735 ele 3,0 ele agos to ele 1876, foi 
rebaixada dessa cathegoria pelo ar t. I ela de n . 1776 de 23 ele 
novembro ele 1878, res·taurada pela Lei n 2082 el e 29 ele agosto 
ele 1884 . Installacla a 4 ele maio de 1887 . Fica- lhe ao poente o 
1·iacho i\Iüim e ao N. o rio At•acaty-assú . Pertence ao 2o 
clist . eleitoral, cuja séde é a cidade ele Baturité . Sobre limites 
vide : Lei Pro v. n. 1838 de 17 ele setembro de 1879; at•L. IT, da 

de n . 1776 ele 23 ele novembro ele 1878 ; ar t. 2o da ele n . 1735 
ele 3J cl ~ ag-osto de 1876; art. H da ele n. 1643 cltl 19 de setembro 
rle 1874. -Em 1881. alistaram-se nella 32 eleito es . Co m
pt•eheode o clist . elo ·M undahú . Foi tra!ls t'et'icla a sécle elo mu11 . 
para a pov . de S . Pedro de Tymbaúba pelo Dec . n . 43 ele 13 ele 
agosto de 1890. 

AMOQUEJÁ. Ribeirão elo Estado ele Ma·tto Grosso : corre 
para lielo com o Tererê ele E . a O. por e11 tre a corclilheit·a elo 
Ranchinho até desembocar no r io Paraguay . Encontramos 
tarnbem escriplo Amoguej it . 

AMORA . Riacho do Estado ele Pernambuco, entre Santo 
Antão e S . Jose elos Bezerros . 

AMORA. Ribeil·ão elo 'Estado ele Santa Catb arin.a, nasce na 
sen·a ele Tijucas e l n.nça-se no rio do Braço. ao snl. Tambem é 
conh ecido por Vareta . · 

AMORAS . Log· . no ·termo ele Araraquara elo Estado ele 
S. Paulo. 

AMORÉ . Riacho elo Estado do Ceará, afL do rio Fi
gtteireclo . 

AMOREIRAS . Pov . elo Estado ela Bahia, no mun. ele 
Hapanca, com uma esc h : pub l . ele ins·t .. prim . , creacla pela 
Lei Pt·ov. n. 1883 de 23 de Junho de 1879. 

AMOREIRAS. P eqtteno rio elo Estado el a Bahia, na ilha ele 
Itaparica . 

AMORES. Ilha na oida·le ele S . P aul o, cap ital elo Estado 
deste nome, no r io Tam<Lncloatehy; com um elegante jard im 
e passeio franqueado ao publico na administração elo presidente 
Dr . João Theodoro Xavier . 

AMORES. Ilha no rio Iguass(t, pl'oxima ela foz do rio 
Timbó. 

AMORES, Ilha no rio Abaeté. aa·. elo S . Ft·ancisco no 
Estado ele Minas GeraPs . Denomina-se hoj e Alteres . Em ~ma 
noticia, que nos foi remetticla elo clist . de Nova Loreua sob re 
os garimpeiros ql!-e ahi se es.tabe leceram antigamente, I'ê-se 0 
segnll1 te ; « i'vlunzz . o Conqntstaclor.. natural de Itambé, pe rto 
da aattga v1 ll a ~o Prl!lc tpe, ho.Je CHlB:de .do Serro, ligado a cl i
ve t·sos companheu·os, cle tl combate aos mel tos Abaetéq, no l on·ar 
denominado Matinacla, se is kils. aba ixo elo an aia l, mt margem 
clir. do rio Abaeté ; nes~e logar foi extincta aquella tri lm por 
causa elos amare' de H.oleman, filha do Pagê da tribu, com 
Muniz. Este chefe elos garimpeiros, depois ele ex tincta a t ribu, 
habitou com Roleman num >t gntta que tomo tt o seu nome e 
numa ilha que ·ficou-se chamando elos Amores» . 

AMO RIM. Log . no Estado ele Pemambuco, no termo do 
Bom Conselho. 

AMOR IM . Log. elo mun. ela Capi•tai l!'ederal , na ti·eg . cl.e 
Inbauma . 

AMORIM . Ribeirão elo Estado elo Rio de Janeiro. aff. ela 
marge m clir . elo rio Mttr iahé . · 

AMO RI M . Ri b~ i t•o elo Es tado ele Santa Catha.rina ; clesagua 
na enseada clenomtnada Sacco Grande ele I tacolom im. 

ÀMORINS . Pov , do mstaclo ele Minas Geraes, na ft·eg . elo 
Dester l'o elo Mello . 

AMPARO (N. S . elo). Cidade e mun. cloEstaelo eleS . Paulo• 
sede ela com . ele seu nome; a 46 kils . elas ciclaclea de ItaLi:ba 
de Bragança ; e Campinas. 18 ela Serra Negra, 45 elo Soccono' 
e a 170 rla capital; situada á m<trgem esq . elo t'io Camanclo~ 
caia; atr a vessada pelo ramal ela E. ele F. Mogyana; grande 
procluct.ora ele café. Orago N. S. ela Conceição e diocese ele 
S . Pa ulo .• Sobre sua fun.cla~ão diz o Sr. Azevedo Marques ; «<-In. 
mats de t>O a nnos, os mcltVlduos de nomes João Bue no, de 
Bragança, sargento de ordet1anças, Francisco Xav ier dos Passos 
de Ati.baia; .Man?el Vaz Pinto, de Beagança; al feres Anto.ni~ 
Joaqutm ele 1Umetcla, de Nazat·eth; i\1anoe l Anton io Per e1ra, 
ele Bragança; João e Lino Domingues, ele Ati baia ; em rlifl'e
r entes épocas e>tabeleceram- se no territot·io do Amparo, 
attrahido~ pela fe r tilidade elo sól o, que então er;t se t·tão 
rodeado pelos tenenos ele Sen a Negra, Bragança e Cam
pinas . . JJ:m 1818, vinelo de A ti baia Francisco Silveit·a Franco 
estabeleceu-se em terri·torio ela então l'reg. de Serra Negra, 
nas proximidade• claquelle que se ex:plorava, e em 1828 pas 
sou-se definitivame n te para a capei la ele N. S. elo An:waro, 

i 5i2 
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onde existia apenas uma pequena ermida edificada e man
tida pela devoção dos moradores, e onde foi dita a 
primeira missa pelo capellão contractaclo padre F. Figueira , 
que foi ~epois subs~ituiclo pelo padre El~as e este pelo padre 
Roque. Em 1829, Stlve1ra Franco e o aJudante Pedro Nunes 
obtiveram Provisão elo Bispo D. Manoel creando capella 
cm·ada . o territorio elo Amparo. , Foi essa capella m·eada 
parochia do mun. ele Bra""ança pela Lei Prov . n. 6 ele 4 
de março de :1.839 ; elevada 1 ca thegoria ele villa pela ele n. 5 
de :L 4 ele março de 1857 e á de cicln.de pela ele n . 24 ele 28 
de março de 1865 . Foi creacla. com. pela Lei Prov . n. 78 de 
2i ele abril ele 1873 e class ificada ele primeira en tr. pe.lo Der.. 
n, 5298 ele 31 ~le maio elo mesmo anno. Pertence ao 7o clist. 
elei to rál, cuja sécle é a cidade ele Campinas. Em 1881 , alista
ram-se nella 318 eleitores. A pop. é ele :1.7.000 habs. Além ela 
matri~~;, possue as egrejas ele Nossa Senhora elo R osad o e Santa 
Cruz, a ele S . Benedicto em cons·tnwção e a capella elo Senhor 
Bom Jes us no bairt·o elos Farias, elevada a freg. em 1887 . 'J.1em 
o hospita l· Anna Cintra, o theatro João Caetano e importantes 
estabelecimentos commerciaes. E' ligacb a Soccorro e Serra 
Negra.por uma estr ada atravessada pelo rio Camanclocaia. 
Agenc1a elo correio . Estação telegraphica. Eschs . publs . ele 
inst. prim. A lavoura elo muu . é a elo café, a que se presta 
aclruiravelmeute o solo . Sobre suas divisas vide: Lei Prov. 
u. 17 ele 22 ele abril ele :1.863 ; art. I ela ele n . 51 ele 12 de 
a bril de 1865: ar t. I ela de n. 5 ele 20 ele fevereiro de 1866: 
·n. 18 ele :1.6 ele março ele 1866 ; n . 12 de 8 ele julho ele 186:7; 
qe 18 ele abril ele 1870 ; n. 50 ele 7 de abril ele 187:1.; n. 69 
ele 12 de abri·! ele :1.871 : n. 65 de 4 de ju.nho ele 1877. Com
prehencle qs bairros elo Carrego Vermelho e da Cachoeira . A 
Lei Pro v. n. 97 _ele 21 de abril ele 1885 concedeu p rivilegio 
para a construcçao de uma linha de bonds, de tracção animada 
qu a vapot·, entre :1 cidade elo Amparo e a vi lla ela Serr::t 
Negt•a. O mun. é em geral montanhoso, elestacfJJnclo-se por 
isso bem dos mun s . visinhos de Mogy"-mil'im, Campinas, Ita
tiba e Bragança e con l'unclindo-se com os do Soccol'l'o e Serra 
Negra. São ·tres as serras impol'tantes C[U e atravessam o mtm.: 
a elo Pantano, q Lte serve de limite a E. ent t·e o Amparo e 
Brag:).nça; _a elo Ca,·a_guc~tá, que atravessa o Amparo ele SE. a 
NE. constltmnelo uma raruili.cação da Serra Negra; a elo 
Lambedm·, que atravessa -o ele S . a N., constituindo tambem 
uma outt·a r amificação claquella serra. A pop. ela cidade é de 
2.600 habs . e a elo mun. de 17.000. Grande cultura ele café. 

AMPARO. Villa e mun. elo Estado ele Minas Geraes ex
pàroch1'a elo mun. de Oliveira . Orago Santo Antonio e cli~cese 
ele Diamantina . Foi et•eacla pal'ocliia por Dec . de 14 de julho 
ele 1832 . Es·tá situada na margem di r. ele um pequeno cor
r ego, trih : elo rio J acaré. Cultura de fumo, café, milho, feijão, 
arroz, canna e mamona. CL'ia!(ão ele gado vaccum, cava!lat·, 
lanigero e suino. Sett territorio é at ravessado por diversas 
estr adas, que põe a parochia em communicação com outras 
localidades do Estado. Foi elevada a villa pela Lei Prov . 
n. 3270 ele 31 ele outu bro de 1884 . T em duas eschs. publs . ele 
inst. prim. Pertence ao 6° clist. eleitoral, cuja sécle é a cidade 
ele S. João cl'El-Rei. Em 1881, tinha 51 elei •ores . Agencia elo 
correio. Sobre suas divisas vide, entre outras. a L<ü P1·ov. 
n. 2670 de 30 ele novembro ele 1880; ns . 3332 ·e 3337, ambas 
ele 8 ele outubro ele 1885 . 

AMP ARO (Nossa Senhora elo). Parochia elo Estado ele Sev
g!pe, CJ"eacla pelo art. II ela Lei Pro v . n. 1167 ele 5 de maio 
ele 1880 com uma parte do territorio ela freg . ele Nossa Se
nhora ele Guadelupe ela cidade da Estancia .. Orago Nossa Se
nhorado. Amparo e diocese <~r chiepiscopal ele S. Sal vador. Foi 
s~pprmucla pela Lei Prov. n. 1235 ele 3 ele maio de 1882 . 

AMP ARO (Nossa Senhora do) . Pat·ochia elo Estado do R io 
ele J ane tro, no ruuu. ela Barra Mansa, cerca de 33 kils. ao NIJ;. 
cles·ta ClChtcle, na margem esq. elo rio Turvo, all'. do Parahyba 
do Sul. Seus habs., calculados em 5. 000, dedicam- se á lavoura 
do ca:fé e cereaes . A egrej a matriz tem a invocação ele Nossa 
Senhora elo Amparo e depende ela diocese ele S. SebasLião. O 
titulo ele parochia foi -lhe coircediclo pela Lei Prov. n. 308 ela 
29 ele março de 1844. Dessa freg. parto uma estrada, que va i 
en·troncar-se na ele Santa Isabel elo Rio Preto. Pel'tence ao 
H o elist. eleitoral, cuja sécle é lL cidade da Barra Mansa . Em 
i88i, alistaram-se nella 4-1 eleitores. Sobre suas divisas vide: 
Lei Pl'OI' . 11. 1393 ele 1868 e n . 1470 ele 1869. 'l'am agencia elo 
correio e duas eschs. publs. ele inst. prim . Dista ·18 kils. da 
Volta Redonda e elos Quatis, 15 ele S. Joaquim, 24 ele Santa 
Isabel. 

DICC . c;EOGR. JO 

AM PARO Pov. do Estado ele Pernambuco na ilha de 
Itamat·acá_, ~om uma bella egreja consagrada a Nossa Senhora 
elo Pat rocm10. 

A~PJ\~0 (N · S. elo). r:'ov. do. Estaclo ele ~ergipe, no mun. 
de Propr1a, :11a margem clrr . do rw S. Franctsco · fronteiro ao 
mo_rro elo Gara; com uma esch. publ. de inst. pl'i~ . creada pela 
Ler Prov . n . 1131 ele 18 ele março de 1880; e uma capella. 

AMPARO. (N. S. elo). Capella da fl'eg . de N. S. da Oli
vei.ra elos Campinhos. ~un. de Santo Amaro, Estado cia Bahia . 
For desmembrada ela f reg . _ele S. Pedro elo Rio Fundo pela Lei 
Pro v. n. 417 ele 27 de ma10 ele 1851. D10cese archiepiscopal 
ele S. Salvador. 

AMPARO . Log . elo Estado do Rio de Janeiro, na freg . ele 
S. José elo Ribeirão. 

AMPARO. Log. elo mun. ela Capital Federal, na freg . de 
Inha uma. 

AMPARO. Bairro ela parocbia elo Tibagy, no Estado elo Pa
raná , com uma esch . publ. ele inst. prim . para o sexo mascu
lino, creacla pela Lei Prov . n. 758 de 19 de novembro de 1883. 

AMPARO (N . S . elo). Ass im denominou-se em seu prin
cipio o forte ele N . S . cl' Assumpção elo Estado elo Cead. Vide 
A sstmtpção . 

AMPARO . Uma elas estações ela E. ele F . Mogyana; no 
Estado de S. Paulo, no Ramal elo Ampa1.·o, no kil. 65, a contar 
da estação elo Jagnary . 

AMPARO. Ramal ela E. ele F. Mogyana, no Estado de 
S . Paulo. 'l'em 30 kils. ele extensão; parte ela estação do Ja
guar y e, pelo va lle desse nome, desenvolve-se aM passa1· para 
o elo Camanclocaia, que percorre até á cidade do Amparo . Tem 
as estações ela Pedreira, elos Coqueiros e um tunnel ele HOm de 
extensão eutre os valles elo Jag·u::tr y e elo Camanclocaia. 

AMPARO. Riacho elo Estado ele Pernambuco. trib. ela mar-
gem esq . elo rio Capiberibe . · 

AMPARO. Ribeirão elo Es·tado elo Rio ele Janeiro, banha o 
territorio ela freg . de S . J osé elo Ri beir ão e clasagua no rio 
de súe nome. 

AMPARO. R ibei rão elo Estado de .Minas Geraes, no mun. 
ele Oliveira; clesagua na margem esq. elo rio Jacaré, a:ff. elo rio 
Grande . O Dr. Oiticica no seu Jolheto Notas sob1·e· o mun. 
ela Oli·veira cl(L este ribeirão desaguando no Itapecerica. 

AMPARO DA SE RRA (N. S. elo) . Dist. m·eado no mun. 
de Ponte Nova , elo Es·taclo de Minas Geraes, pelo art. I da 
Lei Pro v. n . 1904 ele 19 de julho de 1872. 'l'em uma esch. 
publ. de ins·t. prim . •Foi desmembrado ela ft·eg. de S. Sebas
tião ela Pedra elo Anta e mun. ele Santa Rita do Turvo pelo 
art . II ela Lei Prov. n. 2165 ele 20 de novembro ele 1tl75 . 

· Agencia do correio. 
AMÚS . Tribu indígena do Estado ele Matto Grosso; habita os 

affs. do Xingú, pouco acima elo Ronuro (Paula Castt·o, Relat. 
do Xingú). 

AMUTUTURÁ. Lago na margem dir. elo rio Purús, aff. 
do Solímões, entre os rios Apituan e Mary. (Dr. S . Coutinho) . 

ANA•ANA- ANA. (Casa ele gigante) Serro na f ronteira · do 
Brazil com a Republica de Venezuela. E' um dos picos da serra 
ele Curupira e fica proximo elo pico mais alto da serra T a
macoary. 

ANABIJ Ú. Rio elo EsLaclo elo Pará, na ilha Maraj ó. Cone 
pelo mun. elo l\iluaná e clesag ua no rio Atuá. E' o mais im
portan·te aJ;f. do Atuá; tem suas nascentes muito além das 
deste ultimo, é bem povoado , centro ele grande commercw, 
todo navegavel a vapor e notavel pela estabilidade d~ largura e 
profundidade na parte navegavel do seu curso .. Nao é menos 
volumoso que o Atu;l,. 

ANABIJÚ-MIRIM. Pec1ueno rio do Es·tado do Pará, banha 
o mttn. de Muaná e elesaguu no rio Atuá pela margem esq. 

A NABO. Ilha no rio Negro, aff. do Amazo_nas, no Estado 
deste nome . Fica proxima das ilhas denomrnadas Frechai , 
Afa.ro, Morcego, Cnremina e outras . 

AN ACÁ. Uma le ""ua acima de Alvarães (Amazonas) está 
a ponta do Par aua1·i,"que significa papagaio peque~o no idioma 
Tupinambá; defronte eles ta ponta se acha a grande Ilha A.naca 
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desaguando o rio Jupnrá na parte septenirional, fronteira á 
mesma ponta, logar es te on de a ntigamente houve uma pov. 
curada, que se mudou para Nogueira (Accioli. Chr- •·og . Paraense 
p. 304). Em uma illf. qtte recebemos elo IDa taclo lê-se Anacá, . 
Q Sr. C. Azevedo esc reve Uanacc~. 

ANACLETA BRANCO . E' assim denominado ttm pegtteno 
banhado, ou mais propl'iamente um tanq~w, exis tente n o mun. 
de Jacarehy elo Estaeln de S. P aulo. . 

ANACLETO. Corrego elo Estaelo de Goyaz; vai para o rio 
Vermelho elo Pilar ou só ou reunido a outros. E' tambem de
-\lOW.~nl\ clQ Estiva. 

ANADIA. Vi lla e mun. do Estado das Alagoas, séde da 
C·lm, do seu n,ome,, proxi ma da margem di r. do r lo S : Miguel , 
78 kils . a O. ela cidade elas Alagoas. O terreLl.o é ferttl, sendo 
o algodão o princ~pal art igo do seu commercio . Orago N . S. 
da Piedade e diocese ele Olinda . A pop . é availacla em iO 
a H .000 habs. Possue quatro capellas filiaes: Pineloba, 'l'an
que da Arca, Tapel'a e Cannabrava. Foi elevada á ca·tegoria 
de villa em i8 de novembt·o ele 180'1 pelo go .. emacl l!n' interino 
ela capitania de Pernambuco. Installada em 20 de dezembro <lo 
mesmo anuo pelo ouvidor-geral e co!'l'egedor da com. Manoel 
Joaqttim P ereira de Mattos Castello Br·anco . E' com . ele 1" 
ent1•., creada pela Lei Prov. n. 3 ele 22 ele janeiro 
de 1838 e classificada pelos De11s. ns. 687 de 26 de j ulh o ele i850 
e 5079 de 4 de setembro ele 1872. Em sua or igem foi urna pov . 
de indios, sob a de110minação de Campo do Arraial ele lnha
muns. Pertence ao 4o dist. eleitoral, cuja séde ~ a qidaclo ele 
S. Miguel. Em 1881 alistararp.-se nell a i22 eleitores, ·tendo 
sido em i883 incluidos no a listamento mais i9 . Agencia do 
correi,o e duas eschs . publs. de ins.t. prim. 

ANADIA. Rio do Es tado elo E . Santo ; nasce numa lagôa 
e n.i desaguar no rio Doce ]!lel a margem dir. Em sua foz fica o 
quart.el do mesmo nome. (Dica . geog•· . ele C. Marques). 

ANAJÁ-MIRIM H.io do Estado do Pará, na ilha Ivlarajó; 
desagua na margem elir. elo Arary. 

ANAJÁS. Villa e mun . do Estada do Pará, ex-parochia do 
mun. de .Breves, na margem esq. do d o de seu nome, em ter
reno fronteiro á foz do rio Mocoões. Orago Senhor Menino 
D~us e diocese do Pará. Foi CI'eada parochia :pelo art. I da 
Lei Prov. . n . 596 de 30 de se lembro. de 1869 ; extin,cta p.elo art. I 
da de n. 908 de 5 de junho, de i 878; r estl).uracla pela de JJ,. 963 
de 8 de maJ,'ÇO ele 1880; extiuc.ta pela de u. 1094 de 6 ele n0vem 
hro de 1882; restaur ada pela de n. 1216 de 26 de novembro de 
18S5, l]\le deu-,lhe os mesmos limites I!la.rc.aclos na Lei de 1869 . 
Elexada a villa pe~a de n .. 1252 de. 25. ele noYembro ele 1:886 e 
~qstallada em 16 de agosto de :1 88'1' . Te).ll duas• e,sch~ . pJlb1s. c,!.e, 
~nsl. prim. ~\gencia do cor.reio . Per te.nce ao 4o. d~st. ele,itoral. 
Em sett trabalho l n(or'YI').açõcs $Obr~ as oomcwaas da prov, ao, 
Pcy.·á. ('L885) iil~z o, sr . J.\l[anoe~ BaeJ;l~ : «A?~ajá.s.-Logar mu itp 
importante pelos seus abundan•tes serin gaes,, está s,i:;tu_a,clo na 
margem esq. do Auajás, quasi em frente do pon·to de. co;ntl . 
deste rio com o ele i.Vlocoões ; cerca de i8 casas de telha e duas 
de palha, sendo que em urna des~as é que celebram -se os actos 
religiosos . Urna esc h. com 45 alumnos, ci nco es·tabereci•men·tos 
cowmet•eiaes, cemiterio, etc . D.is~a i40 kils., ]!louco nuais, ou 
~e nos, da séde ela com . , co1~ a qu,a4 se comrnu·nicp. sómeate p ~la 
v1a tluv,a!. C1,1.!cula-se em ~ . 000 habs . 1!- pop . elo d.ist. em sua 
maioria com!;Josta d,e l'orasteiros, c~ue alli J?Hrna,necem 'sómente 
clm;ante o verão e emquanbo dura a extr acção d:o precioso pro
dueto. Seu porto ~ mut frequenta do por vapores e embarcações 
á vela .» Sobre suas divisa s vide Lei Prov. n ·. 1300 de 28 ele no• 
vembro ele i S87 ; a . i 334. de 19 de a,b.L'il de i888. 

ANAJÁS. Sylvicolas que habitavam em' parte elo Estado do 
l"ai·á. · 
A~AJjÁ$. I!! h a cl'o E.s'taclp elo li'aDá, na cos~a e a 0-. c1a barra 

do rio G,urupy . 
ANAJÁS. R io elo Jflstado do Pará . E' o mais exten so e vo

l!Irnoso do13 rios da ilh a Miaratjó. Tem sua. origem_ nas c_ampina s 
cen1iraes1 !J.. o,: do lago Ara~y e elas fontes do_1•i o deste [)orne, e 
engrossa- se successivamente com o rto ~>locooes, que vem elos 
:t-llof)dongos, com o Cururú, que ~11he quasi elas im;nediações da 
co utracos ta f1·ontei~a á ilha Max ta na, com o Mapua e outros r los 
menores. Entra na ba hi a elos Vieiras, no Amazonas, depois de 
commuf)icar- se com o Cajú,nua e qom o A:oamá, q11e pode ser 
oonsid~pado como um gran,de braç,o que elle la nça para. o O. 
O.AnaJas, la rgo e. com fu ndo de. Hi a 301 braças em uma, met11de 

do seu· ourso, offerece navega-ção ex·tensa e l'i vre de perigos~ 
havendo somente um grande baixo fôr a j á ela sua ba1·ra, A.s 
ma rgens são, em geral, ele terra firme, m1üto ferteis e arbor.i• 
sacias, excepto n llis ca beceiras do rio, ol'lde só ha campos occupa·· 
dos por muitas fazendas de criaç~o de g·ado. Os productos na
turaes ele suas margens consistem quas i exolus ivamente em 
borracha de que ba prodigiosa a bunclancia . Descrevendo-o, diZ' 
o Sr. F . 'Penna : «E' o seg undo rio em ex1ens~o e üuportancia ;. 
forma-se de dons 1·arnos: do Anajás proprio que sabe de urna 
das baixas elo centro e segue para o O. e do ~locoões qne parte 
da ilha do Cama leã o na beira elos Mondongos e segue a 80. 
até o Anajá.s, defronte da pov. cle · te nome . 1)wqui o rio segue· 
para NO. até encontrar o para námiri rn do Aram;i, que é o 
limite entre '' ilha de Ma1:ajó e o Estuario do lado occidental, 
onde termina o rio; mas ~ costu)ne da r-se a este limite elo 
JTistua,·io o mesmo nome ele Anrojás até á bahia di!> Vieira . O 
Anajás é livremente navegavel a vapor até á pov. do seu nome· 
e o é ainda cerca ele 80 milhas em qu a!lquer dos seus dous 
ramos; o seu curso porém é muito sinuoso, principalmente nestes 
ramos, tornando por isso morosa a navegação» . Em su a foz fica 
a ilha elo J acaré. 

ANAJATEUA. Igar apé no mun. ele Vizeu do Estado do 
Pará. 

ANAJATUBA. V.illa e mun. do Estado elo Maranhão, term() 
da com. ele Itapicnl'Ú-mirirn, na ma!l:gem dir. do rio Mearim; 
aos 2o 51' ele La·t. S. e 46o 46' de Long , Occ .; em terreno 
at·enoso e pouco elevado . Foi ou11r 'oFa uma aldeia de indios . 
Orago Sa nta Maria e diocese elo Maranhão . Foi Cl'eacla pa
I'ocbia e villa pela Lei Prov. n. 359 de 22 de julho de 1854, 
que incorporou-lhe as povs . do Sacco Grande e da Matta. 

1 Pet·ience ao 1° clis t. eleitoraL, cuja sé!!l'e é a cidade de S. Luiz. 
Em 1881 a listaram-se nella 84 eleito.res. Cultura de milho, 
ar roz. mandioca e muito fom o . O mun. ~ de terras baixas e 
proprl.as para a cultura ela canna, que j á se vae desenvolvendo. 
A mat.or par te da pop. occupa-se co.m at criação ele gatde . 
Ageuc ta elo correio. Sobre snats divisas 'V'ide en bre outras a 
Lei Prov. n. i 390 cle.9 de julho de i886 . Tem duas esc h. p11bis. 
de ins t. prim. uma cJ.as quaes creacla p ela JLei Pro v. n. 443 
ele 6 ele setembro de 1856 . 

ANAJATU:BA . Ilha do Estado elo Pará, na foz do Pac&já. 
ANAJATUBA. Rio elo Estado elo Amazonas, aff, ela 

m.argem esq. elo rio Branco, trib .. do rio Negl!o . 

ANAJATUBA. Lago elo Es·taclo elo A1nazonas, no Rio Ma:
deüa, a bai,xo do· Guariba. O Sr . Ara'll!jo Amatzonros escreve 
AnatUatubCI!. 

ANAMÃ. Dis to Cl'eado no rio. Solimões e Estado do Amazonas· 
pela Lei Pro v . n. 656 de 13 de jun.ho de 188~. Ahi tocam os 
vapores ela linha ele. Man áos a Hyutanahan, no rio Purús, e de 
Manáos a Marary, no rio Juruá . 

ANAMÀ. Lago do Estado elo Amazonas, á margem esq . do 
Solimões, com quem tem cemmun icação pOJ.' um furo CJJtLe, sahe 
nesse r·io defronte da foz dp F urlis . 

.A,NAMANHiA . E.ago elo Estado elo· il.ma~onas, nat. matrgem 
esq . elo r.io Madeira , immed•iatame nte acima de sua foz CAmuJo 
Amazonas). 

ANAMAPliÁ. R iacho elo Estado elo Amazonas; desagua na 
margem clír. do rio Srlimõ(ls·, i mmeclia men te alba.ixo ele Fonte 
Boa . 

ANAMA.RU. Rio do Esta.do do Pa.rá, na ilh a.l\ial·aõó,; banha 
o mun. de lYluan<\ . 

AN AMBES. ludios elo Estad·o elo Parri. São tupys e já fal1am 
alguma cousa o portuguez . ~'ra lando desses sel va,.,.ens di't o 
St··. Ferreiva Pen.na: " Os A1u11mbés são ele côr c lara~ alltos, bem 
oou.f'ormarlos, olhos honzo ntaes . nari'l aq11ilino; o· seu aspecto 
inddcanclo, como em todos os indigenas, uma r aça, crue tornou-se• 
tacitur na e melanco lica pelos lon,gos soffr imentos que os
colonos europeos lh es i nfli giram, reye-!a ao mesmo t-empo certaJ 
humildade mages tosa, que attrahe a attenção e as sympn:t·hias 
ele um obser "ad01'· sincero e eles interessado.- Os- homens e· as. 
mulheres são generosos e obs,equiadores . .. - Os' Anambt!s, 
fo r mava m uma ·tribu dependente na-s cabeceiras do Pacajá. 
Grande. R:es id.i,a m alli desde seculos, obedecendo a ttm chefe 
unico que ~ inha vindo do occidente como um sabio e guerreiro, 
Longos a nnos depois appat·eceram os e!n·opeos, que lhes flzel'!l.'m 
guerra , e pouco depois os missionarios Jesuitas, que com elles 
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esta,·am em paz, começaram a separar as mulheres dos maridos 
e a levar muitos para Por~el, os homens para trabalhar nas 
roças e remar canôas e as mulheres pal·a Ta vagem de roupa e 
para a cosi nha; o que desgostou tanto á nação, que começaram 
muitos a desobedecer ao chefe e a formar tribus separadas. 
Uma naç~o antropophaga veiu elo. lado do sul_ a;ta?al-os; 
houve mm~as JUot·tes e "'Uerras e rehl'aram- se os tmm1gos . » 
« EsLa informações diz"'o Conego Bernardino ele Souza, foram 
dadas ~o Sr. F. Penn a por um moço tuchaua ou chefecl?~ 
Anam bes. - No tempo ela ger~~;ção passada, appareceu no PacaJa 
Grande a tribtt Jauarité-taputra, antropoph aga, a qual começou 

. a fazer guerra aos Anambés, e estes reLiraram- se então para 
as cabeceiras do rio Cul'uruhy, que é atL elo Pacajá Grande 
e formaram alli a a ldeia do Tauá, onde a inda hoje residem.» 

ANANÁ . Fut·o qtte clesagu1~ na mal'gem esq . do rio Soli
limões no Estado elo Amazonas. Vem elo Japnra. Fica entt•e a 
ilha Cul'llbarú e o Paraoá Cupeá . l'ambem o denomi.nam 
Uananá .. 

ANANAU. Rio cloEsLaclo ele S . Paulo, no mHn . ele Ca
nanéa . 

ANANAZ. Ilha elo Estado do Rio de J anei ro, pertencente ao 
mun. de Nyteroi a O. e mui proxima da ilha do Ajudante. 
O go1•erno pretendeu estabelecer ahi uma hospedaria de immi
granles . Bal'l·al designa-a po1· ilha Redonda. 

ANANAZES. Ilha elo Es·taelo do Pará, 110 rio Tapajós, pro· 
xima da ilha e cascata do Maranhãosinho. Suas praias são 
elevadas e cobertas ele finissimas e all·as areias que formam 
dunas . 

ANANDY. Corrego do Estado de !VLatto Grosso, um dos 
tribs . do ribeirão ele Bento Gomes . 

ANANDY. Corrego do Estado ele Ma i to Grosso ; é uma elas 
cabeceiras do ribeirão ela Figueit·a, o qual perde-se nos panla· 
naes entre Poconé e o Paraguay. (0. 8 . da Fonseca. Di c. cit.) 
A~ ANHA Y. ( Ananaz pequeno) . Igarapé do Estado elo Parái 

desagua na margem esq . do rio Capim, entre os igarapés Yaua
roca-~ssú e Goiaba!. 

ANANIAS. Log. elo Estado de S. Panlo , na estrada de 
J.undiahy a Mogy elas Cruzes . 

ANANINDEUA. Riacho do Est:~.do elo Pará, no mun. da 
Capital, cerca de 20 kih. do forte elo Castello. Esse riacho abas
tece de agua a capital do Estado. 

ANANINDEUA. Uma das:es tações da E. de F. de Bra
gança, no Estado do Pal'á, en~re as estações ela Providencia e 
Marituba . 

ANANY. Rio do Estado do Amazonas . Vide Unini. 
ANAOAÚ . Rio do Estado do Amazonas, aff. do rio Branco 

pela margem orieu tal. E' rio de grande elltensão e de diflicil 
navegação. Dizem os índios, que habitam nas suas margens, 
-que se gastam dous mezes até ás suas cabeceiras, que constam 
de clous braços nas ser1•as, que chamam de Acary, que fo rmam 
igualmente as cabeceiras elo rio Repumuny, e que da seua 
Acary até o chamado porto do rio Repumuuy serão 20 le
guas ( D·iwrio do capitão H.. F. de Almeida Sena e Dr. A . P ires 
Pontes, 1781), Em 11ma cópia ele um Msc . elo Dr. A. R . Fer
raira (Arch. Militar) lê-se Anao-aú. Araujo Amazonas ( D1cc . 
cit .) escreve Uana-uáu . Ha tambem quem escreva Anauaú. 
Accioli (Gho1·oq . p. 282) escreve Uana~!áu . Ayres de Cazal 
(Ghorog . T. II p. 305) escreve Uanmtháu . 

~NAPV. Rio do Estado do Pará; desagua na. bahia de 
Porte!. E o ma1s exte nso dos que se acham entre o Tocantins 
e o X1ngú. Em suas mat·gens abunda a castanha, oleo de 
copayba, i.JL'el t, borracha, etc. « Tambem se dir. que nas mattas 
deste r10, escreveu o padre José el e Moraes ha muita abun
clanci1J. de patts_pintados excel~en~es, a que ~s na~uraes dão o 
nome ele tburapuuma (mueraptntma) que é o pau mais precioso 
que se tem descoberb em toda a America Portugueza., En 
contra-se tambem escl'i p ~o Uanapú.. « O rio Anapú, escrevem
nos de Portei, tem àuM pequenas cachoeiras e é navegavel em 
pequenas canoas até a pt·imeira dellas . Tambem é navegavel 
por barcos a vapor até o logar Flechai. Tem pouco mais ou 
menos um curso ele 50 leguas da sua embocadura, que é entl'e 
a Hh a Severo e a dos Pet•eiras. Mede em sua foz 50 b1:=1.ças ele 
largo e com uma ctll'va ele 10 leguas alarga-se para 200 braças 
e recebe pelo lado esquerdo o Pracupy e o Pracupijó, e do lado 
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direito o igll.rapé Una que communica com o Pacajá pelo furo 
Pacajapy . E' abundante em peixe miuclo e seringueiras.» 

ANAPURÚS (Igarapé dos) . «Chegando ao fim da corôa 
da l\>Ian!ilioca (descendo- se o rio Parnahyba}, dobra-se uma 
curva, concava_ do lado do Maranhão, e chega- se à ponta meri
dwnalde uma Llhota de um kll. de extensão, separada do Piauhy 
pelo igarapé dos Anapurús: esta ilha fica quatro kils. abaixo do 
::lur ubim e qua>tl'O a cinco acima ela Ladeim >> . (David Uoreira 
Caldas . Rel. da viagem de Theresin.a á cidade da Parnahyba, 
1867). 

ANARY. Cachoeira no rio Negro, margem esq., Estado do 
Amazonas ; entre a ponta Matupi e a do Remo. 

ANASTACIA, Porto no rio Quebra Anzol., mun . do Patro
ci.nio e Estado de Minas Geraes. 

ANAS'l' ACIO. Ponta nfl. costa oriental ela lagôa elos Patos 
no Es tado do R . G. do Sul. 

ANAS'l'ACIO . Pequena ilha do Estado do Rio G.do Sul, na 
pa.rte N. da lagôa dos Pato-. 

ANAS'l'ACIO ( 'anto) . Rio do Estado ele S. Paulo; desagua 
na marg-em esq . do Paraná en~re os rios Aguapehy e Parana
panema. 

ANAS'l'ACrü. Corrego do Estado de Goyaz , banha o mun. 
de Santa Luzia e clesagua na margem esq. do ribeirão Samam
ba ia. (In f. loc.) 

ANASTACIO DO TAMBORIL (Santo). Parochia do F;s 
tado do Ceará . Vide Tambo1·il. 

ANAS'l'ACIOS . Banhado no mun. de D. Pecll'it~ elo Estado 
do Rio Grande do Sul. 'rem sua fóz no Santa Maria Grande . 

ANAUÁ. . Rio elo Estado elo Amazonas, aff. da margem 
esq . elo t•io Branco, trib . do Negro. Accioli escr eve Uanauá . 

ANAUACÁ.. Log . insignificante do Estado do Amazonas, 
na margem esq. elo rio Negro, abaixo _da pov. de S . José ._ Em 
:1861, era um sitio de um Sr . capltao Cand1do, que tmha 
grande~ plantações , As terras são boas e ferteis ; não ha 
syphonias. 

ANAUARAPUCÚ. E' assim tambem denominado o iga
rapé da Villa Nova. no mun . de i'liacapá. e Estado do Pará, 
trib . ela margem esq . do Amazonas . Tornou-se mais conhe:
cido pelo ultimo nome, desde que, pouco acima ela baJ.lra, foi, 
em meiaclos elo seculo passado, fundada, em suas margens a 
villa Vistosa, da qual não restam vestigios. E' ha.bitado, acima 
das cachoeiras, por diversas tribus indigenas . Baena affirma 
existir nesse 1·io salsa, cacáo, breu, estopa e muita madeira de 
macaúba . 

ANAUAÚ. Rio do Estado do Amazonas, aíf. da margem 
oriental do Branco. Vide Anaoaú. Araujo Amazonas (Dioc. 
cit.) e Acci.oli (Ohorogr. cit.) escrevem Uana,uáu Em uma 
cópia de um Msc. do Dr . Alexaodre R. Ferreit·a sobre o 
rio Branco (Archivo Militar) lê-se Anao- CLÚ. Ayres ele Cazal 
(Oho,·ogr . T . li, p. 305) diz « rio Ua,nanhau, chamado 
commumenle Guanauháu». 
..,. ANAUERA. Log . na freg. e rio do Capim, Estado elo Pará. 

A Portaria ele 12 de abril de 1873 creou abi uma esch . publ. 
de inst . prim . que foi transferida para o rio Maracaxi pela 
Portaria de 3 de julho ele 1874 . 

ANAUERA. Ilha do Estado do Pará, na costa de Oeiras 
(Eng. J a rdim). 

ANAUERA'l'UBA. Ilha do Estado do Pará, no num . de 
Souzel. 

ANAUHlRAHY. Pov." elo Estado elo Pal:'á, na com. de 
Gurupá, na margam esq. elo rio Xingú, ao N. da cachoeira de 
Cajü- teua. 

ANAUINI. Rio do Estado do Amazonas aíf. da margem 
septe11trional do_ ri o Negro. E' de agua b1·anca .. Desce na ch
recção ge t•al de N. a S . e desagu o. cerca de 72 klls. ac1~a. da. 
foz do Neg ro. Por corrupção do v_ocabulo escreve~ Anavrlhena 
(Dr. Alexandre Rodrigues Ferretra) O St•, ArauJO Aru:rzonas 
escr eve Anavilbana e Aneueoe. O Dr . Lacerda e Almetcla no 
seu Dial'io escre1•e Anavi.Jhena . 

ANAVILHANA, Vide (;Ana~tini e Aneuene--. 

.,, 

., 
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ANAVILHANAS. Ilhas no rio Negro , proximas ao rio 
Aneuene, que rhes deu o nome, em uma bahia superior a ctuatro 
leguas de larg . e 26 acima ela conf. do ri c Negro (AraUJO 
Amazonas). O Dr. Lacerda e Almeida no sen DicM·io escreve 
Anna Vilhena . Accioli esct•eve A.naviana. « Onze leguas acima 
de Taromá, diz o co nego André, ficam as ilhas chamadas Ana
vilhanas, derivado elo nome elo rio Anaviana , que col'!'esponcle na 
costa. septen·~rional. do Negro _:e que_ por corrupção se diz 
Anavilhanas, que e uma coufusao de ilhas. Buscando-se entre 
ellas o rumo do poen·te quat·La de noroes~e se entrará P? canal 
que fica entre ellas, e atl·avessando o. no, se chegant a parte 
meridional delle, depois de vencer 15 leguas. A01ma da ponta 
deste canal es·tá a ponta de pedras a que chamam Igr'\Jtnbas.» 

ANAXIQUY. Lago do Estado el o Amazonas, no rio Juruá 
e mun. de Teft'é. 

ANCHIETA . Cidade e num. do Eslaclo elo E. San·to, na 
com. de Benevente no lado esq. ela foz do rio Benevente e 
nas fraldas de uma vistosa collina, cerca ele 90 ltil s . ao S .. cla 
cidade ela Victol'ia. Foi em seu p1·incipio uma aldeia ele m
dios, onde em 1587 esleve o padre Jose de Anchieta, segundo 
se vê do trecho de uma carLa publicada por Simão ele Vas
concellos: « Pusmenas mãos elo Padre Femam Carcllln (Reitor 
do Collegio do Rio de Janeiro) e ordenou nosso SeJ!hor C[ue 
acompanhasse ao Padre Diogo J.i'er•n c~ncles neste~ aldeta do Re
tirigba para o afttdar ncú do1~tr'in cú elos Ind1os. com os quaes 
me dou melhor que com os PorLugt~~zes , po~que aquelles vun 
buscar ao Braz i! e nam a estes : e J<t poder a ser que ordene a 
divina sapiencia, que acompanhe ao mesmo Paclr_e em algu!Ua 
entrada ao sertão, a trazer alguns clelles ao grem10 da IgreJa; 
e pois não mereço por outra via ser martyr, ao menos me 
ache a morte desamparado em algumas destas mon·tanhas _; 
UBI PONAM ANIMAM :liEAM PRO FRATRIBUS MEIS .» Precedem a 
publicação ela carta as seguintes palavras de Simão de Vas
concellos: « No mesmo anno de 1587 foi o Padre Joseph ele 
Anchieta pennudaclo á. Capita nia elo E. Santo, fez resiclenc1a 
em uma das aldeias, chamada H.etigba, e será. esta o thea~ro 
das excellencias ultimas ele sua vida e o iVlausoléo den·aden·o 
de sua morte. » E' provavel que ahi se achando, fizesse J~sé 
de Anchieta então construir a egre.Ja ele N. S. ela Assumpçao, 
que é ainda o orago ela paroclua a,ctual. Fo1 creada fre!l'. em 
22 de dezembro de 1795, segun~o P~zarro e J. M~ Per~u·a ele 
Vasconcellos (Alvara ele 1 ele Ja.nell'o ele 1795 el~ o Dtcc . . do 
Dr. Cesar Marques) e elevada a vil! a !)elo ~lvara de 7 de JU
nho de 1755 (Pizarro) ou Alvará ele 1 de Jane1ro de 1759 (J. 
M. Pereira ele Vasconcellos e Dr. Ceear Marques), ~ que s6 
foi executado pelo ouvidor Francisco ele Salles Ribeiro em 14 
de fevereiro de 1761. Chamou- se Benevente até 1887, anno em 
que pela Lei Prov . n. _6 ele 12 de agos·to foi elevada a cidade 
com o nome ele AnchwtcL Fo1 ah1 C[lle, durante o governo de 
Mio-uel ele Azereclo fallecett no dia 9 de junho ele 1597 o ben_t:l
me~·ito José ele A~chieta, cnjo corpo con_cluziclo para a . enta~ 
villa ela VicLoria, em funebre pt•omssao, aco'UIJ)anhaclo por 
mais de 300 indigenas, foi collocaclo na ca]?~ lla de S. Thtago 
da Egreja dos Jesuítas, donde mais tarde ior tl·asladado rara 
a Baliia r ecebendo sua ultima sepuHura no colleg 1o ela Com
panhia por ordem rlo Geral, Claudio de Ag_uaviva, sendo p~·o
vincial o Padre Fernão Ca•:rhm . Sobre a lousa ele seu an·ttgo 
sepülcbro lê-se o ep itapbio seguinte: 

UIC JACUJT VENERAB. P. .JOSEPllUS DE ANCTIIETA 
SOC J. BRASILUE APOS1'. E'!' NOVI ORB, NOYUS 
TllAUMA'l'URG . OB!I REIUT1BJE DIE 

IX JUN . ANN. 

MDXCVII 

Entre seus ediíicios import.an~es nota;m -se a antiga cas.a dos 
Jesuitas que sene para as sessoes clp .JLU'.)', Camara Mmuctpal 

cadêa .' uma linha ele casas pequenas que se es·tenclem pelas 
:inuosid~tcles do r i o e outras vedic~es a ella .que ve~m da fr~lda 
da collina Cultura de café, algoclao e cereaes. No mun. flcaJ;ti 
os povs . Subaio. Sassy, Ico?ha, Jabaquara, Paraty, , Obu, 
Porto da Sa lina ; ·e di versos nos, en~re os quaes o Ben~~ ente, 
Cllrindiba Caco ele Pote e lconlut. ~. em 8.000 habs . E_ sécle 
do 2" clist: eleitoral. Em 1881, alistar am- se nella ~29 eleitores . 
Tem ao-encia do correio e duas eschs. publs . de mst . prnn. O 
mun., 

0

além da parochia ela cidade comprehencle ma1s a de 
N . S. da Conceição de Piuma. Fo1 mstallacla na ca ~egorra 
de cidade a 2 de dezembro de 1887. 

ANCORADO. H.ibeirão do Estado de Minas Geraes, no mun. 
ele Mm·iahé. 

ANCORAS. Grupo de ·tres pequenas ilhas elo Estado do Rio 
ele Janeiro ao N. de Cabo Frio e a ESE. do cabo dos 'B uzios. 
Serve ele ab;·igo aos na vi os sendo o ·fundo em roda excellente 
para ancoragem elos de alto bordo. A maior dellas fica a quatro 
milhas da costa, aos 22° 541 ele l.at . e 114o 81 3011 de lo~g. O de 
Paris . (Mouchez) ; tem ·1 1/ 2 m1lhas ele Clrcumferencta e 110 
metros de altura · é um gra nde rochedo, ele fórma algum 
tanLo conica, visi'vel a 20 ou 25 milhas de distancia. " As 
duas outras ilhotas, diz iVIouchez, ficam a. OSO. da Ancora e se 
denominam Gravatá; nenhuma dellas e aborclavel ». 

ANCORI. Sitio, lagôà e serrote no mun . ele Mecejana, no 
Estado do Ceará . Sobre a etymologia dessa palavra, diz o 
Dr. Paulino Nogueira : «Supponho corruptela de ari-co>·i 
(c6cos coronata) palmeira que cresce espontanea no norte . Diz 
o Dr. Henrique Lea l qtte o stteco elo frttcto verde é emp t·egaclo 
contra a ophthalmia. De Ari- ood fez-se cwo,·i e por ii m como 
no tex-to». 

ANCORI. Açude elo l!~staelo elo Ceará, em Mecejana. Este 
açude está construido na lagôa elo mesmo nome, que dista 
12 kils, ela villa de Mecejana. 

ANCOROTE. Rio do Estado ele Minas Geraes, banha o 
muu. ele S. Miguel ele Guanhães e elesagua no P it<L ngas. 

ANDACA. Log . elo mua. ela Cap ital Federal, na freg . de 
Jacarepaguá . 

ANDAIA. R ibeirão do Estado elo Rio de Janeiro, atr avessa 
a es·trada do Commercio e desagua na margem esq. elo ri.beirão 
elo Secretario (Planta hycl?"O•topographira ele~ estmda elo Gorn
-me>·cio por Gomado Jacob de Niemeye1· 18411.) 

ANDAIÁ Ribeirão do Es·tado de Goyaz ; tem as suas fontes 
na serra elas Violas, banha o mun. de S. José do Tocantins e 
com pequeno cm·so en·tt·a no rio Maranhão pela margem clir . 
(J. l\'L P. ele Alencastro lvlso . da Bibl. Nao) . · 

ANDAIME. Corrego elo Es·tado ele lYlinas Geraes, atraves s-a 
a estrada ela Conceição ao Serro. 

ANDAIME. Coneg-o elo Estado de Minas Geraes, ha1rha o 
mun. ele Pon·te Nova e elesagua no ribeirão S. Bartholomeu, 
afl:'. do rio Casca. (lnf. loc.) 

ANDA-LÁ . Serra elo Estado da Bahia, ao N . de Pirajuhia 
elo mun. de Jaguaripe. · 

ANDANTE. Log . do Estado da Bahia, no mun. de ~la
goinhas. A Lei Prov. n. 1143 de 11 de abril de 1871 aut.orlZOt_;t 
a abertura de um estrada que· partindo desse logar d1r1Ja~se a 
vil! a de lnham buqe. 

ANDARAHY. Villa e mun. do Estado ela Bahia. na com . 
ele seu n ome, IHL margem dir. elo rio 'coch6, ligac1a a Santa 
Isabel por uma estrada. Foi creada parochm pela Let Prov. 
n. 18H ele H ele jtllho de 1878 e elevada á categoria de villa 
pela de n . 2444 de 19 ele maio de 1884, que constitniu seu 
mun . com os dists. ele Andarahy e Chique-Chiqne. Por suas 
divisas fteam a pov. elas Queimadinhas e a fl·eg. de Maracás, 
os . rios Uting<t, Santo Antonio, S. José e Preto. 1'em duas 
eschs . publs. de inst. prim . CI'eaclas pelas Le is Provs. ns. 687 
ele 3 ele janeiro ele 1858 e 1222 de 3:L ele maio ele 1872 . P ertence 
ao iOo dis·t. eleito1·al. Sobt·e su;ts divisas vide Lei Prov . 
n . 1811 de 11 de jul ho ele 1878. Agencia do correio m·eacla pot· 
Portaria de 26 de julho ele 1884. Foi crdacla com. por Acto ele 
16 de maio de 1890 e classilicacla de i" en t1·anci<\ po1· De
cre·to n . 415 do mesmo mez e auno. 

ANDARAHY. Serra elo Estado ela Bahia; em suas fr aldas 
es tá assente a IJOV. elo seu nome. 

AND ARAHY. Segtw elo aflil'ma o Dr . Benedicto Ac~tuã, <:m 
sua Memo?'Ü sobTe os tc?"?"c?ws diamantinos ela p>·ov. da Bah~a, 
o rio Santo Antonio, aJl'. elo Paraguassú, tem enl uma parte do 
seu curso o nome de Anclarahy. Ou ti-os diz~m u· o Andarahy 
desagtlar na n1argem esq . elo rio Paraguassu. 

ANDARAHY GRANDE. Extenso arr abalcle da Capital 
Federal. formado por um immenso valle ciL·culado em patrte 
por montanhas pouco elevadas. E' .bastante povoado, eor'taclo 
por diversas r ttas e ligado ::to cenLro da Clclacle por uma lmba de 
bonâs. Possue elegantes chacaras e predtos de. cus tosa cons
trucção, sobresahindo en·tre estes o Colleg-Jo .IVIdttar, :1ssente ntt 
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base do moJ•ro da Baby loni a . N'uma de suas r uas (D. Affonso), 
admira-se a PecZ,·a, Partida, que consis~e num morrote de cerca 
de 15 metros ele altura, rendido ao meio deixando uma passagem 
ele tres metros mais Ott menos de lat·gura. Na r~a Barão de 
Mes9,uita ergue-se em uma pequena elevação a egreJa ele N . S. 
da Conceição. E' nesse a rrabalcle que fica o Hospi·tal Militar. 

ANDARAHY PEQUENO. Arrabalde do mu11. da Capital 
Federal; começa na Fabrica das Chitas e vai até a raiz da serra ela 
Tijuca. E' bastante extenso, ele um aspecto pi·ttoresco e de um 
clima considerado como um elos mais salubres da Côrte. Tem 
bellas ch acaras e e]eo-antes e confor1aveis habitações . E' per
cot·rido por bonds . Ne~se arrabalde, na rua Conde elo Bom Fim 
n . 75, expirou o benern~rito estadis,ta José Maria da Silva P a 
ranhos , Visconde elo Rw Branco, as 7 horas ela no rte de :L de 
novembro de 1880 . 

ANDA-SÓ. Ribeirão do Estado de Goya~ , aiT. da ma .. gem 
esq . do Taquaril, trib. elo rio elos Pa·tos, que o é do Maranhão. 
Recebe o Calção ele Coul'o, Ouvidor, Larangeiras e diversos ou
tros. Corre en·tt·e J araguá e Pilar. 

ANDAUARI. Serra elo Estado elo Am azonas, na margem 
dir . . do Rio Bt·anco, oito leguas distante da cachoeira de ::; . l~hi
lipe (Araujo Amazonas). 

ANDAYATÚ. Ribeirão aiT. da margem esq. elo Ribeirão de 
Iguape. (Martim Franc isco. Yia.gem mine>·alogica pela prov . 
de S . Paulo em 1805) 

ANDERESSAB:A . Ilha na bahia ele Sepetiba, no litoral elo 
mun. da Capital Federal, proxima ela ilha ela Pesc<tria. 

ANDIRÁ . Parochia do Estado elo Amazonas, no mun. ele 
Barreirinhas ; assente em uma pequena eminencia, á margem 
di r. clp rio Andirá. Foi Manoel da Silva Lisboa o primeit·o que 
alli estabeleceu-se com uma pequena fazencht de gado e depois 
delle alguns índios da tribu Maués. Dividido em quarteirões o 
dist1'icto ele Villa Nova da Rainha, a que pertencia Andirá, foi 
des ignado este Jogar como quarteirão e nomeado inspector um 
índio chamado Chl'ispim ele Leão. Por Lei Prov. n. 251 de 13 
de maio de 1873 foi ·transferida a séde ela freg . elo Anel irá para 
o logar Bat'l'eirinhas, situado á margem clir . do Paraná-mirun 
do Ramos , conservando a mesma invocação . 'l'em 1.634 habs. 
Orago N. S . do Bom Saccesso e diocese elo Pará . Foi ele
vada a capella filial sujeita á. freg. ela Villa Bella da Impe
'l'atriz pela Lei Pro v . n. 6 de 23 ele outubro de 1852; a parochia 
pelo a rt . I da de n. 14 ele 17 de novembro ele 1853 e art. I ela de 
n. 9.2 çl.e 6 de novembt·o de 1858, e á categoria el!l villa com a 
denominação de Vil/a Nova de Bar>·cidnhas pelo art. I ela de 
n. 539 de 9 ele junho de 1881. Tem duas eschs. publs . de inst. 
prim., et•eadas pelas Leis Provs. ns. 43 de i ele .JUnho ele 1855 e 
281 ele 25 ele abril ele 1874. Pertence ao 2° dis·t. eleitot·al, cuja 
séde é a cidade de Teffé. Em 1881 tinha 64 eleitores. Sobre 
limites vide : Lei Prov. n . 132 ele 20 de julho ele 1865, art. I ela 
de ele n. 238 ele 20 de maio de 1872, art. I da de n . 363 ele 4 ele 
julho ele 1877 . 

ANDIRÁ . Nação inclig . do Estado do Amazonas, no rio a que 
deu o seu nome. 

ANDIRÁ . São assim den ominadas duas ilhas elo Estado elo 
Amazonas, que ficam no rio Japurá, trib. elo Solimões. Para o 
S . dellas encontram -se as ilhas Maroim, Carauaxi e Manauahy. 
Descendo-se o rio encontra-se uma outra ilha com o mesmo 
nome, situada no Long. Occ . dP- 24° 121 6" entre as illlas 
Cumarít e Cá!)imteua , a E . , e Itanga, a O. 
. ANDIRÁ . . R.io aff. ela margem dir . do Ura\·iá, que é um 
braço que oMadei ra, muitoskils. antes da sua foz, despede para 
E . e que va1 ao Amazonas . Nas barreiras ela foz elo A.nclirá, en
contra- se em grande quantidade de excelleute tabatinga verme
lha e tabatmíra branca. Nasce o Ancl ivá nas montanhas elo 
.Ar aticú, aos ·0° 20' 7" ele Lat. S. e 13o 20' 7" rle Long. O. do 
Rio de Janeiro. 1'em um curso de 257 kils. E ' ua,•egavel por 
peqt1enos barcos até 'l'ena Preta, na conf. com o Apuisanema . 

ANDIRÁ. Extenso canal, na margem dir. elo Solimões, acima 
do Camaclú, no qual desagtta o rio Bal'é. (Araujo Amazonas . ) 

ANDIRÁ. Igarapé do Estado do Amazonas, aff. da marn-em 
dir . do rio Paclauiry, trib . do Negt·o. Sm1 foz iica proxim~ ela 
dos igarapés Maritiriquetá e Macub inay . 

ANDIRÁ. Lago do Estado elo Amazonas, !la ma.r·gem dir . 
elo rio Juruá . 

AND 

ANDIRAGOARES. Inelios que habitavam a antig<t alclein. 
de Cumarú ou dos Ar ápiuns, ftmclada pelo jesuíta Manoel 
Rabello. E' essa a ldeia a actual Yilla Franca, no Estado do 
Pará. 

ANDIRÁS. Abo rigenes que dominavam em parte do Estado 
do Pará. O Sr. B. Rodr igues diz serem elles tambem denomi
nados Jacareuat•as e lerem malocas fixas. 

ANDIROBA. Igarapé do Estado do Mal'anhão, na ilha c1e 
S. Luiz; desagua no rio elo Coqueiro, defronte ela ilha Tauá
mirim. (Vide: 1ll[a,ppa da ilha de S. L ui:: do llilManhão, ot•gani
sado por Antonio Bernardino Pere ira do Lago, 1820.) 

ANDIROBAL . Serra elo Estado elo Pará, na com. de San
'tarem. 

ANDORINHA. Morro no Estado elo Rio de Janeiro, entre 
Macahé e Bana do S. João . 

ANDORINHA. Ponta na costa O. ela lagôa Araruama; 
no Estado do Rio ele Janeiro. 

ANDORINHA . Ponta situada a N . E. da ilha Grande, e 
ao S . ela ponta das Palmeiras no Estado do Rio de Janeiro. 

ANDORINHA. Ilha do Estado das Alagôas, no rio S . Fran
cisco, entre a ponta ele Aracaré e a barra. Proximas ficam-lhe 
as ilhas dos Bois e Cachimbão. 

ANDOR INHAS. Um elos quarteirões em que se divide a 
villa elo Yporanga; no Estado eleS. Paulo. 

ANDORINHAS. Mono elo Estado do E. Santo, entre o muu . 
da Se n a e a f reg . ele S . José elo Queim_ado (Lei Pro v. n. 39 ~e 
27 ele novembro de 1872) . Proxtmo fica-lhe o mot·ro Itapocu. 
«Com este mesmo nome de Andorinhas, escrevem-nos do Estado, 
são conhecidas tres montanhas ponteagudas situadas entre a 
villa do Gachoeiro e a freg. do Alegre, em equidis_tancia-de cmco 
l eg uas. Ao l ado elellas passa a E . ele F . ltapemirmense .» 

ANDORINHAS. Ilhota de pedra, a O. da ilha dos Frades , 
na bahia do E. Santo e Es·tado dest e nome. 

ANDORINHAS. Ilhota insignificante na lagôa de Ara
ruama elo Es·tado do Rio ele Janeiro. Nas monções de SO. fica 
q uasi em secco, formando uma peninsula. 

ANDORINHAS. Ilha do Estado do Rio de Janeiro, na bahia 
de Angra elo~ I~eis e mun. deste nom~. 

ANDORINHAS. Ribeü·o do Es·tado do Rio ele Janeh·o, 
aff. do rio Magé . 

ANDORINHAS. Cachoeira no alto S . Franoisco, perto da 
do Pirapora, no Estado de Minas Geraes . Intercepta com a elo 
Pirapora a navegação do alto e baixo S. Francisca. · 

ANDORI·NHAS ("Porto das). rTo rio S. Francisco e _mun. 
ele Abaeté do Estado de Minas Geraes . O governo provmc1al 
contractou a navegação por meio de barcas 011 pranchas entre 
este porto e o ela Mariqu i ta no mun. elo Piumhy . 

ANDRADAS . Corren-o do Estado de Minas Ge1·aes, aff . do 
rio elas Velhas, enke S~bará e Santa Luzia . 

ANDRADE . Rio do Estado elo Rio ele Janeiro, banha o 
mun. ele S. João Marcos e desagua no rio das Lages . 

ANDRADE. Rio do Estado ele Santa Cabharina, no mun. 
de S . José. 

ANDRADE. Corredeira no rio Parnahyba, na 2a secção, 
entre a barra elo rio elas Balsas e a corredeira ele Santo 
Estevão . 

ANDRADES. São assim denominados dou~ corregos 
que banham o muu. de S. Sebastião do Para,1so (Mwas 
Ge1·aes) e clesaguam no rio Canôas a peqttena cltstancta ~m 
do outro. ~ 

ANDRADES. Lagôa do Estado de Minas Geraes • na 
freg . do P equi e mun. do Pará, á margem do rio Pa
raopeba . 

ANDRÉ (Santo). -Serra elo Estado da Bahia, nos muns. el o 
Prado e Trancoso. 

ANDRÉ (San to) . Pov . do Estado elo Pará, no mun . de 
Muan:i . 

ANDRÉ (Santo). Log. no mu11. ·elo Cachoeira do Ita
pemirim do Estado do E. Santo, sobt·e o .rio Castello . I-Ia ahi 
uma -ponte. 
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A'N:D~É (Santo). \nt iga e ext incta pov . do actual Estado 
de ·S. Paulo, 'fundada •em aprazível ·situacão, á margem dir. 
do Tibeirão Guapituha, por :João Ramalho na paragem 
chamada Borda elo Campo, ·ora clentl'o dos limites ela f reg. 
de S. Bernardo, da qual ficava a SE. cel'ca ·de seis kils. ·.Foi 
cFeada vil! a 1 a 8 de setembro de f553, (Azevedo Marques) 
pelo capitão- mór Antonio de Oliveira e pro.vecl01· da fazenda, 
.Braz Cubas, e ractifLCacla a Cl'e<tçi.b no anuo segu inte .pelo 
clonatariú ela capitania. Em 1560, achando-se· em S. Vicente 
o 3° governador geral elo Brazil, Mendo ele Sá, por conselho 
elos padres jesuítas, que se achavam em Tivaliclade com João 
Ramalho, orclenou aquelle governaclol' a clemólição da vi lia e a 
mudança de seus moradores para S. Paulo de PiFatininga. 
O seo-uin Le documento ex istente no cartorio da 1'hesotrraria 
de .F~zenda, maço n. 3 ~le proprios nacionaes, não só conftrma a 
extincção da villa de Santo And ré em 1560, como possue outro 
merecimento histol'ico. Vai tramcripto com a prqpria orLho
"'raphia: "Saibam quantos este est~ometo de posse de 'huas 
'terras ele dadas, ma oclacla dar por aulurydacle de jusliça cõ 
ho teor elo atlto da pose vyre como no ãno do uacimeto ele 
nosso S. o r jesu Xp. to ele mil e ql\ynherrtos e se tenta anos 
haos dose ·dias do mez cl'aguosto do dy·to ano no campo e 
·!;ermo ela ' 'ila ele Sam Paulo de pyratyny de que he cap:m e 
governador bo Sl' . .Marty Atfonso ele Souza elo Cõselho del Rey 
noso S •• ,. y estãodo hay no clyto campo e borda elo matto Feenão 
Jo.-ge, Juiz hordinario da dyta vila e campo ante my apareceu 
ho Íl'lnão Gt'eguol'io Serrão da cõpanhia de Jesus mynis·tro do 
mos·teiro ele S. Paulo de py.ratyny e por ele foy aprese atada 
hua carta de dada de te rras que ho cap.m Francisco de Moraes 
deu ao padre L_:Iiz da Grã provinci~l.de_stas partes do braz'i l e 
p,r ele dyto irmao foy dyto h ao dyto Jlllz e prezença de my taba
lião que lhe mandasse dar pose a a· terra côteuda na dyta carta, 
por quanto ele era mandado pelo padre Nobl'egna prepozito 
nesta capyta,n ia, e mandou dar pose da dyta ter1•a pet· my 
taba! ião e loguo per my tabalião foy dado pose ~a dy ta t erra 
e ma 'to que paT te ele hua banda per hus py.uhell'OS ~pento de 
bertolameu Caras co, par·te cõ ha outl'a •parta vyndo pe'lo ca
mynho h ao lon go do mato camynho da borda do campo, >x,r la 
que foy de Santo André, até intestar cõ o páo de carnoa ·que está 
no dyto diguo no meo do dyto camyn.ho velho, e as,y vay para 
a borda elo campo e 1ogo polo dyto juiz foy dado juramento a 
Ft'ancisco Pires e Fernão d'abbernaz, ambos morad0res .em 
pyratyny, villa ele San •Paulo, para que cleJ?a:rcas~Jn .a: clyta 
terra .h aos dytos •padres, ect. Eu >Pedrn D1as rtwbalia:o elo 
pub1·icuo judicial que o escrevy .>> A cart~ de sesmar.ia:, em 
virtude ela qual se deu esta posse, é a segum·te: «Franc1sco ele 
Moraes, capitão e ouviélor com alçada em esta Capitan-ia -de 
S. Vicente pelo Sr. Marbin Affonso ele Souza, capitão e go
vernadOl: d'ella, por El-Rei Nosso Senhor: FaQo saber aos que 
esta minha cada de dada <de terras de sesmaJ:ia vinem em como 
a rny en'Viaram ·d~zer, por sua petição, o padTe L.uiz da G»ã, 
provincial da Oompa nhia ele Jesus destas rartes do ·BraZiil. 
Faço saber a V . M. como o Sr. Mat·Lin Afl:onso de S0uza fez 
esmela á Companhia n'esta sua capi't_ania ele. S •. V,icen:te,de 
duas leguas ele terras ao longo do no de Pzra;tz1nnga (nele 
Piratininga) como mais l argamen·te se co o têm na peLição que 
se apresenta, e porque, toma'Ildo-se ao longo do dó.to rio faz 
muito pre:i·uizo á nova V'<illa de S. Paulo. !Pede a V . Mce. c1ue, 
ha-vendo respeito ao bem commum elos mouad0res, e a dize!.' 
na provisão cpte as clnas leguas sera em parte que não faça 
prejuízo aos moradot·es do campo . E o suppl icante des1stit· elas 
duas leguas ali ao longo do rio, comta:nto 'que 'lhe dêm em 
o~ttra pàrte, haja po: bem Cle 1~e dar. e mandar ctemarcar as 
ditas duas leguas, melo de Pz~aNmnga para o mar -p·e10 
cami.nhe novo que ora se abri0, ;passando o cam'PO por d'oncle 
se já abrio o caminho para Jeryba'tyba.. G qrte vts~o por my 
a petição elo pro vm•c1al cla ol'dem el e Jesus e ·O que n eHe pede 
ser jus·to, hei por bem. e serviço de Deus e ele El-Ret Nosso 
Senhor de lb e dar as d1tas duas leguas ele ·tel'l'as, etc. Dada 
em 'S. Vicente, aos 26 ele março de Hí60.- .Flranc·isco de 
1\fom,es . >> ( ArchivJ da. Camam de. S: Paulo, quailerno ~e 
vereanças ela Vi lia ele Santo .4ndre, tzt . 1 55 5. - (!ar tono 
da Thesowrar>ia dt S. Paulo, maço 4ú de propnzos na
cionaes.) 

ANDRE (Santo). Ribeirão do 'IJJstaclo ele S. iPattlo,; nas<re na 
serra de Itaquy e desagua na margem esq. do r lO 11eté. 

1 •Gaspror da Miachoe de Deus. - Jl{ems . 21ara a hist. da Oap_ita11ia de 
S. Paulo, diz que o pelourinho foi levantado em Santo Andre aos 8 do 
auríl ele 1553 . · 

AN'IDRE ALVES. Carrego elo Estado tle Matto Gt·os·so, um 
elo;: tribs. elo ribeirão do 'Mello . 

ANDRE ALv:ES. lDecim<L sex:·ta cacb0'eira no rio Goocim, 
cerca de t1•es kils . abaixo da cachoeira ela Pedra Retloncla e 
outro tanto acima da do Jal!rú, no Estado de Matto Grosso. 

ANDRÉ DE SANTAREM (San,to) . ll"aroch'ia elo Estado da 
Bahia. Vide Scrmtarern . 

ANDRÉ GOMES. Rio elo Estado do iPa11anáJ no mun. ale 
Gnarntuba.; desagua na bahia deste nome (Inf. Jl.oc :) 

ANDRE LôPES. Se·rt'a elo Estado de S. Paulo, no mún. 
de Xiririca. Se u ponto mais elevado denomina-se NFit?'il . 

ANDRE LOPES. Rib~irão do Estado ele S. Paulo, rega o 
mun. de Xiririca e clesagua na margem clir. do rio Ribeü•:J. 
de Iguape . 

AN.t:>RÉ LOPES . Corredeil'a no .rio Ribeira ele Iguape, ·no 
Estado ele S. Paulo . 

ANDRÉ MIUDO. Cort·ego do EJetado de Minas Geraes, 
atravessado pela 11. ele F. ®este ele Minas, que ahi t~m uma 
pon·te de tres vãos e seis mett·os. 

ANDREQUICE. Pov. elo 'Estado ele Minas Gerael> no mun, 
elo 'Curvello, com urna esch. publ. ele ins·t. prim., creada pela 
Lei Prov. n. 2680 ele 30 ele novembro de 1'880 . 

ANDREQUICÉ. Ramificação septentrional elo grupo ela 
serra ela Ma:tta ela Corda, ne Estado ele ll'Iinas (tleraes . Corre 
etYtt•e os rios do Somno e Catinga. 

ANDREQUICÉ . Ri.o elo Estado de Minas Ge1•aes, atl'. do 
rio da Prata, que o é do Paracatú,. 

AN:IDR.EQUIGE. 'Ribeil'ão cl.iamantino elo Estacle •de Jli!in:as 
GelJaes, aff. d0 Parrauna; no .mtUn. ela E>iaman(tina . 

AN;DREQUii:CÉ. Carrego do •illstado .de •<lfojlaz, barnha o mun. 
de Sanrta Luz1a e desal5-u é1. na mavgem es€_[. do ribei11ão da 
Samambaia. (In•C. loc .. ) 

!ANDR:ESA. C01·rezo elo Estado de Nlinas •Geraes, llan'ha o 
mun. de Inhauma (;::; a:nto Antonio do Monte), ·reune-se com 
o carrego elo Ramalho e juntos aflluem no Re·bi~o, trib, do 
Diaman·te, que o é do Lamqlat·y, e este ·do Pará. (iJ:nf. lere;) 

ANDRÉ VAZ. Rio cl:o Estado de Minas <ileTaes, ,a·ff. do rio 
Illoce pela margem clir. 

ANEAQUI. Nação indig. do Estado do Amazonas., no rio 
Anibá, no lago de Sarac:i., ,ela qual ,provem a p~p. ela fr~g. 
deste ulbimo nome (AraUJO Amazonas.,). 

ANEL (A.lmoço9 Igauape do Es·taiilo do Amazo·nas, aif. dl!. 
margem dir. elo rio 'racutú, aba-ixo da fez do l'io Suru7rnL 

ANEUENE . (Por corrupção Anavilhana) Rio do Estado do 
Amazonas · clesagu·a na margem esq. elo rio Negro, entre Ca
na.maú e .Á iurim, hab itado por Aroaquis. (Araujo 2-\.mazon:ís .') 
Vide .t!~·w~!int. Accioli diz qr1e as ilh as .Anavi!Lh:auas sfio assim 
chamadas elo 1·i•o Anauene ou Anaviana, que mesemboca Jilela 
mar.gem septea:brioual, ouhrl0ra habi'tado ela nação ;\.roaqu·i, 
an·tropophaga. 

ANGAHY. Rio elo Estado de .i\Íinas Geraes; na.~ce nas ab'a:s 
do Papagaio a O. de Ayuruoca, cerc~ de clous kils., e clesagua 
no L'JO Grande apresen'tando o ihet'l'lwel e medonho Funil do 
Angahy. Recebe <O Capivary, ·que v.em do a'l to ela serra do 
iPaiol, e o rilbei rãJo elas Cruixas. Atravessa a es1trada q11e (!'e 
Lruvras Yem á 0arpi·tal Fe€leml. 

ANGAPIJÓ. Ilha do E~tado elo Pal'á, no ,mun. de M0cajuba. 
, ANGARA. Serra do Es·tado elo Oewrá, no mwn . ele 1grutú . 

E pedregesa e secca. (Pompeu.~ 

ANGiELA. Corrego elo ills~aclo ele Goyaz, banha o lfi'lm. de 
Santa Lu:r.ia e desagua IIO ritbeirão Saia Velha, atf. cl.0 I'Íf0 
S. Bat·tbolomeu . 

ANGELI CA. dolonia agric'oia no mun .. cl0 Rlio Ci·M·b do 
Estado. Qle S. Paulo, pertrencente wo 'Ncw-London <ê Brr;,$ilian 
Banh. 

ANGELICA, Morro do Estado de S. Fauno, no !'l'l!tm. cl<e 
Araras. 
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ANGELICA (D.). Morro do Estado de S. Paulo, uo mun. de 
Santa Branca. Gonfina com o mun. de S. José do Parahytinga. 
E' uma ramificação do Sem·ote. (Inf. Joc . ) 

ANGELICA (Sa nta). Rib ?. irão do Estado ele S. Paulo, banha 
o mun. d'o Rio NoYo e desagua no ribeirão Bonito, a!l'. do 
Paranapanema. 

~NGELICAS. Pov. do Estado ele Pernambuco, na freg. ele 
Y1cencia; com duas eschs. publa. ele iust. prim . , et•eaclas pelas 
Le1s Provs . ns. 1040 de 22. cle abril de 1872 e i714 de 28 de 
julho de 1882. Foi Cl'eada dist. pela Lei Pro v. n. 1896 de 10 de 
maio de 1887. 

ANGELICO. Corrego do Estado do Rio ele Janei ro, no mun . 
de Campos . . 

ANGELIM. Log. no mun, de Therezina e Estado elo Piauhy 
á margem do rio Paroahyba. ' 

ANGELIM . l\Iorro no mun. elo Curraliuho e Estado ela 
Bahia. 

ANGELIM. Rio elo Estado elo Pará., na ilha Maraj6 ;. cles-
agua no rio elos Macacos. · 

ANG:ELIM. Riacho elo Estado de Pernambttco, na fre"'. de 
S. José de Bezerros. "' 

ANGELIM. Pequeno rio do Estado ela Bahia, atr. do I ta
nhem; no mun. ele Alcobaça . 

ANGELIM. Pequen.o rio do Estado do E . Santo, reaa a 
com. de S. Matheus e desagtta no. Ha..unas. 0 

ANGELIM. Lago do Estado do Amazonas na maraem 
esq. do rio U L"Ubú, abaixo da foz do igarapé' U mery . ( ,\.. 
l\'1. Shaw) . 

ANGELINA. Colonia do Estado do Paraná, nos arredores 
ela capttal, com quem tern communicação por uma estrada. 

ANGELLNA. Colonia do Estado de Santa CathaJ.:ina a 5:1 
k:ils •. da cidade d_e S. José. Tem 1.484 habs., quasi 'todos 
b~azllerros e· a llemaes . Cultura de milho, feijão, anoz, al"'o 
dao e canoa de assucar. Foi fundada em 10 de dezembro 
de 1860 pelo conselheil·o Araujo Brusque que deu-lhe o nome 
de uma de suas filhas. Fica no mu.n. de S. José nas mar
l?ens (\o vibeirão li!Lundéos. Em 1881 contava um~ pop . de 
1.666 IUdLviduos, dos quaes 1.496 bl!azileüos, 153 allemães 
i6 holJ an dezes e i f.rancez. ' 

ANGE:r.o. Ribeirão do Estado de Santa Catharina des
agua na margem dir. do Brilhante. Banha o mun. deIta
jahy. 

ANGELO,. Covl!ego do Estado de Minas Geraes, aff. da 
margem esq. elo Piracicaba. (In[. loc.) 

ANGELO (San~o). 'V'illa.e mun. do Estado do• R . G:. do Sul, 
séde da com. de seu nome, em uma collri.na plana, na par:te 
mais• elevada, banhada pelo rio Ij uhy-grande. )j)locese ele 
S. Pedro. Foi creada freg. pelo art. l da Lei Pro v. n. 335 
de 14-de janeiro de 1857. Desmembrada do mun. da Cruz A-lta 
e elevada á categoria de villa pelo art. l da de n. 835 de 
22 de março de 1873; installad'al em 31 de dezembno de 1874:. 
Tem '12 .000 habs. E' com. de pl'imeira; enlr . , creada pela 
Le1 Pl'Ov. n. 965 de 29 de março de 1875 e classificada pelo 
Dec . n . 5909 de i de maio do mesmo a-o no. Pertence ao 3o 
dist, eleitoral, .cuja, séde é a cidade de Alegrete. Tem dLLas eschs . 
publs. de mst . prim ., et•eadas pelas Leis Provs. ns. 293 de 24 
de. novembro de ·1854 e 5i9 de 15 de novembro de 1862. O mnn. 
alem da parocbia da villa, comprehende o cm·ato de S. Miguel. 
Uma est~·acla vae da h i para os Hervaes do Santo 8bristo. Sobre· 
suas ~~visas vide : art. lU da Le~ Pl'ov. n. 335 de 14 de janeico 
de 18nt, Acto Prestdencm~ n. 79 de 7 de fevere iro de 1860 · 
art. II da Lei Pro v·. n . 835' ele 22 de ma..rço de :1:873. O nutm:. 
é regado pelos rw~ !Juby-grande e Ijuhysinho, além ele oui>ros. 
Age neta do corrmo . Lavoura de cereaes _ Incltulcia, pastoril:. 
Sobre o mun. de Santo Angelo asa im se expressa o Sll. JJ:"aclsto 
Afl'onso ele Castro no seu ~rabalho Notic7 aDesoripl·ÍVa da Reg.iéib• 
MissianeinJ- da P?'OV!?10 ia do Rto (]h-ande do Sul: « His~ 
toria - Os primitivos aboriganes que habitavam a região si
tuada entre os l'ios ljuby-Grande e Urnguay, eram diversas 
tribus de índios Goyanas da grande raça Guarany, as quaes 
occupavam tambem a rec-ião en~re o PaTaná e o Urug;ua..y, estes 
i'ndios vivia·m nas mattas, e pot· teso conservacam-se em estado 
de iudepen:dencia, alíé o anno de 1840, mais-ou menoS', quando 

immigraram pam S . Pa:ulo, e se •a presentat•am na actual cidade 
de.Itapeva da Fatina. Na r egião sul dos Ijuhys, vagueavam pelo 
campo os Charruas sem paradeit·o certo· estes incli.)s lambem. 
psrteuciam á t·aça Guat·any, e tambem se 'conservaram em sua:• 
maior parte, até o,pr·es,!nte saculo em est~do de indepe~denciru . 
For com l!ld10s d otüt·as trrbus qtte os Jesu.itas fundaram. os 
povos de .Missões, isto é, com índios itnmigl'ados na s :1a maior· 
parte, ,das reclucções bespanbolas de Guayrá, tercitcrlo perten
cente a pro v .. de s-. Pa;tllo,. actualmente, e elos indios Tapes 
do sul desta prov . Assim foi que em 170?, fund aram os jesttitas, 
o povo de Santo. Angelo, por uma colonta elo povo da Conceição 
na 1~argem clir. do Oruguay. O territorio eles te povo no temp~ 
dos Jesuítas, com.prehenclia toda a zona eutr·eo Uruguay e o Ijuhy 
Grande, atésuas cabeceiras. Em i755, quando aquient~otro, 
general Gomes Freire, coro suas tropas portnguezas, na con
quista elas missões jesui.ticas, demorou-se neste po1·o 10 mezes, 
ít espera da commissão hespanhola demarcadol'a d0s limitet~\ 
entre as possess0es destas du:JJ; nações, em virtude do tratacL:e 
de 1750. Nesse tempo, este povo estava em StlU maio!'esplendol~ .. 
Como não tivesse vindo aquella commissão, que deixou de pro
seguir nos seus trabalhos de demaJ:çaç•ão, por motiv;os de dtL
vidas Sllscitadas na. linha divisoria, po1: iraçar, <:etit·ou- se o 
general Freire, com suas tropas pat~a a Vllla do Rio Pardo, 
então uuiaa pov. portugueza, ao N. ~a p1~ov . Em consequencia 
desta commiS"São foi o general agract :Jiclo com o tLtulo de Conde 
de Bobaclella. Pelo tratado de 12 de fevereiro de 1761, e depoiso,. 
pelo de 1777, entre Portugal e Hespanba, passaram os sete. povos 
da margem Oriental do Uruguay, a pertence1· ao domLmo por
tu"'uez em troca da Colonia elo Sacramento, que sempce tio.hat 
sido portugueza:; porém. em 1801, tendo-se os indios de algttns 
povos, principalmente de. S·. Lourenço, revoltado contra.o do
minio hespanhol, aproveitaram os portuguezes essa oppor
tunidade, conquistll.uclo estas missões. Em 1756,. época da ex
pulsão dos padres .J esuitas, estavam os sete ]_)Ov~s omentaes- num 
espleudo~ maravilhoso, com uma pol,). mc1tattca, de cer.ca: 
de 30.00U almas, sendo que, mEl'tade mats ou menos dessa. pop~, 
vivia em communidade IIOS dttos. po;vos., e o restante vi ;via pelas. 
innumeras estancias de CIIiação, que se estendiam ao nasoente 
do rio Jacuhy e ao sul, até as cabeceiras do rjo Negro, orrde 
possuiram a famosa estancia de Santa Tecla, com mais 
de· 50.000 cabeças de gado, e assim até as cabeceiras' do· Sa~·ta 
:Maria> e do Vaccacah.y, onde ttuham ·a estanc1a de S . Ga.br1el, 
comquanto fosse o amtigo limite, nessa pa-cte, o rio lbicully. 
No intert·egno do domínio hespanhol de i756 a 1801, decab1ra.m 

, espan·trosamente, do seu primitivo esplendor os sete pev.or; 
orienilaes : deu causa a essa decadencia. o mau tratamento, qve 
os administradores hespa:rrhoes, davam. a pop. indlwt:ica, porqt.U!t 
aproveitando-se elles do regimen da communidade em q.u-e
foram os indi.o!r- ed•ucaclos, e de sua obediencia passiva,. s6 tr.a~ 
tawam de se locuple ta-re= em proveito proprlo, á custru do tra
balho daquelles, sem pr!llticarem e menor beneficio em pt•ovetto 
delles1 a exemplo dos pa:dres,.que, apezar dos defeitos de que são 

' accusados, tratavam tcdavó.!ll, coro humanidade seus neoph;ytes•. 
Os padres hespanhoes, q11e vieram swbstituir os da ordem je
suitica não tratavam ele cumprir sua sagrada missão; viviam 
como nababos, á cnsta do sacrificio do~ pobres indios. 'Viviam 
na mais completa deva>sidão, não ce lebra>~am mais casamentos·,. 
acoroçoando pelo con·trario o concubinato, donde· re!ultou a 
desorganisação completa da.s famílias, prostituindo-~e quantas 
in dias novas se criavam. Quando foram expulsos os hespanboes, 
em 1801, estava já a pop. india·tica sujeita ao regi.men da. 
communidade reduzida a metade, mais ou menos . Com a 
adm inistuaçãd portugueza, depois daquella data, Lambem. a. pop. 
não melhorou de sor~, continuando os povos a decah.1r com 
rapidez. Na época. daJ conquista pelos por~ugu·ezes•, eshavam os• 
sete j)OV'OS sob o domínio do Vice-Rei da Hespamba ~ M~rq;uez . 
de A bilés, ·Go,•emad01· e Capitão General das Prov1nc1as. de 
Missões. residente em Buenos Ay1·es, com um governador w
tenden~e · no Paraguay. Elr:a aclministrado1· comma;nclant<: c!n• 
puv.o de San.to Angelo, D. José de Ar·agon, hespa'llhol, Cap1t:J.O< 
Col!regector· o índio D. Mig11el Gmrab~. O, cabildo era co~pos_~~ 
do tenente-corl!egedor Jel.lonym~ gachl:l·, do pro.c.ur~~;dor-mor 'Y l 
cente- Jumeir, do cor:vegedoc· ca,p1t.ao 1\lltguel Gwrabe ,. do !J.lcaide
I<>nacio Parangaci e do secretarro José Guat:apé, to. dos llldtoa . 
E0 m 1828, quando teve 1o=r a invasão. pelo caudllhp ~ructo 
Riveca, nestes povos, mandou este a. seu rrma:o ~ellnabe RLvera-, 
com 40 homens lanceiccrs• a;llreba~a:r toda. a lncl1ackl. do povo. de 
Santo l1lngelo e d'e S. João Baptista, ficando elle; em S·. Jllhguel. 
<J:onduZ'imnn trodos·os indios oom o resto de todas as preciosidades 
que ainda. e~~:istiam noB' povos·, inclusive os pesados· sinos das 
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egrejas; fazendo um completo saque, despovoando inteiramente 
estes povos á excepção de S. Miguel e S. João, aonde já existia 
alguma pop . brasileira, no primeiro e um .o.ucleo de colonos 
allemães no segundo. No territorio ele Santo Angelo, fi caram 
pelo matto, os ·temiveis bugres, os quaes com este despovoamento 
repentmo, avançaram até o outro lado dos rios Ijuhys, fa zendo 
suas devastações . Estes indios, que vieram do norte do BI;azil, 
fizeram sua primeira entrada no terri'torio ele Saulo Angelo, 
depo1s da expul8ão dos jesui'ta s . No povo de S. João, foi onde 
ficou existindo a pop. immigrada, que consistia na nova co 
lonia a llemã, e alguns brasileiros, que tra·tavam ele fundar 
estabelecimentos ele criação. Tiveram ele lutar desde então com 
aquelles selvagens, que s6 attacavam d<: tr~üção,. mas com as 
con·tinuas cor rerias e assaltos desses mdLOs, viu-se aquelle 
resto ele pop. obrigada a retira r-se ·para o povo de S. Miguel , 
cujo adm inistrador ele nome Miguel Dutra era mui humanitario; 
quando Fructo Rivera, fazia aquella leva, se achava em 
observação na estancia jesnitica das Tu nas, além ele Inhaca
petum, uma força do regimento de cavallaria paulista, ele
nominada « Baetas »,porém não hos·tilisar a m a Fructo Rivera , 
em sua retirada, visto que o commandante ela fi:onte ira tenente
cor onel Manoe l ela Silva P ereira elo Lago, assim o ot·denara, 
apezar ele pt·esenciarem o presente saque qqe faziam os invasorés 
arrebatando, além das muitas preciosidades elos povos, tambem 
dezenas ele mulheres, ele cabeças de gado elas es·tancias, não 
respeitando nem os santos, nem os sinos, CLtte conduziram em 
carretas. Logo que fioaram despovoadas as missões b1·asilei ras 
em .consequencia da re·tirada. dos ultirn os Guaranys, tra·tou o 
governo, ele fazer concessões ele terras , por distribuição ele ses
marias, tendo ficado encarregado dessas concessões o dito com· 
mandante de fronteira tenen·te-coronel Lago, o qual tornou a 
volta r paraS. Borja., onde se achava de guarnição ; quando ·teve 
logar a invasão de R ivera. E stas concessões el'am feitas 
depo is de ouvir as i nfot·mações do commandante elo clis
t ricto ele S. Mignel, que foi, depois ela exoneração ele Mi@uel 
Dutra, o alferes Francisco ele Paula Xaviet·, o qual a seu 
turno ouvin., prévin.mente, e por escrip to, os hereos conJinan
·tes, quando os havia. Nos annos cle1830 a 1833 fizeram- se co n
cessões ela maior parte elas sesmarias, não só em Missões, 
como na f't·onteira de Alegrete, onde até então, os a rgent in os 
pretendiam reivindicar aque ll as terras comprehencliclas além 
dos rios lbicuhy e Santa i\faria; mas com a creação cl1t Villa ele 
Alegrete, em 25 ele outnbro ele 'l83'i, dando-se por divisas elo 
mun., ao sul e poente, o territorio da margem esq . do Uru
guay; até a barra elo rio Arapehy , e por es te acima a'té mas 
cabeceiras em Sant'Anna elo Livramento, clesiRtiram os argen
·tinos da pretendida reivindicação, assignanclo-se mais tarde um 
tratado ele limites com o Novo i!]staclo Oriental do Uruguay, em 
3 de outubt'O de 1853, (tratado geral de limites) Cjue abl'iu á livre 
navegação , o Uruguay, Paraná e Paraguay, a todas as nações. 
A' vista desse tra·tado, .e da paz que sobreveiu entre o Brazil e 
seus bellicosos visinhos, aflluiu uma forte immigração ele pau
listas para a Região Missioneil·a, e sobretudo para Cruz Alta, 
cuja povoação tomara incl'emento desde a invasão de Frudo 
R.ivera, mas com a revolução, que se manifes tou nesta prov ., 
em 1835, a qual durou um período clequasi 10 annos, ficou es
tancada temporariamente, essa immigração, para recomeçar 
depois de firmada a paz, honrosa para os R ep tblicanos . Duran te 
a revolução refugiou-se muita gente, desta região, nos hervaes 
ele San to Chris·to, na set• t• n. do Ul'llguay, ou.de se formou uma 
JilOV. regularmente povoada, mas que, com a elevas tação 
claquelles hervaes, cujo pt·ocluc to lhe fo t·nec i::t o elemento de 
commercio, e mais ta rde com o novo povoa mento de Santo An
gelo, potwo a pouco, foi clecahindo sobretudo depois que 
hou re um incenclio que devorou a maior parte da povoa
ção . Terminada a revolução começou a dirigir-se para 
os povos missioneiros, uma corrente ele immigração, dos 
descendentes elos i lhéos açorianos , primitivos colonos, po
voadoi·es elo sul ela província. Dessa data em diante, co
meçou a prosperar ele novo; o ·territorio elas ant igas Missões 
Jesu1ticas, com a creação ele estabelecimentos agricolas, regu
larmente dirigidos, por esses laboriosos immigrantes; logo que 
se foram estabelece r, principiaram a cultivar a canna de assu
ca'\' e mnndioca, em grande escala. F avorecidos pela uberclacle 
das terras, foram montando engenhos, os quaes, apesar de 
serem constmiclos pelo systema primi·tivo e atrazaclo comtt1clo 
produziam muito e exportavam: aguardente, rapaclnrws , fari
nh~ d~ mandioca, fumo , feijão e mu itos outros procluctos, e a 
ma10r.1a destes immigr antes fez fortun a r apidamente com 
a agrtcultura. cos·teaudo ao rr.esmo tempo, suas fazendas ele 
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criação . l!]stabeleceram-se estes immi&'rantes, nas terras si-tua
elas, en~t·e os Ijuhys-Piratinim e Innacape·tum, as quaes são 
fertilissimas , <tM a mar gem ~o Uruguay, e os campos supe· 
riores para a inclustda pastoril, desde que, se dê sal regular
mente para os gados , pois que es·~es campos não são ele aguas 
sali trosas e sem este agente não se criam bem nestes campos os 
anim aes. Até o anno ele :1.860, comquauto, já houvesse uma nu
merosa população, disseminada pelos campos e ma·ttas, estava 
ainda o anli"'O povo de Santo Angelo, deshabi·taclo e em com
pleta ruina , 

0
todo coberto por espesso ma·tto, priucipa:lmente, 

por a rbustos ele espinhos, conheciclos por - auhapindá- alli 
era o pa1·ade iro elos veados, do s tatétes e murtas outl'as caça,s, 
que aqui abundavam, bem gar antidas ele qualquer assalto. 
Nesse a nuo, concebeu o benemerito Dr. Antonio Gomes Pi
nheiro Machado, a fe liz i cleia de reedificar este pov. por ser o 
mais bem loca lisaclo dentre os sete povos do Uruguay, não 
obstan te , s ua estancia se achar proxima aos povos de S . Lou
ren ço, S. Luiz e S. Nicolau, e não lhe cttstou grande sacri
ftcio, porque devido á sua grande popul aridade e mesmo ser 
até então o unico chefe elo partido liberal, ele toda <t Região 
Missioneim, não lhe faltavam aclhesões, e por isso, qua ndo 
fixou aqui sua res idencia, grande numero do povo o acompa
nhou formando-se assim, de um dia para outro uma nova e flo
resce~te povoação, sobre as ruinas do a ntigo po1•o . A praça e 
as principaes ruas, for am abe d as derrubando-se o Immenso 
mata,.al que as cobriam, e com o matet'ial elos antigos eclificios 
clesa l~ados deu-se começo a nova edificação ele casas. Nesse 
mesmo an'no conseguiu o dito doutor a creaç.ão cla parochia .sob 
a mesma invocação ele Santo Angelo, c1ue fo1 provtda canontca
mente, sendo seu primeiro pa rocho - o intelli getlte poe·ta Pa
dre Ar axá, que a convite elo mesmo cloutor, veio ele Minas Ge
raes, sua ·terra na tal, fixat· resiclencia neste povo. No anuo 
ele 1.865, ctuanclo foi in vaclida a pro v. pelas hordas para
gun.yas ·l· á poncle es ta parochia, que cornprehenclia o quarto e 
quin~o c is·tt·ictos , elo mun. da Cruz- Alta, fornecer um contin
gente· de cerca ele i. 50[) homens d 'armas para a guena, fot·ça 
que marchou sob o commando elos tenentes coroneis José 
Gabriel de Lima, João Anttm es .e João lul'tonio Rodrigues, 
cujos combaten·tes pereceram glorwsameu·te, em sua maioria, 
na guerra do P araguay. Tendo tomado consideravel incre
mento a população Missioneira, concebeu o patrio·tico depu
·taclo Dr. An·tonio Antunes Ribas, em '1874. a creação des·te mu
nicípio e do ela P almeira, e effectivamente, pela Lei Prov . 
n . 835 de 22 ele março ele :1.87'1, foram, es ta freguezia e a da 
Palmeira elevadas :i categoria ele villas, e pela Lei ele 29 ele 
março de 18'75, [oi creaclo o termo ele Santo An gelo, fazendo 
parte clelle, como termo reunido, o. ~unicipio da Palmeira. 
P rocedeu-se immediatamente, á eleiçao par a vereadores ela 
nova camara municipal, e depois de eleitos os vere.ado_res, f~ i 
installada no dia 31 de dezembro ele 1874 , para CUJO l1m velU 

· 0 então presidente da camara municipal da Cruz-Alta, o te
nente honorario do exercito I-Ienrtque Uflacker, a companhado 
do respectivo secretario capi·tão João Bessa da ~ilveira Bello. 
Fazia parte do mun. de Santo Angelo~ o t erritono ela .freg . 
de S. Luiz Gonzaga , srtuado en-tre o rw Uruguay e IJuhy
gr ande e Piratinlm, o qual constituía o quinto districto. 
Como porém ·tivesse tomado gra nde incremento a popu
lação ela vi lia, foi ella por in icialiva elo mesmo Dr. Ribas ele
vada á cate,.,.oria ele com. creacla pela Lei Pro v. ele 3 ele 
junho ele 1880, e por essa mesma Lei, desligado d~sta com., 
o mun . da Palmeira que passou a perteucer a com. ela 
Cruz-Alta e o termo de S . Luiz á de Santo Angelo. Com o 
sensivel fallecim en to do Dr. Pinheiro Machado, que teve logar 
a 24 ele setembro de 1874, pareceu, por momen to, qne a nova 
Villa ele Santo Angelo iria ,retrograclar, mas felizmente, o veiu 
substi·tuir, seu cunhado e genro o muito intelligeu·te Dr . Ve
nancio Ayres, ·ta m bem já fallecido. Este ill tt s·tre cidadão, com 
o mais louvrtvel patriotismo e ab negação, trabalhou incessante
mente pelo engranclecimen to desta região. Esne illustre e 
sempre lembrado patriota, desde h!t muitos anuos que adminis
trava o mun., na qualidade de pres idente da camara mu
nicipal, eleito pelo partido republicano , agui creaclo por elle . 
Conseguio dotar o mun. , com muitos e unpor~ant~s melho
r amen·tos: devido á sua iniciativa, e administraçao, e que, pos
sue esta vllla, um excellente predio par <: sessões ela camar?-, 
um a excellenhe cadeia civil e um precl!O para escola mum
cipal, com uma bibliotheca ta>mbem municipa:l, <2om cerca de 
500 volumes um bom cem i terio barcas, pontL!hoes, etc . , etc. 
Infelizmen te' veiu a morte roubar a este mun., ainda quasi 
no verdor elos annos, o cidadão illustre, seu representante decl i-
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caclo e dilecto. Falleceu no dia 17 ele ouLubro de 1885, com 40 
a nnos de idade, o D1·. Venancio Ayres, deixando um vacuo 
difficil de ser preencb ido. Devido a elle foram equilibradas, as 
finanças ela camat·a, elevando- se actualmente o seu rendimento 
a mais ele 10:000' aunuaes, e sua clesp za a pouco mais 
de 6:000$. Eis aqui, como um mun . novo, collocado nos 
conllns ela pro v. , tornou-se mais importante elo que outros, 
cujas camaras apezar de terem r endimentos superiores, em 
algarismos, vivem Lodavia atrasadas, sobrecarre~aclas ele divi
das, e pagando jmos. A 1•illa ele Sanbo Angelo e sécle elo mun. 
e ela com. Os oa1cios ele tabellião elo publico judicial e notas, 
e mais annexos, estão providos pelo sene_n ~>a rio vi ta~icio te· 
ne1rte Henrique Uflacker e o o!Hcw ele escr1vao ele orphaos pelo 
c idadão Manoel Verissimo elo Nascimeuto. O foro judicial desta 
villa, l"oi creado pelo Decreto n . 5 .712 de 12 de agosto ele 1874, 
e foi instn. llado :1 2 ele janeiro ele 1875 , pelo então juiz muni
cipal Dr. Antonio All"Lllnes Ribas- Posição aslronomica .. A 
villa ele Santo Angelo, demora ao l?So 17' 19" laL. ausLral e 
aos H o 2J' 23" Jong. occ . elo meridiano elo Rio ele Janeiro. 
Geog?·c~llhia, physica. O aspecto geral elo mun. e plano, e lige i
ramente accidentaclo. A natureza elo solo, fornec ida incompe
·ten teruente, por uma analyse ele inspecção, ao alcance elos re
cursos de que aqui dispomos, porq ue um a analyse perfeita, 
para o conhecimento em qualidade e quantidade dos ele
mentos constitutims elo solo demanda instrumentos e pro
clnctos chimicos, que não possuímos aqui. O nnm . ele Santo 
Angelo, é em sua maior parte , consti1iuiclo ele um terreno secli
men1ario, ou de transição, resulLaclo da decomposição ele rochas 
íelclspathicas, ou greis vermelho, segundo parece, o que prova 
o preclomin i o de argilla, muito sobrecarl'egacla ele sexq ui oxido ele 
ferro, que lhe imprime ~ côr avermelh ada, porém com a au 
sencta absoluta ele n. rem . Começa a apparecer terra arenosa, 
sómente ele Monte Alvão a :E almeira e ao nascente e sul ele 
Santa 1'ecla em diante, mas pnra o consumo é ella tirada, com 
abunclancia elos leitos elos rios Jjnhy e Piratinim, vinda ele 
cima, com a con·en·te das aguas. Porém, essa terra vermelha, 
que na m aior parto elos casos, constitue em nosso paiz, . L~rras 
pobres, quando são muito sobrecarregadas claquella côr, é, ao 
contrario neste mun., a base essencial ela riqueza ele seu solo. 
De Jacto a argilla vermelba ou latherito, ele que é composto o 
solo de Muriliba, por exemplo, na pt·ov. da Bahia, eles ti nado a 
cultura elo fumo, o melhor do pajz, assim como o que constitue o 
melhor solo para a cultura elo café, em S Paulo, muito se asse
melha á argilla, que cons·titue em ~rande par te o nulll. de 
Santo Augelo, .j ~ por não ter a plastteidacle dos terrenos ar~il
losos, estere1s, Ja po1·que os generos ele cultura acima referiaos , 
contra especialmente o primeiro, a significante influencia elo 
clima, produzem com vantagens, explicadas praticamente, 
pelos habitantes elas margens do Urugnay, que em pequena 
escala se dedicam a estas culturas. Em I ogares porém ele serra, 
povoados ele mattos, a argi!la ;-ermelha se reveste ele hmr..us, 
ahi abundante, e ele alguns outros elementos, como seja a silli
cia, que dão ao solo as propriedades physicas e a constituição 
do solo procluctor da canna ele assucar, o qneestá pt·aticamen·te 
demonstr ado, pelo ensaio da cultura desta impol'hante grammi
nea que ahi adquire um desenvolvimento prodigioso, assegu
rando a es·ta região uma fonte de rique~a , não disputada por 
outro ponto ela pro v. A presença elo g reJs, segundo o parecer 
elo geologo Bomplan, cede ne.cessariamente a este terreno, o ele
men·to calcareo, e tahez fazendo -se representar por uma ele suas 
variedades, uma constituição marmosa., o que explica tambem 
~ua ferti lidade, tornando-lhe applicaveis as culturas do 
iumo, pela si licia do greis, decomposto pela acção diluente elas 
~guas, unida ao cimento constituiclo em geral ela cal que aquella 
l01·ma. O ten-Horio elo muu . de Saulo Angelo, contem na 
sua area, grandes florestas virgens, que cobt·em seguramente 
metade elo territor io, inclusive os capões de mattos, que se 
cle_stacam ~or toda parte, um a par cl'outro, de fórma que não 
e:usle rmcao a~g um ele campo, que n ão tenha ma ttos em que 
se possam abngar os gados . Para se faze r uma icléa exacta 
elas ·vantagens destes campos, para a industria ao-ricola e 
pastoril basta o exemplo de nunca haver mortandade"' ele gados 
durante os invernos, por mais rigorosos que sejam, devido a 
magrer.a, conforme. quasi to_?.os os a nnos acontece em outros 
loga1·es, onde se cr1a no ver.ao e mor re ele magreza no inverno . 
- Rios. São innumeros os n os e a rroJos que reg-am o mun . 
e por isso descreveremos somente os principaes. O Nach orá, que 
recebe as aguas d0 Passo- Fundo_, do B~rricá-Monõ e outros; 
o Santa Rosa, os elo Lageacl~ Bomto, elo Vua- Cayretas e outros, 
o San to- Christo e o Bôa- V1sta, com seus afrs. que se lan-
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çam no Uruguay ; o Comanclahy que recebe as aguas elo Co
manclahysinh•) e outros; o Ijuhy-Grancle, que recebe na sua 
margem clir., as dos rios Bugiganga. Galpões, Santo Antonio, 
Santa Thereza, Santa Barbara, Itaqnarachim, S. João, Inferno 
e ouLros, e na margem esq . , o Conceição Cara"'uatahy, 
ljtthysinho, Moinho, Ibicuá, Urubucárú e Uruc~Iá; o Ij~hysi.nho 
recebe as agnas elo Guaçuhy, S. João-mirim e outros : e o Pira
tinim que recebe as do Chuny, Hú, Piratinimzi.nbo Sau ta Barba
r a, lnbacapetum e ~eus aít"s. - li'lo>·a. As malta~ deste mnn . 
são povoadas por muitas madeiras ele lei, como sejam: o ipe, 
cedro, louro guarapiapunha, guajuvira, cabriuva, limbauva, 
cangerana, ta romã, pinho e muitas outms. A limbauva , que 
adquire uma grossura enorme, é excellenle madeira, e é em toclos 
os sentido. preferi 1•e l ás ele outras, não só porque é dUl·avel, 
como porque tem a qualidnde ele ser ref1·actaria ao fogo. Uma 
casa consLruida, com material desta madeira, pode- se dizer, 
que está livre ele incendiar-se, porque essa madeira não arde; 
e sua casca tam bem é excellenle para o corta me ele couros, 
porque conLem tanino em grande proporção. O quebracho, ou 
sombra ele touro, tambem é ~Lma madeira import<tnte porqtte 
além ele servir pat'lt co nstrucção, tanLo a casca, como os ftouctos, 
co nteem grande quantidade ele tanino, carrega-se todos os annos 
ele g ra nele quantidade ele fmctos, os [quaes conteem uma sub
stancia sacharina, na polpa e muito oleo na semetlte, e todas 
essas substa,ncias podem ainda serem aproveitadas n as in· 
clustrias; tambem a folha que tem um chei ro seme lhante ás elo 
eucalyptLIS, dizem que é medicinal. A paineira, arvo1•e g i
gantesca, que produz lindos ft·nctos, co n tendo a j)l!:ina, além de 
ser uma arvore lindíssima, sobretudo por occas1ao de sua tlo
rescencio., fornece esta substancia excellente para acolxoamen
tos e suas folhas dizem que cria perfeitamente o bicho ela se~a. 
O ipê que, depois elo cambará, é a madeüa d;: mais cluraçao, 
além ele ser a melhor macleu·a para cons trucçao de engenhos, 
a sua casca fornece uma imbira ele muita resistencia, com a 
qual se faz capas ele cigarros, tal qual se fazem, com a casca 
ela canella ele veado, é uma magnHica arvore em sua flores• 
cenc"ia. O rabo ele bugio 011 i'l!a!ü.i-preta, q_ue é singular, pela 
propriedade que possue ele goteJar pelas lolhas como se esti
vesse a !li chovendo durante mezes. A cereja, que fornece 
fructos amarellos, mui deliciosos, o guar u-purity, que dá um 
fr ucto semelhante ao guavijú, porém mais saboroso, O Qi
nheiro, que a lém ele fornecer excellente madeira ele construcçao, 
tambem fomece &rande quantidade ele pinhões, todos os anuos, 
os quaes servem ne alimento, á população pobre, e principa:l
meute aos indígenas, que os conservam po1· um engenhoso melO, 
~em se alterarem, afim ele servir de alimento durante o anno . 
Além elas madeiras que aqui mencionamos ha muitas outras, 
de muita util idade que de ixamos de enumet·al-as para não nos 
tornarmos fast idiosos.- Fauna . Neste mun . ainda existem 
todas as especies ele caças sylvestres, tanto do campo como do 
matto. As especies de caças uteis ainda não estão felizmente, 
exterminadas, pelos caçadores clesreB"rados, P'Jrque ha gra_n~e 
estancias, onde seus propr1etarJOs, nao consentem o extermmlO 
de caças uteis, bem como ba grandes florestas onde o ma
chado devastador elo agl'icultor indigenlJ., não chegou, e nem o 
caçador exterminador, com sua matilha de cães. Es:istem 
veados ele cinco especiês, a saber: o cervo, que vive nos ba
nhados, o veado-pardo, o tapororó, o virá, que vive nas mattas , 
e o branco, que vive no campo. O cervo ó raro, mas encou
tl'a-se a inda em algtunas estancias. O ~amancluá-bancleira, e 
o mirim, a anta, o porco montez, que v1ve em tocas, e qu.~ndo 
uma vara ele porcos immigra ele um logar para outro, Ja se 
sabe que os tigres andam á caça clelles ; o tatete, a pa~a, a 
cu tia, a jagua·tirica-grande e pequena, gato mon~e?., o lea~ de 
cara rajada que é muito feroz, e o baio, o guará, o guarachau;n, 
a lontra, o serelepe, com sua elegan·tv cauda, e cinco espec1es 
ele tatús, o tatú, propriamente dito, o eté, o mul~ta, o pel
lado. e o ele rabo- molle, que é o maior ele todos; a 1rara, oca
chor ro mão pellacla, o bugio-pr eto e o mico, que só se encon~ra 
na serr a do Uruguay . A ca:r ue deste qu!d ruma~o, _é . mmto 
apreciada pelos ougres aldemdos na regmo .- A,"e~-sllvestres . 
A variedade elas aves sylvestres neste mun . e. lmmeusa e 
ser ia enfadonho cnnumer al-as todas. Existem a Jacutmga, _o 
macuco, que fo r nece excellente carne . Os ovos do macuco sao 
do tamanho dos ele perú e de u ma co.r ve t·de mu;to elef:$ante . 
O urú, que é semelhante a u ma galhnba garnt z~, e a na!!' em 
bandos e que fornece excellen te carne, e que sao face1s ele 
matar,' por que semelhante á gallinha, depois, que so_be para as 
arvores all i fica o inhandú, a sa racura , o Jacu, e mmtas out ras. 
- Abelhas sylv~st•·es . As florestas das r egiões, abundam em 
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mel e cer a, sobretudo, depois que se aclima tara m e criar:1m 
em es tado sylvestre, as a bel bas vin das ela E uropa, as quaes for
nece m muito mel e cet'1< nos mat tos . . . - Peixes . Alguns 
elos rios do num. são a bundantes em peixe e outros são 
pouco , devido ás g t·a ncles quedas d'agua , c1ue impedem a s ubida. 
Os peixes mai~ comt}luns são os seguintes , de escamas : pirajú, 
ou dourado, punaçu, p iavas bra ncas e prelas , voga, tra hyra , 
piracanjttva , pit'api Linga, gl'um::tlam, peixe espada, sa icam, 
lambary, JUan na, pe i !(~ porco, cascudo, etc ., etc, ; ele pelle 
li sa : surttby, bagr e, j uil di;J,- pl'eto, j nncli á-amarello, roncaclor, 
pintado, rnuçum ou inguia , etc ., etc . Os peixes ma is es ti
mados, são, o pit·ajú- novo, a piava, a tt·ahy l'a creacla , o pin
tado, e o juncliá- amarello. No Uruguay abunda o ;j a hú, o 
1)acú, o peixe a r mado e muitos outr·os que deixamos de men
ciona r. - E stradas . A estrada ele 1·odagem da Cruz-Al·ta a té o 
Pinha l est á, s i t.uadu ern cima da serra de S Mar tinho, e em 
seu ponto ele bi fut•cação elas coxilhas, r a mifica-se. ella, seguir:do 
pelo alto da coxilha que separa as aguas elo P1 ra·t1mm ate u 
Villa de Santo Angelo, passando pot· T u pacere ~am , Bocavel'á, 
San ta T ecla , Lag-ôa Ve rmelha . .!!;stas est r adas, pela sm1. s i
tuação nos cimos el as col;ilhas, siio naturalm ente enxutias ; e 
são muito trans i~arl as pO!' carretas , com desti no aos diversos 
pon·tos da r egião missioneir a, e se dir igem i cidade ele Santa 
:Mar ia, por emq uanto ponto term inal ela estrada de fer ro.- T o-
1)og,"a.phicL A vill a de San ~o Angelo, es t.á sHuacla sobre uma 
magni lica collina, q tte disLa um qual' to ele legua mais ou menos, 
do c:m claloso Ijuhy - Gran cle, e é sem i-cil'cnlada pot· um magni
ftco !'iacho denominado Itaquara nch ym , o qnal vai clesagual' 
no Ij uhy- Grande, dali a uma legna , e do lado oppos to é circu
lada por uma ver tente denom in ada Lagoão . A villa de Santo 
Angelo apre se~ ta uma ecli fi_cação _moderna e elegante . To~ os 
os edificios do 10terw e da v!lla , sao de excellente cons·trucçao, 
não se ve um casebre clenh·o do povo, por que a população po
br e mora -toda nos arrebaldes em chacaras, e em terrenos dis
·trib1u idos em sua maioria, gratui tamen·te, pela cumara muni
c ipal ao longo elo arroio Itaquaranchym ele um lado, e o La
"Oão do ou tr o, de 1'6rma que fi co u o povo sittlado no centro elo 
girculo ele chacaras, na p itor esca co llina . O numero de oba
car as habitadas, eleva- se a mais ele 60 . Dos an tigos ecli
Jlcios jes ui ticos , a inda exis te de pé o sumptuoso ft·ontispicio da 
egreja , construicla de peclt·us,_ magnili camente lavr a,das , com seus 
nichos de pedr a, co tl"tendo a-111cla os r espec tivos santos ele peclra 
l a vracla, e ma is algumas co l-um nas de pedra in teir.iça de ta 
manho e grossura extr aor dinaria e arti s ti camente lavradas. 
No ce mi·terio ela villa, que é construido ele pecl l'as e todo at•bo
Ti saclo, com palmeiras, existe ele pé, um a magnifi ca ct·uz 
cons·tnticla ele uma só pedra, fóra o pedestal. Esta crnz tem um 
t amanho extraorclina1·io, e é uma das obras el e merito elos je
suí tas ; perten ce u em ont!'os tempos ao povo ele S . Lourenço . 
A port a principal da a ntiga egreja, tinha os pot··taes adornados 
com bonitas pecl t·as de chl'istaes ele r ocha, embuti das com ar te " 
simetria , ele modo que, oJI'erecia u ma vis ta lindíssima. J á. não 
ex is·tem ma is esses christa,es, mas a inda se podem ver na Villa 
de S . Luiz, nos por taes do an tigo collegio, o qn al ainda es tá,, 
em paT te, ele pé, e ac-tualmen te servindo ele casa de ca mura, o 
modo d'arte com que aclo1·nav~1.m os JeSJlltas, os . portaes, . com 
as bl'llha ntes pecll'as ele chrys·taes . D<t anttga qmuta JeS u lt tea , 
a inda r estam vestigios, estão vivas algumas laran geiras, e 

. muitas arvores de hen ·a-rnate e al ,., umas de quebracho on som
bra de touro, e a.lgamas palmeira~, o mais desappareceu co m 
o tempo.- Geographicb p oliticcb. A ar ea Sltperfi cial elo mun. 
não está ainda determinada exac tamente ; os ultimas dados que 
h a sobre ell a, são for~ec i dos pelo agrimensor ~chmid th, _ que 
le van tou a pla nta do r1o Uru g- uay desde Nhacora , a"té o IJuh y
Gra ncle, e é calculada em 1i.395. 360 .000 metros qu adrados, eqni.
valentea 261 kils . quadrados. P elo eng·. Joaquim Salda nha Ma
rinho F ilho, foi medida e demarcada , um a linha meridia na do 
n orte ao sul, a par tir elo Uruguay, a té a estl'ada que d ivide este 
roun . com o ele S . .Martinb o tendo sido cravados marcos em ·todos 
os kils . O mull . de San·toAngelo ·tem por limites : ao nor te, o rio 
Ur uguay ; ao nasce nte, os m 1:1n s . d r; P almeil'a e Cru z Alta , sepu
r aclos aquelles pelo n o Nhacora , de.>cle suas ver·ten·tes em 
S. Jacob. Llté s'ua fóz no Uruguay , e elo outro lado, pelo ano.io 
F axinal ou Bugiganga, desde suas uascen~es , em S. !.acob, até 
sua barra no Ijuhy- Grancle, e por es·te abano, a"té a foz do no 
Conceição, e por este acima a-té a se rra do Cadeado, e por es·ta 
a té 6 Ijuhy sinho e por es te acima aM suas cabeceiras em 'l'u
paceretam ; ao sul, os m1.tns . de S . iVla rt inho e Boqueirão 
de S. Thiago, separados, o primeiro pela estrada geral de car
r etas a té o campo novo elo Tjuhy, e dahi seguindo a }Jicada que 

pass a o mesmo campo, e se dirige a Santo Chri sto , a·té o rio 
Comancla hy, e por e s ~e abaixo até sua foz no Urug uay , e por 
este acim a , até o pon·to ele partid a,' na foz elo Nbacol'á. O mun . 
divide- se em quatro clis trictos de paz que o são tambem ele 
sttbclelegacia . A villa é séde do tet·mo ela c0m. Tem alistados 
350 eleitores, inclusive S. Luiz Gonzaga . Em div isão eccle 
siastica p ertence á di ocese elo P or to-Alegre , tem uma. val'a 
ecclesiasti ca , cujo Yigario é o mesmo parocho. - Glima .• 
O clima do mun, ele Sa.nto Angelo é ameno e t emperado. Não 

·se conhece m aqui moles tias endem icas , e é muito proprio pa ra 
agl'i cul l.ura .- CommenJio. O commercio ele impor tação · elo 
mun. con siste em fazendas, m olhados , ferragens, louças e miu
dezns, d~' capital cb prov. e el as praças ela ft·onteil'a . A ex
portação consiste em aguardente, f um o, mella clo m pacluras, 
fa rinha ele mandioca, milho, feij :lo e herva-mate . A her va
ma~e é u rna das fon tes ele riqueza elo D1U11.; em tempos, a ex pol'~ 
·Laçao des te proclucto er a ele milh a,res el e a rrobas, ho.J e um tanto· 
decadente, devido ao m:io aco nd iciona ment o, que vai melho
r ando, em breve attingir[t a um gl'úo ele g l'a ncle pt•ospe
ridacle , A herva-ma te é a r.iqaeza na·tara l ela gr a nde zona que 
margeia o Ul'U f:l" uay . Gl'ancle parte d os hervaes, es·tão situados· 
em ma tos cle volUtos e que ·tem gr ande i nJhtencia no valot• das 
teu as; pot· emqua tr to são estas hervas exploradas por grande 
numero ele habitantes elo mu n. A exportação ele gados das 
inuum er as fazendas ele criaçiio, é consiclera,vel, os qaues seguem 
para as xarqueacla.s , ela Cachoeir <" , Pelotas e P orto Alegre . 
O mun ·tambem expol'ta beslas em r egular escala, paraS . Paulo. 
E' pl'incipalmente nestes t res r amos ele expor tação que co nsis te 
presentemente, a riqueza elo mnn . , porque a exportação dos 
outros procluetos a inda é feita em peque na escala, av ttl'tando 
unicamente, aguar cletrte, fum o e feijão. Os meios de ·transporte 
são cal'l'etas e cargueiros e as vias de ccmmun lcacão são as 
es·l;ra clas , no geral excellente s, Não h a navegação; apeza.r ele 
ter rios per feitamen te navegaveis nu época elas aguas .- !lgti
cultnrcb. O mun. ele Santo Angelo, é como todos os ela r egião 
missioneil'a riqnissimo pa ra a agricuHura, ass im como para a 
i nclustria pas·tol'il. Acc1·esce, favorenclo o desenvoll'iment0 fu
t nro el a agricultura nes ta r egião e mun .. as vias ele commu
n icação ar tiliciaes á. quaes já nos refe1;imos e as natur aes, 
cons tituiclas pelo Urnguay e algm1s affs . co mo sejam os 
rios : Nhacorá , San ta R osa , Santo Christo , Boa Vis ta, Co rn an
clahy, Ijuhy- Grancle e Piratinim, de cuj a n avega bilidacle, a,té 
um cer to numer o ele leguas acima elas suas barras , temos no·ti
cias ele pessoas ficlecli gn as e dados de antigos explorador es desta 
r egião ; rios cujos galhos col'tam a r egião, a fi carem ·todos os 
nucleos coloniaes, que se esta beleçam aqui, ba nh ados, pelo 
menos, cada um pol' uma vertente per enne . O Ijnh_y-G rancle-, 
cujas pr incipaes cabebeiras são o rio Palmeira e o Ijuhysin~o 
(ou ljuh y-mirim) !"[Ue tem suas nascen~es em Tupace r e ~am fo1 
explorado em1857, verifica ndo-se ser na veguvel na dist ancia ele 
·treze e meia leg1 tas ele sua fóz a-té u Catadupa de Pira p6 clefl'onte 
de S . L1tiz. Es te rio é margeaclo pot· t et•ras devolutas , em seu 
ma ioe ctu·so, e onde podem ser es tabelecidos nucleos colo
ni.aes co m gt· ancle valrtagém. Os procluctos naturaes dest a zona, 
como sej a m os fornecidos pelos hervae.s ( i lex l)a,?·agucbye nsis) 
que occupam, uma grande pa r te clella, podem ser t r ansportados 
de preferencia, po1· estes rios , deixando de ser fei.tos por longas 
es tradas, e por canetas puxadas a bois, como o é presentemente . 
A travessia elas carl' etas e anim aes., nos clo tts Ijuhys, é feitu em 
balsas Cflte compor tnm o peso ele qua:tro carretas . O rnun. ele 
Santo Angelo é tambem excellente pura <t indust,ria pastoril. 
Os ca mpos cln mun . , são sem contes taçito, melhores elo que os 
ela fron teira e i nterior elo .!!; s taclo, pa ra a criação ele gado 
vaccum , desde que se de o sal com a bunclancia, durante os 
mezes de agnsto a. março, s6mente clta·ante os mezes quentes 
mas Loclavia , são mais v11ntajosos os c11mpos qnc ·teem m attos: 
onde os gados se a brigam elos rigorees elo inverno ; felizmente 
é o que o mun . possue em grande ahundíJ.ncia pade clelles 
tapetaclos, por· delicadas e nntl'itivas uas ta'"'ens a'buoclantes em 
pitangões, c1·escimães, taqu arães, e tc: clon~le n~ fim elo inYe1·no 
sabem os gados com pello fino e gordos . Mais out ra vantagem 
oJl'er ecem os campos ele missões ao es tancieiro, que é, a dos gados 
nnnca sen tirem as maus eftilitos elas seccas no verão, pol' mais 
assolaclo1·a que seja , como por exemplo, foi u ele 1877. Emqua,nto 
nesse anno, na fronteira elo Es tado Ori enta l, e outros Jogares, 
morriam milhares ele rezes, pot· fal·ta ele a{l'uas nos ca mpos. 
vendo-se os e3·ta ncieiros na contingencia ele conduzirem seus 
gados para as margens elos rios, ulirn de nilo morrer tudo ele sécle, 
es tavam os gados aqui gol'dos e havia abundancia ele agua . Este . 
facto é devido a serem aqui permanen·tes innumeros manan ciaes, 
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''isto que são alimentados pela humiclade elas mattas e fot·!es 
ondulações do terreno. Pelo que temos dito é o que ftca arr.
p lamente demonstrado, as terras do mun. são excellentes pat·a 
agricultura e como bem d isse um profissional distinctiss1mo, o 
futuro elo R io Grande es tá na Re,.ião Missioneira. Não h;t 
pois escrttpnlo nascido por informações ligeiras, que possam 
del'l'oç;ar opiniões baseadas na obsenação, procurando tomat· 
inaccess h•el a colonisa io a qualquer zona, especialmente a uber
rima Regiiio Missionei ra . As ten·as que margeam o Urttgttay 
e se us aíl's. , em sua maior parle devolutas, são ele ttmtt 
fert ilidade espantosa, como as melho~·es terras _elo Estado . Por
tanto emprehendicla uma corr ente de Ill1IDJgt•açao para colon•sar 
estas terr;ts , e desi~naclos os lotes pnra o estabelecimento de 
cada nm colono, onde elle possa estabelecer -se definitivamente, 
não demorará que, pela t'iqueza. na~tnal elo solo, se.1 a clle prodi
gamente recompensado dos sacrificios de seu trabalho e longa 
jo1·nada, sentindo sua alma, innundacla ele verdadeit·a alegria, 
pela luxuria e viço de suas plant:1ções e producção espantosa . 
Povo11;da eata região ele algu ns nucleos co lontaes sel'á corn cet·teza 
uma lon te ele enor me r1queza para o Es·tado, e pa.ra os muns . 
missione iros, desde que, uma aclmini~tração séri:t e patr iotica 
zele por S!la prosperidade. Pal'te alguma elo Estado, póde 
disputar <t primasia ele lerms para a a"Ticultura á Região 
i\Iissioneira. A cttlt.m·a di~ canna de assuca:·. sobretudo demo
verá, nilo só o co lono naciona l como o esLrangeiro. a cu!Lival-a 
ct·eanclo-se engenhos, não l'allando lop-arcs npropr iadi<s imos para 
esse fim, onde, reun ido ao solo excetlente, existam rios com as 
queclas precisas para a fundação elos mesmos; tornando- se, 
senão o ass,Icar, ao menos a aguardente, mellado e rap:tcluras 
uma fonte ele inclustria para os povoadores da região . Dentt·e 
as cul turM, que em pequena esca la, se cccupam os agr icultores 
deste mn n ., destacam-seus do fumo, que é de s1tperior qual i
dade, e a da canna de assucat•, qne for11ece supel'iot· aguardente 
para o consumo, a mandioca, e o arroz que produz em <tbun
clancia, e a h erva-mate . O futuro da Região i\Iiss ioneira 
depende unica1llenle de nucleos colon iaes, engenhos centr aes 
e nm<t vü\ ferrea que, atravesse este abençoado solo As colo
aias, que aqui se creat·em, tem um fnturo i11calculavel, e terão 
gt·ande vantagem sobre outras já estabelecidas no Es\ado, 
embora mais pt·oximo á capHa.l. A. difl'erença ela dis tancia será 
compensada pelo estado natural ela conservação das estr adas 
que cortam o mnn. e a região e pela prodigiosa uberdade elas 
terras ele cul tura. O consumo dos pt·oductos coloniaes ele 
qua lquer mun. da região, principalmente elos que margeam o 
Urugnay, ~ seus importantes aíl's., serão divididos pelos 
d iversos povos ele missões sendo deste modo, o preço de algttmn. 
fôrma, indepenclen·te da diminu ição, que por ventum se JUl~a 
sotl'rer, pela co ncurrencia d;~s colonias situadas proximas a 
Santa llf<~t·ia . O conhecimento ele que cada um elos muns. de 
missões, conta quinze mil almas, approximaclamente, sempre 
que a agl'ictutura esteja nelles desenvolvida, nos fot·ça {L con
clusão ele que a colonisação em qualqu r delles, produzirá o 
quanto requer todas os ci rcumvis inhos; estendendo-se as ne
gociações eles proclnctos agricolas, e exclusivamente os especiaes 
ela zona elo Uruguay, bem como os elos hervaes, atê a capital 
·do Estado . Acresce t:tmbem a circnmstancia da Sl tperioriclaue 
dos campos desta regi ão para a inclustr ia pastol'il, já per fei 
tamente constatada. O gados deste HHl!1 . , são de mui to me lhor 
qualidade, do <Jue os dos muns . elo sul elo Estado, em conse
quencia do cruzamento das raças bovinas, importadas do Es
tado de S . Pau lo . Alem de mu itos estancieiros, ti vemos o pa
t ri otico finado Dr - Antonio Gomes Pi nheiro Machado, o qual 
n o anno ele 1860, im portou para a faze 11cla ele Pirajú, gados ele 
raças Sttperiores, e cloucle a nnualmente sabiam pas tores para 

. tocht a parte . O cruzamento do gado de raças, com o ct·eoulo, 
decenclente elo pri müivo gado in troduzido pelos jesuítas , me
lhot·on extraor dinar iamente a especie . A Região i\Iiss ioneir a, 
promette pelos eleme ntos uaturaes ele que d ispõe, set' no futuro, 
inquest ionavelmente, a região mai.s r ica do Estaclo : cons ide
raFJ.do, não só, a super ior idade de seus campos para a industria 
pastoril, co_mo a uberdade de s11as ter ras, par a ~t indnstria 
ao- t·i cola . Sao w numeros os r1 os, at•rolos e regatos Cl'le banham 
a ~·e,.ião e as virgens florestas que bordam o magestoso Urugnay 
Jjuhy-G1·ancle, Co nce ição, I irat.iny, J acli!'Y e out ros r i?s · . !!:' á 
superioridade de su~s terras, e tt naveg-açao ,mesmo pen odtca ~o 
Ut·ugnay e suas af!s., e o cnlttvo da het•va-mate , que hao 
de influir poderosamente, par<L o~eu eng- ranclec tmento futur~ . 
Só 0 m un . ele Sa nto Angelo, .J<t exportou annualmente mt
lb ares ele arrobas de l1 erva-ma te, e posto C!!'e seus extensos her
vaes, que outr'ora eram todos nac10naes, tossem estragados e 

devastados pelas podas, por um systema barbaro, e devastador 
com tudo estão de novo se criando com consideravel vantagem 
visto que presentemente os hervaes são, no gera l propriedade 
par tic ular, alguns por dit•eito de posse, outros por compm feita 
ao Estado, acontecendo porém, que os seus propr ietarios, além 
de zelarem a preciOsa a rvore , amcla a cnltivarn em o-rande 
escala, C<:J!DO por exemplo, o cidadão, Ca rlos Jung, do Ca~·aj[tsi
nho, que .P possue na sua qmn ta, cer ca ele t res mil ar vores. culti
vadas todas por lllle . A navegação do rio Umg-uay, influii· li. po
derosamente, tambem para o engrancleci:nento d<t região. Com 
dispenclio não mu ito avultado pode-se tornar este rio navegavel 
ate o Sal to do Pipiri -Gnassú. !!;' preciso unicamente desobstruir 
:tlgumas insigniJicantes cachoeiras, sendo as principaes as elo 
Butuhy, Ilha-'Quadrada, San ta Maria, e Santo Isidr o, as queas 
nas aguas baixas, embat·açam a navegação. Conseguindo- se 
esses melhor amentos o Uruguay, se rii perfeitn.mente navegavel, 
com as aguas medias, atê a futurosa c lonia militar do Alto 
Urugtwy, e com estes melhoramentos aJTlu irá cem cel'teza, uma 
immi gTação européa para se estabelecer nas uberrimas mattas 
que margeam este rio.» 

ANGELO (Santo). Co lonia elo Estn.do do R . G. do Sul, 
no mun . dn. Cachoeim. banhada pelo rio Jacahy, creada 
em -1857. Occnpa uma área de 18. 698 hec~ares , elos quaes 
apenas 2.240 são cult ivados. A pop. é de 4 .008 habs . br a
zilei t·os (L85i). allemães (L582), austriaccs (227), francezes e 
snissos. Tem duas eschs., tt·es fabricas de cet•veja, tres ele 
cortumes, quatro de car ro as, tt·es ele lombilhos, seis ferrarias, 
t res a i faiatarias, sete sapatarias, quatro marcenarias, kes 
olari as . uma de charutos , etc. Prod uz farin ila ele m ilho, trig-o 
e centeio, fari nha de mandioca, aguardente, melado, oleos, etc. 
E:i:por ta milho, feijão . arroz, rar inha , batatas , cerveja , arr eios, 
carretas, couros, no valor de 85 a 90:00\).3 . Foi elevada a fl'e~ . 
com a invocação ele S . Bonifacio pela Lei Pro v. n . 1529 de 4 eLe 
dezem bro ele 1885, tendo sido elevada acur::\to pela ele n . 469 
de 2.2 ele novembro de 1861 . 

A NGELO (Santo) . Ribeirão do Estado ele S. Paulo, no num. 
elo Patrocínio de Santa Isabel. 

ANGE LO (Santo)- An·oio do Estado do R . G . do Sul , aif. da 
margem esq . elo rio Jacuhy . 

ANGELOS . Ribei rão do Estado de Minas Geraes ; banha 
o mun . llo R io Novo e desagtta no 1•io deste nome . 

ANGERSTEI N (Baixo ele) . O Capitão de F r agata Vita l 
de Oliveira (morto em Cur upaity a 2 de feve reir o de -1867) 
no se tt Rotcii'O da Co.1ta do B?-cbsil d iz á p . 2 o segui nte: 
"Convem notar, antes ele passar ad ian te, que a lgttns nutppas e 
roteiros mencionam que ao mar da barra do 1·io lvfosso•·ó, na 
distancia ele 25 milhas a rumo de8o NO . , e pot· 30° NO . da 
ponta da Redonda, foi em 1845 encontrada uma !age com 
o l'undo de 15 palmos, a qual se denominou Baixo ele Anger;;tein 
(nome do navio que primeiro a desco briu) . Es~á e li a na lat . 
4o 321 3011 S . e long . 5o 55' 21" li: . , segundo as explorações 
feitas . Não foi possivel , porém obter-s- u m reconhecimento ele 
sua posição . por mais esforços que se empregasse. não se 
encontrando ntesmo pratico algum c1ue de semelhante perigo 
desse noticia . O recente nanfragio elo vapo1· inglez Midge 
naquella mesma a l tur a em viagem ele Live1·pool para Bombaim, 
veio em apoio dos que pensam na e xis tencia ele semelban te 
baixo, mas segundo o ex t•·acto ela carta de John Bouch, mestre 
do br igue Angerstein , e. crip·ta elo rio J aguaribe em 15. de 
dezembro de. 1830 e publicada em a bril ele 1832 no Nav.twal 
l'vlagcbzine h a sem duvida confusão entre o batxo mencwnaclo 
e o elo João ela Cunlla ele que adian te tratar emos •. . No 
mesmo engano cahiu 1!:. Rodrigues (capitão de fragata ela 
mar inha napoli tana) no seu Gttidc• Gene,-ale da <.:os•;t do BraZll , 
publicada em 1854, confundido os tes clous ba1xos . . . " 

ANGETGÉS. Sel vagens que h abitn.va~;n as ma;gens do r io 
Tocantins . Eram intrataveis. Sua e:ustenma é attesta~a 
pelo capitão F r anciscn _de. Payla R ibeir o, no ~eu. R?f.ctro 
ela viagem que, em 181;:, , tez as capttan rns do i\Iaranhao e 
de Goyaz. 

ANGIC.AL. Villa e mun . elo Estado ela Bahia, a 6~ kils . de 
Campo Largo . a cujo mun. per tenceu . Orago San t An •:a elo 
Sacrame nto e diocese a rchiepiscopal de S. Salvador..: Fot- lhe 
concedido o t itulo de parocbia e;n 1821. Tem 10.!)88 habs. 
Comprehende o pov. Varzea.s . Em 1881 altslar a m- se nella 
71 eleitores . T em dutts eschs . pubs . de mst . pr1m . Agenc1a 
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do correio, creaela pela Pot· laria ele 16 ele setembro de 1884. 
Foi creacla villa em julho ele 1890 . 

ANGICAL . Log. na com . de Barras e Es·tado elo Piauhy. 
ANGICAL. Ilh a do Estado da Bahia, no rio S. Francisco, 

ent're os povs. ele i\Iata-fome e Prepicé, abaixo do rio 
Paramit·im. No mesmo rio ha outra ilh<t elo An gical prox im o á 
villa elo Remanso . 

ANGICAL . Ilha elo Es tado ele Matlo-Grosso, no GLlaporé . 
cerca ele 100 kils. abai xo elo rio Verde, em frente a Barranca 
Alta . Ha OLltr a 66 kils. ac ima do mesmo rio Verde, e ntre as 
do Borba e das •r res Bocas ( Dr. S. da Fonseca . Dicc . 
cit.) 

ANGICAL. Réo elo Estado elo Maranhão, aJT. ela margem 
esq . elo rio das Balsas . 

ANGICO . Log. elo Estaclo cl} PeL· nambuco , no mun . de 
Bom Conselho . 

ANGICO . Uma elas estações ela E. de F. elo Camocim a 
Sobra l, no Estado elo Ceará, entre Granja e Pitom beir as , no 
kil. 43.780; a 73m,99 ele altur<t; aos 3° 12', 46", 19 de l at. 
S. e 2D 30' 43",85 de long . m. elo Rio ele Janeiro ; inau
gura~a a 14 ele março ele 1881. Dista 191<,335 de Gr anja e 
35k,3::>3 ele PJtombe tr as. 

ANGICO. Lagoa elo Estado ele Pernambuco, no mun. ele 
Bom Conselho (Inf. lo ~ .) 

ANGICOS. Villa e mun. elo Estado do R. G . elo Norte, 
na com . de Sant' Anna do Mattos, p t•oxima ela margem di r. elo rio 
Patachó (nome ele uma ·tribu de selvagens), trib. do P iranhas ; 
e 252ldls. da capital, 48 de Sant'Anna do Mattos, 'i74 de T ouros 
e 84 de Macáo. Clima quente e sauelavel. Informações re· 
cabidas da localidade dizem, umas, que Angicos foi pl'imi
·t ivamenle uma alcleia com o nome de S. José dos Anjos, 
ou·tras, que fo i uma fazenda ele criação pertencente ao te
nente .Antomo Lopes V tegas, tendo obttdo o nome ele . 
An.,.icos ele uma porção ele arvores elo mesmo nome que, 
naq~elle tempo exis tia na circumfere ncia elo Olho cl'AgLla, a 
pouca eltstancta abatxo da vllla. Sua egreJa matn z tem a mvo 
cação ele S . José e depende da diocese ele Olinda. Era ca pella 
filial da matriz ele Sant'Anna elo Mat·tos, A Lei Prov . n. 9 
ele 13 ele outubro ele 1836, em se u art. 1, desmembrou-a da 
mesma matriz e elevou- a a egreja parochial. Seu ·terri'tol'io 
fazia parie do mun. ele Assú (Princeza). Por acto do ex
tincto Conselho Presidencial ele H ele abril de 1833 foi elevada 
á categoria de villa . A Lei P J'OV. n. 26 ~le 28 ele março ele 1835 
supprimiu-a, mandando reverter o terntor10 de seu mun. para 
a villa da Princeza, donde h aviastdo desmembrado . Em vlt·tude 
da Res. Prov . n . 9 de 13 de out~bro de 1836 (art. III) foi 
novamente desl igada da cidade do Assú e i nstaurada villa 
com a antiga denominação: ExtinC'ta por mo·tivo de t ransfe-:
rencia ele sua séele e paroch1a para a pov. do Macau pela Le1 
Prov . n. 158 de 2 ele ou·tubro ele 1847, foi res taurada ainda 
uma vez como parochia e villa pelo art. li da Lei Prov. 
n . 219 ele 27 de junho de 1850 . Foi desmembrada da com. 
ele Macau e incol·pot·acla á de Sant' Anna elo Mattos pela Lei 
Prov. n. 845 ele 26 ele junho de 188.2 . Tem duas eschs. publs . de 
instr. prim . , Cl'eadas pelas Leis Pro v. n. 223 de 17 dé setemb ro 
de 1851. e n . 497 ele 4 ele maio de 1860 . A pop. da Vlila é ele 
5. 700 habs . Cultura de algodão, mandioca, milho, feijão e 
al'L'OZ; cl'iação ele gado vaccum e cavallar. l!:m 188'1, alistaram
se nella 160 eleitores . Como ·term o, pertence u á com. elo As~ú . 
da qual a Lei Prov. n. 644 ele 14 ele dezembro ele 1871 des
membrou para ineorporal-a á com : de Macau. F oi ann exa cla á 
com . ele Sant'A nna do MaLtos pela Lei Prov. n. 845 ele 26 
de junho de 1882 . Sobre suas ~i visas vide ar t . II cht Lei Prov. 
n . 29-1 de 19 de agosto de i8<l4. q_ mun . é dividido em el11as 
partes ; uma criaclol'a , que se compoe elos logares I?eelreg:osos, e 
outra a"'ricola que abrange as varzea~ elos nos, l'lacllDs, 
mattos 'efe a risc'os e o cimo elas serrM ·,· E'. banhado pel~s rios 
P atachó ou Patachoca, Sal""<tclo, Ceara-mu·1m e por d t versos 
affs. clelles; e percorl'iclo pe~as serra~ elo l<' uztl, Negra, ~ombo 
e Verde . Comprehende os povs. e logareJOS denommados 
Jardim, Serra do Bom Fim, Carapebas, Lages , Catçar a elo R10 
do Vento, Gaspar Lopes e Logradour o. 

ANGICOS. Log. na com. de Itapicurú, a 15 kils. claChapa
clinha e na estrada que vai pat·a a Va rzea Gr~ncle, no Es Laªo 
elo Maranhão . Em 1839 et•a esse ponto guarnec1clo palo cap1ta o 
Pedro Alexan drino á f rente ele 163 praças. Tendo feito juncção 

ele suas forças com as elo tenente-corouel João José Alve3 de 
Souza. foi assa l tado inopinadamente pelos Balaios. Veuceram 
os r ebeldes e pratic&ra"' actos ele horror, anancanclo os olhos, 
e col'ta nclo as orelhas, tit·a nclo pedaços ele came ao dito capitão, 
ao tenente-coronel e aos outros officiaes ainda vivos I 

ANGICOS. Log. elo Estado elo R . G. elo Norte, no mun. de 
Apody. 

ANGICOS. P ov. elo Estado ela Bahia, no mun . ele Cari
nhanh&, a 23 ki ls. ao N. des ta villa, na ma rge m ese1 . elo rio 
S. Fr111ncisco. 

ANGICOS . Pov. elo J~ stado ela Bahia, á margem clir. elo rio 
S. Francisco, ac ima da-villa do PambiÍ. Tem uma .casa de 
oração da invocação ele Santa Cntz, sobre uma collina . 

ANGICOS . Pov. elo mstaclo da Bahia, n a margem esq . elo rio 
S . Fra ncisco, entre Sentocé e Riacho ela Casa Nova, proxima da 
pov. Urucé ele Baixo (Halfeld). 

ANGICOS .. Pequeno arraial do Estado ele Goyaz, no mun. 
·de Sa nta Luz ta, 1,!<1 ln ls. ao NO. 

ANGICOS. Estação ela E. de F. ele Alagoinha,s ao Juaseiro · 
no Estado cht Bahia; en·tre as es tações ele Umburanas e Olho~ 
cl' Ag Lta . a menos ele '100 k ele Alagoinhas. 

ANGICOS. Mono do Estado da Bahia, no ll1U11. do Brejo 
Grande . Dá origem no rio T a mancluá, a fr. elo Ourives . (Inf. 
loc.) 

ANGICOS. Serra elo Estado de Goyaz , es tende-se eu tre os 
rios Maranh ão e Tocatltinsinho. ( Almanak ele Goya?:, i 8S7). 

ANGICOS . Ilha e corre:;to do Estado ele Minas Geraes, no rio 
S. Francisco, pouco ac im a ela foz do rio Pardo. O corrego 
desagua na ma rgem esq . 

ANGICOS. Rio do Estado ela Bahia, banha a com . do 
Mon·te Alto e vai para o rio ela,s Rãs, aíL elo S . F1•ancisco. 
E' pequeno, mas não secca. Recebe o rio d0 Gentio ou Volta. 
(In f. loc . ) 

ANGICOS. Rio elo Estado da Bahia. clesagua na mar .,.em 
dir . elo d o S . Francisco,proximo á p~v . do seu nome e acima 
ela villla elo Pambú . 

ANGICOS. Rio elo Es ~aclo ele Goyaz, corre na dit•écção de 
S . para NO. e vai desaguar pela margem esc1. no rio Maranhão, 
ali. elo Tocantins. 

ANGICO TORTO. Log. elo Es tado elo R . G. elo Norte , uo 
mun. de Trahiry . 

ANGICO TORTO. Riacho elo Estado ele P et'llambuco , no 
mun. da P ejehú ele Flo1·es. Desagua no 1·io Pajehú, 

ANGIQUINHO. E' assim denominado um dos saltos ela 
mages tosa cachoeira ele Paulo AITonso, no l:'io S. Francisco. 
Foi vis i Lado por D. P edro ele Alcantara, ex-imperador, no dia 2 
de outubro ne 1859 . 

ANGOL A. Ribeirão do Estado ele S . P a ulo, no mun. de 
Jacarehy. Corre para o P ara hyba elo Sul. 

.ANGOL AS. Arraial elo Estado de Minas Geraes, no mun . 
da cidade ele Paraca tú. 

ANGRA DOS REIS . Ciela,cle e mutl, elo Estado do Rio 
ele Janeiro, sécle ela com . de seu nome ; edificaela sobre uma 
pequena planicie cercada de morros, que se prendem á serra 
elo Mar; em frente ' da bah ia ele Angnt elos R eis; aos 23o 19' 
de lat. S. e 35° 11' el3 long . O. e a 133 k ils . O. ela cidade 
elo R io ele Janeiro, ligada ao Rio Claro e a Mangaratiba por 
estradas . Tem os segLlintes eclificios: Camara Municipal, 
Caclêa , Matr iz, conveutos elo CaL·mo e Sa nto Antonio, es le em 
ruin.as! c:tpellas ele Santa Luzia e . da Lapa. T em dous 
ch a. tar1zes, um no largo do Carmo, hoJe Praça do Marquez ele 
Herva l, e outro no Cruzeiro . A egre ja matr iz tem a invocaçiio 
ele N . S. da Conceição e depende ela diocese ele S. Sebastião. 
Consta que o primeit•o templo Cjue S 3 levantou, des tinado a 
mat'riz e dedicado a N . S . ela Conceição, foi no sitio fronteiro, 
ou visinho á ilha da Gipoia (ou Giboia), no qna,l po ~ poucos 
annos perma neceu a sécle da paro chia . Na mformac;ao dada 
pel o Dr . José ele Souza Ribeiro de Araujo, que ' 'i sitou a 
ma·triz em 1743, encontra-se o seguinte : « Esta freg . já 
existia .ha 150 annos (is to é, no ele 1593), não no logar, onde está 
hoje a villa senão no ]oO'ar a que chamam Vdla Velha, em 
uma p~ nta distante ele3ta "mes ma vill a uma legtta : e naquella 
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primeira villa !Dataram os ft·eguezes a sea vigario, botando-o 
ao mar com umfl. pedra ao pescoço, por elle fazer a sua 
obrigação : este1re sete an nos sem n ovo viqal'io, porque os 
prelados em castigo claquelle desacato, lh'o não quizeram 
dar a esle povo: desta mesma ft·eg., que foi no se u principio 
muito extensa, se desmembrou a de Paratii, h averá 80 ar11~os . » 
Monsen'bo t· Piz<ll'ro, no v oi. li de suas 1\lerns . Htsts . , 
p. 61, diz : << Despovoada a sitttação pr imeira, onde os 
commoclos el'am pouco sufficien!es, e o porto do mar menos 
apto para entabolar a negociação do paiz '· que cada dia se 
augmentava. e descoberto s itLO ma1s convemente, ~ a cltstancta 
de um a legua ao N. , nelle fundou o povo a sua v1venda pelos 
annos de 1624 . Em consequencia da mudança, fo i tamb2m 
necessario que se l evMtasse novo templo, para cujo efl:'e i to 
requereu a Camar a ao prelado aclministrado t' Matheus ela 
Costa Abor im, que lhe designasse terreno competente, como 
designon no dia 15 ele fev er iro de 16'26, demarcando 
o espaço ele 1-10 palmos ele comprido, e 61 ele largo para a 
egreja, no meio do plano circnla clo ele morl'O<;; e para adro 
e ce miter io, 80 pa lmos clianLc el a porta pl'incipal, 60 nas 
costas cln. cape lia m61· e 50 de cada lado ela egreja . Benzido 
o chão nesse mesmo dia pelo prelado, e balisaclo co m cinco 
cruzes, no seguinte 16 se lançou a pt·imeira pedr,t, onde 
fóra clesl in acla á construcção elo altar mais nob t·e ela freg . 
da Vi l la ele N . S. ela Conceição, que se cleclico ·t aos Samos 
Reis Magos . De entiio rm taclo o povo para as clespezas pre
cisas , por del iberação da Camara, se Lraba lhou o novo edi
ficio, até mu ito de pois ele :1730, em que, pot' eOlcacia do 
zelo elo viga rio padre Luiz Nogueira Travaços , se fi nalisa
ram as paredes, fabricadas com pedm e cal. Entretanto 
serviu ele parochia a egreja elos Padres Capachos, dedicada 
a Sa nto Anton io . Auxiliach\R ascontribuiçõ3S do povo pela 
provisão de 8 ou ele H ele fevereir o de 1714, qtte mn.ndou 
a Fazenda Real contribuir com cem milréi~ em cada um ele 
tres a nnos successivos para a ob1·a ela capella-mór , cuj a 
Ordem se repetitt em 29 ele novembro ele t7i5, e ele outra 
Provisão de 29 ele janeiro ele 1717, que estendeu a duzentos 
mil réis a· qua ntia, com que a mesm a Fazenda Real deveria 
concorrer em cada nm ele ·tres a nnos, se completou o tem
plo n o seu material mais preciso : porém esfl'ianclo os fre
gttezes na continuação das daclivas a ultimar a constt·ucção 
e ornato do> altares, que ahi se ach am collocadcs, pediu 
a Camara a El-Rei por Carta de 4 de fevereiro de :1749 
uma esmola, com a quallinalisou toda obra ... ». Seu nome 
primitivo foi villa ela Ilha Grande, tendo sido elevada a 
essa categoria em 1608 ou 162-! e installada no seu logar 
actual em 27 ele j aneiro de 1829. Em -1835, a Lei Pro v. 
n . 6 ele 28 ele março elevou-a a cidade e deu-lhe o nome 
ele AnrFa elos Reis. Além da egl'eja malriz, possue a de N . S. 
da Lapa, construída pot· Balthazar Mendes de Araujo com 
Provi são elo Orclina rio de 17 ele novembro de 1752; a de Santa 
Luzi a : o convento elos P adres Ca rmelitanos, fundado em Jogar 
proximo ao mol'l'o da F ortaleza em 1601; e o elos Padres 
Capucbos ela Provinci<t ela Conceição, cle_dicaclo a S. Bernar
clino ele Seu na e fundado em outro morro JUnto ao eleS . Beuto , 
e cuja primeira peclt-a foi lançacla a 18 ele junho de 1758. 
Ess" u lLi mo convento foi a principio fundado em logar cl iffe
l'ente, a 14 ele abril ele 1653, senclo dahi transferido para 
aquelle s itio que oll'erecia melhores vantagens. Seus ecl ifl.cios 
mais notaveis, além elas egrejas citadas. são a Casa ela Camara 
e a Casa cl Caridade, installacla a 2! de julho ele 1835 . Em seu 
territorio e ncontram- se magnifi.cas madeiras par a construcção 
e marcena ria . O mun. é regado pelos rios Jacuecanga, Camorim, 
Japniba, J er ltmirim, Mambucaba e outros . Em 1881, a l ista
ram-se nella 86 eleitores e em 1883 ma is ·12. Sen mun. até 
1890, al ém da parvcbia ela cidncle, comprehe nclia mais as ele 
N. S . ela Co nceição da Ribe ira, N . S. da Conceição de Mambn
caba, SS. Trindade de J acueca nga e Sant' Anna da Ilha Graade, 
es ta ultima fóra do continente, na Ilha Grande . Uma estrada 
de rodagem , c1ue· é atra vessada pelo rio Batata!, liga o mun. 
ele A. 11 ,.ra dos ReiS ao ele Man gar a tiba . E' com . ele terceira 
entr .. 0creacla pela Lei Pro v. n . 14 ele 13 ele a bri l ele 1835 e 
classi ficada pelos Dec> . ns . 687 ele 26 ele julho' ele 1850 e 
4868 ele 19 ele janeiro ele 1872. A companhia _F~,.,.fJ Ca,·ril e 
Na,;eqação S ·.tnta Cnbz publ! cott, em 1.886, um Jolheto, em que 
desc,:eve as localidades em que tocam se seus carros de ferro e 
vapores. Nesse l'olheto, lê-se o segu1llte a respe1to ele Angra elos 
Reis: 11. Cidade de cerca de 5.000 habs ., capttal elo mtw ._ (ele 
24.000), com . ele clous te rmos (o~;- _Angra? o de ~araty), lmclo 
e espaçoso porto mantuno, etc . E ,t ma1s commerc1al e ,t mats 

85- ANG 

rica das cidades elo Sul da Pro v. Limpa , pollo que as ruas 
e>tr ettas e ma l a lmhadas, a lgum as praças r a<>ularas, ao-ua. 
magniftca e em pt•oclig iooa alnmdatlcia, e por s~bra tudo Isto 
l!m cluna excelleute, p ~r tsso Cltto co:ttinuas vit•ações lhe puri
hcam o ar. A sua agt•tc ll tura, b.1s tante cle>en volvicla pelos 
processos modernos, pt•ocluz café , agu ;~ rden te, ass ~1ca r que 
exp:ll'La em quantHlacle. Deõta rtctuez:t ag•·1cola derha um com
met•cio Yalioso, qtte ma nte m importa ntes relaçõe~ com o Rio de 
Janeit•o. Angra dos Reis possue um bom numero ele e<>rej as 
algumas conservadas com es met•o, um hospital, palacio 

0
muni_: 

cipal, estação telegraphica, mercados publ icos , fabricas de 
peq ttena inclus tria, alem de muit0s precl ios p :trticulat·es ele 
notavel meracimento, ha bons es tabelecimentos de ins •ruc ão, 
e publicam- se semanal mente clous joruaes : O ;lngrense e a 
Ga::eta ele Angl'Cb. O convento ele Santo Antonio, sobranceiro á 
cidade, é um ediftcio ele vastas pr Jporções, e que pot· quasi 
abandonado, a mão elo t~ mpo vai llamnifteando todos os d ias, 
quando podia ser utilistclo com en t·me proveito num lyceu ele 
ens ino pr .Jfi ss ional . JDm Bractthy. á pequena distancia da 
cidade , es tá collocaclo o engenho cenlral con~ecliclo ao mun. e 
funclado por uma empnza nacional. Este engenho dispõe de 
machinas as mais aped'e içoadns, e os seus pro-:luctos, princi
pa lmente o assucar, são se m competencia actttalmente na 
Prov. Aincla p~ l a sua poúç:io, Angra dos R Pis impõe- se e 
é o centro para onde convergem os pt•oduct')s agr i colas elas 
numer sas povoações circumvisinhas, e cla hi a sua imp:H·tancia 
commet·cial. No meio pot·ém, ele uma feição ele viela tão mo 
det·na, es ta cid:tcle não pos>ue, como conseq ttencia, certas com 
moclicl!J,cles ittclispansavús. Fn.lLa -lhe, pov exemplo, um bom 
hotel. ill' proverbial a hospitalidade d :J ang t·ense, mas is to 
uão obs ta a que a sua capital tenha um ou mais ho teis, onde 
o estrangeiro encontt·e as co mmocliclacles laclispensaveis a quem 
viaja . Devemos suppor que a fac ilidade ele communicaçõe3 c1ue 
l he otl.'erece hoje a companhia Santa Cruz, exercendo a sua 
intluen ci.a natura l, tor nará ev idente e por c_rlo inad iavel a 
creação de um est1be lecimentJ desta nattu•eza. lii ~ i a hora 
depois ele te rmos sahido ele Angra, deixando a um lado a 
historica ilha ela Gip:lya e elo outro a enseada c1 Bracuhy, já 
o vapor n avega na boca ina ou bana elo sul, c ~1j a la rgura, deli
m i tada ao norte pel a Ilha Grande e ao sul pela ponta ela Joa
·tinga, e ele 18 milhas approximaclamente. C:Jmo consequencia 

' im mecliata da sua commun icação com o o~eano, as aguas são 
aqui mais agi ta das do que em nenhum outro ponto da travessia; 
comtudo, em tempo ca lmo, a viagem não é menos ·tranquilla. 
A' meia leg ua da bocaina, e como que envolvida por uma 
nuvem tra.usparente, appat·ece-nos, ao longe, a f reg . de Ma mbu
caba, com a sua egreja simples e cercada de pequenas casas, 
grupo este que, visto do mar e na distancia em que nave
gamos, dá á modes ta povoação um aspecto melaacolico, mas, 
deveras , encantttdor, Como as suas irmãs do li..ttoral, a freguezia 
de Mambucaba foi em tempJ um centro ele muit!l. actividacle, 
e os n avios ele cabotagem tamhem iam alli buscar os seus 
procluctos agricolas para o Rio de Janeiro . Passada a bocaina , 
entramos n o porto mais abrigado e t ranquillo ele toda a linha, 
e aqui termina a viagem ma rít ima " · Sobre a f t•eg. ele 
N . S. da Conceição ela ciclacL de Angra elos Reis diz o 
Tenente Honorio Lima o seguinte : «<J:stá a cidade ele Angra 
elos Reis collo ada em uma planície, n a encosta do morro ele 
Santo Antonio, a 2Jo 0' e 33" Sul; i o 8' e 43" em arco e 0°, 
4' e 33" em tempo, elo Observatorio A~tronomico ela Capital F e
der al 1 • Conforme já o dissemos, t eve principio es>a pa l'ochia 
no anno ele i 556 por u m povoado creado pelos filhos do Ca
pilão -mór da capitania de S. Vic9nte, AntJnio ele O li ~eira, 
em uma meia lara nja situada no logar actualmente clenot~nnaelo 
Vi !la Velha, sitio esse completamente abrigado pela ill~a da 
Gipoia, que tem i6k,5 de extensão ela Ponta da Jurubahyba a elos 
Escalvaclus. Todo o continent9 e i lhas acl_Jacentes que fo~· mavam 
essa immensa pa rochia eram, ele 1625 até 1835, conbe?'dos por 
Ilha Grande ~ ; dahi o engano ela supp:!sição ele mtlLtfJ5, ser , 

1 Milliet de S!l.int-t\dolphe, no seu Dicc . Gao.1ra,Jhico. Ilistfrtco 
e D9scripti~o, h· ad uzido pelo D1·. C~tetano Lopes de i\foura, <a a 
se!!llinte situado : - aos 23" e 4' de !at . ; 16° e 4 ' de long. O. ; e 
2\leo-u ~S a OS'. d~ cidade do H.io de J (lneit•o · 

• ;'_ . . Mas, alguns dos babitanLe3 do. vill!l. h!tvendo aSil_:tssinado _o 
virr[u·io 0 « A.rceOispo tla B 1hia » in itn.od o contt·a elles, na.o lhes qu1.~ 
m~udm·' outro; e os ha bitan 00;:; 1 ~endo-se privD;dos de todo o so c ~O L'l' O 
esp iritual se fot·am es~abelecer :~ uma. legua mat"" ou menos no "'no rte» 
e [;', fol'a.J~ inst:Llladas as autol' ída.des civis dando a est!l. nova. povoação 
0 titulo de «Vi!la da llha Grande• para se não verem inc nrsos na aui
madvet·siio do p1·e!ndo. » Mil!iet de Slint-Ado!phe . Dicc . cit . 
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aclualmente, Angra dos Reis e Ilha Gra11de a mesma cousa. 
Ele;ado esse povoado á categoria de parochia po1· Carta R egia ele 
1593 tomou por orago os San•os Reis Magos. l!.econ hecendo o 
n-overno ela metropole os L'apiclos progressos do mesmo povoado. 
por Carta Regia ele 1608 elevou-o á categ- ot·.ia de vi !la, sob a 
mesma in vocação. Nove ao nos ele pois, em 16t7, CF!anclo tudo 
ahi era a legri (L e progresso, um facto gravíssimo que tão 
infiel mente foi nan ado po1· Frei Miguel ele S. Francisco, 
no livro do Tombo do Convento ele S . Ber nardino de Senna, 
ahi existente, como sett chronis ta, empanou o bl'ilho e causou 
a completa ruína dessa villa '· _ Nã_o por esse imaginttrio 
moti vo, mas s im por uma questao 1n·t1ma . ele fn.m1lnl rtne 
cumpre-nos a<tui não individualisal-a,. um dos .Prtncipaes ha
bita1ltes dessa vill a assassmou o respect1vo v1gar10 , esperando-o 
na ponta actualmente chamada da - Cruz - armado com 
uma com'pr icla e ponteagucla . lança. Tomando as p~·ovi
dencias precisa~ pa t:a conseg;111' o fim cnmmo~o que tlnha 
em vista, esse mcl1v1dno, ao passar pela r efencla ponta. o 
vigario que ia confessar um supposto enfermo, ati rou-l he uma 
t ão cer·teira l ançada, que o in fe l iz cahio semi-morto no fundo 
da can ôa em que ia. O assass ino e seLLS cumplices que eram os 
proprios remeir·os ela canoa, no lnt1tito ele encobrirem o 
delicto, amarraram ao corpo elo vigario um:J. grande pedra , 
e atü·aram- n'n ainda semi-vivo ao f'unelo elo ma r! . .. No dia 
immed iato, não voltando o vigar io á villa, foi seu sachri s tão pro
.cural-o na si tuação onde elle !'ora chamado 1)ara fazer a con
.lissão. Ahi chegado, sabendo que o v i gar~o l_:avi~ v~ltaclo á pe no 
mesmo dia, vo ltou tambPm o sachnslao a vlil::t de 1gual 
modo, p;ua colher informações pelo ca. minh o. _l!:ram já pas~ 
·saclos tres dias sem ter-se not1c1as el o v1gar1o; e como e 
natm·al, o povo passou a fal';er. mil conjcc·turas e commen
tarios. Ao rom per elo cptar·to clta, um pescaclor sahtnclo em 
sua canoa para seu mister, tomou clirecção á ponta já r~ fe rida 
par a ahi pescar e desse modo ganhar a VJcla . Pot• casualtcla cle 
justamenLe no Jogar onde fora lançado o .corpo do infeliz 
vio-ario ahi mesmo o pescador atirou sua linha ... Passado 
te~1po,' não sen titHlo movimen1o alg·um na mesma, quiz re
·tira l-a para exammar s1 no anzol a111cla estava a tsca que 
hav ia collocaclo. Ao puchal-a reconheceu qne esta,·.a o anzol 
preso a um corpo qualquer. Fazendo um esforço, consegLiio 
retirat• a linha vindo preso nc amo! um 1 eclaço ele panno . .. 
Levando esse facto ao conhecimento dos habitantes ela. vi lla, 
exam inado o perlaço ele pau no v indo elo fundo elo mar, re
·conheceu o sachristão que eea ela batina elo vig-al'io desappa-
1·ecido . A' vist<t disso, maodaram as autoridades locaes 
e xaminar o log·ar, e por meio de um dextro merg-ulhador, 
reconheciçlo que era um caclaver que alli se achava, amarrado 
a uma pedra, tir aram- n'o elo l'unclo elo m ar já em principio 
de decomposição : er a o elo infeliz vigario ". Embora mais 

1 Disse esse chl'onistn. que o vigario fol'a assassinado por ter' 
no cumpriruento de seu d~ver com~ pa.s_tor, .vehP.mente~entc cen
sut·ado os hn.bitn.ntes dn. VLll n. pela. vHla. llcenc 10~a. que _t mham, etc . 
Diga-se sempre a verdad e : P or um ze_lo demastaUo, .o tllu ~-tre chro-
1üsta de ixou de ser fie l sobr~ essa tns Lc occurrcncu\1 . _H.ez::un as 
.chron.icas a:nti gas que o mot1vo que deu logn._l' _ao assass.m_ato. desse 
vicr:J.r lo fot ter elle nbusando da. sua poSL\'-U.O e hospltallcl:ule, 
l e~n.<lo 'a. deshonra. a'o leito conjuga.l do sen assassino . 'l'alvez, longe 
. de i1ós a. n.tri t·mativn. . esse in feli z vigario fosse daclue lles sacerdotes 
vindos de Portugal e dn. Jl esl?a.nha., c1~os quaes o gt·anc ~ p:;tdre No~regn., 
·e m ca.rt:ts esc ri ptas dn. Bu. lua, em 1o9ft, no se~ provmcrn.l em Ltsbon.! 

ssim dizia: « ... E' ce t·to, é mm_t? necessa:t·to haver homens- .« qu1 
;'l.uer:tt .J csum Ghl'istum sol!tm cruxthxum » Ca. (no Bl'az ~l ) ha cierJgos , 
lmn.s é a escorirt ,> que de la. no_s vem "'Omncs qut.ur~m.t, qua sun. ~nnt .. . » 
Dem[l.iS, por outros fados. JUlgamos que o r~[el'!do chromsta em 
questões que desabon~vam :ws cl.engos,_ e lle varrm. a te~~aa~. ; fJ.'d,and?_, 
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entretanto, os emp res tava Jactos nnportantes contt..L ·; :vt e nct ~L 
das datas . l'or exemplo, tratando. do "PICO d? morro do I•u:t~e· que 

1 ~u· npportuno tl'atarernos, ch z o chro m$ta : - « . . ·.o rw que 
e~n. og~ tomou 0 nome de «F r::tde» por te t· em os «Goynas >) em uma 
~~~~~~~e mn.egens vict im:tdo um religio.~o .CJu~ «viet·n. de :-::;: Vicent~'"' 

r'93 ensin ~ti- 0 15 os dog-mas do ChnsttantS I~l O.: . » Orn., COI~lO podlll. 
~.n.l ~- . ~ . Uado "em 15.23» quando o terrttorto que m:us. t~u:de 
ISSo e< se 'tania de s Vicente • foi rlescoberto tt 22 de pnen·o 
~orni~~~s~ , capt ~ Ju\cramo's · sufficiente est:t prova, a lêm de out;·as que 
t:mo~, ""~1~;.~~ • j:sÚfic~rmo-nos da [H'Oposiç:ã.o que ~va.nça.mo.s." 

2 A~sim nan·ou-nos esse facto o fin ado :M~JOl' Vu•gth ? Fogaça.. 
nrn dos beneme l'i tos vete l'n.nos da no.s~'l. u;dependencta, n~tura l 
da Jllm Gran'Je ~ descen dente do capttao-mor da Cttplt[l.nla d_e 
, ·• Vicente, Jniio ue :\ofout"a Foga<;n., do qual mrus n.chantc tt•aLtll'CllllOS. 
Homeut sel'io, incapaz de inventad' um fac:o com todas a:; . . cu·
cumstancias , como 0 que v im o s de naiTn._r , comad; ~amo_s como .ver 1d1~0, 
mot·ntentc quando do finado nonagenano padre Z11nbla.o, ouv1mos essa 
narrativa. mais ou menos . 

t <trcle fosse c!escobet·to o autor elo crime, devido talvez á sua 
pos ição social , e_ ao .mo·tivo . que levott-o á perpelrar ·tão 
barbaro clellcto, nao lo1 cast1gado : - ao menos não consta, 
offi.cialmente , pela just iça local. Devido a esse assassi nato , 
entenclett o Prelado do Rio ele Janeiro que não devia nomeat· 
outro parocho para a villa elos Santos Reis iVIag·os, emquau·to 
nella existissem descendentes elo assassino 1 • Os habitantes 
da villa. desanimados com essa deliberação · do seu Pt•elaclo, 
·tra·taram ele procurar outro local para levantarem uma no va 
v illa; e, desse modo abandonada a que elles julgavam 
excommungacla, consegLüram claquelie um novo parocho. 
Ha op iniões que o principal mot or dessa mudança t'o i o 
Capitii.o- m6r Antonio ele Oliveira Gago. Para nós, JlOl'ém, 
não resta a menot· duv'ida qtte foi o Ca.pitão- mór J .oão de 
Moura Fo!)'aça 2 , ass im como, que os seus ])l'incipaes c o ll 

selheüos, fora.m os Re liglosos Carrnelitanos al i i · jiL cotwell
tualmente estabelecidos "· Ora, não soffre a. menor cluvicht 
que a esses Religiosos convinha a lllLtclança ela villa para 
o local ern que actualmente se acha a cicl<tcle Lle A.ngt·a elos 
Re is: portanto, para isso conseguil1em , emprega ram ·todos 
os meios ao seLt almtnce, inclusive a promessa ele obterem 
do Prelado do Rio de Janeiro a nomeacão de um novo 
parocho -collado. Com etie ito. cleJ•am os h;Íbitantes el a villa 
principio á mudan ça em 1624 ; e. os Religio>os. Carmelitanos, 
no cumprimento ela promessa fe1ta, consegturam do Pre
larlo elo Rio de Janeiro, Dt·. Lourenç0 ele Mendonça, no 
meado por D. P hil ippe IV em 1631, a nomeação elo suspirado 
paroeho, o que teve logar no mez de março ele 1636, senclo 
nomeado par oc bo-collado o padre me~tre Rocrue Lopes de 
Queiroz. Emquanto essa nomeação não foi feita, serviram 
como vigarios encommenthtclos Frei Constantino ela Cruz 
e outros, após alguns annos ao do assassina·to já r eferido '•. 
Em janei ro ele 1625 t•eqLtereram os Camaris'taR ela nossa 
Villa elos Santos R eis Magos ao Prelado D. Matheus da 
Costa Alboim licença para CIJnstrnirem a en-reja ma'triv, 
a qual foi concedida por Pl'ovi~ão ele 3 ele 

0
(evereit·o cl~ 

mesmo anno, mudando-se o titulo pa ra - Villa ela Ilha 
Gr a nde - pelo mo ti v o exposto na nota 3 deste capitulo, 
ass im como prr lica t· defronte dessa Ilha. Chegando ;}, nova 
villa essa Provisão no dia 12 elo mesmo mez, no dia 15 
foi demarcado o loca l paea a construcção da egt·eja matr iz, 
dando- se-lhe as dimensões seg-uintes : - fr en te. 13m.2 : 
alhra 13m; e flmdo 30m,S ;; . No an no seguinte n o dia · 15 
ele fevereiro, com ·toda a solemniclacle elo estylo, o padre 
mestl'e Manoel Antonio Lobo, na qLLalidacle ele vigari6 

1 •ranto l\.fil liet de Saint-Adolphe, como outros esc riptores, dizem, 
que a recusa ele novo parocho , em do aJ'cebispo da Bn hia . Con
testamos essa. aJnrmativa co m todo o rundamento. Sendo pe noso 
para os habitantes do sul do. Bra•il a jul'isdicçiio d o Arcebispado 
ela Bahia, estando a nossa c1dade do Rw de Janetro p bastante 
povoada.. a ins tm_lcias ~e El- Rei D .. Sebastião , -:-<desa.nnexo~» o 
, 'S. Padre Gl'ego l'IO XIll, por Breve de • 19 ele JUlllo el e. 1~73, o 
territo1·ío do l-tio ele .Taneit·o)) creando nelle um a prelasut. c om 
jurisdicçã.-o ordinaria, e independente do bispo diocesano do Brn.~ il. 
A té en tão não ha,· in. Arcebispad o no B raz ll, cargo ou dignidade 
c1ue só foi crendo em 1676 peb Bulia de SS. Pad re Innocencio Xl. 
Dab i, a razão pel(l. qual dizemos que - entendeu o prelado do R to 
de JaneiL·o, etc . 

2 · Em vista. don docum entos ex is ten tes , no A.rchivo da Ca.ma ra 
de S. Paulo (Livl'. de Registros. tit. '1620, ps. 15 a 51), niio 
soti're :t menor contesta(;[o que fo i o ctup itü.o- mÓL' Jvio ura Fogaça 
quem delibet•ou a mudnn<;a da villn.. Fogaça, como procurador de 
D. Marianna de Souza Guerr a, Co ncl es::;.n. de VumelrcJ, herdeu·a do 
terceit•o donatario da Capitania de S. Vicente, el'tt quem dispunha 
de tudo nessa capitania, p ortanto, sem a.utot·i sa<.~ão sua, tal 
mudança niio ser ia ei'l'ectnacln. . A Provisão ela Co ncles~tt de Vimieit·n 
nomeando Fo~aÇtL seu procurador e cn.pitão-múr, 1:! datada de 15 de 
março de 16.2. Fogar,:a com a devida nuto1·isaçiio de Diogo de 
)[endonça. Furtado, gove rnador gent l do Bra~il, só e ntl'OU no pleno 
exercicio do C[l.t•go [1. 3t de deznmbt·o de 1623, visto que. :üé entii.o, 
estava em exercici o, Fernfí.o Vieirn. Ta.va.t·es lucra r-tenente d•o 
intruso Conde de I.Ionsanto , que n.inda mais tat·.de,

0 
usurpou os di

reitos hereditarios da referida. Condessa de Vimieiro, provind~ d'ahi 
gra nde ::s pleitos . Como: p oi s , descobl'iu Chris tianes, esse cn.pitao-mór 
Antonio ele . Oliveira. G~tgo, nas suas infonnavões a. :Mo nsenhor 
Pi~a.rro ~ 

:J Ante~ da. mudanç,a dn. v illa. prtt'[l. o novo ;;itio , ji.i. n.hi ha.v in. 
o antigo Convento do Cn.rmo, principtado n. c onstrmr-se e m i BGi. 

1• Consba que ess::t villa, pot· espaço de se te nonos, ruiio foi pt•ovida. 
da parocho. 

ü Damos ns dimensões redu~idas n metros1 po.r- Julgarmos m::U.s 
conveniente . 



ANG - 87- ANG 

geral da Prelasia do Rio de .Janeiro, benzeu e lançou, 
no dia seguinte,· a primeira pedra , como delegado elo res
pectivo prelado 1 • Auxiliados os habitantes ela nova v1lla 
pelo govemo da mctropole, que man~ou abonar . diversfl.s 
qaanLias para a. constmcção da egt·ep ma~n z, • só em 
1750 ficou concluido esse ' 'asto templo. eflectuanclo-se a 
ceremonia da benção a 4 de fevercii·o desse. anuo, sendo 
officiant.\l elo acto um delegado ele D . Frei An·h;mw do 
Desterro, 6o Bispo elo Rio de Janen·o, confirmado aos 15 
de dezembro ele 1745, e qne tomott posse elo cargo por pro· 
curador. no dia 11 de dezembro de '17'!6, l:tzendo Slla entrada 
solemne· no dia :L ele janeiro elo anno seguinte . Logo qtte 
os camaristas cl;t nova villa mandaram levantar a plan·ta 
da nom matriz. em 1G.25, cleterminar<:tm a construcção ele 
um nicho para· as imagens elos Santos Reis l\lagos que 
trouxeram ela villa abandonada, no - i\ltar-mór - sobre o 
Tabernaculo 3 • Corria o anuo de 1632. Justa mente um 
seculo .er<' pas5ado na ampulhe ta intet·mimwel do tempo, 
depois da descoberta ela bahia ele Angra dos Reis por 
M<irtim Afl"onso ele Souza . Nessa longo espaço ele tempo 
- como que pt·opoút~ümente - succedeu ttnl facto mira
culoso clig110 ele especial metlsão, e senlimos, profundamen te, 
que nos I"alleçam os elementos precisos para narrar esse 
importantiss imo assumpto ele modo correspondente ao sett 
real merecimento; todavia vamos cumprit· nosso dever. 
Os habitantes da nova e floresce n te Villa dos Santos Reis 
Magos, con·tenles e prasenteit·os, cuidavam elos seus affazeres, 
quando, ele um modo su bito em um elos dias desse anno, a 
atmosphera tornou-se densa . .• ffi<~donha! . . . Minutos depois, 
cahiu um furação desabrido, acompanhado de relampagos e elo 
t ét rico r eboar elos trovões ! Tudo era confusão na villa! .. . 
Um cataclysmo medonho pa r ela querei' absoryel·a! . • . As 
ruas , completamente desertas, pareciam um rio :-·tal era a 
força de ag 'm que, em cataclupas, por e lias corria. Horas depois, 
acossado j)elo rij o sudoeste qu-J bramia com fm·i:.t. inclomita, e 
subleva va vertiginosamente M aguas ela pacifica bahia ele 
Augt·a elos Reis, p2la barra d oeste, entm repentinamente 
um navio mercante completamente clesarvoraclo. . . em busca 
de um porto de salvamento! ..• Logo que con~egniu alcançar 
o ele Angra elos Reis, abriga ndo- se junto a ilha do Barro . ao 
arreiar a ancora, como que por llm encanto. o temporal desfeito 
acalmou-se completamente ! . .. Em seguida, do navio partill 
um escaler com destino ao porto: - era o com mandante que 
i a '' t el"l"a cumprir a sua promessa, e ao mesmo t empo mu
nir-se do neceasario para concertar as vellas elo seu navio, e 
depois seguir seu destino ... Jnd<'gando os curiosos, que sempre 
os h a, o destino elo a Iludido n a via, e qua l era seu carrega
mento, respondeu-lhes o comm::t.n clante : - « Vai com destino 
á capitania de S. Vicente, e, entre outras cargas leva para a 
villa ele ILanhaem 1

' uma imagem de Nossa Senhora ela Gon· 
ceição, ele tamanho na·tural, e ele uma perfeição aclmiravel "· 
- Embora os principaes habitantes da villa mostrassem de
sejos ele ver essa im agem, todavia, não conseguiram essa ven
tura p:n· es tar ella devidamente aconclicionada em um~ grande 
caixa, r epregacla com toda a segttrança. Perdida por isso, 
essa doce esperança, facilitaram ao referido commandante 
todos os r ecursos necessarius de que disp tmham; e dentro 

' « Benzi<lo o chão no dia i 5 de fevereiro de· i 626 pelo Prelaclo, 
e balis<tdo com cinco crules, no seguinle (16) se lançou n. pi·imeira 
pedra onde fora destinada a conslrucção do altar-mút• da freguezia 
de « N . S. da Conceição » que se- «dedicou a.os autos Reis lliagos" 
1\Ionsenhur Pizarro - J11ent01'ias Historicw. 

2 ~s~s n.uxilio s pccuniarios foram conced id os pelas seguintes 
Pt'OVISoes: - de H de fevereii·o de i714 c de 20 de novembro de i7t5 
no· valot· de i00i5, cada uma; e pela de 20 de janei ro de i7i7: 
mandando da• 200~ de tres em tres annos. D. João V, a pedido 
da. Camara., em 17't9, mandou uma esmola tle 300 ~. , Dentre os 
parochos que .servit•am nessa parocbia durante a consLt·uc<;ão da 
respec tlVn. matt'lz, mmto ef:ficazmente concorreu pa.ra a sua conclusão o 
padre mestt·c Luiz Nogueira Travasses . 

3 « .. • fora. destinada a construção do :tltar mais nobre da 
Freguer.ia. de N . S. dn: Conceição, que se dedicou aos Santos H.cis 
llragos ... ~ ~Ionsenhor Ptzarro. - iliCI)~orias Histor icas. 

4 A villtt de N. S. da Conceição ele Itanha.em, que foi conele
corad t~ com predicttmento de cttbc~tt ~e capitant:l, depo!s de rapei
lida. da. vt lh s. Yicenle a sua don'ltal'ta .c?ndess:t de Vmuetro, no 
anno de i 62'• tem um só convento de reltgws?S capu <:h os de Santo 
Antonio e!"t' rej:1. maLL·iz e a casa da. camara CUJ.O _escrtvao é_o me!(mo 
tabelliã~ a~ judicial e notas, e tambe~ um escrivao ele orpbaos . (Me -
111o>·ias tlo /11-sl itt•to Ifistoric:J ào Bm::tl) . 

elo oitavo dia, ess~ ·navio sa_h iu _?ar ra á fora impellido pela 
bnsa de lés te . . . 'I o mando drrecçao para a ponta ela Joatin ()"a 1 

c\ahi fez rumo para a de Cayruçú •. Antes, porém,
0 

d~ 
alcançar essa pont!t, subitamente, como se tivesse operado um 
eclypse to-tal do sol enl pleno met"icliano, a atmosphera tor 
~ou·s<: can·egacla ... medonha! No e:uratanto, quando a !li um 
luracao clesabnclo r~tgw. ele modo cavernoso, agttando fu:ciosa
mente as aguas elo mar, na balua de Ang t·a elos Reis. nem se 
quer as ondas davam signal de si; e as alvas e agei.s g-aivo
tas. volte.J a nclo sobrcl e llas, ele quando em quando mei·gnlha
,·am trazendo no btco uma manJuba ! Os pobres marujos, em-· 
bora acostumados a esses con trat~m pos - consideravam-se per
didos, sinão quando, por um esforço vertiginoso, filho do 
desespero elo timoneiro, orçando este a toda força o leme á 
horés te conseguiu aproar o navio, de novo, para o por·to ele
Angra elos Reis. Assim como o Craaclor tem clesignios que as 
nações e::reculam, suppondo ser pela propria inspiração ele seus 
soberanos ou ministros. do mesmo modo a- Pulchra Estrella 
elo Mar - de ha secnlo~· prometiicl<t á geração ele Abrahão, por 
meio elos elementos, sem causar a morte dos destemidos e· 
' 'elhos marujos, m ostrava deseJOS ele ficar a sua imagem occu
panclo o nicho do altar-mór da MaLriz da Nova Villa elos 
Santos Reis i\lagos, e tot·nar-se Sita solicita j)t"Ot2ctorn. Não 
comprehendendo assim o commanclante elo navio, depois ele 
appare lhal-o, resolveu-se a seguir o seu destino .. • Os habi-
tantes da villa, porém, j(L haviam vaticinado: - " Que a 
imagem ele N. S. ela Conceição ficar ia na villa, embora 
quizesse o commandante elo navio levai-a para a Villa ele 
ltanhaem . . . » Na verdade, antes do navio alcançar a ponta 
elo Cayruçú, novo e fm·ioso temporn.l sobreveiu; e tão rijos 
eram os tufões, que os masl ros do navio · não puderam aguen
tal- os; partiram-se em mil p claços ! . . . Grande quantidade 
d"agua já havia penetrado no porão elo navio .• . Entregues 
ás furias do mar e dos ventos, os valentes m:;trinheiros com· · 
pletamente desanimados ele sal ,·arem-se, abandonaram t!lclo, 
até o proprio leme, e, ajoelhn.clos JlO convés, resavam con
-tri ctamente á e~ pera elo mometüo supremo do trespasso da 
viela :i eternidade, mame o to esse que ele continuo apresen
tava-se horrorosamente diante ele seus olhos! ... !\'esse dolo
roso, incliscri pti vel desespero, um elos marujos, como que 
illuminado por uma luz divina, lembrou ao comm andante a · 
prophecia elos habitantes ela Vil la dos Santos Reis Magos, e 
todos, a uma só voz, pediram salvament á Virgem da Con
ceição, promettenclo deixar sua per feita imagem na referida 
vil! a . F eliz inspiração! Bastou essa pr omessa para o tempol'aL 
acalmar-se ; e por um milagt·e, passou a brisar uma fresca 
viração elo sul que, auxiliada pela. correnteza elas aguas, levou 
o navio quasi todo desconjuntado ao porto elcsejauo . • . Sim. 
Nada é impossível áquella, que, quando: 

" A tempestade lá surge, 
O céo azul se enegrece, 
Os elementos se prostam 
Si a Es trella elo Mar apparece . ., 

« Immeclialamente, logo q uc o navio fundeou no porto ela villa, . 
o com mandante fez signal pa ra terra pedindo uma conducção 
pat·a poder desembarcar . Attencliclo promptamente, foi enten
de r-se com o presic\enLe da Gamara e o commanclante militar. 
fazendo-os ver o que fôl'a passado na sua ultima viagem. 
Instados pelos valentes marujos e pelo povo. ajustaram elles 
o valor elo fe itio cles ·a imagem, Jicanclo ella na villa com 
satisfação get·al, dispenclendo par a esse fim a Camar a a quantta 
ele 80$ "., Eis como succintamente, em 1743. no seu rel a
taria o visitado r orcli nario Dr. José de Souza Ribe iro , narrou. 
esse l"acto mi raculoso que pallidamente vimos ele refe_r ir, tra· 
tanclo do vigario da villa, padre mestr e Ltuz Nogueira Tra
vasses. « A.o seu zelo e cuidado se eleve o ler esta fre~uezta 
h uma matriz, que é a melhor, que tem .es_ta mannha, e na na 
mesma egreja huma imagem da Conc~Içao de oito palmos ~e 
aHo, de aclmiravel presença; e ha mUito m_ats de cem a~no., 
que veio para _este porto em uma e~barcaçao a qu~l quet.endo 
se<>uir a sua vta"em tres vezes arnbou a este por to, ate que 
co~n ac\vertenci~ ctds mar iantes se r esolver_am. ~ vender o 
feitio da d i ta imagem aos camaristas, e clep01s dJs.o segm ram 

t Ess~ palavra indigenn. sign ifica- « Bom abrigo. » 

:. Essa palavra. indigcna., dizem, siguificat· - <- i\!ar grosso ou bravio .~· 

" Livro de vereanças que soniu nos annos de 1630 a. 1633. 
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a sua viagem ... » . P elo confronto das 'datas, ve-se qtte a 
entrada desse navio no porto ele Angra dos Reis teve logar 
set annos - clepots ele haver a respectiva camara requerido 
ao prel11do elo Rio de Janeiro licença para coostntir <\ nova 
igreja matriz. Tal f'oi a satisfação dos habiLantes ela nova 
villa com a posse dessa perfeita imagem c,tue imm ediatamenle, 
Sl;lbs.creve!'aln-s~ para c~mprar uma coroa ele Oll ro, a qual 
amda hoJe esta em perletlo esLaclo. Além dessa rica coróa, 
compraram um l'iquissi mo véo e outros adereços de valor. 
·l\Iais ainda, no dia J2 ele novembro de 17,18, com empen ho, os 
habitantes da villa requeret·am unanimemente á camara para 
solicitar d'El-Rei D. João V, que então rP.inava. em Portugal, 
uma esmola para auxilio da construcção de um nicho maior 
sobre o altar- mór da refcl'ida matriz, visto que, pelo porte 
da imagem de Nossa Senhora da Conceição que tinha de ser 
nelle collocacla Lct·nava-se preciso· augmentar mais do tlobro, 
ao projectado p~l.l'a as imag.ens dos. 'antos Reis M~gos 1. 
Dahi em dia n te e que passou a parochJa elos Santos Re is Magos 
a ter por- pn.cl t·oe it·a - Nossa :Senhora ela Conce ição 2 . 

Desde sua installação em 1593 até 1636, foi e. sa parochi a pt·o
vida quasi sempre por pnrochos encommendaelos, sendo clah i 
em diante até 187~. provida por parochos, quasi todos, colla
dos. Por CarLa Regia ele 28 ele fevet·eiro de 1667 mandotl 
D. Affonso VI ele PorLugal. crear a parochia de Nossa S nhora 
elos Remeelios de Paraly, pertencendo a esta todo o territol'io 
comprebendido entre a margem direita elo rio hlambucaba 3 

e a ponta ela Trindade que pt·esentemente 1'órma o mttnicipio ele 
Paraty . Outro tanLo, por Previsão de 16 de janeiro de 1764, 
foi elesmemurarla ela paroch ia ele Nossa Senhora ela Conce ição 
da Ilha Grande, todo o ter r itorio que medeia enLre a margem 
esquerda elo rio Ja arahy e a direita elo rio ltagnahy, com o 
qual formou -se a parocbia ele ~essa Senhora ela Uuia de :Man
craraLiha. r\.indtt em 1803, a in tancias elo respect ivo vigario 
padre José E;teves i\Iot·eira, por Ordem l!:piscopal, foi desmem
brada dessa parcchia a - Ilha Grande - que, por si só, com
põe a actual paroehia de SaoL'Anna da Ilha Grande. Não 
podendo os parochos nomeados para a parochia ele Mambucaba 
demoearem-se ne lla ·por falta de meios para a sua sul)sis\encia , 
foi suppt· imiela . No a~no ele. 1807, por ém, o povo Mambuca
bense encleeeçou um nos abaixo assJgnado a D . José Caetano 
da Silva Coutinbo, 8° bispo elo Rio de Janeiro pedindo para 
de novo installar essa parochia, compromettenclo-se a facilitar 
os meios precisos ao parocbo nomeado. Então por Ordem Regia 
de 1808, foi de novo installada essa parocbia que é a maior 
de todas c~ue compõem o município de Angra '• . Por Alvará 
ele 13 de JUlho de 1824, foi creada a parochia ele Nossa Se
nhora ela Conceição ela Ribeira, cpmprehenclenclo o territo rio 
entre as - pontas da Pi raquara de Fóea e a de Tanguá-Pequeno. 
Pela Lei pt·ov . n . 14 ele 10 de setembr o de 1856 ainda 
foi creada a parocbia de Nossa Senhora das Dores ele Jacua
canga u com o territorio comprebendiclo entre o r io Cara
tucaia e a ponta elo Camorim-PequP-no. PresenLemente, após 
tantas divisões e subdivisões, a parochia elos San~os Reis 
Magos, hoje ele Nossa Se nhora da Conceição de Angra dos 
Reis, que t inha uma superftcie superi or a L690 kils . quadra
elos, está reduzida a uma su per ficie 31 v~zes menor . Pela le i 
Prov . n. 6 ele 28 de ma r ço ele 1835, fo i a Vill a ele N. 
S . da Conce ição ela Ilh a Grande elevada á categoria de 
cidade com o tilulo de Angr a dos Reis. Como vi l! a, não se pocle 

1 Em consequencia do 1•equerimento feito pelos hnbitnntes da villn 
à cama~·a., esiD, no dia 22 de se mez c anno, solicitou uma esmola a 
D. João V, que promptnmenle deu por Cnrta de 4 ele fevereiro de 
i749, COUfOl'IUG jü. aisseltlOS na nota ~3 deste capitulo. 

2 Tudo que temos rcfen do relativo a essa imagem é fundado em tl o
cumentos o J11 c iaes c nn. trn.dicção . Em "1870, ao voH1.rmos do Parn.gua.y, 
conversando minu ciosamente sobre esse assun, pLo, o fi nado nona.ge
nario padre Zimblão, já. refer!do,_ deu-nos_ preciosas info t·macões, danclo 
nos tambem para. ler seu prtmctro sermao pregado em 1803, tra.tando 
desse milagre. 

3 0 nome vet·dadeiro desse rio ~ -~amburicab": - quando tratal'!nos 
dessa parochia, daremos as expiicnçoes necess~wts . 

~ Actualmente a paro chia de i\Iambucaba. tem duas divisões :.- " 
civil e a ecclesiastica - · tmzendo dah1 suas dlfficuldades, mu1to pnnct
palmente em a.ssumpto eleitoral . 
. " Nós mesmos su pp!'n hamo~, co. mo é ger~ l mente conhecid o, que, o 

t 1 t~l o dessa paro chia Josse - Santlssu':'"'. Trmdade de Jacuac~IUS": · Se
gutamos esse erro a.lé darmos prtnctpJO a. esse trabi'Llho, nao so por 
se r a~sim chamad~, como tambem por aocumentos officiaes que com 
esse titulo a qualificam . 

contestar , é uma elas mais a nti gas do Brasil , assim como a 
mais antiga da actua l Província elo R io ele Janei.ro 1 , 

Si tuada, comoj{t dissemos, a cidade ele Angra elos Reis, em uma 
pequena planicie, oíl'erece uma vista bastante agraclavel aos 
navegantes, quer entrem pela bal'l'a ele léste, quer pela ele oeste. 
Tanto para o lado eleS. Bento como para o do Carmo, pode-se 
estender a cidade até ao qmulruplo ele seu ·tamanho actual , 
approve,i\anclo- se pam isso as plan ices da Tapz ra, elo Bom li m, 
ela Praia elo An il e da P r aia ela Chacara . Com um clima 
tem perado, at· purissimo e abundancia ele agua potave l ela me lhor 
qualidade possivel , c m um porto esplenclido e ab t·i<>acl issimo, 
seria um logat· ele verdadeiro receeio na estação balnearia, si 
nós brasi leiros soubessemos apreciar e clesfr uctar a prodigali
dade com que a natureza nos beneficiou. Kão poucos são os 
eclificios publicas e parLiculare~ dignos de menção que existem 
em Angra elos Reis: - a egreja mateiz, que já faliam os , é uma 
elas pt·irue iras da Pt·ov. elo Rio de Jaueiro em qualque1· ponto 
qne se aprecie. Co nstruiela com tocltt a solidez, embora no 
exter iot· seja simples, todavi a , é um pri mor d'~ rbe o sa11 inter io1·, 
tendo- se em vism a data ela stta consLl'llcção e os recursos de 
então. T em essa mal r i ~ quatro al tares lateraes symetricamente 
d ispostos, al'ó t·a o alba1· - mór . 8ntraoelo-se pela porta principal, 
elo lado e-quet·do, fó ra do corpo ela egreja, exis~e uma sala 
abobadada, onde está a gmncle pia baptismal, toda de marmore, 
doada por D . José I, ele PorLugal, em 1758. Dizem e1ue no Brasil, 
não se encontra ouLra igual. ·rem essa pia as dimensões 
seguintes :- lm,2S de altu r a, 0111 ,98 ele diam etro, e 3m,QO de 
cil>cumfcrenc ia , pela boecla cxtema, Do lado ele leste, estil. o 
convento do Ca rmo, que teve pr incip io em 1593, sendo ele 1623 
em d iante augmentaclo, ou por outra, t•efot·mado, depois ela 
doação feita por Custodio .Moreira aos respectivos religiosos 2

• 

Tem esse conven&o as dimensões seguintes: 32m ele frente; 
12 ele fundo e :LO ele a ltura . Não obstante a sua antiguidade, 
estão esse conveuLo e a sua vasta egreja em perfeito estado 
ele conservação, graças ao zelo ele se:1 d igno pt'ior o 
cl is~i ncto <1ngt·enscl rEei Jg11ac.io da Conce ição e Silva, que por 
elles é todo cledtcaçao. Nos (undos ela cielaele, a cavalle tro ela 
mesma , está o monu men ta l couve nto ele S . Beenardino ele 
Senna, elos Religiosos Ft·anciscanos da Pr ovíncia ele N . 
S. da Conceição elo Rio de Jane iro . Foi esse immenso 
convento solidamente conslruido em 1763, isto é, foi concluido 
a 20 ele maio desse anno pelo respecliivo guardião frei Ignacio 
de Jesus l\Iaria, na presença ele seus fundadores : feei João elo 
Monte Alverne, guardião e frei Francisco da Pttriftcação, 
padre immediato; elo provincial frai Manoel da Encaenação, e 
ele mui tos outros religiosos. E' uma obra digna de admiração 
pela sua soliele7. e arcbitecb u1' a inte rior ele seu vastíssimo 
tem plo . As collossaes portadas desse templo são de p tu·o 
marmore, assim como a grande cruz c1ue lhe serve de cruzeiro, 
que tambem foram doada~ po•· D,. Jos~ I em ~758 para perpetuar 
a memoria elo vel tg toso le t "'0 ft•el Stmao elo Salvador , que, como 
archileclo, deu o plano e clit•igiu as obras do referido convento . 
Antes ele constru irem- no possuíam os religiosos franciscanos 
um outeo Conve nto justamente na baixada, nos fundos da 
ac tual cidade . Esse conven to teve pri ncipio em 1643 com a 
chegada ele set~ l'el ig iosos dessa communiclacle, mandados pelo 
r espect ivo cns·to clio frei Sebas ~i ão elo !llspit·ito -Santo, os q uaes 
foram hospedados pelo capitão .Manoe l da Cuoha ele Carvalh o a 
28 de março ele 16·12, em uma peqttena casa junto a egr~ja ele 
Sánta Luzia . Foi a pr imei ra pedra desse convento lancada no 
dia 14 ele abril ele 1653 pelo vigario geral do l)lspado, padre 
i.\Ianoelde Araujo, e concluída essa obrr, a 12 de feve1•eieo de -1659, 
transferint.lo- s3 então para ahi os sete religiosos que se acha,,am 

1 « Em primeiro J o~ar se deve advertir, que esta Villa da Con• 
ceição, e Angt•a dos Het;, em que fundamos este Convento de S. Ber
lHu•cl in o, por a nti~uidad~ h e um n. das mais uobt·es vi llns, que te m esta 
costa, e todo v SenhoriO dos S•·s . Condes de Vimieiro, e Ilha do 
Príncipe . I•orque fundando -se outt·a, em nossos tempos, esta foi fun
dada e creada no nnno de 1624 nos primeit·os de outub ro , pouco mais 
ou menos, pelo capitito-mór João de Moura Fogaca. 4 • •• Com 
que h e co usa certa, que no meado do mez de setembro , ou ent rando j tí. 
em outubro da éra de i624 se passaram os moradores da pov . 
Velha: pat•a csia villa, e levantaram pellou!'inho, o que 1[, nunca. hom·e » . 
Frei n11gue l de S. Francisco. « Li v r . do 'r ombp do Convento de 
S. Bernardtno de ~·enna , de A.ngt•a dos Reis, n. i » . 

' Escr ipiut·a de doação fe ita por Custodio Moreira e 2;) de de 
zembro de i623 . Entre out ras condições estipula a segumto: - « que por 
sua morte seu corpo ser:.\ sepul tado perfeitamente na • egr<·ja ":ova 
dos Religiosas Cat·melitas • que se está construmdo . » etc»- L1vro 
de Notas que serviu de i621 a i624 . 
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morandojuu~o Ítegt•eja de Santa LEzia, assim como, todas as 
imagens e o Santíssimo Sacramento que se !1-cha Yam_ ne~s;~. 
antio-a egreja, com grandes pompas. Por JnconvenJenClas 
pate~tes, e mais ainda pelas queixas que ele co ntinuo faziam os 
habitantes da villa, q tte ella não podia estender-se para os 
fundos devido a esse conven io, os reli giosos trataram de cons
t ruir o outro já citado cedendo gr a nde parte dos terrenos que 
lhes 11Jram doados pe lo capitão lllanoel da Cunha de Carvalho, 
e por este comprados a Manoel Antunes Lobo em 1625. As egt·eJas 
de Santa Luzia e ele N. S. da Lapa e Boa Morte, es ta , construtda 
sobre um pequeno ou tei ro, á bei ra - mat·, em 1752, por Balbh asar 
Me nele.; de Arauj o, com Provisão do ordi n~rio, datada de ·17 de 
novembro do mes mo a nuo; e aque lla , qttas • no centro da anttga 
villa em 1632. Serviu a egreja de Santa Luzia por muitos 
anuds de matriz, durante a construcção da actual c1ue, como j á 
mencionamos , só f•cou concluída em ií-19. As capellas dos 
terceiros f"t·a11ciscanos e carm elita~ jun·tas aos r espectivos 
conventos, as ctnaes, devido ao zel o das acbuin istrações res
pectivas, estão sempre em perfeito estado e bastan te asse iadas . 
A poelica e risonha ermida. elo . 'enhot• elo Bomüm, mauclada 
editicat· em 17.30 por Manoel F r a ncisco Gomes, sobt·e a pequena 
i lha elo mesmo nome . Quasi todos os an nos , nessa ermida, no 
dia 3 de Maio, dia da - In venção da Crttz - os r omeiros an
grenses , pt•itlcipal mente o capit<to Pedro Alves de Oliveil·a, 
vestem-n'a de ga la, e f;tzem cele bra•· o incruento sacrilicio da 
m issa em commemoração desse dia. O Hospita l da Mise ricorcl ia , 
sob a invoc:tção de Santa Isabel, que em logm· oppor tuno 
trataremos; a Cadeia Publica , ~dHicio ant iquissimo, do qual, 
pr ecisamente, não pudemos conseguir a data de sua constn wção, 
mas, qtte, pelos dados c1ueobt ivemos, podemos affit·m a r que foi 
constru ido mais ou menos em i6SS. A Banca do Pe~cado , com 
proporções sufficientes 1 ara o fun a que é destinada; com 
tu boleiros altos nos quaes se expõe o peixe á venda . O novo 
Paço Municipal, um dos melhores exist~1lLeB na Pro v. do 
Rio ele Janeiro, const•·u ido com os recm·sos ela municipalidade 
Angt·eu8e c1ue, apenas, obleve um pequeno auxi lio elos cofres 
provinciaes. T em esse edillc io clous pav ime ntos com as ne
cessar ias accomodações para o serviço ela Camara , eles ju izes 
do tet•mo, elo T ribunal do Jury, e da l:!ibliotheca Municipal 
qne j à pos~tiC 1.870 volumes encadernados, 63' brochuras , 780 
Jasciculos e 186jornaes di v r sos. Foi es.>e novo Paço Municipal 
installado a 2-1 ele maio de 1876, e a Biblioiheca a 7 de dezembro 
de 1883. En tre os muitos vis itantes que deixaram seus nomes, 
no r espectivo livro de visitas conta-se D. Peclt·o de Alcantara, 
ex-imperador que, como sempre, no acto ele re ti rar- se entr ecrou a 
quantia de 10US pat·a com pra de livt·os, e os Exms. "srs . 
Gonse lb.eiros Marquez de P aranaguá, Viscondes ele Out•() Prelo e 
de Jaguaribe, Barões ele Cotegipe e Mamoré, Carnei r o da Rocha, 
Ac1uino e Cas~ro, Alfredo Ch aves Dr. Pal'l'eit·as HorL11. e outros . 
A irmandade da Santa C~sa de Misericorclia de Angra dos Re is 
foi installada com toda a solemnidade a 24 de julho de 1836, 
sendo uuani memen te proclamado seu provedor o cicladão i\lanoel 
Corre ia ele Farias , importante e abastado titze ncL iro, r esiden·te 
na actual pat·ochia de N . S. da Conceição de Jacarah y, 
mun . ele Maugaratiba, que então fazia par te da parochia 
de Angra dos Heis . Nesse me;mo anno, a 23 de outubro, 
fallecendo o benemeri to Coneia de Ftwias, q ue fez a essa p ia 
i nstituição impor tantes legados, fo i eleita a segttinte mesa 
n.dministrntiva: provedo1·, o coronel José Felix de Almeida 
Proença Campos ; escrivão, Vicente Fei·reira CouLinho; the
som·eiro, Cus loclio Barbas:~. Guimarães; procurado1· geral, 
Manoel ele ~our.a Dias ; mordomo elos expostos, J osé Antonio 
Gonçalves P1nto ; Mor domo elos presos, Manoel Io-nacio Bitten
cour~; consultores, Dr. João J osé Coutinho; ill~uoel Joaquim 
PereHa, J osé _!~nto nio Rebello Cat•neil·o, Fran c i ~co Lopes ele 
Carvalho, _Joao M_a noel Marques Guim ar ães; José Coelh o ela 
Souza ~r_e• re e Joao J osé da França; dellnidores, capitães Ber 
nardo. 1 ~•xe u:a da Cunha Louzada, João Floriano de Oliveira, e 
Ignacto 1e1xe1ra da Cunha, Dr. Eloy José Machado José Antonio 
dl') Paiva, José J oaqu im T eixei ra da Cun h a Fr~ncisco Xavier 
Simões, Anwuio J osé de Carva lho A l vim : Manoel Esteves 
Ramos, Antonio Rodrigues de Am01·im, J oão i'eixeira da Cunha 
e Be nto José _F~r ~andes todos já fallecidos. Emquanto essa 
caridosa 1nst1tlllçao cons lr u1 a seu modesto hospital, ex isten te 
actualm ente napra~a elo Carm o, quasi junto ao f0r te do mesmo 
nome, com o> clonal •vos que r ecebia do povo angrense esta
beleceu um a enfermaria em uma pequena casa sita ú rua dos 
Conegoa Bittencourl's 1 ou~r'ora das Flôres, _entrando o primeiro 
enfermo no dia 7 de Ja neuo de i83S serv mdo de mordomo os 
bemfeitores Dr. João José Coutinho e i\lanoel J oaquim Pereira. 
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As sessões des sa ir mandade, a pL'i nci pio er a m celebradas no 
anLigo Paço Municipal, hoje cadeia publica, á excepção da r ea
lisada f• 7 de abrt l de 1:3-! 7, que teve lagar n a casa de r es idencia 
elo seu pro c~1 rador e-eral , i\I~noel de Souza Dias . Installado _o 
actual ·liosp~tal no _c!la 6 de Ja nea·o de 1839, em com memor açao 
ao 307° <\nmversan o Q11. descoberta ele Angra dos Reis, passa t"am 
a ter Jogar _s uas sessoes em uma sala_ des tinada para esse fim. 
O seu patrtmomo actua lmente compoe- s . de 56 apolices da 
clt vtda publtca . do valor nommal de 1: OOOS cada uma uma de 
500~, e tres de 200$; elo ediO.cio em que funcc ion a 'ele duas 
casas terreas ao la do, e de uma situação em Jacarahy: dona Li vos 
esses feitos pelos seus bem feitores, dvs quaes existem seu s re 
t,·atos em uma sala para esse fim destinada . Para auxilio do 
r endimento desse patr imonio dá ''· Pro1• . do Rio de Ja neiro a 
quantia de 40:000$ annuaes, producto ele loterias e a r espectiva 
Camara l\Iunicipal, a de 50S para a ct•eação de expostos . Com 
tão pequenos r endimentos, a ft·mandade da Santa Casa de Miseri
cOl·dia de Angra dos Reis alber·ga a nnua lmen te, sob os seus h os
pitaleiros tect.os, mais de 380 enfermos desva lidos - gr ande 
parte cle lles, dos munic ípios 1•isinhos. Não obstante o mau 
estado de saude com que, g r a nde parte de55es enfet·mos, se r e
colh em a esse l.tospita l, o seu obituario nunca excedeu de 
15 oj0 ••• T em actua.Jm ente a cicJade de Angra dos Reis 338 
casas terreas em bom estado e 76 sobrados, dos quaes, uns 
30, são bastante confor tf!-veis. Existem cinco p•·aças , deno
minadas: Duque de Caxms, Marquez do Herval , Mtwicipal, 
Matriz, e DI' . L opes Trovãr, . As 17 ruas que tem, são 
denominadas: Commercio, Conceição, Formosa, S. Bernardino, 
Santa 'l'he1·ezn, Santa Luzia, Municipa l, S. Francisco, D .. . Cou
tinho, Matr iz , Alegre, Professor Souza Lima, Lapa, Arceb ispo 
Santos, Conegos BittencoUL"ts, S. Bento, e Carmo assim como 
as seguintes travessas : Bôa Vista, Polka, Villas - Bõas, i\Iatl'iz 
e do Jus to quasi todas calçadas. Poss ue quatro bons chafari zes , 
toclos elle" co m bastante e supet•ior ag-mt potttvel: o elo Car mo, 
i nsta llaclo em 1834, o da Cari oca em 1842, o das Saudades em 
i871 e o do Mar q uez elo Herval em 188 L ' . De todas as ruas 
ela cicla.de de Angra dos B.eis a que tam um n ome que ele 
pt·ompto nem todos poderão dar ex plicação , é a de S . Bento: 
e por isso , clella vamos aqui tratar . Em 16.2õ, chegaram á Vill<t 
da Ilh a Grande uns mon o-es beneclictinos para funda rem alli 
um convento nas ter ras doadas pelo capi~ão Bar tolomeu An
tunes Lobo, que as possu ia ;l. oeste ela ' 'i lla , fazendo ·testada 
par a o mar, estabelecendo elles alh um a casa monacal tendo por 
orago S. Gonçalo. 27 anuas depois em 1652, por ordem 
elo D. abbade geral ela communiclacle , r etirando- se logo par,., a 
côrte os mong.:Js que ahi se acha va m, ficou exti.ncto esse con
vento, sendo vend idas ns r efe ri das terras doadas ao Capitão 
Manoel da Cunha Ca t· valho, e Manoel Fernandes Monteit·o . E 
como para ir-se ao referido Convento tinha-se ele passar pol' 
ella , dahi vem o nome que ·tem a inda h oj e es ta rua , assim como 
o forte que ti nh a o mesmo nome do c1ual já tra~amos 2 -

0•·ographia- Formando o terreno em que está s ituada a ci 
dade de Angr a elos Reis, i'l.ssim como grande parte do territorio 
da Nspectiva parocl:tia, u ma ve t·cladeira peninsula 3 , só mente 

' De ·J823 nt6 iS81, quosi Lodos os n1mos, a municipalidade nn
grenso despend in não pequena souunn. com um .,olh o d1a.gun.» que exis~ia 
n o principio dn. run. do Commercio:-o rn. mt:mda.va fazc t· o calcamcnto, 
com sa1·getas. e ora nbahulado no intuito de dnt• escoamento ;\s aguas . 

. Desde que voHn.mos elo Paraguny , em 1870, eslud:unos um meio util e 
economico de fazer desappo.u·~cer tã.o pesada. verba que exist ia para a. 
•·esp0ctiva camal'<l. 

Na qunlidade de t.residente da. referida c:ulln ra. no desempenho d_o 
cargo, em 1881, fizemos uma proposta para construir-se um cha.fanz 
na. praço. do Ma.rquez do lTerval quasi no extL-emo leste da cidade 
anxlliando·a co m um dona.~ivo nosso. Peita pOL' nós mes mo a pla ntn. e 
o orçamenLo, sendo appr ova_dos, pu~emos em praça eSS<~ ~ brn . f'[i uguem 
animando-se n. f:1zer o serv1ço pelo preço orçado adm mistrtüivn:mente 
o fizetliOS . Com isso. nã.o só fnculhmos ngua. a.os wora.d_ores das cn·cum
visinhan(,'3S, como tnmbem de ullln vez pa1·a sempre hzemos desnppn.
l'ece r o celebre «canCL'O» municipal-o olh o d'a.gua que além de traz_er 
sempre parte dessa rua esco rregndia. pela crosto. de limo que ho.vw, 
como desa.ppa.recera.m tnmbem as febres intermitentes qne de contmuo 
accomcUiam os moradores elo Ioga.t·. Despendemos nessa_ obra pouco 
mais de 3.000 .. , que pelo cnlcu lo feito então r~pres~nta 1;'1J das sorumas 
improficuamente despendidas pela canuu·a. ate eut>ta . 

2 -.o; • .. fico u a. sua memol·iu. com o n ome da. «Rua. de S . Bento~ da.do 
,i que se dirigia ao convento» (ll!ons. Piznrro - Memorias Tlistoricaso. ) 

J Si se Jevnsse n ell"eito a IJei P ro v. n. H:> de Abl"il de 1830, a ci
dn.d e de Angra. dos H e is est:Jr irt situada. em uma ilha. Da praia dn. 
«Sapinhontuba » nn l"•·eguezia da cidatle, ú. da «Jo.puh_yiJa» no sitio dos 
Limas, freguezia. da RiiJeira., apenas terá tres ldJometros de distanah. 
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a isso devido, não tem serras impot·tantes . O morro mais alto 
é o elo Camarim-P equeno, que ·tem apenas 580 metr os acimn do 
nivel do mat·. Além desse tem o de Santo Anto nio. n a en cost<t 
da ciclacle, O qual divide as té l'ra s pertencentes aos relig iOSOS 
franc iscanos, com a fazenda elo Retiro, de nossa propriedade, 
com 460 m3tr.:>s acima elo nível do mar. Des ;e morro rami
ficam-se ou tt•os de somenos importancia , assim der10minaclos :
Bomüm, S . Bento, Carmo, Fortaleza, Olaria, J ardim, Cha
cara, Villa Velha, Bulê, Limas, Praia- Grande, T apéra , 
Itaçttssê e Tanguá- Potamo,qrcGphia- Col'tad a por innumeros 
regatos e cachoeir.J.s, é to ela via pobre elos ce lebres - caminhos 
que anelam - na pbrase ele Laplace:- n ao tem um só rio ele 
importancia. Pat·a compensar, em todos os ca ntos, encontt·a-se 
agua potavel a mais p1ra que desejar-se pode . São di g nas de 
menção as cachoeiras seguintes : a ela Carioca, celebl'e pela 
excellente agua que. fornece ao r aspectivo chafnr iz ; a ele S. 
Bernal'clino, que fo rnece aos chafal'izes da Saudade e ao elo 
Marquez elo Herval; a ela Olaria do Ca l' mo, a elo Soldado e a de 
S . Bento , todas no perimetro da cidaode; a elo Boro- fim, Tapéra, 
Jardim, Camarim , Ta ngoá, Villa Velha, e outras in fe t·iores, 
exisle nt.:l3 nos seus a rrabaldes .- NesogrdphicL - A magestosa e 
pacili ca. Bahia ele Angra elos Reis, a maiot· e a ma is defensavel 
elas que possue o Brazil. .. o m undo conhecido, na parte cones
pouclente á parochia ele que tratamos, é po voada por muitas 
ilhas, q uasi todas ve rdejantes e com agua potavel. Entre e llas 
sobr <sahem as seguintes: Tres-Irmãos, Pere~rino, Bexiga, Ca
lombo, Bal"l·o, Santo An tonio, Coqueiros, l<rancisca, BomCtm, 
Mai a, Mina, Almeida, Piedade, Bento, Gipoia, Andorinhas, 
S . João, P assaras, Queimacla, M-an·timen·to e Emba.iacica. 
Dessas a maior é a da Gipoia que tem 18 kils. de compri
mento .- .t.lgr·io!Gltt••·a e tndust•·ia- A pr~ncipal lavo ura dessa 
parochia é a ela canna . Abundante em l egum~s e grãos ele pri
meira necessidade, poucas, bem poucas sao as fructas elos 
paizes ·tl'opicaes q ue no s eu ·t7rrefl:o, não pt'oclttzam com ab,un
dancia . O côco ela Balua, a pllO't1Caba, o cvcau, o camboca, o 
maracujá, a manga, tamarindos, o jambo, pecegos, abyus , la
ranjas, e outras especie3, encontram-se em qualquer logar . Com 
sete eogauhos ele fabr icar aguarden te ele canna, t odos elles mo
vidos por agua, exporta essa parochia annualmen·te mais ou 
menos LODO pipas desse producto, que é muiho procurado no no3so 
mercado, Outro tan to, tambem ahi fabrica -se o excellente lott
l'inho e a celebre e azulada laranginha . O café que colhe- se 
nessa parochi.a, apenas pouco sobrará ao seu consumo . Com a 
abunclancia e a barateza do peixe de primeira qualidade que ahi 
quotidianamente vai ao mercado, podia-se, como já dissemos 
no capitulo an·tececlente, com grandes l ucros, es·~abelecer uma 
grande fabrica ele enlatar peix:e fresco OL! j á prepar ado . Com 
certeza o consumidor , pelo mesmo preço não deix aria ele com
prar uma la·ta ele badejos, gar opas, merotes, myras, pampos, 
IJijupiraes, pa t• abijus, robalos, cavallas, p~scadas e·tc ., pa ra 
comprar as ele salgas, sardinhas, et c. , que nos veem da Europa . 
Infeliz men te, só teem pensado nessa lucrativa industl'ia aquel_les 
que não clispoem do capital preciso para montar uma_ fabr1ca 
capaz de supportar os primeiros embates ela importaça:o . St•
p erficie e JlOpulcGção- Presentemente tem essa paroch1a uma 
superfi.cie de 50 kils. quadl'ados, ass im como mats . ou 
menos 4.801 h abs . Instrucção -Poss ue essa paroch ra Cinco 
escolas publicas ele primeiras letras para ambos os sexos ass im 
como dmts cadeiras de l atim e francez todas custeadas pelos 
co f're3 pro viociaes. De 1839 até 1858 existiu na cidade de Angra 
dos Reis o Lyceu Provincia l , elo c1ual já ·tratamos no cap itulo 
a ntecedente . Tomando co nta a Provincia. do Semin ar io ele Ja
cuaca.nga creado pelo inolvidavelirmão Joaquim do Livrame nto , 
por delibera~.ão Pres idencial foi esse Seminar i0 transfe rido 
para uma pequena casa sit~ á rua de Santa Luz~a, com o 'titu~o 
acima de accorclo com a le t n. 1<13 de i3 de nbr1l ele 1839. Não 
te ndo 'essa casa os commodos pt·ecisos, foi o lyceu t ransferido 
para o cJnvetüo ele S. Bernar d ino; e a nnos ,depois , sem motivo 
explicavel, fot mudado para ·t1•es casas s1tas a rua de S. Be11to; fa
ze~do-sa para ess3 fim as obras necess aria~ . Ta ntas foram as 
m 11clan ças que, por deliberação Provincial ele 3@_ de abril ele 1858, 
foi esse lyceu extinc,to, c~m pao mo geral; po rs nao pancas fruct?s 
sasooaclos h av ia ate entao dado . Real!zou- se, po1s , o que h a na 

Eis :1. lei :1. que nos preferimos: Art. i. o O presidente da provincia fal'i 
as despezas necessal'[as com o ex"me e orçamento para um canal que 
de « S:tpinho:üubo. , se dirija a « Japubyba » pela chacara do finado 
Azevedo, ao sitio dos Lima.s , o o município de Angra dos Reis, em pe
quena distanch do not•te da cidade do mesmo nome. Art . 2. 0 Revogam
se etc . 

dito o respaita vel aoncião padre mestl'e Manoel l\b.rtins Zemblão . 
<<Os esforços do irmão Joaqtüm, do padre V içoso 1 e de todos 
que concorreram para levanta r-se o Seminar io ele Jacuacan"'a 
serão não mui Lo tarde desfe itos pelo governo .. .. , Exis te , ~a 
fazenda de Japuh yba, propriedade elo tene nte- coronel Es tevão 
José P ereira, 1.una co lo o ia orpb.anologica, instituição essa creada 
pelo Dr. Joaquim Mariano Campo~ elo Amaral Gttrgel, quando 
juiz m unicipal e de orphãos do term0 . Não se pÓI!!e contestar 
que foi uma feliz idéa c1ue encaminhou muitos orphãos eles~ 
va lidos ao t~aba lho, afas·tanclo-os elos vicios ela vacllação '' · 

ANGRA DOS REIS. Bahia do Estado elo H. i o ele Janeiro, no 
rono. da cidade ele Angl'a elos Reis, a 60 milhas da Capital 
Feclet·a l, com perto ele i1.1 ki ls. ele EJ . a O. F oi essa bahia 
descoberta em 6 de janeiro· de 1532 po1· Mat··tim Aii'ouso ele 
Souza que deu- lhe o nome que ainda hoje cousarva . Est6. sepa
r ttela cromar pala restinga ou ilha ela M:l.l'amba ia e pala Ilha 
Grande, A parte que fica a E. da Ilha Grande é conhecida 
pelo nome ele bahia c!_e Santa Cruz, e a que fie~ a O. pelo ele 
P a raty . 'l'ras bocas dao en-trada para essa bahia : um :r. entre a 
Marambaia e as ter ras ele Guara·tilm, outra entre Mar ambaia e 
a Ilha Gt·aude, outt·a fina lmenbe a O . da Ilha .Gra nde e a ponta 
de Joa tmga. Dessas tt·es en tradas , a occ1clenta1, den ominada 
Cayrussú, e que fica entre a Il ha Gl'ancle e tt ponta ela Joa tin .,.a 
n o con·tinente, tem cel'ca ele 15 ki ls . de larg ura; a central q~te 
fica entre a mesma ilha e a ele Maram baia, quq l he elá o _nome, 
tem nove ele l argtH'a e menos fundo elo que aquella; a onen·tal 
cham ada barra ela Guaratiba, é . est•·eita e de pottco fuuclo: 
Na ba hia encontt· am- se, a f6ra as ilhas Grande e Ma ramuaia, as 
ilhas 'l'acoa tinga, Jacarehy, Paixão, ele Francisco Nunes, elo 
Barro, do Pedreiro, dos Porcos, Sapê, Boq.uii rã o, Redonda, 
Bttzios, Casca, Brandão, elo Côço , elo Algodão , e muüas oatras. 
Os r_io s Guanclú e i'lla mbucaba são os pri ncipaes d os que nessa 
bahta desagttam. As angt•as de Abt·ahão, Palmas, N.~tl'ell a e 
Si'tio Forte, na I.lha Grande, são segu ro abrigo para navios 
amda os de mawr lote. 

ANGÚ (Madre ele Deus do) . Ass im deno minava- se anLes ela 
Le_i Pro v. n . 317'1 ele 18 de outub t· o ele 1883, a actual pM·o
cbta ele AngLtstura, n o Es tado ele M1nas Geraes . Vide Angus
tU1'CG . 

ANGÚ . Log . do Estado ele Mi nas Geraes t ransferido do 
dist. ele S . Domingos, termo ele Marianna pfJ. ra a freg· . de 
Guaraciaba, termo do Piranga, pela Lei Pro v .• n. 3344 ele 8 ele 
outubro de 1885. 

ANGÚ. Serra do Es·taclo de Minas Geraes. Servia em vi l'lncle 
do art. I da Lei P ro v. n. 2.263 de 1 de j ttl ho ele 1876 ele d ivisa 
entre a pat·ochia actu:1.l rnente denom inada ela Madre de Deu s 
ela Angus·tura e o cm·ato ele Santo Antonio elo Aventureiro; essa 
Lei foi porém revogada pela ele n . 2623 ele 7 de janeiro ele 1880, 

ANGÚ. Morro do E s tado de Minas Geraes, ua freg . ela cidade 
elo Piranga. 

AN GÚ . Morro do EsLado de Mi11as Geraes, na mar•ge m esc1. 
elo rio S. Francisco, jtmto ao riacho elo Salitre. 'r em 160 
palmos de altura e compõe-se ele pedra ca lcuea , (I-lalfeld.) 

ANGÚ. R iacho do Estado de P ernambuco, desagtla na mar
gem esq . do rioS . Fl'a rlC isco entre os riachos elos Campinhos e
da Ema . 

AN GÚ . .Rio do Estado ele Minas Geraes, nasce na se!'l•a do 
Rio Pardo, rega a parochia ~Íe Angustura e clesagua no P ar a
hyba . Recebe pela margem esq. os ribeirões do Porrtal e Paioli
nho e pela di r . os cor regos Bella F lor e ela Vargem , 

AN GÚ CRÚ . Morro do Estado ele Minas Ge1·aes , no mun . da 
Pedra Branca (In f. loc. ) . 

AN GÚ DURO. Pov . do Estado ele Minas Geraes , na freg . 
ela cidade ele Santa L uzia . 

ANGUITIANY . R io elo Estado do Amazonas, aJf. da mar
gero esq . do Itux i, -~ri b. elo P urús . 

ANGUSTU RA. Parochia elo Eqtado de Minas Get•aes , no 
mun. da cidade ele S. Jiosé d' Alem Parahyba, cerca ele 34 kils . 
SSEJ . ela cidade da Leopolelina, na marg . clir. elo rio Angú, 
notava! por sna import~nte l avoura , pureza cl0 clima e bella 
localisação, pois acha-se nu m ponto baqtan te eilevado. Orago 

' O iuolv idavel Antonio Fert'Oll'a Viçoso, bispo do :Mat•iru:l!l. e Gonde 
da Conceição, que po r muito~ nonos fo i reitor desse se·mna t• to, 
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N . S, da jYl aclre de Deus e diocese de S. Sebastião . Com a cleno
mi nação de i\Iacl re de Deus do Angú foi incorporada ao mun. da 
Leopold ina pelo ar t. lii da Lei P ro v . n . 666 ele 27 de abril_ de 
1854 e creado. parochia pela ele n . 823 ele 6 ele JU lho ele 18o7. 
P assou a denominar-se Angustura em vir tude do ar t. III ela 
Lei P1·ov , n . ;H71 ele 18 ele Outubro ele 1883 e a fazer par le elo 
mu n . de Além Parahyba pela ele n . 3230 de ·19 ele outubr o ~e 
1884 . Tem f .000 h a bs. Em 1881 alistaram- se nella i06 elei
tor es . Sobre suas div isas vícle : Lei Prov. n . 575 ele 4 ele maio 
ele 1852 · art . IV§ I da ele n . '1198 ele 9 de agosto ele 1864; n . 
1330 ele 5 de novembro de 1866 ; n . 1795 ele .i5 de setembro ele 
1871 · n . ·1906 de 19 de julho ele 1872 ; u . 2268 de i ele julh<Hle 
1876 '; n . 2623 ele 7 de janei ro , ns . 2669 e 2678 de 30 de novem
bro todas ele 1880; n. 2906 de 23 de setembro e 2988 ele 14 de 
out~bro e 3039 de 23 de outubro, todas de 18~2; n 3:305 de 27 
de agosto ele 1885 . Tem duas eschs . pnuls . de inst . pl'im. 
Agenc ia do cor re10 

ANHAMBAHY. Ser ra do Estado de i\linas Get·aes . a O. ele 
san la Ba r bara. l~az pa rle da Sel'l'ania Occ idental 0 11 élas Vet·
t en tes. 

ANHANDUHY -A SSÚ . Rio elo l~staelo ele Matto Grosso; 
tem suas cabeceiras perto das elo i\Ionclego; caminha pa ra SE. 
por espaço de 270 kils . e vai desaguar n<.L margem di r. elo rio 
P ar do, 60 kils . antes da reun ião deste com o Paran~. O Barao 
de Melgaço assim descreve este r io: « Anlwuduln- Rw que 
nasce na Serra do Amambah i pela Jat. proximan:ente de :l0° 
20' tendo por contra vertente as fontes tlo rio Aqu idauana. Con·e 
pelos campos da Vaccaria , onde recebe as aguas de dive rsos 
ribeirões e do riacho de Santa Luzia, e vai de ~guar no rio Par· 
do 20 leguas acima ela foz clesle no Paraná. E' po t• esta via 
qu~ ant igamente navegavam as exped ições ele S. Paulo para 
este Estado . E ram as cargas e as canôas varadas por terra do 
Anhanclui para um dos gal hos do Em boteti u(hoje Aquidauana);ha 
porém quasi 150 an nos (em 1725) que começaram as ditas expe
d ições a subir o l'io !'ardo até suas cabeceiras na vis inhauça de 
Camapuan , onde vMavam cargas e canôas, e desc iam o r io Pa
raguay pelo Coxim e Taquary. O Dt·. Pimenta Bueno, sendo 

. presiden te da P1:ovi ncia , procur ou restaur ar a navogação ~lo An
nhaduhi e Aqllldauana, mandando exammar o logat· ma1s con
veniente para o varaelouro ele um a ou tro r io. Nos a nnos subse
qnentes a 1838 vieram algu m~s monç.ões por esta via, pela ~ual 
encontram-se menos cachoen·as ; el1z-se por ém, que ha mu1tos 
baixios ele lagedos, que mnito elifficultam a navegação em tem
pos de sêcca . Passacfo J?OU<:o tem po tornou- se a fa~er a viagem 
por Co.mapuan. Em 1854 fo t tam bem esta na vegaçao de ixacla e 
substi tuída pela do Ivinheima, effectuanclo-se a varação por 
terra entre GS rios Brilhante e Nioac . Se ·tivesse sido comple·ta
men te levado a effeito o projecto que deu Jogar a fundar- se o 
estabelecimento de Itapura, perto da foz do 'l.'ieté, creio, que teria 
havido conveniencia em que as embarcações, em vez de procura
rem o Ivinheima, subissem pelo r io Pardo, que não tem cachoei
l'as abaixo da sua confl.. com o Anhanduhi ; e que do ponto onde 
começa a difficultar- se a nayegação deste, se abrisse nma est~a
da de carro para a yaccar i~ e Nioac, o que não offerece maior 
cliiliculdade. Essa lt nha ser1a menos exposta a ser 1nqu1etada do 
que a do Ivinheima no caso de guer.ra com o. Par;;guay . » 
« N handú, diz o Dr. Lacerda no seu Dzwno, quer dizer ema, a l'e 
bem celebre pela sua grandeza e voloc~dacle n.o correr, y quer 
dizer agaa . E' porque ·talvez os pnmell'OS aln acharam dessas 
aves, puzeram ao rio o nome de Nh~ncluy , ~1lgo Anhandtty » . 
«Nhandtthy- Grande ott G~wçt< (no) aJl', Impor tante do no 
P ardo, nascl'l ·na ser ra de Anhanvahy aos 20° 20' ele lat., em 
contraver tente com o Artuidauaoa, corre nos campos ela Vac
caria em rumo S. e depois SE. par ellelamen te á serra de 
Sa;n·ta Bat·bara; recolhe pela d ireita as aguas dos ri beirões do 
Caracará, Lageaelo e de Santa L'ttzia, e entra na margem di r . 
do r io Pardo aos 21o 4t' S., e 9o 50' O. quas i em Cren te ao 
ribeirão da Fonte 120 kils . acima da serra deste r io no Pa .. 
raná .» (Dr. S . el a Fonseca Dicc. cit. ) 

. ANHANDUHY-ASSÚ. Cachoeit·a no rio Pardo, aff. da 
mar gem dir. do Paraná.. Fica entre a cachoeira ele Anhanduhy
mirim e a elo Taquaral. 

ANHANDUHY-MIRÍM. R io do Estado de Matto Grosso, 
aff. elo rio Pardo, no 9-ual desag:ua pela l:JCla rge:n dir. 90 kils. 
abaixo do rio Sucuriu e 72 ac1ma da Jltncçao elo Anhan
duby- assú. O Dr. Lacerd.a diz ter esse rio na foz seis braças de 
largo . <t.iVhandtthy- Nfe,·tm. (r1b .) a.JT·. ch r .

0 
elo r1o Pardo; 

nasce per to elo parallelo 20° e mer1 dt . H O., corre para 

ESE. e com um cut•so ele 80 a 100 k ils e 25m ele largura 
faz bal'l·a 80 ki ls . a<:ima de Ore lha da Onça e cerca ele 160 
kils . acima do Nhancluhy -Grande» . 

ANHANGA. Davam os i ncligenas este nome ao espi ri lo 
do mal ; compõe-sede anho só e anga alma, Espírito só, privado 
de co rpo , fa ntasma . (J . ele Alencar . ) 

ANHANGA. Vallão trib . do rio Saracur una af!'. do Inho-
mirim ; no Estado do Rio de Janeiro . ' 

ANHANGABAHÚ. R ibeirão elo Estado de S . Paul o, aft'. 
elo rio Tam<•ndoatehy Rega uma par te da cidade de S . Paulo 
eleS. a O. 

AN H ANGABAH Ú . Ribeirão do Estado de S . Paulo, aff. 
do Juncliahy, CCl l'l'e a O. da cidade deste no1ne . (Azevedo 
i\Iarques . ) 

ANHANGATINI. R io do Estado elo Amazonas; desagua na 
margem dit·. do rio Madeira, 42 kils . ac ima do Mataud. e 
720 da foz elo Nhamundá ( \.raujo Amazonas) . E' ele pequeno 
cm·so e ele agua preta , O Dr. S . da Fonseca escreve Anhan.
gatirni; o Dr . S. Coutinho e o conego F . Ber nardino ele Souza 
Anhangatini. e o Dr . Lacerda, no seu Diar io rlnhangatiny . 
Segundo o Dr . S . Coutinho a foz deste rio fica as 5o 30' de 
la t. S , Suas margens são habitadas pelos i\funcl ut•udts. 
'l'ambem o denominam Uatininga. « O Dial'io .dst•·onomico 
(17tll) d iz que o Anhangatiny dista cinco leguas e meia elo Ma
taurá» . 

ANH ANGOARA. Ribeirão elo Estado de S. Paulo . atl'. ela 
margem clit·. elo Ribeü·a ele Iguape. Sua e:-.-tensão é de 44,4 kils . 
sobre 8m,s ele la:·gnra. Cor re na el irecção mais geral ele SO . 
pat·a NE. (Azevedo ~Iarques e Carlos Rath) . 

ANHANV AHY (Serra do). Cordilheira em continuação 
elas serras ela Chapada e S. Lou renço que se prolonga em rumo 
mais on menos ele NNO - ESE entre os parallelos 22° 
e 23o 30' dividindo suas vertentes, a E. pai-a o Par,tná. e a O. 
para o Par aguay. Suas faces occidentaes e sudueste são mais 
ou menos abruptas, emquanto que seu cimo se prolonga num 
vasto p lanalt , coberto ele campos e florestas entrecortadas de 
cor rentes mais ou menos caudalosas e declinando suavemen te 
para o lado do oriente. A seu systema pertencem as ser
ranias ele Miranda, as que margeiarll o Apa, ou prolongam- se 
entre o Miranda e o Paraguay. Aos 23o 30' q:uebra para E . 
tomando o nome do Corclilheira de Maracaju que vai fi 
nalisar- se aos 24o 3' 3'1" ,42 no Salto elas Sete Quedas ; e 
prolonga outro contra- forte para o S. , que é a chamada cor
dilheira ele Urucuty na Republica Paraguaya . tDr. S. ela Fonseca 
Dicc . cit .) 

ANHANVAH Y. (Rio) Anhan-vahy é uma voz tupica que 
significa diabo feio ott mau. Tem asse nome o rio nascido na 
serra ela mesma denominação aos 22o 30' de lat. e 11° mais 
ou menos ele long. 0 ., por umas cabeceiras, e aos 23°, lat. e 
ao 45° long. outras, em con travertentes com os rios dos 
Dourados, Aquiclaban e Jpané. E' aff. dir. dQ Paraná, logo 
abaixo da foz do ribeirão qo Nazahy. Recebe como affs . os 
r ios Guaynunby e Ver de. E' tambem designado, por al guns 
cartographos, pelos nomes de Aguar ahy e rio elas Correntes 
( Dr . . ela Fonseca. Di co . cit. ) 

ANHATO-MI RIM. P equena il ha elo Estado ele Santa Ca
thar ina, situada no canal do Norte, entt-e a ilha ele Santa 
Ca tharina e o continente, distante 10 milhas da capital, 
separada do con ti nen te por um peq aeno canal ele 120 me·tros. 
E' ue ll a que está construída a fortaleza de Santa Cr uz. Em 
1759 ou 1760, sendo governador de Santa Catharina, D. José 
de Mello Manoel (25 ele outubro de 1753 a 7 de mar ço ele 1762), 
chegou á capital o conselheir o Jo~é ele Mascarenhas Coelho 
Pacheco Pere ira de Mello, que por ordem do go~ern o po:tuguez 
fôra da Bahia. O governa.dor , segundo a~ 1nstr n?çoe':,. que 
receber a, con vi dou- o a um passeio nessa 1lh a e a h1.cheoaclo, 
intimou ao conselheiro que se recolhesse preso. Etfec~1vamente 
Mascarenhas conservou -se pt·eso· 17 ann os e mezes. Os ultuuos 
mezes do sen degredo foram passados na For~aleza da Ponta 
Gros~a, donde depois fo i J:raMportado para a !lha das Cobras. 
O sen carcerei r o foi um maJor Pedro ela Costa . Durante a sua 
reclu são, Mascare nhas abr iu uma esch . para entrete r-se lec
cionanclo á. gttarnição da mesma for talezn., 1sto, por ter o 
gover nador D. F r ancisco AntoniO Cardoso ele Menezés e Souza, 
successor do precedente, aberto sob sua responsabil idade as 

·.··• 

.~ 
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portas da prisão de Mascarenhtts. O Pharol ela ilha deste nome 
é ele luz bt·anca e Jb:a. O apparelho cht luz é dioptrico, ele 6a 
ordem, e a luz é produzida peltt combustão do oleo mineral. 
O plano focal eleva-se a 8m,25 ao ni vel elo ~o lo e 39m, 10 ao 
médio das marés de quadratu ra, e a lu?. é visivel na distancia 
de 12 milhas, com tempo cla ro. O apparelho diopLl'ico e 
respecti va lante rna es tão monttt clos sobre uma col umna ele 
ferro pintada ele bra nco e prov ida ele uma galet"ia semi-cit·culat· 
e escada lateral. O Pharol jaz aos 27• 25' 3011 ele lat. S. e 
5° 23' 5511 ele l ong. O. elo Rio ele J a neiro ; 48° 3<!' 15" O. Gt•env. ; 
GO> 54' 30" O. de Pariz. «Ao N. d:t ilha de Santa Ca·tharina, 
diz o Sr. T obias Beck<w, a 200 metros do continente e a cinco 
kils . da cidade elo Des teno, ach a- se a pequena ilha elo Anha
tomirim. O c:1nal que a separa elo continente t em c in co bl'aças 
de pt·ofuncliclade ; as embarcações ele a lto calado ah t .encon 
tram nm bom aneoracloul'o ab l'tga clo de ventos pontetros . A 
fot·taleza de Santa Cruz que nella se acha e cuj as rui11as ainda 
mos tl' ,t m o ;tntigo esplendor, foi começada em 1737 pelo gover
nador ela Capitania. o brigadeiro José da Silva Paes, sendo 
concluich em 17H. A Provisão el o conselho ultra m:1l'ino ele 
17 de agosto de 1748 a ppt•ovou a ph1nta ele seu quartel. Alé m 
do forte ela ilha dos Ratones na b:nea elo s ~tl ela ilha ele Santa 
Catharina , o brigade iro Paes cons truiu mais em 1740 o forte 
ela Ponta Grossa. fr·outeiro ao ele Santa Cruz . Todos os via
jantes e escl'iptot;es , que r eferem-se a esses dois fortes são 
concordes em dize t· que elles n ão poderão impedir a entntcla 
ele uma esquadra inimiga, visto, como acham-se tão 1lis t:tntes 
um elo outt-o, que não cruza m fogos . São desta opinião :o almi
r ,w te i11glez .Anson, o navegador fra ncez La Perouse, o sabio 
russo Kt·use nstern, e os escriptot·es monsenhor Pizarro e o 
visconde de S. Leopoldo. Sobre esta opinião, diz Paulo José 
Micruel ele B t·ito n a sua Jl[erno1"Üb Politica : « Que o lJL·.igacleit·o 
Pa~s, sendo um engen heiL·o e militat' ·tão illus·tl'ado, não com 
metteria erro 1n escolha daquelles pontos ; o que h oJe va1 de 
encon tro ás regl'a,s da tact ica tal vez que n acruelle tempo fosse 
ace t·taclo e exacto " . Todas essas opiniões, rece ios e hypo·theses 
são actualmente destruidos com o alcance espantoso da arti
lha l'ia moderna , hoje qu e um canhão Bange ele 340 ele sitio 
e fot•Laleza de marinh a e coslas ele mar , l ança a 1.8 kils . pro
j ectis pesando 600 kilogrammas ! A pos ição geographica elo 
forte é a 270 25' 32" lat. S. e 5'1° 1' '14' long . O. do meri .. 
cliano ele Pariz, segundo a opini:lo elo illust re a lmira nte Rous
s in , que ahi fez algumas observações a.stronomicas. Outros 
navegaclo l'es celebres visitaram a ilha ele Anhatomirim, taes 
como La P erouse , c1ue a hi esteve em 1785, retirando-se em 19 
ele novembro, leva ndo gra tas recordações ela hosp ita lidade elos 
h ttb ita ntes ela ilha ele ~anta Catharina, que clUl'ante o t empo 
qne lá es te,,e , dormiram no chão em este iras para cederem as 
camas aos marinheiros ele La P erouse, que haviam naufragado 
p1•oximo áquella ilha; IVIawe, que ahi esteve em 1807 escreveu 
uma Viagem ao interio1· do B razil; 0 vin,jante russo Knl
senstern e seu companheiro o n a·turalis Ltt allemão Langsdorfl' 
ahi estiveram no principio elo presente seculo. Este ultimo 
escreveu um livro, que foi impresso em 1828 e m .P ariz, inti
tulado Memoria sob1·e o Bm,zil para serviL· ele gu1a ás pessoas 
que desejam est.abelece,r-se n aquelle paiz, e ele 18.25 a 1829 ex
plorou .o mtenor do Brazil, e m compan lua do ast t•onomo 
Ruszofl e elos n atu~·alistRs Riedel e Ménétris colhendo pre
c iosas colleções que se acham no museu ele S. P eterslnt l' "'O. 
'l'ct nl'bem visito.u a ilha o sabio viajante Dnperrey , comm~n
clante ela Coq~ttlle, em. v1agem ele cit•cumnavegação; este via
jante, nos seus escr1p·tos depois ele a ttl'ibuir ao forte um a 
antiguidade fabulosa , faz- nos clella a seg-u inte pittoresca cles
c ripção :« Penetea-se nes·te fol'te pot• um portico notavel pelo seu 
e>tylo go thico e pela sua antiguidade, de pois de haver s ubido 
uma cen tena ele degr íi.os, onde enormes barbatanas ele baleias 
es tão postas tí gu iza ele corrimão. Copa.clos arvoredos, deli cioso 
abrio·o ele r evoadas de be ij a-flor es , orlam as partes lateraes 
cless~ escadaria atá a praia ele desembarque , cujo s itio acanhado 
Jica occulto por um a ponta e rochedo ele granito . 32 ca
nhões enferrujados ele diversos calibres, montacll's . em re
p~ros arruinados, compunham toda a a rt.1lhana dessa fortaleza 
quando a visitamos e a lg tms soldados es tarrapa dos, que ma1s se 
assemelhavam a camponios do que a mtlttares, formav~.m a 
guat•ni~'ão.» A pintura é fiel, excep.to_as barba tanas ela bale1a que 
o tempo as consumiu, e a guar nlÇao que , trn.Ja-se melhor, o 
estado do forte é o mesmo que quando la es teve Duperrey ; 
a lgumas modificações teem sido feitas do a nno passado par a 
eú ; mas, apezar de tttdo isso, apezar ela ar tilharia estar im
pres·tavel, o forte é cons iderado armado ! A 25 de feve l'eiro 

ele 1777 as tropas do general D. Pedro Ceballos antes de tom at· 
a ilha ele Santa Ca·thal'ina intimaram o governador elo forte de 
Satl't:l. Ct' tlz, a que se rendesse; fizeram-n'o d epois prisioneira 
com tocla a guarnição excepto um offi.ci::Ll qne se ach ava n o 
Des terro onde fora communicar ao ma recha l· Antonio Carlos 
Furtado de Mendonça a intimação das tropas ele Ceballos. Pelo 
art. 22 do Tratado prdiminar ele paz de i de outubro ele 1777 
ent:·e as côrtes portttg:ue~a e h espanhola, fo.i est ipulado que 
sen a evacuada e reslt'tu tda clenlro ele qua·tro mezes que se 
seguisse á racLificação desse trat:tclo, a ilha ele Santa Ca 
·tharina, bem como as adjacentes e parte do continente imme
diato a ella , com a a r tilharia , munições e mais effeitos que 
fossem oncon·t:-ados no ·tempo ela occupação . Durante a cam
panlla elo P a ragttay, o forte serviu ele deposito ele convales
cente.> e aC'tualmellte serve ele r ano is tt·o á b:tni!. : n elle acham-se 
collocaclos um phal'olhete e um ~lastt·o pertenceu tes ao minis
teria ela 1n arinha. » 

ANHA YA. Pov. d o Es tado elo Paran{~ , no mun. ele Mor
r eles ; com duas esclts . publs . ele inst. prim., uma cl<ts quaes 
cre:1da pela Let Pt·ov. n. 298 de 12 el e março ele 1872. Foi 
ct•eacla clis t. policia l por A c to el e iS de ma rço cl~ '1 890 . Omgo 
S . Pecll'o. 

ANHEBIG. Aldeia a 30 leguas ela riclacle ela Bahia, onde 
os jesuita s ecliticaram uma egreja da invocaçã (> elo apostolo 
Santo André . (Sa int Aclo lphe. Dicc.) 

ANHEMBY. Nome qtte os primeit·os clescJbt·idores det•am 
ao ri o Tie tê elo Estado ele S. Paulo. 

ANHONHECANHUVA. Rio elo E s tado ele Minas Geraes, 
asaim chamado elos índios por isso que se some p or debai:w 
ela ·term; os portu g ttezes deram-lhe o nome ele Sumidouro. 
Dias Paes o descobriu em 1673 tendo si do encarrecrado por 
Afl'onso Ftu·•aelo ele Mendonça, cÍue então governava~ Bahia, 
elo clescobnmento ele esmeraldas . Paes perdeu nesta entrada 
a n1a10t' par~e elos seus .antes de encontrar o l ago Vupabuçú 
(V1cle es le nome). Dep.:ns delle outros pauli stas emprehende 
ram a m~sma exploraça9 ; mas uns poe:n este r io ext r aorcli
na l'io nas. mattas da Serra das Esmeraldas, pet•to do rio 
Itamaranchba, ao passo c1u e outros assen Lam havel-o achado 
no terdtorio parochi::d ele Gaspar Soares, 50 le"'uas ao SE . 
elo mesmo Itamarancliba e ·todos certilicaram q u"e su as mar
gens eram ricas em minas de out•o e ele platina (Saint 
Adolphe. Dicc .) 

ANHORI. Riacho do Estado elo Amazonas, na margem esq. 
elo rio Negro, entt•e o riacho Hiiaá e o J•io Paclauari, n o clist. 
de Bararuá (Araujo Amazonas). E' citado ·tambem por 
Baena. 

ANHUAC. Di z o Dr. Severiano da Fonseca, na sua Viagem 
ao reclor elo B1·Mil (V. I, p. 1'17), ser este o verdadei r o n ome 
elo l'io Nioac. 

ANHUMAS. P ov. elo Estado ele Sergipe, n0 mun. ele Pa
ca ttJba. E' ·tambem denomina da Estiva de João P aes (In f. 
l oc.). 

ANHUMAS. Log. elo Estado ele S . Paulo, no mun . ele 
Bragança . 

1\,NHUMAS, Log . elo Estado ele S . Paulo, na:"freg . elo Rio 
elo Peixe e num. de Caconcle (Inf. loc .) . 

ANHUi\1AS. Bairro na fre g-. da Vargem Grande e mun. 
el e lta j11 bá; no Estado ele Minas Geraes; com umas 40 
casas. 

ANHUMAS. Uma das estações da E. de F. Monoyana · no 
Estado de S . Paulo no ki!. 1,0, ent1·e Ca mpinas e 'l'~nquir{ho; 
a 617m,7 de altura sobre o mvel do ;nar. Agencia elo correio 
creada em junho ele ·1887 . ' 

ANHUMAS. Rio elo Estado ele P ernambuco, no mun. de 
Q1tipapá. V~e para o Pirangy. Tambem escre,'e m Ay~~mas 
(Tn f. loc .) 

ANHUMAS. P equeno rio elo Estado d t1S Alag-oas , aff. do 
Munclahú. 

ANHUMAS. P equeno rio elo E s tado elas Alagoas, r ~ga .o 
muu . de Ata laia e deaagua no rio Parahyba. 

ANHUMAS. Riacho do EsLaclo ele S.et·gipe, banha o num. 
de Pacatubtt e desa gtm n a margem e>q. elo rio P oxim. 
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ANHUMAS. Ribeü·ão do Estado ele S. Paulo, aff. elo 
Jac8 ré -Grande . E' vulgat·rnente denominado- ribeirão elos 
Ing!ezes. 

ANHUMAS. :a.ibeirão do Es·taelo de S. Paulo, ali'. do Atibaia. 
Atravessa a estrada de Mogy-mirim a Campinas. 

ANHUMAS. Ribeirão do Estado de S . Paulo, fôrma com 
o Ca baceiras o Cachoeira, aiJ. da margem esq. elo rio Mogy
guas-~'l'i. Em sua parte superior tem o nome ele Sen·ito. 

ANHUMAS . Ribeirão elo Estado ele S . Paulo, clesagua na I 
margem elir. elo Paranapanema pro:dmo á fóz do ribeil'ão ela 
Laranja Doce . . 

AN.fmMAS. Rio do Estado ele S. Paulo . nasce na sel'l'a ele 
Mogy, reune-se ao Orissanga e a ou·tros e jiuJtos vão clesao-unr 
na margem di r. do Mogy- g\tassú. · " 

ANHUMAS . R io elo Estado elo Pat'allú, afl:". ela marg-em 
esq. elo Paranapa11ema. 

ANHUMAS . Rio elo Estado de Minas Geraes. no mun . de 
Pech·a Bl'anca; nasce na serra cle8te nome, t'e tm.e-se ao Capi
t~ba, passa~ do depois desta juncção a elenomi na r-se rio elo 
Vtnlem (Ini. loc. ). 

ANHUMAS. Rio do EsLado de Minas Geraes . banha o mun. 
de Pouao Alegre e desagua no rio Mancl(t. E' a:travessado pela 
E. ele F. elo Sapucahy. 

ANHUMAS. Rio do l!~stado ele Minas Geraes, sepam em 
pnrte a f'reg . de S. Caetano ela Yar·a:em Grande do mun . do 
Panüso e desagua na m<1.rgern esq. do Vargem Gt·ande, atl'. do 
Sapucahy . 

ANHUMAS. Ribeirão do Estado de Minas Geraes , banha 
o nnn. de Cabo Verde e desagtta no rio Musambo. 

ANHUMAS. Rio elo Estado ele Goyaz, nasca na serra 
MnHltl'a e elesagLta. no rio da Palma. 

ANHUMAS . Ribeirão elo Estado ele Matto Grosso. af'f. occi
qental elo rio Paraná, um pouco acima elo Ig uatemi," no canal 
ct du·ettw da Ilha Gr om ele . 

ANHUMAS (Riacho das). E' uma escoante elos pantanaes 
entm o Paraguay e o Poconé, que vae abrir-se nes te rio entre 
os Tres Ribeirões e o corrego da Cachoeirinha: no Estado de 
MaLto Grosso. · 

ANHUMAS. Cort'edeil'a no rio Paranapanema, alf. do 
I'araná . 

ANHUMAS. Cachoeil'a do rio Coxim: no Eslaclo de Matto 
Gl'OSSO. E' transitavel e acha-se seis kils. abaixo ela do Robalo, 
ent igual distancia acima ela elo Bicudo. E' citada nas No
ticicGs dcG Capitania de S. Paulo, escrip·tas em 1792 por Fran
cisco de Oliveira Barbosa; pelo Barão de Melgaço, e pelo 
Dr. Lacerda, que diz ser el\a ass im chamada elos passaros 
denominados Anhnmas. « Es·ta ave é preta e maiot• que uma 
gallinha ; tem ferl'ões nos encontros elas azas e na cabeça. A 
experiencia tem feito ver que estes ferrões são antidotos contr a 
todo o veneno. Aos mot•clidos ele cobra dão -se raspados em 
agua: virtude que já era conhecida pelos índios an·tes ela con
quista portugtteza». 

ANIANA. Nação indig. do Estado de ·Amazonas, nos rios 
Apai_)o.ris e Japurá, ela qttal provém a pop . ele l::>. i\iaLhias 
(AraUJO Amazonas). 

~~IBÁ. Extin~ta missão estabelecida nas margens elo rio 
~utln1., aff. prlllctpal do Urubú; no Estado elo Amazonas. O 
Sr . Barbosa Rodrigues garante ter nbi visto alicerces e r estos 
de paredes qne indicam o logar onde outr'ora foi a egt•eja, as
stm _como fragmentos de l ouça ou de igaçabas e machados ele 
dJOnto, que lembram _os usos dos a n ~igos Arauaq uis, que ahi 
v1v1<am_ e qtte _pet·segtnclos pelos gentios do alto Ur1tbú e pelos 
ParHJUlS refttgtaram- se na missão de Saracá. « Sua louça. diz 
ainda o Sr. Barbosa, era de argilla esc nra, com desenhos 
gravados em angulos rectos; parallelos uns aos outros, for
mando me·tacles ele parallelogl'ammos, ou, a maior parte bor
dadas com linhas de ·furos muito unidos. feitos com aJo-uma 
pon·ta fina de madeira. Rat•a apparece pi"ntada com ·tint~ ver
melha escura ; esta tem o desenho clt:fferente, é bambem em 
angulos, porém em linhas transversaes. em angulos agudos 
como que imitando te01dos de palha, teclas ornadas com fign-

ras de passaros e qttadrupedes. Os machados são ele diorito 
em que pr~clom ina mais o a lbito elo que o elemento amphibo
hco. Sua forma é a ele um curto para llelogrammo tendo em um 
dos lados mais estrettos duas salienci as, que serviam para se
gta·al- o_ amarrado ao cabo e em outro o cót•te para o que abi as 
iaces sao g<<S tas. , 

ANIBÁ . Rio do Estado elo Amazonas, aff. do Urubú pela 
m_argem esc!. Tem sua toz ele 200 me ~ros, alargando-se, po
r em,,para o llltertor e atravessando uma larga baixa que fôrma 
I ~apos pela enchente e lindas pr,aias e ma ttas baixas pela 
v,tsante. Na mat·gem esq. JUnto a f,Jz, houve outr'ora uma 
tnaloca elo ge ntio Mul'a. « Marginam, clir. o Sr. B. Rodrio-ues 
quasi todo o rio os igapós, onde crescem uma linda byno1~im~ 
ele_ floras vel'melhas, lecithys e muitas phcbscolwas ela sub-tl'ibu 
o!zt:on:e, sobre as q uaes vi um monachantus vil·iclis, a catteya 
S16JXl1'ba, cliohwa e algumas ln·orn~l ias e bilbegicbs. A vegetação 
toda ele igapó é ele um verde amarellaclo, cl<3 stacanclo- se bem ela 
elas partes elevadas, onde os terrenos são a rgillosos e em a lgun s 
apparecem conglomeratos com oxydo de ferro . » O rio Anib~t 
não é rico em procluctos naLm·aes, ele que ü homem possa uH
l, sar-se, excepto as madeit•as e o breu branco . Ignora-se a sua 
nascente. O 1o tenente Sha\\- situa a foz do Anib;i. na lat. ele 
2° 53' 291 ' e long. 15o 20' 04" ,5. O conego André Fer na ndes 
de Souza diz qtte o Anibá desagtta no Arauotó e Francisco X. 
Ribeiro ele Sampaio diz qne o rio Anibá clesagua no lago 
Sa racá. 

ANIBÁ . Rio elo Estado elo Amazonas, clesagua na margem 
septen trional do rio Negro proximo da foz elos riachos Cuarú 
e Manapixi . 

ANIBÁ . Lago elo E~t<telo do Amazon<,s, no mun. de Silves. 

ANICORÉ, Nação inclig . elo Estado elo Amazon~s, no rio 
Madeira, da qual provém a pop . ele Itaco·tial'a (ArauJO Amazo
nas - Ignacio Accioli.) 

ANICUNS. Parochia do Estado ele Goyaz, na com. e termo 
da capital, ela qual dista cerca ele 79 kils ., sobl'e o rio ela seu 
nome.« E' muito povoado, diz o Padre Luiz Antonio Vieit·a ela 
Silva e Souza no seu ·trabalho intitulado Jl1amo?"ia sob1·e o descobJ"i
mento da Capitania de Goycv~:, em r azão de suas minas , que são 
n cas e em que se tem estabelecido uma sociedade mineral, 
que em tres annos tem extr ah iclo mais de oito at'l'obas ele o·uro. 
Foram essas minas descobertas por Salvador Mariano, e a sua 
rica pedreira por Luciano de tal, em 1809 ». « Calcula-se de 12 
a !3 leg~tas a cl1 stan~ ta de Goyaz a Amcun_s. Es te pequeno ar
r a tal esta a S. E. da cidade ele Goyaz. CdrreJnnto delle o corrego 
da Espel'ança tambem fica proximo ao rio dos Bois. aff. do Turvo, 
que en Ira no Cot·umuá. Tendo sido descoberta éerta pedt·eira 
rechemda e entl'esachada de ricos pilões de ouro puro, por um 
certo Luciano, della se extrahiu a esforços ele Salvador Ma
riano, grande cópia de metal precioso; e por isso tendo afluido 
_para aquelle log·a r g t•ande numero _de aventureiros, em 1809, 
fot•motl-se o arraial. O ouro ele Atucttns tem o toque ele 20 
quilates e el'a abundante nas minas, mas as veias ou pilões sa 
enterravam para o centro ela terra, e como o nivel ela mina era 
inferior ao elos terrenos adjacentes, t ornou-se impraticavel o 
rasgão ou escoadouro que o dessecasse, por falta ele machinas 
para exteacção da agua. Em 1821 formott-se uma sociedade ele 
mineração com vista ele esgo·tar as aguas ; mas consta que 
essa sociedade at•ruinott-se por falta de industria e ele conhe
cimentos elos proces~os mais vantajosos ela bydr otech nia, Consta 
que este al'l'aial foi doentio . O certo é que nelle se vêem muitos 
idiotas, surclos, mudos, opilados, etc. (Dr. V. Mello Franco 
Yicb_qens pel-:i intetior ele Jl!li?ws Gc1·aes e G01JCb:::. 1888)». Orago 
S. Francisco de Assis e diocese de Goyaz. Foi cle.smem bracla 
ela catheclra l de Sant'Anna de Goyaz e elevada á categoria de 
parocbia pelo Ul't. 1o da Lei Prov. u. 2 ele 7 de junho ele 1841. Em 
18S1. a•Jis·taram-se nella oito eleitores . Tem . 250 babs. e c\ nas 
eschs. pit bls. c\9 inst. pl'im. Sobre s nas divisas vide a Lei 
Prov. n. 593 ele 25 de outubro de 1878. · 

ANI CUNS. Rio do Estado de Goynz, nasce na s_ert·a de 
Santa Rita, ao S. ela cidade ele Goyaz, banha a pal'oc_hla a que 
dá o nome e clesagua na margem esq. do rio dos Bots. atT. do 
Pal'anahyba . E' esse o curso do Anicuns, segundo a Ga>·ta_ dcG 
Provincia de Goyaz, organisada em 1875 pelo engenhell'O Jardun. 
Recebe o Santa Maria . 

ANIDÁ. Igarapé do Estado elo Amazonas, aff_. da margem 
clil· . do rio P urús. E' de agua preta. (Dr. S. Coulutho . ) 



ANJ 

ANIL. Pov. do Estado do Maranhão, na com . da capital, 
na margem do rio que dá-lhe o nome . 

ANIL . Log . do Estado do Rio ele Janeiro, na freg, da Guia 
ele Pacopahiba do :nun. ela Estrel!a. 

ANIL. Log. elo mun. ela Capital Federal na freg. de Jacaré
paguá. 

ANIL. Praia no mun, de Angra dos Reis e Es·tado do Rio 
de Janeiro. 

ANIL. Ilha do Estado do Rio de Janeiro, na espaçosa bahia 
da Ilha Grande , na t't·eg . da Ribeira. 

ANIL. R io do Estado do Maranhão ; nasce um pouco 
acima ela pov. do seu nome, banha a cidade de S. Luiz pelo N. 
e reune· se ao Bacanga, que vai desaguar no ancoradouTo dessa 
cidade. Tem em sua margem esq. e proxim o á cidade alguns 
sitios importan'tes, 

ANIL. Pequeno rio do Es·tado do Ceará, no termo da 
Capital. Nasce no serrote do Cunha e eng"·ossa o S . Go nçalo . 

ANIL. Pec1ueno r io do Estado do Espirito Santo desagua no 
rio do Braz, trib. elo Formate, que o é elo Jucú. 

ANIL. R io do Estado elo Rio ele Janeiro, no mun. ele Angra 
elos Reis, clesagua no mar. 

ANIL. Lagoa do Es·tado do R io de Janeiro, atr avessada 
pelo cana l de Campos a Macahé, proxima da pov . de Quissaman, 
Tem ci nco e meio a seis e meio palmos de fundo e 50 ele la rgura. 

ANINCHÁ. Na Geogr. Physica de Wappceus vem men
cionado um rio com esse nome, aft'. da margem dit•. do Nha 
m undá. No Relat. do Sr. B. Ro drigues, do qual foi extrahida 
a clescripção do rio. Nham.und~ pat·a a. obt·a d.e \V.appoous, 
vem mencionado o r1 o Uatnoha (p. 27) e Autncha (p. 83) 
não como aíi. da margem dir., como affirma Wappoous, mas 
da esq . como tambem é figu1·ado na planta do rio que acompa
nha o mesmo Relat. 

ANINDIBA. Nome primitivo da villa do P aço, no Estado 
do Marauhão; j rutto á vi l! a corre um riacho com o mesmo nome 
ele Anindiba . " 

ANINGAL. Igarapé do Estado do Pará, ua ilha Caviana. 
ANINGAS. Pov. do Estado de Sergipe, na com. de Maroim, 

na margem esq . do rio Japaratuba. 
ANINGAS. Pov. do Estado ele Sergipe, á margem dir~ do 

rio S. Francisco, deJi·onte da pov. Munguengue e pouco acima 
de S. Braz. 

ANINGAS . Riacho do Estado de Sergipe, aff. do rio Sal
gado que o é do Vasa Barris. «Nasce nas mattas de Maicarira 
e atravessando algumas fazendas, desagua no rio Vasa Barris 
no Poço das Cande ias com 46 kils. de curso . Recebe como aff. 
o Cansanção. (In f. loc. )». 

ANINGAS. Coroa formada pelo recife de S. Marcos, ligado 
a o que sahe da Lagoa, no Estado do Maranhão. Descobre-se 
na maré baixa. 

ANIPAISSÉ. Igarapé do Estado do Amazonas, aff. da 
margem esq. do rio Purús, nas divisas do mun. da capital. 

ANIUE .. Igarapé do Estado elo Amazonas ; desagua na 
margem d1r . do l'io Japurà, acima das cachoeiras , entre os 
r ios Muttú e Cauinari. 

ANJINHO. Ribei1•ão do Estado de S. paulo, banha o 
mun . de Naza1·ethe clesagua no rio A ti baia. 

ANJINHO . Ribei!·ão do Estado de Mato Grosso, na es trada 
de Goyaz para Cuyaba, entre o Passa Vinte e o Matrinchan. 
(ItineJ'OH"tn de J oão Vi lo Vieira da Silva Rev. do Inst. H ist . 
T . XXXV, pute 1" .) 

ANJO. Carrego do gstado de Minas Geraes aff . elo rio 
d'Agua Limpa, que o é do Ita tia ia e este ' do Piranga . 

(Inf. loc.). 
ANJO (Santo) . Ant iga missão jesuítica fundada na 

margem elir. do rio IJuby com índios T apes e Guara nys . 
Foi tomada em 1756 pelos por·tuguezes e hespanhóes, e em 
agcslo de 1801 por José Borges elo Canto, que gara esse fim 
recebera ordem do cap i·tão Francisco Barreto I ereira Pin to, 
commanclante da guarda avançada de S. Pedro, no Estado do 
R . G . elo Sul. 
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ANJO. (Pra ia· do) . Praia no mun . de Cabo Frio do Estado 
do Rio ele Janeiro, em cuja extrem idade septen tríon al está 
edifi cado o arraial de Cabo Frio. 

ANJO DA GUARDA. Log. do illstado elo Maran hão na 
margem escj. do ri o Bacanga, em !'rente i cidade de S. Luiz. 

ANJOS . Insignifi cante regato, conli. do rio Mearim; no 
Estado do Maranhão. 

ANJOS DA ALDEIA. An ·tiga parochia elo Estado do R. 
G. do Sul, elevada á categoria de villa com o nome de Gra
vataby pela Lei Prov. n. 1247 de 11 de junho de ·1880. Vide 
Gravatahy. 

ANJURÁ. Ribeiro elo Estado elo Amazo nas, na ma em esq . 
elo rio Negro, no dist. de Lama-LouRa' entre os ribeiros 'l'auá 
e Ajurica ba . (Araujo Amazonas). 1< az menção delle Baena . 

ANJURIÁS . Selvagens que habitavam o rio Tapajoz, no 
Est;tclo do Pará (B. Rodrigues, Rio Tapajós . 1875 P . 23 e 13'l). 

ANNA. Ribeirão elo Estado do Rio ele Janeiro, ail'. do rio 
Preto, que o é elo Parahybuna . 

ANNA (D.). Estação da E . de F. de Campos a S. Se
bastião; no Estado do Rio de Ja neiro, entre Cruz das Almas 
e S. Sebastião, no kil. 8.240. 

ANNA (D .). Serra do Estado elo Ceará, ao lado occiden tal 
da villa de S . Matheu s . 

ANNA (D . ). Serra elo Estado ele Minas Ge raes; no mun. 
de S. Carlos de Jacuhy . 

ANNA (O.). Pequeno rio do Estado do Rio ele Janeiro, aff. 
da margem d ir. do rio S. Pedro . 

ANNA (D. ). Cor rego elo Estado de Mio as Geraes, reune-se ao 
Sobreiro e juntos vão ao rio Alvarenga , trib. elo Manhuassú. 

ANNA (Sant'). Cidade e mun. do Estado do Ceará, séde 
ela com . ele seu nome ; à margem clil·. do d o Acarah(t; di
vidida em dois bainos : Sant'Anna e S. João, li gados por uma 
ponte. O mun. é em grande parte mon tanhoso ; ao S., a lém 
ele dill'erentes montes de pecjuena impot•tancia, ergue-se, a 
quatro lols. da c1dade , o serrote da Rola; ao O., compõe-se de 
um terreno ora plano, ora ondulado formando extensos 
campos entrecortados de serranias. Faz todo o commercio 
pelo porto do Acarahú, elo qual dista cerca de 30 kils. 
Entre as serras e serrotes que o percorrem, nota'Jl-se a do 
Mucuripe, bastan-te elevada e ligada á ser r a da Meruoca, 
Barriga, Mucuripe, Tucunduba, Goianna, e os serrotes Pombo, 
Velho, Picuhy, Picos, Badeco, Picada, Rôla, Madeira, 
S. Francisco Gaclelhuclo, Pico do Ayu&, S. Vicen·te, Tucuns, 
Morrinho, Chóra, Dous Irmãos, JacunlLú, Secco e Sapó ; 
e entre os rlos, o Acarahú, o Acat·ahú-mirim, além de outros 
menos importantes, taes como o Caioca, Rôla, Pacheco, Buzil, 
Sapó, Chór a , Mucambo e Espinhos. Seu commercio consiste 
em sola, couros salgados, algodão em r ama, queijo.~ , redes 
ele algodão borclaclas a mão e a tea r, café, assnca r, arroz, 
farinha ele mandioca, cêt·a de carnaúba e alguns outros ge
neros . Criação de gado. Stta matriz, depe11clen·te da diocese 
do Ceará, foi começada em 4 de novembro de 1738 pelo padre 
Antonio elos Sa ntos Silveü a e concluída em 10 de agos~o 
de 1739. Segnndo a Legislação desse estado a Lei n. 139 
de 10 de setembro de 1838 cr eou a freg . de Sam' Ann <t na 
vil la do Sobral ; a de n . 283 ele 15 de clezemb1·o de 1842 
transfer·iu a ma~riz ele Saut" AmHt para a capella da Barra 
do Acarahú, filial á m~sma matriz, com a de nominação de 
frt~g . da Se nhora da Conce lção da Barra do Acarahú; a de 
n. ,!70 de 29 de agosto de 1848 creou a l'reg . de San·t' 1\,nna 
nomun. do Sobr a l; a ele n. 1012 de 3 de novembro de 
1862 elevou-a á catego ria ela villa; a ele n. 1H5 de 27 
de outubro ele '1864 incorporou-a á com.. do Acarahú; a de 
n. 1237 de 27 ele novembro ele 1868 ·transl'erin para 
Sant' An aa a séda da com. do Acarahú; a da n . 17<10 de 
30 de agosto ele 1876 elavon- a á categoria de ciclucle; e 
a de n . 1980 de 9 de agos to de 1882 deu á com. do Aca• 
rahú a denominação de Sant'Anna . E' com. de primeira ent., 
class ill.cacla peloR Decs . ns . 3384 de 1 de fevereiro de 1865 
e 5'195 de H de janeiro de 1873 . Tem di versas eschs. 
publs. de inst. pdm ., duas elas quaes Cl'eadas pelas Leis Provs. 
ns. 563 ele 30 de novembro de 1851 e 769 de 14 de agosto 
de 1856 . Sobre s uas di visas vide: Lels provs·, ns. 470 ele 
29 de a gosto de 1848 ; 654 de 29 de setembro de 1854; 898 de 
'i de agosto de 1859; ·L0,12 de 3 de no,-embl'O de 1862 (art. 
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li); H92 ele 14 ele agus to ele 1865. Compt·ahencle os po1•s.: 
Mnssapé, com uma e>ch. publ. e estação da E .. ele F .. elo 
Sobral, Estraito, 1viutamb ir,t, l?lores, Marco, P1tombeu·as 
TucuudLtba, Varzea ela Ouça, P,tgé. A r aspei to da ~ t'Jg em da 
pov., escreve-nos o vigario Francisco Xavier ~ogue1ra, dtz a 
tradição que em éras de 1700, os a borigenes foram rodeados 
por tropas r egulares no lognr Rodeador, que cles>e facto t1rou 
o nome;· que, depois de um comba te mortifero,.co ncentl'a ra m-se 
nas maltas: e que em 1738 o ptclre Anlomo dos Santos da 
Silveira edificou neste Jogar urna ca1~ ~lla ~ecltcada a N. S. 
Sant' Ann a doando por escriptul'~t publlc.t met·t legua de terra 
50 vaccas ' e um 1ouro, pal'a seu pa trimouio, o qual foi 
julgado por sentença pelo bispo D. José Fialho .» 

ANNA ( S:wt') . Pa rochia do Es tado ela Ba hia , no mun. da 
capita l. Oragos SS. Sacramen to e Sant'Ann1. e diocese a rchi
episcopal de S . Salvador. Foi Cl'eacl a pu·ochi.t s, gunclo uns, em 
1699, segundo outros por Alvará de 20 ele j !lho ele 1679 e se
gundo Pizarro em 1673. Possue o,s igrej .ts ele a n to Antonio, 
N . S . ch Palm<t (no largo cl<t P ,dma ), ele N. S. ele Naz%rath 
~no c1mpo do me>mo nome), ele N. S. ela s ~ ucle e Glori a, elo 
Senhor dos P .tssos e ele . S. elo Destel'l'O ( co nvento no largo elo 
Desterro). Tem qu:ttro eschs. publs. ele inst. prim. e i7.954 
habs. 

ANNA (Sant'). P<trochia d<t C·1pit 1l Feelet·a l, cr·eacla por 
Alvad. ele 4 ele setembro ele 1817 . A matriz fi ca a nlr~ as ruas elo 
Alcantar ,t , Ba rão de C::tpa neru 3 ( ant. S. Leopoldo), Sant'Auna 
(ant. elas Flores) e Marquez ele P ombal (a1lt. Stnta Rosa ). 
Tem tido a té o presente tres vigarios collados : Antonio Fer 
reira Ribeiro, Ma noel Joaquim ele Mir,t ncl 'l. Rego e Pedro ele 
Mello Alcoforaclo ; e dois encommenelaclos : Mano el Ramos 
Dual'te e o actual Mons3nhor Nuno ele F<tri a Paiva. Confina 
com as l'regs. elo E . Santo, Santo Antonio, SS. S :tct•am~nto, 
Santa Rih e H. Ch ristovão. Nella ficam os mon·os do Pwto, 
Nheco, S. Diogo. Providencia, Paula Mattos (uma pequen :t 
parte ) ; as pt•aias elo S::tcco elo Alferes, Fot·mosa e Chichorva. ; 
a praça da Republica (menos a pa rte onde fica a estação ele 
Bomboit·os), a Onze ele Junl;w, D. Antonia e parte ela ilha das 
Moças . Nella acham-se a es tação ela E. ele F. Central do 
BraziJ, o Gazome·tro, a Intenclenci>t Municipal, o antigo Paço elo 
Senado o Quart, l, o iVIuseu, duas eschs . muuicipaes, a Casa da 
Moeda .' A matriz a ia ela não está conclui ela , faltando altares, 
côro tol'l'es a sachristia a a fachada principal . As obras, 
iniclaclas e~ 1871, têm ·tido andamento vagaroso por falt ::t 
de auxílios dos poderes pt~blicos. O que h a feito é dev~do a 
donativos e a esmolas partwulares. Toda a freg . tem 4<> .000 
habs . mais ou menos . Sua primitiva collocação, foi no 
Jogar que é hoJe occup:tdo pela es~ação cent_ra l ela E . de F . 
Central do Brazil, p:1ssando depois, em 18<>7, paraS. Gon
çalo Garcia, e finalmente para a capella da pra~a clet;toml
nada da Cadêa Nova. Do Li no do Tombo ela Matriz .cop1am?s 
textualm<m Le o seguin te documento, que se r efera a cre:J.çao 
desta parocbia: <<Eu El - Rei como Govemador e Perpe tuo 
Aclministt·aclor, que Sou elo Mestrado, Cavallerm e Ordem ele 
N S. Jesus Chl'isto. Faço saber qtte, sendo-me peesente em 
consulta da Mesa da Consciencia e Ordens deste Remo os re
querimentos que os mot·adores ela Cidade Nova, Vallon~o, 
Gatnbôa e Sacco do Alferes dirigira m á Minh a Re:1l Presença, 
pedindo-me lhes fizesse a Graça ele eri <>ir nesta Côrte a ~ape~la 
de Sa nta Anna, existente no Campo da mesma clenomin~ça?, 
em Fre ,.,uezia Collada donde os Snppltcantes estavam mats vi
zinhos ~ Lhes era mais facil haverem os socorros neces·arios ela 
sua P~t·ochia e subindo igualmenb á Minha Re_al Presença, 
em cons tlta do mesmo Tribunal, a representaça~ elo Padre 
José Caetano Ferreira de Aguiar, Vigario el a ft·eguezra ele Santa 
Rita , ácerc.1. da demarcação e limites da dita nova Freguezia . 
O que tudo visto, informações a que mandei proceder e re
spostas elo Pt·ocuradol' Geral elas Ordens ela minha Real Corôa 
e Fazenda. Hei por bem el'igit· em Freguezia Collacla a 
sobred i ta capelb de Santa Anna, q11e se acha erecta nesta 
Cõrte no campo da mesma cleuom~nação. E Resol vendo as du
vidas q ue sobt·e a demarc_::ção ~esta J!.Ova fregueziase tem su>
citaclo de ma neira que nao haJa ma1s par .J. o futuro, e qu~nto 
fôl' possível se conciliem o proveito ~ bem p·tblico .com o men~r 
Prejuízo elos Parocbos . Sou serVtdo que a dna Ft·a~uezta 
de · Santa Anna, ficancl? no. ceutl'o elo seu ter~1t0r~o, 
tenha este por circllmEerencia , uma ltnha 9u 'tS I cu·;-
Cttlal' q principiando elo largo de S . Joaqu1m cortara 
lJelo n !'e, a do V•llon"'O até plrto do fim clella, aonde leto a ru ~ o . · 1 . · 1· h 
termina 0 i\Iorru do Livramento e claqut se conste et•at a a m a 
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divisoria pelo cume elo m3smo Mol'l'o, Í11cluinclo todos os rnora 
elo!·es que ficarem nas aguas vet·ten t~s para a pat'te desta Cidade 
ate a esquma, 0 11 canto ela t·ua ch Gamb:la, que clesamboca na 
Prata elo Mar, e seg utucb t'ldas as e1costas e pJntes irá ter
mina r ua antiga ex trama da Freguezia elo l~no-e nho Velho pelos 
si tios da Ponte elo C Jrtume elo BJ.rt•o Vermelho, e elo valle ele 
Ca tumb.r ate i\oia t~cavallo J . D3ste s itio tom1rá. o t·um1 paio maio 
da rtta elos In \'ali elos i ncluinclo tx los os setts moradoras ela 
parte e3quercla, e entra ndo no C<lmpo ele SJ.nt' Anna compre
henderá todas as casas e moradores, que li ve t·em pol'tas e ser
ventias para o mesmo Campo até finalisar na rua ele S. Joa
quim incluindo todos os mJt'aclores elo lado esquerdo. Pelo que 
il!la.nclo ao Reverendo Bispo M u Ca pellão Mó r e do meu Con
selho a a todas as mais p3ssoas a que o cumprimento deste Meu 
Alva t·á cumprit· o cumpram e guard~m como nelle se contem; 
sendo pasHclo p~la Chancellaria das Ot·deJH e registrado 
nos Livros cht Cama.ra deste Bifipaclo, e nos ela nova Ft·dguezia 
e suas conftnantes . Rio de Janeit·o, quatro de seternbt·o de mil 
oit'l centos é dezesBete - REI. » 

ANNA (Sant'). Parochia do Est·tclo ele S. Paulo. El'a a antiga 
capella de Santa Ct·uz si tuada no bairro elo Sa nt'Anna. Foi 
Cl'eacla f reg . pela Lei Pr,JV. n . 99 ele 1889. 

ANNA (Sanl'). Pov. elo Estaclo do Amazonas, na margem 
esq. do rio Neg t•o, entre os rios Iça na e Ixié e as povs. da Guia 
e S. Philippe, 216leguas acima ela conf. do rio Negt•o e 293 da 
foz do Nharn unclá . Sua pop., provinda de Banibás, planta e 
pesca mesquinhamente p~ra rnanter-~e ; e tece redes de ma 
qu eira e extrabe al gumas drogas (AraUJO Amazonas.). 

ANNA (Sa nt'). Cerca ele seis kils. acima ela foz elo rio Uatumá 
fica a pov. ele Sant' Anna, assente sobre a plauica ele uma alta 
barranca, cel'cada ele praias, fron·teira á ilha ela Bôa Vista, 
com a frente pat·a SE . Em '1875 compunha- se .ele 20 casas de 
palha, alguma~ em ruinas, muitas cleshabiLaclas, com uma 
pequena capella em rui nas, cujo orago dá o nome á pov. E' 
habi tada por inclios Aroaquis e por descendentes destes. Foi 
fundada em 1850. O Sr. B. Rodl'igttes, no seu Relat . sobre os 
rios Ja·tap!Í e Urubú, eloncle extrahimos esta noticia, refuta. o 
que escreveram Baana e outros -a respeito da pov. de Sant'Anna. 
A' p . 55 do seu Relat., diz o Sr . B. ~ Rodrigues:- Baena, 
no seu Ensaio Chorographico, p. 45·!, diz: « Logar situado 
cinco leguas acima da sua foz ... A fundação deste logar e 
de uma capella ele palha, mas limpa e dedicada á Senhora 
Sant' Anna, foi concebida e realizada por Chrispim Lobo de 
Macedo em 1814, que obteve do bispo D. Manoel de Almeida 
Car1·alho urna provisão para levantar a dita capella,. Os 
moradores são selvicolas Pariquis » . Baena confunde a extmcta 
missão do Uatumá com a pov . da Capelta. A extincta missão é 
a que se"'undo alguns autores, fica a cinco leguas da foz do rio 
Uatumá,
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que em 1814 já não exi~t~a; a. c:tpella para ~ qual 
Chrispim de Macedo obteve Pronsao fol para a que tmha e 
ainda existe na pov. que fica no Parana-mtrim elo Amazonas, 
que t•ecebe o Uatumá . Ai.ncla ahi existem ,as nelas elo mesmo 
Chl'ispim. O actual alcletamento de Uatuma fica a tres leguas ela 
foz é moierno. Os habs ., quer ela extincta. missão, quer ela 
capella, não são Pariquis. O capitão- tenente Amazona~ diz : 
<< Uar:umá (Sant'Anna de). Pov. n l. ma rgem esq . do rw ele 
aue toma o nome. cinco leguas acim::t ele sua foz . Habitada por 
Pariquis . Fundada por Chl'ispim Lobo de Macedo>>, baseado. em 
Baena e confundindo com a nova pov., escreveu elle este ar t1go. 
O Almanah Administrativo e Oommercial do Amazona; ele 1871, 
á p . 120, commette a me3ma falta, e dá como fundada a 
actual pov. em i815; assim como o Sl'. Co nego Bet'llal'dtno, 
nas suas Curiosidades e lembranças dv valle do Amazonas, cahe 
na mesma falta, tendo- se guiado por essas autoridades " · 

ANNA (Sant') . Dist. dependente elo termo ele Ma uáos no 
Estado elo Amazonas ; no rio P ur ús . 

ANNA (S.1n~ ' ) . Log . do Estado do H.. G . elo No1·te, no 
mun. ele Mossoró. 

ANNA (S::tnl'J· Pov. do Estado de Pernambuco, no termo 
de J a·boatiio . 

ANNA (Sant'). Pov. do B.:s t:1.d_o de Pera 1.m~uco, na f reg. 
elo Poço; com uma esch , P.ubl. cl~ m> t. prim. oreada pela Lei 
P r o v. n. :1517 ele :fi ele abr il ele 1881. 

ANN A (Sant'). Pov . do Estado ela Bahia, no mun. de 
L~nç63s (fn f. loc.) . 
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ANNA (Sant"). Log. do Estado da Bahia, a 12 kils . ela 
,•illa do Riacho de Sant'Anna (Inf. loc .). 

ANNA (San~') . Pov. el o Est:.clo do E. Santo, na ft•eg . da 
Barra do S. i\iatheus. 

ANNA (Sant'). Pov . do Estado do Rio de Janei r o, na 
freg . ela .Appareciela e num. de Sapucaia. 

ANNA (Sant'). Bail'l'o do Estado ele S. Paulo, na freg . 
ele San ta Iphigenia do num . da C:1pital; com uma esch.Jnbl. 
de inst. prim., creaela pe la Lei Pt·ov . n. -10 ch~ 15 ele .JUnho 
de 1869 . 

ANNA (SanL') . Um elos qt~arteirõe> em que se d ivide a 
Yilla do Yporanga; no Eijtado de S. Pau lo . 

ANNA ( anL'). Nu;:!eo colonial fundado em 2.3 de JUnho de 
1 77 nos aneclores da cidade de S . Paulo, capital elo Estado 
tleste nome . Está á distancia de quatro e meio kils . da mais 
proxima estaçii:o da ferro- via de Sa•1tos a Jundiahy e ce rca de 
quatro do ponto terminal da linha urbana de carris de fet·t·o . 
Communica- se com a cielacle pe la estrada qne se dil'ige pa r,, o 
Alto de Sa n t'Annfl. e outros pontos elo i nterior. A <irea. é de 
846 . 454,371112 , dividida em '155lotes urbfl.nos. i\. pop. et·a em 
1879 ele 116 inclivieluos, todos Cfl. tholicos. As plantações con
sistem em feijão, milho, arroz, batatas, cevada, v inha, tl'igo 
fumo e canna ele assuca t·. Os lotes acham - se, em gemi, bem 
cu !ti v a dos. A 3\J de novembro de 1878 foi esse n ucleo libertado 
da tu tela elo Esta elo . 

ANNA (Sant') . Estação da E. de Ferro Central elo Brazil 
na com. ela Ba rra do Pirahy e Estado elo Rio de Janeiro; regaela 
pelo rio Pil·ahy ; entre as estações elos 1\Ie neles e B:.tl'l'a elo Pi
rahy ; clistanle 102k,2•12 da Capita Federal e a 362111 ;120 de alttu·a 
sobre o nive l do mar. Inaugurada em 7 de agosto ele 1864. 
Dessa es tação pal'te a []; .. ele F. Pirahye nse, ele propriedade par
ticul ar e qae passa peLt cidade do Pirahy, freg. elo Passa Tres, 
muc.s . do Rio Claro e Barra Mansa, Banco da A.1·eia (divisa 
com o Estado de S. Paulo), cidade do Bananal e Alambat·y 
(divisa com o lll!ll1 . de Barreiros) . Agencia do Correio, et·eacla 
em 1864. Estação Telegraphica. 

ANNA (Sant'). J~stação ela E. de F. ele Macahé a Campos• 
na freg. elo Ba>:reto e Estado do Rio ele Janeiro, no kil. i6,620 
ent r e Macahé e Carapebús . 

ANNA (Sar.rt') . E stação inicial ela E. ele F . ele Cantagallo> 
na cidade ele Nyteroi e Estado elo Rio de Janeiro. E' ligada 
~1 quella cidade por lJma linha da boncls, ·tem comm uni cação com 
a Capital FecleL·al pel as barcas d a Companhia Ferry. 

ANNA (Saut') . Pov . elo Estado ele Minas Geraes, no mun . 
de S. Miguel ele Guanhães, sobre o rio '.!'ronqueira. 

ANNA (Sant'). Arrainl elo Estado c!~ Minas Gemes, n~ ft·eg ' 
de S . José ela Pech·a Bonita do termo ele Ponte Nova; com uma 
esch . publ. ele inst. prim., ct·eacla pelo art . 1 §I da Lei P1·ov . 
n . 2847 ele 25 ele ou tubt·o ele i881. 

ANNA (Sant') . Arraial elo Estado ele Matto Gt·osso, na [reg. 
do Brotas, á margem esq . do Cuyabá, ps rto da boca do riacho 
do ll:n genbo. 'l'em um a cape lla. 

ANNA (Sallt'). Reelucto ele fónua polygonal, mas irregula r 
situado fon• da barra na pov. elo Rio Vermelho elo l.Dstaclo ela 
Bahia . O seu r eci nto não se acha cl ~ t odo fechado porque pa1·te 
elas muralhas uão foram acabadas. Está entr egue ao n-ozo pu
blico. (Relat. ilct Guerra. '1886) . E' tambem clenomin~do Rio 
Vennelho . 

ANNA (Sant'). « Fot· Le asse:ltado em boa posição . sob1·e 
uma collina na mat·gem l éste do eslre i to, que nesse ponto tem 
npena s 18.0 braças ele largttra; no Estado de Santa Cfl.Lharina. 
Fe>i pl aneJado pelo e ngenhetro J osé Custoclio ele Sá Faria e 
execuLado em 1763, fi ca ndo a rmado com novo can hões ; mas I em 
por padrasto o morro a que ~e encos.ta . Diz Piza t·ro (Ann. go 
pag. 27 1) que o morro ele Rtta ..lliar~a, que lhe flcaproximo é a 
melhor posição pat·a uma bo<J: fortaleza, por dominar o es t;·ei to 
o forte ele SanL'Anna, a Pra ia de F6ra e 11 cidade . EsLe fo rte 
. erve para policia elo porto» (Fausto ele Souza) Do RelM. rlo 
Ministe.·io da Gue>Ta (1886) consta qw3 esse forte, situado na 
ex tremidade N. ela cidade elo Desterro, na ilha ele Santa Ca
tharina e e.m frente ao es treito, é constL~uido ele a lvenaria, tendo 
llm seu recmto um quarto para gttat·ntçao, casas ele al'!'ecaclação 
para o commanclante, ajttdante, mecl~co e pharmacia; q ue 
..tcha - se em bom estado ela conse rvaçao e comquanto tenha 
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alguma ar tilharia montada em seus reparos, não é considerad o 
a rmado ; e que servia de asy lo ele colonos, nã.o co:1s tando pelas 
ultimas informações a c1ue serviço se achaYa. 

ANNA (Sant') . Ilha elo Estado do Pat·à, perte ncen te ao 
m un . ele i\Iocajuba . «E' essa a ilha, escreve m- nos elo Estado, 
cortada ela parte ele cima pelo furo J acar.lcaia e do lado de 
baixo pelo furo Sant ' Anna » . 

ANNA (Sant' ). Ilha elo Estado elo Pará; fórma com a costa 
de Mncapà um canal q ue é considerado como o mel hor, mais 
seguro e profundo, para os navios ele g: r ~ncle calado que quej
ram navegar o Amazonas . «A sua p Js tçao e a ncoradour o sao 
m agníficos . Foi nesta peque na ilh a que se deram neste Es
tado as priineit·as e maiores batalhas entre os hollandezes, 
inglezes e francezes, q uanclo cada um clelles por sua vez, dis
putava a posse ela foz elo Amazonas aos nossos antepassados; 
ai nd a hoje se encontram na costa frontei1·a destroços ele uma 
a ntiga fortific açii:o , levantada pel os conquistador es e afinal 
elelinitivamente tomada pelos portuguezes ... A derrota a se 
guir para a ilha ele Sant' Anna é navega r ao longo ela costa 
d e lllacapt•, a d uas m ilhas apenas ela mesma, até av istar a ilha, 
com fundo ele c i to a 22 braças (Do A nwzonas cw Oyapooh, p or 
José Luiz da Gamfl. e Si lva). Velloso Bal'l' eto tambem a deno
mina Tucujús . 

ANNA (Sant') . Illn do Est,õdo do .Maran.hii:o, .a 24 
milhas do morro Alegr~. « Estencle-se, d_LZ o prat1co Plllltppe, 
de )]; . pam O. por um terreno mutto hatxo, coberto de 
mann-ues; marcando -se sua ponta de léste do S para SO. 
pare~e cortad<\ a pr umo». Nella es lava collocado um pbarol 
de eclipse, catopt ico, que a lcançava 24 milhas . Jazia o pharol , 
a.os 2° S' /30" S. e 1° 20' 3G" O. do Rio de Janeiro . Foi aceso no 
dia '1 ° ele j t1 n h o de 1831. Desmo t·onou- se em 1860 com a 
invasão do mar n a ilha . Reconstruiu- se e acendeu- se ele novo 
em 15 de fevereiro ele '186'1, tendo custado 90:000$ e a t•econ
strucção 37 :000:!; . E m consec1uencia ela má s ituação desse 
pharol , foi escolhida e physicamente clete·,·minada pos ic.ão para 
o asseu·tamento ele um outro em uma ilha con tigua áq uella 
em que se acha o actual. As coordenadas geographicas ela 
mencionada posição são as seguintes: 2o 16' 20" lat. S. e 
oo 26' 10" 0. do Rio de Jan e iro, ou 43° 36' 2511 O. de Greeuwich 
e 45° 56' 40" O. ele Pariz. O novo pharol ficou, portanto, mais 
i,25 pnr a O. elo c1ue existia, em 0,1. mais ao N . O sol o escolhido 
eleva -se cerca de 10 metros ao nível ela preamnr das ma1·és 
de syzig ia. Foi aceso a 2 de dezembro ele 1~83 . Er~. essa 
ilha denominada Upaonme?•y. O nome de SantAnna lot-lhe 
dado por Emílio Rasilly, que a ella aportou no clta ela festa 
claquella invocação. « A ilha propriamente dita ~le Sant'Anna 
onde existe o pharol e que faz parte elo archtpelago deste 
nome está reduzida hoje a uma co1·ôa com algum manga!, 
que tem duas milhas e meia no sentido norte-sul e 100 braças 
na sna maiot· largura . E' e !la separada ela ilha ele Sant' Anna 
por um la rgo e fundo igarapé que faz communicar as 1!-2'uas 
de Marinnna ela bahia de Maricytnba com o oceano . HoJe na 
i lb a ele Sant' Anna os lagares baixos sii:o todos banhados pela 
pream a·r e os mais a l tos sii:o formados por comoros de area 
solta, c1ue mndam de posição segundo os ' 'enLos que remam . 
Nas ma.r és gm ncles elo eq uin ox io a inundação é completa, 
salvando apenas as montanhas de a r êa >> . (Rel at . elo Capi ~ii:o 
elo Porto . 1.881). 

ANNA (Sa nL'). Ilha elo Estado da Bahia, enLre a de Ita
parica e o con Linente, proxima das de S . Gonçalo, José e 
Mulá. Serve de abrigo aos pescadores ele sua r erloncleza. 

ANNA (Sant'). Ilha do Estado ela Bnhia , no rio S. Fran
cisco , acima da cachoeira do Sobradinho . E' tambem d eno
minada ilha do Junco (Ha lfelcl) . 

A NNA (Sant') . Ilh as (cinco) do Estado do Rio ele J aneiro, 
proximas elo po rto ele Imbetiba, d istantes 7"830m do lit toral. 
« Compõe·se o g t·•tpo ele clnas ilhas e ·~ res ilhotas; a maio L' 
tem i50 mett·os ele altura e é vis i vel a sete ou oito leguas ele clis
tancia ». (Mouchez) « Estas ilhas diz Saint Hilairc, situadas 
a uma e meia legua no mar, um' pouco ao S. da foz do rio 
J\lacahé, são em numero ele tres . A maior, que é propria
mente designada. com o nome ele Sanl' Anna, tem madeiras 
e agua potavel , e apr esenta um bom ancoL'acloL}ro, mesmo 
para navios ele alto_ bot•do . Contavam-se aht outr ora alguns 
habs . , mas o governo, observando que e !las, pel as va~tagens 
ele sua posição, favoreciam o contrabando elo pa u-brazll e dos 
escr a vos, prohibiu que fossem habitadas >> . 

i852 
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ANNA (S::tnl') . Il ha pertencente ao mun. ele S. Borja do 
Estado elo R . G. elo Sul ; no l'io Uruguay . 

ANNA (Sant') . E' assim ta.mbem denominada u. ~lha ,.do 
Bananal , situadtt no r io Aragtmy.:t , no Estado ele Goya<!: · \ 1cle 
Bananal . 

ANNA (Sant') . Ilh:l. siluach no rio :\ladeira, e.ntre a. ca
choeirá C<tlcleirão elo Infamo e a dos Mot:l'inl~os, em frente a foz 
elo rio Corass-y. o Dr. S . ela. Fonsec:.. (Dw. c~t .) s1tua -~ Hk1l~. 
a baixo elo ribeirão Maparaná e l§ acima do Jacy- parana, e da
lhe cerca de seis kils. de extensao · 

ANNA (Sant'). Morro elo Estu.clo elo Piauhy no mun. cb 
Amarração. 

ANNA (Sant') . Serra elo Estado elo R . ,G. elo Norte, n~s 
div isas desse Esb:tclo com o elo P ,n ahyba . E nma elas cleaonn
nações locaes ela cot•clilheit·a cb Borborema. (In f. loc.) 

ANNA (Sant' ). Sel'l'a do Estado do R. G. do Nort~, en t1·e 
Sant' Anna do J\fal;tos e Acary . E' ri c•\ em enxofre e vmnntho . 

ANNA (SanL') . i\Iol'l'O elo Estalo do Rio ele J ane iro, no 
mun . ele l\lacahé. Ah i fi~a a egreja ele Sant'Anna . 

ANNA (Sant'). i\i<Jl'l'O elo Estado elo Rio ele Jan2it·o, na 
cidade ele Nylerõi . 

ANNA (Sant'). Morro do Estado ele S. Paulo, entre Ar~as 
e S . José elo Barreil'O. (Lei Pro v. n . 17 ele •! ele março ele 18!2) . 

ANNA (Sant') . Morro do Es~do do _Pamná, a ?0 kils . d.e 
Cur ytiba e 10 de Votuverava, a t30m acnua do nnel do maL, 
cortado pela estr ada ele Curyti ba a Assung-tty , 

ANNA (Sant'). Coxilh a na. fronteira da Republica com a 
Republica do Ur uguay. 

ANNA (Sant'). _Mon o elo Es ~ado ele Minas Ger.tes, <1; dou~ kils . 
ele Marianna. Ah1 ex1ste uma unyortaute lavra, que e explo~·ada 
po r uma companhia in gle'ha. (V1cle Annaes ela Esch . de 11hnas 
T. I, p: 97) . Essa mina é lambem denominada elo 111aquiné_' 

ANNA (Sant'). Morro na freg. de Antonio Dias e mnn . 
da capital do Estado d": Minas Geraes . Ha_ ahi um a i':?portante 
mina d'ao-ua. Foi ant1game nte mu1to nnneraclo , 'Iem duas 
egrejas, u~a dainvocaçã_o cle,Sanl,'A.una e out1• a de N. S . ela 
Pleélade acima do chafal'lz d ag tta ferrea, na es trada que d~ 
i.\ia riana vae a Ouro Preto . 

ANNA (Sant') . Morro elo Estado de iH i nas Ge raes , no mun . 
do Patrocínio. (Inf. loc.). 

ANNA (Sant'). Morro 110 mun. da cidade elo Rio Preh>; 
Es·tado ele Minas Geraes (Inf. loc . ). . 

ANNA (SanL'). Senado Estado ele Goya~, 110 mun . de Caval
·cante . Divide as aguas ele a l _:J·un s elos tr1bs. do Paranan elas 
de v a rios confs. do 'l'ocantins . 

ANNA (Sant'). Rio elo Estado elo Pará, banha o mun. ele 
1Ioca.Juba e clesagua no rio Tocantins. 

ANNA (Sant'). Rio do Estado do Pad, no mun. ele Affu:i; 
clesagua no rio deste nome. 

ANNA (San·t') . Igarapé elo Estado elo Pa~·á; desagua no rio 
Cu.pim pela margem esq. entre os Igarapés Cajueiro e Mara
cauixi. 

ANNA (San't') . Rio elo Est9.clo do Maranhão; afl'. elo Grajahú. 
ANNA (Sant'). R ibeit·o elo IJ:staclo elo Mal'anhão; clesagun na 

margem esq. do rio Itapicurú ao N . da pov. do mesmo nome . 
ANNA (San L') . Rio do Estado do P iauhy, afl'. elo Poty. 
ANNA (Sant') . Riacho do Est:\clo . elo R. G. do Norte, no ruun . 

de Pau elos Fet·ros . 
ANNA (Sant') . Riacho do Estado do Parahyba do ~orle; 

corre ao N. ela freg. de N. S. elo Bem Conselho da Princeza, entre 
ella e Misericordia ; desagua no P iancó . 

ANNA (Sant') . Rio c1ue tem or igem nas divisas do Estado 
do Parahyba com o do H ... G. do Norte, atrav~ssa es_te. Estado 
t•eune- se com o rio dos Qmntos e desagua no no Ser1do. 

ANNA (Sant') . Rio do Estado da Ba ~ia, a!f . da margw1 
du·. do Ja.curuna. Communica-se por me10 tle canaes naturaes 
(furados) com o rio l\Iocujó e ass im com o Jaguanpe . 
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ANNA (Sant'). R io elo Estado ela Ba hia: nasce na serra das 
Cabeceiras, banha o num. <l o Riacho de Sant'Anna e des 
agua no rioS. Francisco. Recebe os riachos elo N01·berto, elo 
Boquei rão, do Bom Successo, além de outt·os. (Inf. loc.) 

ANNA (Sant'). Rio do Estado ela Bahia, alf. ela margem clit•. 
elo rio Cachoeira ou Ilhéos. Do mun. deste nome, escreve-nos 
(1888) o tenente coronel Joaquim Feneira ele Paiva: <<O rio 
Sant' Anna nasce nas fraldas ela s rra Boitaraca e desagua na 
bacia chamada Corôa Grande, e recebendo ~m seu ctu·so o 
l\Iacuco, Bo irarem<te o ::lanL'Anninha . O seu curso toLal é de 
perto de 300 ki ls ; sendo a parte da ultima cacb0eira á Corôa 
Grande (li kils.) navegavel para navios de peç1ueno calado» . 

ANNA (Sant'). Riacho do Estado ela Bahia, aJf. elo rio 
Coneute, nos limi te> da freg . ele SanVAnna elos BnjJs . 

ANNA (SanL'). Rio elo Estado do E . Santo, no mun. ela 
Ba rra do S. Matheus . Nasce na se rru. ele Haúnas e clesagua. 
no rio S . l\latlteus. 

ANNA (Sa.ut.'), Rio elo Estado elo Rio de Janeiro; nasce na 
freg . do Paty do Alferes do mun. cle Vassouras, em terras que 
constituíam a sesmaria ele legua concedida pela Carla Reg ia 
de 11 de agosto de 1712 a Marcos da Cosla Fonseca Castello 
Branco . Reune-se com o Ribeit"ão elas Lages, cerca ele c\ous 
kils . distante de Belém, tomando c\ahi em cleante o nome 
ele Gmtnelú com qne atravessa o mun . de Itaguah y e vai 
desao-ttar no oceano . De suas cabeceiras até Belém suas aguas 
cot·n~'m em profundo vall e formado pela sel'l'a da Viuva, nn 
maraem esq., e sen a ele Sant'Auna, na margem di l'. Até 
Belé~1 sau curso é ele 60 kils . , do.; quaes mais ele 40 em leito 
ped 1·egoso e a lcan ti lado. Divide o mun. de Vassouras elo ele 
Igttassú . E' um dos valles mais ferteis e povoaclos do Estado, 
pois contam -se á mat·gem deste rio e nas vel'lentes das duas 
g randes serras gm ndes estabelecimentos ele lavo ma de café e 
ele canna . Houve ahi notavel eleseuvolvimen·to de traball!O 
l ivre, destacando-se a colonia de fra.ncezes, fundada pela Mar
queza de S . . João Mat·cos e seus filhos . Seus pt•incipaes tribs. 
são : o Cachoeira elos i\Ieninos, Agua L1mpa, Vera-Cruz, 
Macacos, Prata, Pal meiras, Conceição, Livramento, Se1·tão, 
Floresta, J osé Pedro, pela esq.; o Facão, SantJ Antonio , Bom 
Fim, Retiro, Botaes, pela clir. E' atravessado pela E . de 
F . Central do Brazi l, que ah i ·tem uma grande ponte ele 
ferro . 

ANNA (SanL') . Ribeirão elo Estado do R io de J aneiro, r ega 
a_ freg . de Sant' Ann a elos Tócos e desagua na margem di r. elo 
no Pamhyba. 

ANNA (Sant'). Ribeit"ão do Estado ele S . Paulo, banha o 
mun. de Batataes. co rre ele N. a S. e vai desaguar n o rio Pardo. 
Recebe os ri beirÕes S. Plülippe e S . Pedro ( A Pf'ovincia de 
S . PMtlo . 1888, p . 301). 

ANNA (Sant') . Ribeirão do Estado ele S. Paulo, aff. da 
ma.rgem di r . elo r io Tieté . 

ANNA (Sant') . Ribeirão do Estado ele S . Paulo, banha o 
mun . de Casa BL"anca e desu.gua no rio J agttary. Nasce na 
serra de Campo Alegre. 

ANNA (Sant'). R io elo Estado de S. P a ulo, aff . do Jaguary
mirim. 

ANNA (Sant') . Rio do Estado elo Paraná, alf. do Bitumirim . 
ANNA (Sant') . Arroio do Estado elo R . G. do Sul, a!f. da 

marge m dir. do r io Ibicu hy, trib . do Uruguay. 
. ANNA (Sant') . Al'l'oio do Estado do R. G. do Sul; desagua 

no rio ele Santa Maria pela margem dü·eita. 

ANNA (Sanl') . Rio do Estado do R . G. do Sul; nasce nos 
campos denominados de Cima cJa Serra e desagua no r1o Pe
lotas, que separ a esse Estado do de Santa Catha rllla. 

ANNA (Sant'). Ca rrego do Estado de. Minas Geraes, b~~ha 
o mun . ele i\lanhnass(t e desagua no rw Doce pela ma1.,em 
dit•. 

ANNA (Sant') , Hio elo Estado de Minas Geraes, banha a 
f 1·eg . ele S. Francisco de P:mla elo Machaclmho e desagua no 
rio deste nome. 

ANNA (Sant'). R io do Estado ele Minas Gemes, banha o 
mun. elo Rio Pardo e desagtta na mat·gem cli r. do rio deste 
nome . 
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ANNA (Sant'). Rio elo Estado ele Minas Geraes, banha o 
mun. ele S. João Baptista e clesagua no S. J.oão, afl:'. elo 
Arassuahy. 

ANNA (Saut') . Rio elo Estado ele Minas Geraes, aff. elo 
Jequitinhonha; ent1•e Iting-a e S. Domingos. (Lei Pro v. n. 1207 
ele 9 ele agosto de 1864.) 

ANNA (Sant'). lÚacho do Estado de Minas Geraes, banha a 
f'reg. ele Jabotica·tLtbas e deaagu~ no rio deste nome pela n~ar· 
gem eaq. Nasce na serra clenommacla elo Seno. 

ANNA (Sant'). Rio elo E~taclo ele Minas Geraes, alf. ela 
margem clir. do S. Francisco. Sua foz fica quasi clefl'onte ela 
do Bambuhy. Recebe o ribe irão Dá e 'l'oma . !:lanha o mun .. de 
Inhaúma (Santo Antonio elo Monte) e tem cerca r! e 72 klls . 
ele curso. 

ANNA (Sant'). Rio elo Est·1do de Minas Geraes, desagua na 
margam esq. do rio S . Francisco, e11tre a foz elos rios Sucuriú 
e Marmelada. 

ANNA (Sant') , R io do Estado ele Min as Get·aes, aff. elo 
S . João, que o é do rio Grande. Recebe o t•ibeirão Palrneir ,ts. 
Atravessa a estrada ele Passos a D.lres do At3n·ado. 

ANNA (Sant'). Col'l'ego do Estado ele Minas Geraes, bGLnha 
o mun. do Patl'ocinio e elesagua no rio Preto. (I o f. loc.) 

ANNA (Sant') . Rio do Estado de Minas Geraes, aff. elo 
lVIatipoó . Banha a parochia ele S . Pedro elos Ferros e o mun . 
de Abre Campo, a pimeim pertencente ao mua. de Ponte Nov!ll 
Recebe o corrclgo Má-Viela e nasce em uma das vet•tentes. 
el éi. sat'l'a denominada Ar ri piados. 

ANNA (Sant'). Rio elo Estaclo ele Minas Geraes, for
mll.clo pelo Ctu•cal e Camacho, recebe, entra ~utros, o Fot·
miga e Ponte Alta, tomando clepots da conf. dest~ o nome 
de Lambary, com que vae desaguat· no Rio Grande, depois 
ele banhar os muns. ele Itapecerica, Fol'miga, Campo Bello 
e o dist. de Cht·istaes. 

ANNA (Sa.ot'). Ribei1•ão elo Estado de Minas Geraes, aíf. 
do Casralho, qne o é elo Tt•es Pontas, e este elo rio Grande. 

ANNA (Sanl'). Rio do Estado ele Minas Geraes, tem sua 
origem ua Mau-tiqueil'a e desagua no t•io Pret.o, no mun. 
do Rio Branco. 

ANNA (Sant'). Rio aff . elo Sapucahy-mirim. Nasce nas ver
tentes ela Man·LiqueiL·a no dist. da freg . de Santo Antonio 
elo Pinhal (S. Paulo) e atravessa o mun. ele S. José elo 
Paraíso (Minas). 

ANNA (Sa nt'). Rio do Estado ele Minas Geraes, banha o 
·tel'ritorio ela fL"eg. de S. Gonçalo do Rio Preto e clesagua no 
rio deste nome, aff. elo Arassuahy ( In f. loc.). 

ANNA (Sant'). Pequano rio elo E9tado ele Mi11as Geraes ; 
nasce na Man·tiqueira, banha a parochia do Rosarto e JUnta
s~ com o rio das Velhas. Correm para o rio cb P eixe, aíf. do 
Pat·ahybuna (Inf. loc. ). 

ANNA (Sant'). Rio do Estado ele Minas Geraes, rega o mun. 
ele Diamantina e clesagua no At·assuahy ( In f. loc.) . 

ANNA (S a. nt') . Ribatl'ã!O th illsta 'l o ele G:Jyaz, bJ.nha 0 
mun. ele Santa Luzia e elesagua na margam dit•. d') l'io São 
Bartholom eu . « O ribúr ão Sant'Aana, escreve-nos o Sr. Jo 
seph ele Mello Alvares, nasce noplateq,u do Gama e recebe a 
elil' 0 Viro-em, Larange tra, Mamonetra, Matta, Matto-Gros
so, 'Art·os.;:' l, e á es-1. o C-üxeta, Santa Barbal'a, B:tr,·eirinho, 
Lourenço , Pa1t Tot·to, Mo quem e Garapa '' . 

ANNA (SanV ). Ribe il'ào qtte atl'avessa o camiaho ele Cttya bá 
a Poco né, a nove ou 10 legttas daquel'la ciciada . J:,3vasuas aguas 
á mar"'e m clit•. do Bento Gomes(B. de M!elga:;o.) C1trso cl 'étgua que 
cleaemb:>ca ~t mat' "'e m dir. do Bento Gomeq, vindo elos terrenos 
ai Los entre Poconé e o rio Cuyabá, cet•ca ele 10 kils. ao S. da 
J'rez. elo Livramento. R ecebe jílela di r. v a rios succursaes, en·tr e 
ell e; o Muturn e o Mutuca, desaguando pouco; kils. a ln ixo da 
E!zencla ela Co tia (Dr. S. ela F onseca. Dioo. cit.). 

ANNA (Sa ,lt'). Ribeirão elo Estado ele i)![atto Grosso, aJ1'. 
ela margem di r. elo rio Sararé, ·trib . elo Guaporé, entre o de 
Om·o Fino e o elo BL"nmado ou Burity . N'uma ilha. classe rio 
dc;cobl'iram-se em 1821 min:.ts basLante ricas . 

ANNA (Sanh'). RibeiL"ão elo Estado ele Matto Grosso; ele· 
sagua no Paranahyba cerca de '18 kils. acima da conf. desse 
rio com o Grande . Em sua margem clir. fica si·tuada a villa ele 
San·t' Anna elo Paranahyba. 

ANNA (Sant'). Rio do Estado ele Matto Grosso ; nasca na 
sert·a Azul e la nça- se no Jl.lruena p3la margem esq., a E. ela 
cachoeira ele S. Carlos . O Dr. S. ela Fonseca (Dicc . cit) diz 
que as aguas desse t·io vão engrossar o rio Prelo (cabeceira elo 
Arinos), entra ndo-lhe pela margem esq. 

ANNA (Sant'). Ribeirão que unido ao ele S. Ft·ancisco 
Xaviet·, no clist. do Diamant iLlO, fórma um riacho que affiue 
na margem di r. elo Paragtuty no logar elas Tres Banas, pela 
lat. proximamente ele 14° 30' ; ao Estado de Ma't'to Grosso. 
Começou·se .a tit•at· out·o nessas P ~· r<1gens em 1748; mas cons
tando que ·tmham arpareciclo cliamantes foi Joao vedada a 
mineração, que só ve1u a se<· facl.ll.tacla em'1808 . T~m-se ·tirado 
baslantes diaman·tes. ele um p~ço junto a uma ilha, onde se 
suppun~a extstn· a mel a grande riqueza; porém, tendo em 
1854-18<:>5, a compan hia ele m inerac;.ão es tabelecicla no Dia
mantino, esgotado o poço, depois ele desviar o ri.J, o resttltaclo 
não correspo ucleu-lhe ás esperauçllS (B. ele Melgaço.) «E' de 
muitas cachoeiras e de corrente a rrebatada . Suas mll.I'gens são 
altas, ele densa maLtaria e mui proprias para a culbtu•a. 
Subindo-se por es>e ribeirão , quatro ou cinco milhas, che;a-se 
a uma ilh a afamada pela grande cópia de diamantes . » 

ANNA (Sant') CachoeiL·a 110 rio Itapicul'ú, no Estado do 
Maranhão. :W' a primei r a. imp1rta nte qtte se encon tl'a ao co
meçat• ela nascente . 

ANNA (Sant'). Cachoeira fo rmada pelo rio S. Francisco 
actma ela v1lla do Juaseiro. E' ele aspecto magestoso. Ta mbem 
denomina- se Sob>"aclinho. 

ANNA (Sant') Cachoeit•llJ ao t•io Jeq1~itinhonha e Estado 
de M1nas Geraes, cerca de 30kils. ac ima ela pov. elo Salto 
Grande, na fazenda elo tenente Cal'los ela. Cunh1t . 

ANNA (San't') Porto no rio Espirito San·to · mun. do 
pa·trocinio e Estado ele Minas Geraes (Inf. loc.) ' 

ANNA (Bahia de Sant') Danomina-se assim, cli.z M:ouchez 
a toda a ex·tensão ele mar P·OID]Jrehenclicla ao S . da praia el~ 
S. João, enLre ella e o cabo Bttzios ; no mun. ele Maca h é e 
Estado elo Rio ele Janeiro. 

ANNA (Sant'). Laguna elo Estado elo Piauhy, no mun . ela 
Amar ração. 

ANNABOURGO, Dist. elo te1·mo de Joinville, no Est:t.clo 
ele Santa Catharina; com uma esch. publ. ele ins·t. prim. 

ANNA CHAVES. Porto no rio Iguassú e Estado elo Paraná. 
ANNA CUS TODIA. L0g . do Estado elo Rio ele Janei t·o, na 

es trada elo Paty de Alferes a Ubá. 
ANNA DA ALDEIA (Sant'). Pa t·ochia elo Eshaclo da 

Bahia, no mnn. ele Nazareth. Dioces>e archiepiscopal ele São 
S:.tl vaclor . Dista 13, 9kils . ela sécle de mun. Tem pouco mais 
de 5 .000 habs . e duas eschs. publs. ele ins t. prim. Foi creada 
p:trochia pela Lei Prov. n . ·132 de 2 ele jnnho ele 18<10. Agencia 
elo <:orreio, et·eada pela Portaria ele 13 de agoste ele 1835 . 

ANNA DA CANELLA (Sant'). Parochia do Estado elo 
Amazonas, no termo ele Silves. Diocese elo Pará. Foi creada 
pela Lei Pl'ov . n. 462 ele 3 ele abril ele 1880. 

ANNA DA CATINGA (Sant'). Antiga villa elo Es·taclo ele 
Minas Geraes, suppdmicla pela Lei Pr.:>v. n. 1993 ele 13 ele 
nov~mb t·o ele 187-~, que i11corporoa SZLl t3LTito r io à villa de 
Sant'Anna elos Alegt·es. 

ANNA DA COSTA . .Ribeirão elo Estado de S . Pa~tlo, 
aJI. do t•io Juquià. Tem 16,6 kils. ele curso; banha o mun. de 
Igttape . «Sua extensão, diz o Dt• . Gados B.ath, é ele Lt•es leguas; 
sua larg • .tra duas braças; e seu f.uncl 0 de duas a seis braças 
ele agua; navegavel a pouca dista ncia. , 

ANNA DA TROMBA DO MORRJ (3ant'). Mina s situa
elas na chapada dos Parecys e que pertencera m ft ~tUal'da-mo
ria de S . Vic ~n·te, no Elstwela ele Mat\o Gt·os>o . (ur. S. ela 
Fonseca. Dioo. oit. ). 

ANNA D;i; CA.TAGUAZH:3 (3.tnt') lDi st. do term o ele 
Calaguazes, no Estudo ele Minas Geraes. Fot elevada a paro
chiil pela Lei Pl'ov . n. 8442 ele 23 de setembro ele 1d87. 
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.ANNA DE GARROTES (Sant'). Pov. do Esta do do Pa t·a
hyba do Norte, no m un . de Piancó ; com uma esch. publ. de 
ina t . prim., creada pe la Lei Prov. n. 475ele 20 dej ·tlho ele 
1872. 

ANNA DE MACAHÊ (Sant') . Log. do E~tado do Rio 
de Janeiro, a 12 kils. da c iclade de Macahé. Ahi fica um a 
estaç~o da E . F . ele Macahé a Campos. 

ANNA DE SÀ . Log. elo Estado de Minas Get·aes, na f,·eg . de 
Casa Branca elo t~ rnto de O·tro Preto . 

ANNA DO CONGO (Sant'). P o>' . do Estado elo Para
h yba do Norte, no lerm o ele S. João; com uma eseh. publ. de 
iust . prim., creacla pela Lei Pi•ov. n. 3 de 19 de m aio ele ·1835; 
e um j ulgaelo ele paz, Cl'eado pela de n . 408 de-17 de novembro de 
1871. 

AN~'l'A DO DESERTO (S<t nt'). Pov. do Estado de lVHnas 
Ger aes, no mun .· de Juiz de Fóra Foi elevad<~ a d ist . pelo 
art. III ela Lei Prov. n. 876 de 4 de j unh o ele 1858 . 

ANNA DO FORTE (SanV) . Pov. do EsLado de Minas 
Geraes, nafreg . eleS . 'imãoclomun. ele Manhuasstl . 

ANNA DO LIVRAMETO (Sant') . Cidade e mun. do Estado 
do R. G . do Sul, Let·mo da com. do se LL nome, na f t·on
teira elo Brazil com a Republic•t do UL'uguay, sobre a crista 
da coxilha de Sant' Anna, na p:tr te denominada coxilha do 
Haedo, na lat. S de 30° 53' 13" e long . de 12° 23' 1" O. do 
Rio ele Jane iro, a 20-! k ils . ele Bagé e a 612 da Capital. Orago 
Sant'Anna e d iocese de S . Pedro . Foi craada parochia do 
mnn. de A.legcete pelo art. I da Lei P rov . n. 156 de 7 de 
agosto de 1848 ; e levada a v i !la pelo art. I ela ele n. 351 ele 
10 ele fevereiro ele :1857; installacla em 29 ele junho elo mesmo 
a.nno · incorporada á com. ele Bftgé pelo arL . I da ele n. 423 
de 22 'de dezembro de ·LS58; creacla com . pelo art. I § XI ela ele 
n . 799 de 25 de outubro de 1872; classificada ele primeira entr . 
pelo De c . n . 5178 ele 16 ~le dezembro ele 1872; elevada á ca the
goria de cidade pela Le1 P1·ov . n. 1013 de 6 de abr1l ele 1876. 
Tem tres eschs. publs. ele inst. prim ., et•eadas pelas Leis Provs. 
ns 93 de 25 ele novembro de 1847, 416 de 29 de novembro 
de ':t858 e 858 de 2 ele abri l ele ~8.73. Agencia d,o correio . Estação 
teleo-r aphica. Sobr e suas divisas v1de : Le1 Prov. n. 477 ele 
23 de dezembro de 1861; n . 511 ele 7 ele novembro ele 1862 ; 
art . I da de n . 584 de 30 ele novembro de 1866; a.rt, I ela de 
n. 703 de 9 ele setembro ele 1869 ; a t· t _ I da de n. 970 de 8 de 
abril ele 1875. 

ANNA DO MATTOS (Sant'). Villa e mun . elo Estado do 
R. G. elo Norte, na com. de seu nome, ex termo ela com. de 
Macau, s ituada a E . da se n a elo Carirys Novos, e a O, da de 
Sant'Anna ; distan te uns 60 kils . de Assú, 45 de Ang·icos e 50 
de Curraes Novos . Denomin<noa- se a nti gamente Sant' Anna do 
P é da Serr a. Orago Sant'Anna e diocese ele Olinda . Foi creacla 
freg. pelo Alvará de 13 de agosto ele 1821; vi !la pe lo art. IV 
ela Lei Prov. n. 9 de '1 3 ele outubro 1836; supprimicla pela ele 
n. 267 ele 9 ele mat•ço ele 1853, que r ennin se t• tet•ritor io ao 
mun . elo Assú; restamacla pela de n. 314 de 3 ele agosto de 
1855. Termo da com . ele Macau pela Lei Pro v. n . 655 ele 21 de 
novembro ele 1872; com . pela Lei Pro v. n. 845 tle 26 de .i unho 
ele 1882, e classificada de 1a entrancia pelo Dec. n. :144 ele 13 
de janeiro de 1890. Tem 10.000 habs . .Seu terri torio é mais 
montanhoso do que t>~'; ~o. Clima_ saudavel. Criação de gado . 
Lavoura ele ,m t!ho, leiJaO e a lgoclao. Sobr e s11as d1v1sas vide : 
dei PEov. 11. i O ele 6 ele ma r c;o ele 1S55 ; n. 368 ele 30 de junho 
de i8o8 ; n. 469 ele 28 de março de 1860 e n . 734 de 13 de agosto 
de 1875. Comprehencle o cl ist . de Vat·zeas e o po\· . Caraú . 
No mun. ficam as serras Rajada, Do J\l!eio , Cajueiro, Caiçara, 
T a nques P1:etos, Co ramda, Macambil'ae outr as ; e é regado pelos 
riachos Ca1çara, Bom Jesus, Olho cl'Agua do PaelL·e ou Santa 
Anna, Pedro Guedes , além ele outros. 

. ANNA DO MIRIM (SanL'). Parochia do mun. da La· 
guna e Esta~o de S!-1-nta Catharina . Diocese ele S . Sebastião do 
Rio de Janeiro. Fo1 creacla pelaRes. n. 413 de 28 de abril 
cle185G. Desligada do termo da Laguna pela Lei Prov~ n . 835 
de 30 ele abr il de 1877, que fo i revogada pela de n. 850 de H 
de jane iro de '1 880. f'em duas escbs . p ubls . de inst. pri m. 

ANNA DO NORTE (Sant') . Rio do Estado ele Minas Geraes · 
nasce na serra dos Caxetas . banha o mun. de Patos e desao-u~ 
noParanahybapelolacloesci., a 13 kils . da pov . ela Bal'!·a"dv 
E, San·to. 
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ANNA DO PARAOPEBA (S:tnt'). Dist. do mun . do 
Bom Fim, no Estado de Minas Geraes. Para ahi o§ 11 elo art. I 
da Lei Pro v. n. 2706 ele 30 de novemb ro de 1880 transfe riu a sécle 
ela f •·eg. di! S. Gonçalo ela P onte. 

ANNA DO PAU DE CE~RO (Sa1rt'). Al'l'aia l n a f1•eg . 
da Cidade de Ponte Nova, no Estado de Minas Ger aes . 

ANNA DO SACCO (Sant'). Antiga capella ex istente na 
pov. do Sacco, pertencente á freg . e c<>m . elo Cabrobó · no Estado 
de Pernambuc? · Foicreacla parocl1ia pelo art. I da'Lei Prov. 
n. 733 de 6 ele Junho de 1867, que, em seu a r t . III, incorporott-a 
ao termo do Exú . Annaxacla ao mun . de Cabrobó pelo al't. I 
da LeiPt·ov . n. 924de 25de maio de 1870. foi -lhe substitu ída 
a tlanominação de :San L' Anna do Sacco pelà de Leopoldina, que 
a inda hoJe consen•a . Vide Leopoldina. . 

ANNA DOS TÓCOS (Sant') . E' assim vulgar menLe deno
minada a freg. elo Senhor Bo m Jesus do Ribe;rão de Sant'Anna ; 
no Estado elo Rio ele Janeiro . 

ANNA DO SUL (Sant') . Rio no Estado de Minas Geraes; 
nasce nas fl'a ldas ela serra Negt·a, na freg . ela Barra do E . 
Santo (mun. de Patos), corre ele S. a N. e clesagna no E . Santo 
acima da foz elo Barreiro (lnf. Joc. ). 

ANNA E S. JOAQUIM (Sant') . J\II iguel João de Castt·o deu 
este nome a um riacho, que entra na margem esq. elo 'l'apajoz, 
dous dias de viagem aba ixo da conf. elo Arinos com o Juruena. 
(8 . de Melgaço). 

ANNA FELICIA. Rio elo Estado do Rio de J aneiro , afl:'. do 
Utum . E' for mado pelas cachoeiras elo Desbanancado e do 
Salto. 

ANNA HENRIQUES . Morro do Estado de Malto Grosso, no 
mun . elo Diaman tino, fron·teiro á montanha do At'L'ai:J.l Ve lho . 

ANNA JACINTHA . R ibeirão elo Estado de Minas Garaes . 
entre Chrystaes e Candeias. Vai pat·a o rio San t'Anna . 

ANNA JOAQUI N A. Serra do Estado do Rio ele Janeiro, 
no m un . ele Ca n tagallo. 

ANNAMANHA. Lago do Estado elo Amazonas, no dist · 
de Bol'ba. As aguas que clelle transho rdam vão ao rio 1\Jia
cleira por meio de um canal natural. 

ANNAMAPIA. Rio ele Estado do Amazonas; desagua 
na margem dir . elo Solimões, entre Fonte Boa e a foz do 
Juntá . 

ANNARAPUCÚ. Rio do Estado do P ará; desagua no 
Amazonas abaixo de Gnrupatuba, quasi defronte de Marajó. 
ANNA RECH. Log . do Estado elo Rio Grande elo Sttl, na 

ex-colou ia Caxias . 

ANNASSÊS. Selvagens que viviam a ldeiados nas pro
ximiclaeles ele Aquiraz , no Estado elo Ceará . Desesper ados 
pelos mãos tt·atos dos brancos , accommetteram aquella loca
lidade a i S de agosto de 1713 . Os habs . procura ram abri
gar- se na For·taleza, mas em viagem, à vista de Paupina 
(Mecejana) foram alca11çados pelos selvagens, que matanm 
200 pessoas, eutre homens , mulheres e crianças . 

ANNA VAZ. Ilha elo Estado do E . Santo, na bah ia deste 
nome. 

ANNA VIEIRA. Cachoeira no rio Cuyabá entre a do Su
cut·y e a do Buraquinh o ; no Estado ele Matto Grosso. 

ANNA VILHENA. O Dr. F. G. Lacerda e Almeida. no 
seu Dicwio, denomina assim a uma ilha situada no rio Néro, 
aff. do Amazonas, e a qual dá 10 l eguas de comprido. \ide 
Ana.vilhana 

ANNA Y A. Log. na f reg. de Cordeit·os do mun. da capital 
elo Estado do Rio de J aneiro . 

ANNEl:S GRANDES . Gt·an cle elev:1.Ção situada na costa 
elo Estado elo R. G. do Norte, entre o cabo ele S . _Roque e a 
ponta elo Calcanhar . E' coberta de alguma vegetaçao e de co
mot·os ele aTeia . Desse Jogar para o N. segue um rec tfe bastanLc 
secco , que vai ter mina r junto ao mol'l'O de Santa Cruz, 

ANNICA . Corrego do Estado de Minas Geraes, afl'. elo t• i
beit·ão dos Macacos, que o é do rio das VeLhas. 

ANNINHA (SanL'). Ilh a elo l!:stado do Mara nhão , per
tencente ao m un. de Miritiba. 
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ANNINHA. Ilhota na parte elo rio S. Francisco que se
pat•a o Estado ela Bahia elo ele Pernambuco, proxima ela ilha 
lnhanhum (HaHelcl.). 

ANNINHA (Sant'). Rio elo Estado ela Bahia, banha. o 
mun . ele llhéos eelesagtta no rioSan·t' rl.n1111.. (Intl.loc.) 

ANNO B OM. Log. elo Estado ele Minas Gernes, ent l'e 
Christina e Itaj ubá . 

ANNO BOM. Rio elo Estado elo Amazonas. alf. ela mar(\"em 
esq . elo rio Branco, trib. elo Negro. · 

ANNO BOM . Peqlleno do elo Estado ele Sanla Calhar i na, 
aJI'. elo l-Iumbolelt, que é um braço elo Itapocú. (In f. loc,) 

ANNO BOM . Corre!"O elo Estado ele Minas Geraes, aff. elo 
ribeirão Lourenço Ve lho, que é ·trib. elo rio Sttptteahy . 

ANSELMO. Ilha do Estado elo E . Santo, no rio Doce , 
perto ele Linhares . D izem assim denominar- se elo primeiro 
homem que a cultivou. 

ANSELMO. Lagôa elo Estv.clo elo Maranhão, no mun . ele 
Lot·eto. 

ANTA. Parochi a elo Estado ele Minas Geraes, no mtlll. el e 
Viçosa. Orago S. Miguel e diocese ele Marianna. Foi ct·eacla 
pela Lei Prov . n. 1308 ele 5 ele novembro ele 1866. Pertenceu 
ao mun. ele Ponte Nov:t, elo qlla l foi desmembrada pelo art . VIl 
ela Lei Prov. n. 2035 ele 1 ele clezembt·o cl.• 'l873 . Tem duas 
eschs. publs . ele inst. prim., uma elas quaes foi ct•eada pela 
Lei Prev. n. 2721 ele 18 ele dezembro ele 1880. Agencia elo 
correio. Sobre suas divisas vide : art. XVII da Lei Prov. 
n . 818 de 4 de julho de 1857; n. 1309 ele 5 ele novembro ele 
ele 1866; n. 1574 ele 22 ele julho ele -1868; arts. IV e V da de 
n. 1664 ele 16 ele setembro de 1870; art. V ela de n , 1908 de 
19 de julho ele 1872; 3-M2 ele 28 ele setemb ro ele 1887 . Compee
hencle o pov. Cachoeirinba. 

ANTA. Parochia elo Estac\0 ele Goyaz, no mun . ela capital. 
Omo-o Santa R ita e diocese ele Goyaz. Foi creacla parochia 
pela

0 
Alvará de ·10 d<l ;janeiro de 1755. Sua invocação prirni

·tiva foi Senhor Bom Jesus. A Lei Pt·ov. n . 12 ele 1 ele ag·osto 
el e '1842 declarou que a capell a ele Santa Rita servissa ele ma
~riz a es~a parochia. Dista ela capital 70 kils. Este lagar foi 
descoberto em 1739 por Calham aro. 

ANTA. Estação da E. ele F . Centt•al elo Br:1zil, situada entre 
Clliaclor e Sapucai a , no ramal elo Porto Novo (na 3a secçã0); 
distante ela Capital Federal224,439 e a237m,660, ele altura sobre 
o nivel domar . Foi ina ugurada no clia 2 ele dezembro ele 1875. 
Pertence ao t ermo ele Sapucaia elo Estado elo Rio ele Janeiro. 
Ag·encia elo correio. 

ANTA. Serra elo Estado elo Ceará, a 48 kils. ao SE. elo Ara
caty; tem communicaç·ão com a do Apoely . ·u;m alguns cabeças 
chamam se rra do Ara puá. 

ANTA. i:I-Iort·o elo Est [l.elo ela Bahia, nos limites ela ft· eg. ele 
UmburanM. 

ANTA . Morro do Estado ele Minas Geraes, na estrada que 
cl<\ cidade da Vat·ginh:t vai a 'l'res Corações elo Rio Verde . 

ANTA. Sel'l'a elo E~taclo ele Goyaz, lambeu-i conhecida pelo 
nome d~? Taveit·a . Es tá situada n .t freg . ele Santa Rit~, exis-
·tindo junto della o exl:incto arraial da freg . do Senhor Bom 
.Jesus. Esta serra é uma t•amificação ela ele Canastras; pass:t 
a 12le:ruas ela capital. (J . M. P . de Alencastre . 111sc. ela 

i>'i/:il . Nac.) 
ANTA. Ilha elo Estado ela Bah ia, no rio S . Francisco abaixo 

rle Chique-Chique e pt•oxima ela ilha José Maria (1-Ialfelel). 

AJ'IiTA . R io elo l~ staclo elo Ma ranhão: desagua no rio Par
nahyb~, no espaço qne medeia entre a foz elo Parnahybinha., 
e a elo Tapuyo. (Eng . Gtti lherme Doclt.) 

ANTA. Pequeno rio do Estado rlg Rio de Janei ro; nasce na 
sena ela Boa Vis~a. con e na clH·ecçao ele S. para N. até en tra r 
no rio Gr.wcle pela -margem clit·. , acima ela foz elo rio Bengalas_ 

ANTA. Ribeirão elo Estado ele S. Paulú, alf. ela margem 
dir. elo Paranapanema, proximo a fóz elo ribeirão Bonito. 

ANTA. Rio do Estado do Paraná, alr. elo Bar:a Bonita, que 
o é elo Ponta Grossa . 

ANTA. Ribeirão do Estado ele Santa Cathal'ina. aff. elo rio 
Pirahy- piranga; no num. de Joinville (fnf. loc.j. 
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ANTA. Ribeit·ão elo Es·tarlo ele Minas Geraes, afL ela mar
gem dir. elo rio Paracatú, tl'ib Llo S . Francisco. 

ANTA. R iach o elo Esta do de Minas Geraes , banha o mlm . 
elo Curvello e clesag,ut u~ rio Bicttdo (Inf. loc.). 

ANTA. Carrego do Estado de Minas Gerae>, banha o mun, 
elo PatrJcinio e clesag ua no 1'io QLtebra Anzol. 

ANTA. Coerego elo Esktdo ele Minas G~raes, aff. elo rio Ca 
p3·tinga, no mun . de Piumhy. 

ANTA . Riacho elo Es tado ele Minas Geraes, banha o mun, 
do Currello o clesagua na nnrgem dir. elo rio elas Velhas 
(In f. loc ). 

ANT A . Ribeil'ão do Eltaclo ele Goyaz; clesagua na margem 
clir. do t•io Araguaya, a ·tres kils. ela foz elo Ct·ixá-as.lÚ. Rece 
be o carrego elo Caraco l o o ribeirão ela Aldêa (Cunha Mattos . 
Itincmr i o). 

ANTA. Ribeirão elo Eotado ele Goy::tz , aJl'. ela margem elit·. 
do rio Vermelho, trib. rlo Crixá-assú. Recebe os cal' regos da 
Pech·a Furada, cl<:t Babôa e ele Carumbé (Cunha Mattog. Iti
nenwio) . 

ANTA. Carrego el o Estado ele G-o)'az, aiT. da margem esq. elo 
carrego ele Ma·tt~ elo Rei, trib. elo Vel'issimo (Jos3ph cb Mell o 
Alvares). Este cidadão ainda nos informa haver um outro rio 
cl'Ant~, aff. da margem esq . Ll0 rio Veemelho, trib. elo São 
Barlholomeu. 

ANTA. Pequena lag-ch do Estado do lUo ele J a nei ro, no 
nnm. ele Cabo Frio. 

ANT A. Pequena lag-õ::t do Estado ele Min~s Get·aes , a NE. 
ela cidade ele iVlal'iann n. . 

ANTÁ BRAVA. Ribeirão elo Estado de S . Paulo, banha o 
mun . do Bom Successo e clésag-ua no rio Paranapanema, pela 
mat·gem esc1. 

ANTA ESFOLLADA. E ra assim ta mbem denominada o 
pov . de Nova Cruz, no Est<tdo do R. G . do Not·te . 

ANTA GORDA. Ribeirão do Estado elo Paraná a íL da 
margem esq. elo Iguassú, proximo ~~ foz elo rio Negt·o: 

ANTÃO. Morro da ilha ele Santa Catharin e Estacl o 
deste nome. Por elle pass:J. um caminho que commu nica a 
.freg. ela SS . 'l'riuclade com a cidade elo Desterro. O Es tado 
possue ahi terrenos. 

ANTAO (Santo). Vi li a e mun. elo Estado ele Pe~·nambuco . 
Foi elevada á categoria ele cidade com o nome de Vi
ctoria. E' banhada pelo rio Tapacurá e pelo riacho H.oncaclor, 
afL claqttelle. Vide Viotol'ia . 

ANTÃO (Santo). Sen·o do Estado elo R . G. elo Sttl, no 
termo ele Santa Maria da Boca elo Monte. " Reg-ttla ter quatro 
qnaclt·as ele altura e bem no cimo fica a ermida . Sobe-se pot' · 
um a picacb ele tres a q lta tro me tl'Os ele largo em uito ingreme e 
de clis tancin em d istancia e xis tem altas crltzés , ao . todo '14, e em 
cima clefl'Onte da ermida, estão colloc:~t!as tres representando o 
Cal vario. No meio elo s~t·ro e onde faz um pequeno plano ha uma 
fonte e perto clell a uma enorm e cruz. Neste se l'l'O appare
ceu, em 1843, um italiano, que dizia-se monge ela ord em de 
San·to .Agostinho e munido de umn. licença do bisp~ do Rio ele 
Janeiro, expl ieoll a dontl'ina. O povo supersticioso entendeu 
que aquelle lag-ar era santo e que santo tambam et·a o mono-e. 
A ttribuindo á ronte vir tuclen millagrosas, j untaram-se aYii 
durante um anno, para mais ele mil pes>oas, tanto desta Es~ 
taclo como ela Repub lica visinha. A imagem ele San·to Anti'io 
foi mandada vir pelo dito monge" · ( Inf. loc.). 

ANTA PODRE . Cort'.lg'O elo Estado de Minas Ge t· aes, ali . 
da mctrgem dlt'. do r to Jequ1 ILnhonha, acima ela cachoair'a ele 
Panellas , na freg. ele. S. Migttel elo Jequitinhonha . No Groqt!is 
elo rcconhec un ento fe tto nos valles elos rios Jequitinhonha e 
S. João de 'l'iba pelo engenheiro Chrockatt ele Sá (1881) 
acha-s'ª- um otrtt·o conego denominado Anta Pocl1·e Peque
ncb proximo e acima elo que tratamos. O vigario ela frag. ele 
S. Migttel elo Jequitinhonha confi1·ma ::t existencia elos dous 
carregas. 

ANTAS . Parochia elo Estado ele Goyaz, no mtm. ele Pyrt
nopolis . Orago Sant'Anna e cltocese ele Goyaz. Foi creacla 
pela Lei Prov . n. 514 ele 6 ele agosto Lle 1873. Sobre suas di
visas vide Acto de 18 ele junho ele 1879 . Passoll a elenomi-
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n ar-se GumjJos Ricos pela Le i P t•ov . n. 695 de 19 de julho ele 
1.884; d ispos ição q ue foi r evogada pe ltt ele n. 778 ele '13 ele no
vembro de 1886 . Agenc ia elo corre io, creada ~m outubro ele 1887, 
T em u ma esc h , publ. ele ins t. prim. 

ANTAS. Log. no mnn . ele Itap e"tin inga elo Es tado ele São 
Paulo . 

ANT AS . Serr a elo Estado ele Sergipe, s i t na da no té r mo ele 
tabàiarl·inh a . 

ANTA S . Serra elo Estado ele S. Pauto, no mu n. elo R ibei 
r ão P r eto (Inl'. l oc . ) . 

ANTAS. Ser ra do Est:tclo elo R . G. cloSul. no num . de 
San to An t Jn io ela Patrnlha. Faz padu ela Seri·a do Ma t·. 

A NT AS. Ilha e col'l'e:leir [L n o ri o P[Lr[Lnapanema, prox imas 
rl a foz deste r io no Paraná . 

ANTAS. R io el o Est<tdo elo Ceará ; 11asce ela saLTa elo Ara
ripe, a·tr avess[L a com . do Icó, separa-a cl:J. do J twclim e clesa
gna .n a mat·gem d i r . elo 1·io Salgado . Recebe o 1·iacho Secco . 

ANTAS. R ibair ão elo Estado ele S. Paulo. aff . elo Al a m ba r y, 
que o é do T LLrvo e este do P a r do . · 

ANTAS . Pe:1ueno r io do Es tado elo Pa t•a n ~L , na com. ele Gua 
rap nava . Desagtm na mat·qem esq . elo Ivah y . 

ANTA S. Rio elo estado elo Paran á, corre pelas divisas ela 
freg. de S. Je ronymo elo ter mo ele Ti bagy e clesagna no ri o 
deste nome. 

ANTAS . R ibei t·ão do Estado elo Par•aná, a!Y. do rio da 
Var zea. Con·e ent l'e os mu ns . da S. José elos Pin haes e Lapa. 

ANTAS. Rio d o E~ tado de Santa Cathar iu a, na colonia 
'l'heresopoli s. 

ANTAS . R io do Es tado elo R. G . elo Sul. E' formado pel as 
aguas do.s a t'L'oios Camisas e ':l' a inhas, q ue nascem na encos ta 
occicle nta l ela serra Ger a.! ; [L travessa os CamRos el a Vaccari a 
e faz IJa rt•a il o Taqua t•y . Foi explorado em 1:::>59 pelo cidadão 
João Mar ianno P imente l, que provou ev iden te mente a possibi
hclade ele sua navegação por pequenos barco>. O e ng . Anton io 
E leute t·io ele Carna t·go diz qtte o ri o elas Antas é o no me que to ma 
o r to Taqua r y da foz do a r roio Car t·eiro pa r a cima. J!:s·ta opi-
nião parece bem aceib vel. · 

ANTAS. R ibeirão do Estado de Minas Ger aes , a JY . elo r io 
T anque . i\. eslr adtt ele Itabira o atr avessa . 

ANTA S . lUo elo JTis tado ele Minas Geraes, no muu . ele Cal
élt~s. « O r io elas A nLas nasce no P i co ela Boa V ista, na cor
di lhe it· [L do Jnguary, 24 kils . ao SO. ele Caldas, co t·r e pa ro. o 
N ., t•ecebanclo os r ibairões elo Ret iro, Sober bo , P ittheirlnhos, 
Cem ite l'io, Caldas e Cam pestrinho ; ll [L se r ra Llos Poços r ecebe 
o nome de La mba r y e en tra no rio Pal'do a 20 kils . ao N IIL 
elos Poços ele Cal eJas» ( Dl Vi g·a rio ele Calchts .). 

ANTA.S . R io elo Estado ele Minas Geeaes; banha a freg . elo 
Camb ll hy e eles[Lgua no Ita h im (In f. loc.) . 

ANTAS. R io elos Estados el e Minas Ger aes e S. P<ullo ; 
banha naquelle o mun. de Ouro F ino e desagua nes·te no rio 
do Peixe . 

ANTAS. R io elo !1.:staclo de Goyaz ; ll[Lsce na serra ele Santa 
R ita e cles:tgua na margem d i r. elo Cor umbá, afl'. elo Para na
hyba . Receba o r ibeirão ela Ex trema . 

ANTAS . R io do Estado de Goyaz ; col'l·e entee Pyri nopulis 
e Bom I<' i m e confine no rio Corumbá pel a ma rge m di r. 

ANTAS. Ri o elo Estado de Matto Gt•osso, aff. ela margem 
cli r. 'elo rio Verde, trib. ela esq . elo Gnapo t·é, entre os r iachos 
do Pa t•áe closVea.clos (DL' , S . ela Fo nsec!l .) . 

ANT AS . Lagoa elo Es&aclo elas Alagoas , n o num. elo Pão de 
Ass ucar. 

ANTrGO . Ribe iL'O que desag ua n [L Jag·a ele J acarepaguá, na 
freg . des te no me, pe r te ncç n ~e ao mun . da Cap . Feel. 

ANTIGOS . Cachoú ra n o mun . de· P a r aty e E s tado do R io 
. de J anei1·o (Bal thasar .ela S il va Lisbôa). 

ANTIM . Ilha do E stado do P a rá, na bahia do P or tei. 

ANTIMARY. V ill a e m un ic ipi o elo Estado do Amazonas . 
F oi et·eada no rio Ac t•a pelo DecL' . n . 67 de 2.2 de Outubro 
ele 1890 . Fo i i nst:Ll lacb em 8 tle dezem br o do mesmo a nuo. 

ANT}~ONIO . L ago do Es tado da !\finas Ger aes, no mun. 
elo P a r a , a m[L rgem elo rio P a r aopeba . 

ANTIM U CU Y . Lagô.t elo Es t tdo cb Bah ia n a com. de P or to 
Segut·o , cio ~~ ki,l s: ac ima ~lo r io ela Sa l ~a e a eg·na l distanc ia ele 
Belmon te. E pr ofu ncl.t, ptscos.\ e ele fo rma c u·cllla r com pel' to 
el e tt•es lo ls . de cllame tt·o. ' 

ANT_INHA . Pectneno r io do Estado do Pa1·aná, tr i b. do 
Cachoell'a, na e3 tL•acla q ue de Antoni na v [Li pa r a Assung-uy . 

ANT INHAS . Sel'l'a do Estado de Sant[L Cathari na no 
mu n . ele S. Mig uel (In f. loc.) . ' 

ANT INHAS. R io do Estacl ) elo R io .:le Janeiro : nasce na 
Sel'l·a ela Car ioca e desagu:t no rio Banana l, aa· . cl·a mal'gem 
d i t• , elo Par ahyba elo S LLI. Recebe o Boc[L ina. 

ANTINHAS. R ibei rão el o EstadJ de Goyaz, désagtta no r io 
ela~ Ar êas , tt-ib . do Corumbá. Ctw h a Matto.> escreveu f l ntmhas; 
Sa in L- I-l ila ire, Antinha. 

ANTINHAS. R ibeil'ão do Estado ele Matto Gr osso , atravessa 
o cam inho ele Cuyahá par a Goyaz ~• '!7<1 k ils . do A rag uaya . Vai 
clesagua t· no Ro nca clor , t l'i b. elo ri o das Mortes . O Dr. S . da 
l>'onseca faz menção de>se rio mas como atil. da margem esq. elo 
Par edão, t ri b. elo r io Manso ou elas Mo r tes. O Sr. João Vito 
Vieira ela S il va , no seu Itine1·cwio ( Re·v . do Inst. Hist . 
Brcoz , T . XXXV , parte i a) faz menção desse rtbe irão na estr ada 
de Goyaz plra Cnyabá entre os ri bei l'ões Pol'tão de Pilatos e 
Por tei r a . 

ANTONIA . R io do Estado de S:tn la Cath ar ina, banha o mun. 
ele S . J oaqu im da Costa ela Set'L'a e elesagtLa 110 r io Pelotas 
(InL toe . ) . 

ANTONIA. Col'l'ego do Es tado de Goyaz, aff. da mar gem di L'. 
do ri be irão Dascober to dos Montes Cla r os (In f . loc . ). 

ANTONIA (D . ) . Cort·ego 11 a f reg . ele Santa Helena do 
mun. ele S. Loure nço do Manhuassú , no E stado ele Minas Get' aes . 

}I.NTONI A (D.) . Lagôa elo Estado elo H .. G . do Su l, na 
zO na are nosa . Tem com municação com a elo F irmiano. 

ANTONICO. Ilha do Esta do de Matto Grosso, no rio l vi
nhei ma . 

ANTONICO. R iacho rlo Es·ta elo elo Ceará, no mun , de Iguatú . 
ANTONICO . Arroi o elo Estado cl~ R . G . do Sul , atT. da 

mar gem di!·. elo r io Ij uhy Gra nde . 
ANTONICO SILVEIRA . Pequeno ar t•oio elo Estado do R . G. 

elo Sul ; desagua n a margem N . elo r io Camaqua n . Banha O· 
mun . ela E ncruzilhada e tem a su[L foz e n·tr e a dos Arr oi os cla
Maria San ta e da Chica . 

A NTONINA . Cidade e mun . do Estado elo P araná , séde cl él 
com . ele seu n ome; sobl'e a a ngra de Hapema e n a pa r te m a i s 
occidental da Bah ia ele P a r a naguá , a St k ils . ele Curyti ba, 100 
ele S . J osé dos P inh aes, 112 de Campo L argo, 1.65 da L a pa 
33 ele Par auaguá., 221 de Po n-ta Gr ossa, 264 de Castro, 414 ele 
Gua r a puava, 16 de i\for l'.:ltes, 175 de P a l me ira, 363 ele Jag ua 
r yahi va , 409 ele S. J osé da Boa Vista, 330 de Tibagy e 448 de· 
Pal mas . E stá a 25° 29' de L a t. S. e 41° 10' ele Long . Occ . 
F undada em i 714 como si mples poy. na fazenda do sargento
m6r Manoel do Valle Por to, que ahi lev, ntou uma capella co~n. 
auto1·isação elo bispo rio Rio ele J a neiro D . F ranc tsco de Sao· 
Jeronymo, fo i pal o Decreto ele G ele novembro ele 1797, elevada 
á ca·tegol'ia de v il! a com o nome de An ton~na , em hon r a ele 
D. An tonio. prin cipe de P or tugal ; se tlclo ws ta llada em 7 de 
novembt·o elo mesmo anno. P el'tence ll out l' 'or a ao Estado ele· 
S. Pa ulo, tendo s ido clelle separada com a com. a que pert~ncHl' 
em 1853. Sobre essa cida de , eocreve- nos o Sr . J osé A•Yton w de· 
Ca r valh o : «Fazenda ela Gmciosa , s itua da a o l ado _esq . da Bah1a 
de P a ra nagtiá., dis tante des-ta cinco leguas ma1s O'l meno_s, 
de pt·opriecl ade ele M[Lnoel do Vall~ Por to?. que, fa zendo Cl oaça?· 
a uma üuan-em qu e tinha com a w vocaçao ele N . S . do P!la r , 
tez i <> na l me~ te doação ele a lgumas cabeças de gado, co ns tl'lu ndo 
um ~ra-to rio á r eferida ima,.em . F oi por se u I n ter meclw 
elevada a capel b cut·acla da

0 
Gr aciosa, soll'reudo _po r Isso 

gr a nde oppos ição dos h abs. de. P aranaguá, que q ~enam f~ze1: 
venda elos a iludidos terr enos, cuJO producto.pr omebtta m appltc~r 
n a constt·ucção de u ma capella., mas na c1dade_ele P a r an agua . 
Chegando a esta o ouvidor An tolllo Pll'e5 P a rclm!:to, com o fim 
de dema r car os terrenos communs de P a ra nagua, Mol'l'e tés e. 
Gua l'atuh a, ta nto gostou des ta capella (A nton ina) que intér-
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cedeu pal'a q Lte fosse elevada a. fl'eg., o que se effectuou com 
a denominação de freg , ela Grac10~a >>. O Sr. Azevedo Ma~·q~es 
em seus Apontan1entos geographicos, biog>·aph ioos, estatt~twos 
e noticiows da p rov. ele S. PMtlo, diz a respeito ele Antonma o 
secruinte : « Começou com o nome ele Anaial elo PJ!ar, perten
ce~te ao mun. ele Para naguú, do qua l foi desmembrada 
quando erecta em vi lla a 29 de agos to de 1797, fOL' ot•clem 
do governador e capitão-general Antonio ~anoe ele •Mel_!o 
Castro e Mendonça. com o nome ele An tonma, em .a ttençao 
ao do príncipe real , então existente, D. At:tonto » . A 
categoria ele ciclarle fo i-lhe outorgada pela Let Prov . n. !4 
de 21 de jane iro ele '1857 . Sua egreJa mà trtz t~m a mvocaç.ao 
ele N. S. elo Pilar e depende da dtocese ele S. Paulo. , Além 
da eg l'eja matl'iz , possue a d~ )3om Jesus do Sayva e a 
capella ele S. Benedicto. A pos tçno topograpluca ela ctdade é 
excellente : seu aspeeto pitnreEco e o clima ~e todo o mun · 
ameno c salubre, bem como soberbamente. fe rte1S as te rras, 
sobr etudo no magnífico vall e do rio Cachoetra , que par ece fa
dado pela nntureza para as mais pt• osper~s .co lonias ao es ~aclo. 
'L.' em estação telen-raphtca, um club com lnbltotheca de ma ts. de 
1.000 volumes, citfcoeschs. pub ls . de insL. prim. e clous cenule
rios, um na egreja elo Senhor Bom _Jes tts elo Sayvá e 11?1 outro 
a 400 braças ela cidade. A pop. e aval tada em 6.00J h <1;bs. 
Agencia do co :· t·eio. Comprehende os bainos : Fatsquetra, 
Jacarehy , Figueira elo Braço . E' com . ele 1a entt· .•. crea
da pel<t Lei P1·ov. n . 308 de 3 de abrtl ele I872 e classtftcacla 
pelo Dec. n. ,1961 ele 15 de maio elo m~smo anno. qomprehencle 
o tet•mo ele seu nome. Sob t·e ltnutes l'!de : Lets Provs . n. 
23'1 ele 1l de abril ele 1870; n. 347 de 3 de abril d~ 1873; n · 
483 ele O ele abril ele 1877 e n. 607 de :16 de abl'll ele 1880 . 
A Lei Prov. n. 754 de 15 ele novembro de 1883 auto.l'lsou 
o presidente do Estado a conceder aos negociantes da 01elacle 
de Antonina, que o requerera m, ou a quem melhores va:l
tagens oifer ecer , pri vilegio por 50 an uas p~ra a cons trucçao, 
uso e o-oso de uma linha de bonds de bttola estreita, por 
tracção 

0

a nimada ou a vapOl' , que part indo do caes da cida~e 
de Antonina, vá terminat• na de Mot•re·tes no pon to m,a ts 
proximo e conve niente da eotação ela E: ele F. de Paranas-ua a 
Curytiba, podendo levar um ra mal á vtlla do Podo de Ctma e 
pov , de S . João e utilisar-se ela estrada actual. O Estado ga
rante o pagamento dos juros de 7% ao anno, no maximo, ao 
capital não excedente de 300:000$, que for levaotado para 
esse fim, com·tanto que, no contracto que for celebt·ado com 
o governo, os concessionarios se obriguem a co ncluir a con
strucção ela linha e abril-a ao trafego no prazo de 18 mezes, 
contados ela data da concessão. 

ANTONINA. Log. do Estado ele Santa Catharina, no mun . 
de Lages, banhado pelo rio do seu nome. 

ANTONINHO, Carrego elo Estado de Goyaz, banha o mun. 
de San La Luzia e clesagua na margem esq, elo ribeirão ela 
Samambaia (Inf. loc . ). 

ANTONIO (Santo). Villa e mun. elo Estado do R: G. do Nor te , 
creacla par och ia peh\ Lei Prov. n. 972 de 1 de JUnho de 1~86 
com territorios desmembrados elos de Goianinha e Santa R tta 
de Cassia ela Cachoeira . Foi elevada a villa pelo Dec . n . 32 
de 5 de julho ele 1890 . 

ANTONIO (Santo) . Parochia elo mun . da capital elo Estado 
ele Pernambuco, creada pelo Al vará de 25 ele agosto ele 1789 
pelo bispo D . l?rei Diogo de J esus Jardim, que desmembrott-a 
ela ele S. F l' ei Pedro Gonçalves . Dioce.;e de Olinda. Limita- se ao 
N . com os rios Capiberibe e Beberibe que rodeiam a ilha, a E. 
com os mesmos rios, que a separam da ele S . Pedro Gonçalves e 
com o Oceano ; ao S. com a freg. ele S. José, e a O. com o 
rio Capiberibe, que separa-a ela freg ela Boa Vista, Communi
ca-se com otrtros poutos da cidade por quatro pon·tes sobt·e o rio 
Cap ibel'i be. Sua eg ~·ej a matriz é dedicada a~ SS. Sacrarnen to. E' 
essa parochia o bauTo elo commercw a vareJO; tem ruas hem tra
çadas bons predios e impot•tantes estabelecimentos commerciaes, 
Nelle 'acham-se si tua elos: o Palacio da Presiclencia, 'l.'beatt·o de 
Santa Isabel Paço ela Camara Municipal, Lyceo d~ Artes e Offi
cios Tribun~l ela Relação, Casa ele Detenção, Santa Casa da 
Mis~ricot·dia Casa elos Expostos, F aculdade ele Direito, Escola 
Normal, Ins tituto Archeologico e Geographico Pe t•n ambucano, 
Gab inete Portuguez de, Leitut·a, Arsen~l ele Guerra , '!'hesourarta 
ela Fazenda Recebedoria, Obras ~ubltcas, Inskucçao Publtca, 
Bibliolheca' Publica elo Estado , do Instituto Archeologico, do 
Gabinete Pot·tuguez, da Faculdade ele Direito, elo Lyceo ele 
Artes e Offtcios, elo Gremio dos Professores Primarias e do 

Club Carl os Gomes, Egreja ·Matriz, elo Paraiso, RÓsario, Con
ceição dos Militares, Livramento, etc.; jardins elo Cam po elas 
Princezas e ela Pl'aça Pedro II, es ba,;ão da via-fet·rea do Ca
xangá, etc . Nesta freg. imprimem-se es pr incipaes jornaes da 
capital. Sua pop. é calculada em 15.910 habs . 

AN TONIO (Sa nto) . P arochia elo Estado ela Bahia, no mun . 
de Alagoinbas . Diooesse archiep iscopa l de S. Salvadol'. Foi 
cr eacla pela Lei Pro v. n. 1328 de 28 ele Junho ele 1872, que 
i ncorporou -lhe a cape !la elo Riacho. A pop. é calculada em 
6 . 710 habs. Dava 17 eleitores. Vide AlcGgoinhas. 

ANTONIO ( Santo ). Parochia elo num . da Capital Feclet· a l 
Confina com as freg-s. de Sant'Anna , S. José, SS . Sacrame nto, 
E. San to e Gloria. A matriz, um a das egrejas mais modestas 
do mun. , fica situada na r ua elos In valliclos esquina da do Se na
dot· Bernardo ele Vasconcellos (antigament~ elo Senado) . Foi 
em principio simples capella da invocação de Santo Auto n to 
elos Pobr es, adminis trada pot· uma irmandade e li I ia! ela ma
triz ele SanL' Ann a . Com a uxilias elo governo fo.i construida a 
actual matriz ,que possue cinco al tares e um a sachl'istia edifi cada, 
no lagar qu e servia out'ro ra de cemiterio, O Decreto u . 798 de 16 
ele setembro ele 1854 elevou-a á categot·ia de parochia, consti
t uindo-a com pat•t.e elas Cregs . cleSant'Anna,Sacrame ntae São 
José . Teve a clenornin <l:ção ele Santo An tonio pelo Dec1·eto n. :1486 
ele i3 de dezembro de 1854. Tem tido até o prese n te ( 1890) um 
unico vigario, que é o Conego Quintiliano José do Amara.!, in s
lituido e con!:i r mado na egt•eja parochial por Provi~ão elo Bise~ 
D. Manoel elo Monte Rodrigues de AraUJO de 8 de JUnho de 18oo 
e empossadn a 1 ele julh o elo mes mo anno. Comprehende o 
morro do Senado e parte elo s ele San la Theresa, Santo Antonio 
e P11.ul a Mat·tos. E' percorrida por diversas linhas ele bcncls e 
possue bellos e custosos praclios . Nella ficam o eclificio da Re
l ação, o hGspital ela Ordem 'l' c• r ca ira do Car mo e a capell a elo 
Senhor Menino Deus, per tence n·te ao convento elas religiosas 
ele Santa Thereza. 'r em diversas eschs . publs. de inst . prim . 
e a lguns collegios par ticulares ele ensino prim aria e secun
daria. 

ANTONIO (Santo). Parochta no mun. ela capital do Estado 
de Santa Catharina, na cos·ta orien tal ela ilh a deste nome 
Orag-o N. S. elas Necessidades ele Santo An·tonio e cliocesse de São 
Sebastião do Rio ele Janeiro. T em duas eschs. publs . de inst. 
prim. 

ANTONIO (Santo) . Antiga pov. elo Estado elo Amazonas, 
á margem oriental elo rio Uraricoera. 

ANTONIO (San to) . Log. no ·termo ele Barcellos do Estado 
do Amazonas . 

ANTONIO (Santo), Log. elo Estado elo Pará, no mun. ele 
Breves . 

ANTONIO (Sa nto). Pov. do Estado do Piauhy, na co m. 
de San~a Philomena; com uma esch. publ. ele inst. prim. para 
o sexo masculino, creacla pela Lei P ro v. n . H 3·l ele 17 de julho 
ele 1885. 

ANTONIO (Santo). Lc-g. no dis·t . ele Pot·leir as, termo elo 
Jardim e Es·tado do Cear á . 

ANTONIO (San to). Log. do Estado elo Cear á, no mun, elo 
Perei ra . 

ANTONIO (Santo). Ppv. elo Es ta,~o do Ceará; com um a ca~ 
pell a fi lia l ela matriz ela Palma . Fot elevada a dtsi. pela Let 

l'rov. n . 2078 ele 28 ele agosto de 1884. 

ANTONIO (San·to). Pov. elo Estado elo R. G. elo i\íoxte, na 
freg. ele Macahy ba; com um a esch. publ. de in s t. prim., creacla 
pela Lei Pro v. n . 920 ele 13 de mat·ço ele 1884. 

ANTONIO (Santo) . Log . do Estado do R . G. elo Norte, 
na margem esq. elo r io Mossor6; cerca ele seis kils. abaixe da 
sécle elo mun . deste nome. Ahi chegam pequenas embarcaçõe~ e 
a lguns l1 iates com auxilio elas marés (lnf. loc. ). 

ANTONIO (Santo) . Pov. doEstado do R . G. do No r te , 
no mun. eleS. José ; com uma esch. publ. de ins t. prim ., creacla 
pela Lei Pro v. n. 7'll ele 23 de agosto ele 1875. 

ANTONIÇ) (Santo), Pov, elo Estado ele P ernambuco, no 
mun. ele Bttique. 

ANTONIO (San·to). Log . do Estado de Pernambuco, no 
mun. ele Bom Conselho . 
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ANTONIO (Santo). Pov. do IJ:stado de Serg1pe, no mun . 
do Lagarto ; com uma esch. publ. mixta de inst. prim., creacla 
pelo§ I a rt. IV da Lei Prov. n . 1221 de 25 de abril de 1882. 

ANTONIO,(Santo) . Bairro do mu n. da capital do Estado 
de Sergipe. 

ANTONIO (Santo). LQg . elo gstado da Bahia, na freg . de 
S. Thiago de Iguape elo mun. ela Cachoeira; com uma esc~, 
publ..: cfe inst. prirn., creada pelo art. I da Let Pt·ov. n . 18o6 
de i 1 ele setembro de 1878. 

ANTONIO (Santo). Log . do illstado da Bahia , no mnn. do 
Riacho de Sant'Anna (Inf. loc.). 

ANTONIO (Santo). Pov . do l~staclo ela Bahia, no mun. ele 
Lençóes, a margem esq . do rio de seu nome . Das cabecei t•as 
até este Jogar o. rio toma o nome de Pt·eto, e ela h i em clian te 
o de Sant' Antonio qtte conser1•a até elesaguat• no Paragua>s(t 
(Dr. Aristides gspinelola.) 

ANTONIO (Santo) . Pov. do ll:st .tdo do Rio de Jane it•o na 
f reg . elo Senhor Bom Jesus ele Itabapoana, proxima d<\ margem 
elir. elo rio deste nome. 'l'em um a esch. pttbl. ele iust. prim. 
cr~acli\ pela Lei Pro1•. n. 175'J ele ;~:J ele novembro de 1872. 

ANTONIO (Santo) . Log . elo Estado ele S. Paulo, no mun. 
de S. Lttiz elo Pat·ahytinga . Ahi es:istem uma fabt•ica ele te 
cidos e uma cadeira de primeiras lettras, creada pela Le i Pt·ov. 
n. 37 de 30 de março de 1882. 

ANTON I O (Santo). Bairr·o elo JUllll . ele S . José do Rio 
Pardo; no illstado de S. Paulo. 

ANTONIO ( 'anbo) . Logs . no Estado de S. Paul o, nos mnns . 
de Porto Feliz e Franca . 

ANTONIO (Santo). A Lei Prov . n 2002 de 15 de novemLro 
de 1873 deu á com. do s~ rt·o, do Estado elo Minas Geraes, a de
nommação ele Santo Antonio . Essa lei foi, porém , revogada 
pela ele n. 2107 de 7 de janeiro de 18/'5 . 

ANTONIO (Santo). Pov. elo Estado de Minas Get•aes, clis 
tante cet·ca ele 2-J ki ls. ele S. Miguel de Gnanhães, nas cabeceiras 
elo Conentes P ecjueno; com uma esch . publ. ele inst . prim., cre
ada pela Lei Prov . n. 3467 de 4 de outubro ele 1887. 

ANTONIO (Santo). Pov . do Estado ele Minas Get·aes, na 
ft•eg. ele Dôres elo Attel'l'ado (Inf. loc.). 

ANTONIO (Santo). Pov . elo Estauo de Goyaz, no mun. ele 
Pouso Allo, á ma1·g . esq . elo conego do seu nome . 

ANTONIO (Sa nto). !!'orbe situado ao N. E. da ilha Fernando 
de Noronha, a 12m sobre o nhel do mar, no extremo N . 
da parte elo littoral que forma uma pequena enseada denomi
nada Porto de Santo Antonio . Sua fundação é contemporanea 
á ela fortaleza dos Remeclios . Segundo uma descripção que 
temos sob as vistas, a sua fôrma geometr.ica consta de um 
quadrilate1·o ele lados desiguaes , disposto em fót'ma de tra
pesio, cuja diagonal mede 51m. Dou s ele seus lados, crua~i 
pat•allelos, es tã o oppostos aos pontos E . e O. e medem, o pn
meil·o 49m e o segundo 28m . A altura d~ suas muralhas é 
ele 1m,20 interior e 2111,55 na parte exteriot·, excepto no 
lado E. que forma as cortinas do fortim e mede, interna 
e externamente, 2111,60 sendo a sua gt·os>ut·a, 0111,75 e na 
li nha fortificada. Om,95. O seu p ~ rimetrv ab t·ange uma á rea ele 
1.080 metros quadrados '!'em capacidade para montar oito peças, 
mas presentemente tem apenas qual r·o , de calibre 12; as quaes 
guamece m a bateria opposta a O. achando-se as otlLras q:1atro 
desmontadas. A sua artilharia é do mesmo typo e epoca da 
dos Remedios . O estado de conservação do for te ele Santo An
·tonio é r egu lar, ainda que precise ele algttns reparos, devido 
isto a necessidade que ha de manlet•-se ahi um posto de guarda 
e de ft scalisação principalmente na ép~ca em que anco ram 
no seLt pJt'io as embat·caçõe> que vão ao presidia . gm 185-! fo i 
r eecl ifi caclo e a rtilhaclo . (A Ilha, de F ernando ele N '>·onha por 
F . A .. Perúra ela Costa . ·!887.) 

ANTONIO (S:tnto). Pt·e~icl io militar no valle do Tocanl in> ; 
no Es · ado ele Goyaz. Foi cre:tdo pJla Res. Pt·esiclancial ele 18 
ele julho de !85L Data sua fundaçãJ de 23 cb clezembt•J desse 
anno. dia em qtle f>ram a bt ult Ctaclos os tt-ab:tlhoõ. A séel e 
do p.res idio, pdrne iram nte estabelecida na mat•gem esq. ~l o 
rio elas Areas, e mats tarde bransfertda p_nr;\ .a margem dtr. 
do m~smo rio, rlista aproxtmacl<~;mente 3t6 ktls. da c~pttal, 
iG5 elo Pilar, 146 ele S. José elo ~ocanLllls, 3?~e A~ar? L~tte, 
'106 do De>cabe t·to, e 290 elo E. Santo do Petxe. Ate e,ta. pov. 

faz-se com mais ou menos ragularidade a navegação do To
cantitlS por barcos movidos o r amos. O t•io das Arêas que com 
o nome de Santa 'l'hereza çlesagua no 'l'o~antins, atravessa 
os ·tert·anos , que formam a aren que pet·tence a esse estabele
c imento, em uma extensa cur1•a que, começancl) na cliracção 
de E. , termina dirigiaclo-se para o N , Entt·e a margem di1·. 
deste rw e a aba occtdental da sen a das L'wras, fica com 
prehendido quasi todo o ·ter l'i torio elo pt·esidi?, no qua l cor 
rem dt~•ersos carregas. Os terrenos, de aspacto montauhoso, 
teem boai tet-ras para cultura e excellentes campas para cria
ção de gado, aqttellas, cobertas de matLas, onde abundam ma
deiras ele constrnccão ele muitas especies, e estes, de magni
ficas pastagens. Não são snjeitos a inundações, tendo com
tudo abundancia de agua . Sea clima é bastttnle sauclavel. Os 
arredores elo presidia são formados de tet-ranos que ofl'et·ecem 
as mesmas vantagens que aquelles que constituem seu ten·i
tario . A séde do eotabelecimento é LL!ll :l. pequena pov . assente 
á margm dit·. do rio elas Arêl\s, em terreno a lto e secco ao 
N. elo arraial de Amaro Leit9. Ctllliva-se n o presidia: arroz, 
algodão, milho, mandioca, fumo, feijão e canna de assucat·, 
Indo, porem, em peque na escala; cria-se a lg .lln gado. A pop . 
é ele 47 pessoas, inclusi ve o com mandante do pres idia e a~ 
praças de pre t . 

AKTONIO (Santo). Pov . do Estado de Matto Gt·osso, na 
marg . dir. do rio Madeit·a, junto á foz elo Jamary. E' nessa 
pO\'. que eleve começar a E . de F . chamada do Madeira, 
calculada em 330 ki ls . e destinada a evitar as cachoeiras elos 
T'ios Madeira e Mamot·é, ligando a sua navegação á do Be
ni e Guaporé e fac ili tando clest';wte ao Estado de MaLta Grosso 
rapicla comrnunicação com o Oceano. A es·trada eleve tet•mmar 
acima ela cachoúra ele Guajarámirim . 

ANTONIO (Santo). Estação da E. de F. Leupolc~Lna, no Es
tado de Minas Geraes, na Linha elo C·~ ntro, no kll. 136 522 
entre D. Euzebia e Pomba, a 24:3,234 metros sobre o niv~l cl~ 
n .. ar . Foi iaaugUL·acla a 3 ele maio de 1879. 

ANTONIO (Santo). Phat·ol situado na f•>rtaleza do mesmo 
nome na entrada da barra, no illstado ela Bahia; aos 13° 0' 
45" ele Lat . S. e 4o 38' 20" de L'Jn "' . E . do meridiano do Rio 
de Janeiro ou 33o 31'50'' O. de G~·eenwich e 40° 5'2'05" O. 
de Pariz. Acceso em 2 de dezembro de 1833 . E' ele systema 
catoptrico, girante de minuto em minuto, com lampejos brancos 
e vermelhos. Actualmente é visível apenas a 12 m ilhas em boas 
condições. 

ANTôNIO (Santo). S3rra do Estado do Maranhão, no mun • 
de Loreto. 

ANTONIO (Santo) . Serra do Estado da B:thia, n o mun . 
de llhéos . E' uma ramifteação ela serra do Queimado, Tam • 
bem a denominam Sert·a G1•ande (In f. loc.). 

ANTONIO (Santo) . Morro pontudo, cerca de 12 kils. a Nill. 
ela villa de Guarapa t·y e proximo elo pov. elo CampJ Grande ; 
no Estado do E . Santo . 

ANTONIO (Santo). Montículo da frag. de Inhaúma do mun. 
ela Capital Fe:leral, p~rto da estaçãr:l da Piedade. 

ANTONIO (Santo) . Morro elo mun. da Q_apital Federal no 
ce.1tro da cidade . Narla ·tem ele notavel a na'J serem um obser
vatorio e as egr?jas da Petlit":ncia . e elo cotwento de Santo A~t 
tonio. «O convento e a e"' L' eJa, cltz o S r. Valle CaiJL·al, nao 
teem architectu t·a nem belYeza. O aspe~to inter iOr do conv<>nto 
é elesaaraclavel e os aposeatos são excessivamente acanhados 
e baixo~. A egreja nada possue .c1ue se _recomme_nde, ~ l~go 
ao entrar-se nella sente-se uma 1mprassao da mao elfetto · a 
obra de ta lha do arco do Cruzeiro e a da cap3lla-mór é gros
seira e feia. Ao lado direito de quem entra abre-se no corpo 
da egreja a capella ela Conceição, toda ele boa obra de talha 
domada e fechada por uma gra'le ele fet•ro ; e~ta capella,_ po
rém per tence á eareja da Penitencia que lhe hca tmmed ta ta. 
Na ~achrist i a vê-;e um elegante esguicho trab1lhado em mar
more branco cor de rosa e prato. de bastante aHura e qtte 
de certo produziria outro ell'e ito s i estivesse em Jogar m~us 
espaçoso e alto . A 4 de junho ele 16) bnçou-se a prtmetra 

edr,, para a constr ucção do convento e egreJ a, sob o tttulo 
~e S~n to An;tonio. Conclttidos os trabalhos pr~nc1p :~es da 
casa conventual passaram-se os padres a 7 cl ~ fevereu·o . ele 
161 5 para ella, e no dia immediat? celebraram a J?rtmetra 
missa . A festa do or,tgo elo convento é a 13 clP. JUnho â.e c Jda 
anno . «0 templo, di'L o Dr . Macedo , é tun pouco sombno ; 
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mas , q .~anto a mim não per de por isso a magestade da casa 
do Senhor. Todas as portadas são de ma r more, e as por tas e 
o tecto de jaca r a ndá . Não sei qttem te" e o 1rao gos to de 
mandar pintar com tinta "ermelha aqttellas pot·,as, rou ba ndo
l he~ l\ ss im a bell er.a natural e se\'é t·a da pr eciosa m a de ir <t , 
m as o actua l prov incia l fez restitttil -os ao se u a ntigo estado 
e , o jacarandá, ostenta otttt·a vez a su01. gr a ve formosur a . A 
egr~j a é simples e sms alta res or nados de t raba lhos ele t~ lha 
de u m esty lo pesado ; a cape lla -mór mastra -se enriquecida 
.com ·19 p Ji neis ela v iela de Santo An to nio, re prese ntando 
se us bellos fe itos e mi lag l'es pot• sua in te. venção o per ~ clos . 
{) curo é espaçoso : em frente apparece o c'r gão, que é um dos 
mel ho res que ex istem no l io ele J a neit·o ; ol ha 11do pat· a _o 
fun do elo côr o o or gão a pt·ese nta um espa lda r co m um crttCL
Jixo qne Lem aos la dos as i_magen s de Nossa Sen hora e de 
S . João . P or cle ~r az do orgao levatlla-se uma estante chor a l, 
ele jacarand~t , que é de uma execução sevéra; aos lados se
o-11em-se as estantes e cade tras o:~ as>en tos tambe m de Jaca
~anclá e preparados de modo q ue o il'e t·e~em lodos os commoclos 
poss íveis e imat; in ave is , co~no er a ele e~ [Jerar em um a obr a 
medi tada e t•ealt zada pot· (ra des , que sao os homens commo
cl istas por exce llencia . A egreja tem tr es a ltar es : o elo l ado 
elo Evaugelho, consagrado a rossa Sen hora da Conceição , o 
do laclo da Epístola ao Patriar cha elos Franc is::anos e o 
altar-mór a Santo Anton io . . . •. . .. . • Passemos da egreja á 
sachristia, onde teremos lambem a lguma cousa que ver e 
con tal'. No mes mo esty lo ela eg t' Pj a , a saclll'istia é, com
tud o, mais i m porLa n te e cut•i osa debaixo do ponto . ele vis ta ela 
a r te . Creio que n ão h a na cLcla cle elo R to de J a nc tro um te m
pl o, cuja sachl'i s t ia sej a igua l a esta . O tec to é cob er to ele 
paine is, com molduras douradas e reprocluz•nclo n~ p• n t ura a l
o-uns elo> principaes factos da vtda do Santo; o clw.o é de mar • 
~ot·e de diversas cores e embutido; como as ela egt'eJa , as 
portadas são de marmor~ e as portas ele j acar a ndá, co m tra 
balh o ele ta lh a . Além elo ma is , e sobre tudo o ma is , os tenta-se 
0 a r caz, vas to e mag nífico , todo ~le jaca r a nd á. , onde um ~ nta
lha üor ufanoso esmerou-se em fa1.e r bt•tlh~w a Stta perLc ia , 
como de i!l'ual modo se houve em u m espal da r qu e se vê ac t
ma do arcàz e que é daquella mesma madeira . Cumpre no
tat' que, tod~s e3tas obras, fo r am exectttadas pelos r aJig iosos 
capuchos no tempo em q ue a sua ordem, como a lgumas ou tr as 
monasticas davam o exemplo elo cul tLvo esmer acl o das a r tes 
liberaes e ~ontavam entre os fr ades, não poucos ar chitectos , 
pin tores, ·tal haclor es, :nusicos e a l'tistas ele todas as especies ; 
o c1ue prova m ui to bem q ue es ta Ya r econh ecido que o ui ve i, o 
compa sso , a palheta, o b :~ ril e a bat u ta, não cleshonrava1u nem 
humilhavam os a:1tigos monges ante quem m il Yezes c ul' va ram 
"" r.abeça os [Jr inci pes ela terra . Em um a r mat·io que existe 
perto claquella sacltristia, a cham -se cuidadosamente guar dadas 
e conservadas quatr o j a rras ele páo, com u ma de licada pintura 
ele flol'es. e ·tão be m ac:J. ba clo traba lh o q te, ape~ar ele velhas, 
illuclem a vista, observadas mesmo á cur ta d ist a nc ia , pa r ecendo 
ele lln a por cella na ela Inclia .. . , . . • , A 0 t"clem co ntava e m 1890 
a penas um N li ,.ioso, F r. João do Amor Divino Costa . Da mos 
em seguida U I;l\ descr ipção do co n ven to, após uma rap1da 
visita , que, em novembl'o de ·1887, a elle fize mos : . E ntr a - se 
l?ara o convento pela l ade ira de Sar. to Antonio, CUJO co.m~ço 
e no l a rgo ela Carioca . Ao chegar -se ao a l to t oma-se a clu·etta 
e salte- se em um a dro, donde se goza ele um explencl iclo p t 
no rama e onde se a ch a m a pot· ta ri a , e ncimada por um nicho 
com a inngem de Santo Antonio e , ao la do, a e1J' l'eja elo mes
mo Sa nto, com tres por tas e a ela Ordem Tercen·a ela Peni 
tencia . Logo, IH\ sJ. la ela portaria , encon tra-se em u m nicho 
a imao-em ele ?f . S. cb Gonce içãa, ele um traba lho deli cado 
e a po~ta q ue cl:í. entt·acla pa ra o cl austro . ( 1) O claus tr o t em 
10 ca pe lias, p r i nc ip ia ndo pela da Senhora elas Consol ações , ele 
ri cos lavo res , co m di versas imagens em peanh as que Ol'na men
tam 0 alta r . .l.Csta cape! la tem a sua sachris ti a , onde se ve u m 
bello arcaz ele jacar a ndá enta lh tclo cD m a im agem do Crnc i
ftcado e outr os objec tos indispens tve is ao logar. Pros?gu indo 
pelo claustr o clepa'ra-se com uma outt·a capell :• da P or ciuncula, 
onde ba um he llo o-ru po r epl'esentanclo a Di v in" Justiça e a 
image m de N. S . ~lts Gr ..tças; e sobre o a ltar, S . F ra uc isco 
em oração . Mais adea nte, n a segunda quach a , começam as 
sepulturas elos rel ig iosos t oclas el e marmore bra nco e cor ele 
r osa; ahi notam-se a capella ele N. S. elas Dól' es, co m um a 

(1) A.o lado du·dto dtt por ta t· i<~. exis tia a capella de" Santo Alcixo, 
onde cahiu um raio e:n i SOO que c:1 usou bastan tes es t1•ngos . 

rica im age m desLa sant:t, on lr a do s~n ho r Bom J esus na 
P asso elo J.Ccce-Homo, a lgum ta n to clamni llcada u lt ima mente, 
co mo a s ouLr,ts elesttt quadra . Nesta capella se acha o depo
Sito elos ossos clo pl'inc ipeD . J oão, pt•imoge n iLo ele D. P ecl t·o I. 
Ainda na mesma q uadr a e nco n tr a-se a capella ' ela s~ gracla 
F a mil ia, e ah i , em u m ·tumnlo ele ma r more os pt·in cipes O. Atlonso 
e O. P edro, filhos elo ex-Impera dor, o St·. D . P edro de A lentara 
( 1 l . l!Js ta. capella foi r eparada para este effe ito, achando-se 
nella os d itos príncipes, guardados nos m~smos cai xõeJ em 
q tte fo r a m r eceb idos por occas ião ela t r as ladação de se us res·tos 
ela capella !Ticce-Homo . Na te t·ce ira quad ra encont ram -se : a 
cap3lla elo s~nhor rias Mi sari co t·cl ias , Cj lte se:·ve, nas or.cas iões 
em q lle são inhttmaclos os r e lig iosos , pa t·a os offi cios ele sep:1l-

( ' ) Termo da trasladação dos restos dos Serenissi •1; os P•·incipes, os 
Senhores Dom Affonso e Dom Pedro, filhos ele . ua i\Ingcst:>de o Impe
r ndor, o Senhor Dom Pedro 11 e de Sua i\Ia"es tnde à lm~e ra t•·iz, A 
!:>e nh ora Do n'\ .'l'herezn Christina ~1a l'~a.,. da &tpell<L dennnnnndu. Ecce 
Ilo>no, na EgreJ" do Conve nto dos Reli gLOsos de :::>o nto Anto nc,o dest:J. 
CO rte, p 'l r:t a. Cn.pella. den o mi nada. l':.'ac'l'c~> F ami l'ie& : no mesmo Conve nto, 
e de seu depo ·ito no Tumulo de marmo t·e mnndado co nstruir po r S. 
1\I. o Imperador, e, ahi co ll ocado :- Aos 17 dias elo m.:z de outubro 
do Anuo do Nn~ciwen to de Nos~o Senhor Jesus Christo, ele 1877, com
pareceram na Egrcja dos Religiosos de Santo Ant'Jnio desta CórLe os 
Hxms. S1·s Dr . Antonio da. Cost:t Pinto e Silva, do Conselho de . ·. 
l\1 . o I mperado1· , Ministro c Secretorio de Estudo dos Kegocios do 
Im perio , e Bnriio el e Nogueim th~ Gama, do Co nselh o de S. 111. o 
Impemd or, Gentil 1-lome111 da Im perial CamnrfL , Mo rd omo da Cnsn 
lm~e rial , pnt· ::.. o fim dé t t·a.sladni·em, conf'o i·me dete t·miitou f; . i\I. 
o i mpe rador, os restos ll10J' t'les dos Serenissimos lr in cipes, Seus l~'i
lhos: os Senho res Dom Alfonso e Dom Pedt·o, l'allecido>, o prl01cit·o 
c:n 11 de junho de 1Stt7, e o segundo em 10 de janeii'O de i S30, da 
Capell a denominndn Ect·c J:lomn pat·n a denomin:ula Sacra Família, e 
ahi os deposiLarem no 1,umulo de mat·more mandado expressamente 
construiL·. p~b ?\ [esmo Augusto Scnhot·. _E, achnndo-se {' t·esentes os 
H.everend.ss,los Padres i\ies t t·e~ F ret Joao do Amo r Dll' ino Costa , 
P l' ov incial da Ol'<lem, e F l'ei .João Baptista de Snnta Rosa, Gua l'dii:io 
do Convento, recebet·am os rel'e:·idosS t·s . Conse lheiros das mitos des te 
os dous ca~x õ :; qu e fo~·am deposi tados em i la: de )unh o d ..l 1847, e 
em 12 de Janeli'O de iSoO no mesmo Convento, confo t•me os te rmos 
de entrega, lnv rados nessas da. ta~ . Aberto. os ditos caixõe3, forrados 
externamente de velludo carmezun, como descrevem os Lermos, acha
ram- se intn.ctos os de chu!llbo, dentro dos quaes estavam ence rrados 
os restos mortaes dos Set·en is~imos Príncipes; e depo is de limpos e 
preparados os mesmos restos , e envolvidos em pas ta~ de algodão 
com camph ot·a, foram co llocados se pn.rt.tdamente e m duns caixas de 
fo lha, com 0,61 pot· 0 ,35 de largut·a e 0, 20 de alttn·a, so ldadas c fe
c hadas n. cadcailo, nas qun.es, co rrespondentemon t~ n. cada w n dos 
Serenissimos P rin ci pes, se puzern.m os seguintes epitaplüos , que estavam 
nos caixões de chumbo, donde fot·a.m passados par n a.s sobreditas 
caixas de fo lhtL e nellas soldado: . O epitnphio relntivo ao 'e renissimo 
P•·incipe Senhor D. Afl'onso diz o seguinte : H . C. Altphollsus Patnos 
Pri11.ce)Js Impet'ialis, Potri . Sactmdi BrasHia: Impe~·ato,· is .e~ Tlwresice 
Cht isti:nce 1l:l anre Irapotatncts Ftt,us, Pct.n , 1-'1·wn. B 1·as"t'ce Jmpont ~ 
tor ls ct M'ar iw L eopotcUnce Impore<'ricis ,YejJcs , F lnm'Hens i cw·tate 
1Jrcmnat11.r e ob iit Tr;:rtio 1Yonas J~Mti'i Anno Dom.ini m.i ttosim o oct im ~ 
rJe>ttes i>na qt:(ll!t'l![Jellimo sept imo . E o _que se .rel:e t·e ao ~e r~nissimo 
Principe 0 Senho r Dom ~.le~ro, o ~egutn Le : _Hte .1acet I?omuw.s Pctr~ts 
BrasHia: p , i>tceps Impen al'ts Patn Sectmdt Impeo·aton · ct T hotesue 
ChrisLince ;1Iat· ·ice Fi!ius_. Pct,·i p,·imi Brasitice lmJJOt"atoris et Jlla~· ire 
Leopotclince Jmpc.ratricis X epos: In Palatio Coloniw San cla: Cl'ucis de 
1\I unicbpio Fltwz.iucmsi obiit quarto Iàus .Tawuar ii A1Hto Domini. nliUe
simo oclingcJitesim o qu.i.nqtcagssimo; celatis succ tu1no scc1mclo nonà1Mn 
e.:cactu . So ldados es tes epi t>tphios nas •·espec tivn: caixas, os Srs . Con
selhe ir os CosLa. P ln to e Barão de Nogueirn. da. Ga.mn. com os l"tevc
rendos P rovincial da Ordem e Gunnli iio do Conve nto, ns conduziram 
ato3 o rru mul o . que se n.c h;t coJl oc:tdo. na cap~l l a ~acrct Famitia, it. ~i
reita de quem entrn e nell e ns deposttat·nm, bcando, n em q>Ie esttto 
rrua t·da(los os restos' mo rtaes do t..o rinciJ,le Senhot• Dom .Affon ·o, para 
~ Indo dn pot·t'l dn Cnpella, e lL do P t·n1cipe Senhot· Dom Pedro ptLt'n. 
o lado do a l t~ l' j depois do que se p az ~obre !> mesmo rru!nulo a pe
dt•::t que o cobre, e sobL·e es ta. a. urna. c me ra rtn., que o l'e:nata; t•ecc
ben;l o- o o l-teve re n :lo Gu'trdiü. ' F 1·ei João B a. pLis ta de Santa Raso , 
que deu-se por entregue do rel'el'id o Tu"tulo, e se obriga pot• si e por 
seus s uccesso L·es no loga.t· a da r sem p1·e co nla. dos res Los mort~es nelle 
depositados, dentro das duas caixas de folha, so ldadns e rechadns com 
cadeados, dos qu'.tes fi ca em seu p:lder uma chu.ve, <jue nb re a. am bos 
e n. outra nas 111â.os do , ' t·. Couselhe il' o Barão de Nogue: ra da. Gama , 
l\Iordomo dtL Cas:t Im perinJ ; pam ser gua•·dacla onde pertence•·. De 
tu do o que, eu o Escrivã-o d.a. Casa lm pe t·ia l , por des.ignaçã.o espe~ ia l 
do Sr. i\Iin is tt·o e Sec l'etan o de EstntTo dos Negocws do I~>•pe l'l o, 
lav r ei qua tt·o -Let·mos do mesmo -teo r para se t·e m at·clu~ra d os , um na 
Casa l mperinl, u·n no i\Iinistel'io dos Negocias do loupen o, t,tm no Ar
chivo Publico e outr o no Convento de , 'ao to Anto n1 o em m~to do B.e
\'e rendo Guard ião, ind o tod os assiB"nados pelas P,esso~s decln. r:ulns e 
por IJl i ·n Escrivão da Casa. Impe '::_ml, Jonrttn~n 1; rnnctsco Leal,. A:;~
tonio clct Costct P into e S it uct. Barao ele Nogtwtra !la Gama . Frc~ Joao 
do A>olO > Divino Costa (Provincial). F roi João Baptistll de Sa11ta R osll 
(Gunrdtão) . 

2087 
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tura ; a porta, chamada elo De- P1·o(umlis, qt:e clava entrada 
para a sala ela mesma denominação; a capella ela morte. ele 
S . Franci co, onde se vê um scenario completo : S . Franc1sco 
expirando e os r elig iosos em volta; a capella elo nascim.ento 
ele S. F1·ancJsco; e finalmente a ele S . Joaquim . Prosegmnclo 
pela quarta quadra, entra-se pela primeira porta ela capella 
ou vasta sala denominada elo Capit~tlo, na qual se vê o a l tar 
da Senb.o1·a San t'Anna, com outras pequenas 1magens e diver
sa sepul ·turas . Nessa ~a la elo Capitulo, onde funccionavam 
diversas aulas elas quaes foram professor es Roclovalho, Mont' 
Al verne e ou t'ros, encontr am-se os seguintes quacll'OS elos dou
tores da Egreja : S. Thomaz, S. Boaventura, S. GregorJO l\Iaguo, 
S. Jeronymo, Santo Agost inl1o e So.nto Ambro_sio; e das vir
gens Sant a Cecilia e tian la illargand<l . Ha amda nessa sala 
a cadeira magistral, por cima da qual fica um pequeno quadro 
em que se vê S. Francisco apontando para um crucifixo e 
proferindo as seguintes pala nas : « E c est .,;era scicntia >>e elos 
lados clous g randes qua dros, um ela. Ordem e ouLro, que é 
primoroso, da Del'eza do i\Iysterio ela Conceição . Passando á 
sachrisLia, para a qual en tra- se por uma poria ele jaca ra ndá 
com ricos relevos, o observado r ele prornpto 1·econbecerá set· 
ella uma das primeirHs da Capital Federal. S ubindo para 
o pr imeiro pavimento por uma escada ele pech·a, que se abre 
no cla ustt·o jun~o á portaria, encontra-se : em u ma parede que 
dá frenle para a descida da escada, um quadro r epre. entanclo 
a Fê, a Esperança c a Caridade, com a seguinte inscripção: 

IN OHARl1'A'l'E NON FICTA, lN FIDE NlHJ L HCESlTAN " , 

Esta escada dá entrada para o salão denominado da Portaria, 
onde se acham quatro quadros, elos quaes são mais nota,·eis o ela 
Assumpção ela Virgem; c um painel ela morte ele S. Franc1sco, 
ob1•a do artista nac ional Mis·uel Viela!: na parte inferior deste 
quadro ha a lgumas oitavas ÜJitas por F r . Francisco ele S . Car
los . Nesse salão, ao lado clil•eito fica o côro ela c~Teja e á es 
querda o corredor elo mesmo pavimento. Além nas cellas tem 
esse co rredor Ltma janella co nven·tual, que abre para a área elo 
clausteo, e a capella elos Sagrados Cot·ações . A este corredor 
segue- se o salão clenemi naclo elos guar d iães, onde se acham ·os 
retra tos ele illont'Alverne, Roelovalho, natural de Taubaté 1

, 

Fr. Francisco de S . Carlos, Fr. F r ancisco ele Santa 'rhereza 
ele J esus Sampaio, Fr . An·tonio de Sant'A nna Gal vão, filho ele 
Guaratinn-uetá e fundador elo r ecolhimento ela Luz, em S. Paulo, 
e Fr . Antonio elo Cor ação ele Maria e Almeida . Seguem-se mats 
tres carl'eclores com cellas . No segundo pavimento ha apenas 
o salão clenom i nado elos pro v inciaes, com o seu corredor e cellas, 
mais clous co rredores , a cap~ll a elo Cons istorio e o Archivo ela 
Província Religiosa. No salão elos provinciaes fteam os retratos 
de D. João VI, fei to pot• José Leancl t· o, de D. P edro I, ele D. 
Pedro ll e um quadro ele Santa Ismeria, trabalho ele Fr. Sol~n?· 
Ha a i nda nm outro salão, por cima da sachdstia, onde r esJchu 
Fr. Sampaio, e outt•o chamado ela Barbearia, construido por Fr. 
Joaqu im Bra1los . O convento possue, graças ao zelo elo seu actllal 
provi ncial. 11ma bibliotheca ele 9.000 volwnes, ent re os quaes 
obras ele s·ttbido valo r em todos os ramos ele sciencias. Na 
egreja acham- se sepultados o Vis~onele ele Mirauclella , general 
elas armas ela Cô1·te (aos 12 ele jttnho ele 1800 ), o Marquez ela 
Praia Grancle, Caeta110 Pinte i'ilon tenegr·o, (aos 13 ele janeiro 

t Do Reoist>·o t:]os Religiosos da Província da Conceição do Rio 
de Jatteiro extractnmos o seguinte, escripto a tis . 43 v . pelo pro
prio punh o de ll't•. Sampnio na biogntphin. de F1·. Rodovalho : « Depois 
i:le bua cal'l·eira tão brilhante e distinctn. com a Majores demon. tra
çoeris de ho•u·n, quand o elle trabalhavtt em otfet·ece•· á Religião Chl'istan 
hum grande escudo contl'n. n. fi losofia na traducção de hua volumosn. 
obra Italiana, cahio em hua total inan ição. talvez em consequencia do 
seo excessivo trabalho em annos j li. n.vançados : foi levado à l!Jnfer
tuaria deste Convento, onde apezar de todos os empenhos acabou os 
seus dias deixando em lagl'i~lHt.S a. P rovincin, que neJle p~rd i:.t hua ~uz, 
que ainda retlecte com mULto ln·Ilho naquelles que honmo as caden·as 
<lo Magisterio, e que n.pparecem com gr·ande applauso no pu! pito . 
Igual sentimento mostrou o Clero desta Corte, que ha.vin. recebido 
suas insLrucções nos diversos ramos das sciencias e das n.rtes no longo 
es12aco em que ensinou no Seminario EJ?iScopa.I. Sua morte foi a ultima 
liçao' de suas virtudes, que elle nos de ixou. Hecebe~ todos o~ sac i·a
mentos e jaz entert•ado na quadra em que se sepultao os Rehgiosos . 
Não r~ceio lançai' estas liol'eS _sobt•e seu Tumulo ; a postertdade 
conhecerá ue entre nós flor~scerao g~·~~~des homens, sabendo que 0 

:1\!esh·e RoJovalho pertenceu a nossa fauulta . Falleceu em 2 de dezem
bt•o de 1817 » , 

DICC . GE OGR. i4 

ele 1827 ), D. Roclrigo de Souza Cou·tinho, conde ele Linbares, 
(aos 27 ele janeiro ele 1812 ), almirante Manoel da Cunha Souto 
Maior ( aos 28 de maio de :1800 ou :l810 ), o conde ele Anaclia 
(aos 30 ele dezembro de :l809) além de outras pessoas . Na 
parte do conveu to, que servia otrLt·'ora ele enfer maria acha-se 
a lojado o 70 batalhão ele infan taria . A capella- mór ela' egt·eja é 
elegante e coberta ele obras ele talha; nas paredes l ate raes ap1·e· 
senta elous grandes retabulos, onde vê-se Santo Antonio livra ndo 
seu pai ela forca; no tecto ba tambem 15 pain eis que com
memoram os factos ela viela desse Santo. O Dr . iii. Àzevedo no 
Pequeno Pa.noramc~ dá a seguinte interessante noticia a ~es
peito desse convento : << A primeira missa solemue, que teve 
lagar na te t•rtl de Santa Cruz foi dita por Frei Henrique, r eli
gioso fnlllciscano, no Domingo cllt Pasclioela, em 26 ele abril de 
1500 ; serviu de altar um pavilhão lev antado, por 01·clem ele 
Pedro Alvares Cabral, em um ilheo ela enseada ele Porto Se
guro. Cento e seis annos depois vier am os r eligiosos l?ran
c iscanos estabelecer-se na cidade do Rio de Janeiro . Desejando 
F r . Leonardo ele J esus. custoclio do convento franciscano em 
Pernambuco, fundar nó Rio ele Janeiro uma casn. cla ustra l ela 
sua orlem, e conseguindo elo governador Salvador Corrê.o'l. ele 
Sá e da camara a doação da e1•mida ele Sa nta Luzia, situo da na 
praia elo mesmo nome, enviou a esta cicl,tcle os pad t·es Fr. An 
tonio clns Chagas e F t•. Antonio elos. MarLyres, .q ue tendo aqui 
abegaclo em 22 ele outubro ele 1606, foram res rclu· na sob1·eclita 
ermida , Em 20 ele feverei r o elo anno seguinte dirigh·am-se a esta 
cidade o custoclio elo convento ele Pernambuco, acompa.n baclo 
dos fra des Fr. Vicente do Salvador, F r. Estevam dos Anjos 
Fr. Francisco ele S. Bt·az e F1· . Francisco da Cruz . Não achan
do conveniente nem a situação, nem os commoclos elo Hospício, 
par a ahi estabelecet• o convento ela ordem, retit•on- se Fr . Leo
nardo ele Jesus, com os seus irmãos, para a Misericorclia e 
depois para a ermida da Ajuda, ecli ticacla em 1600, no principio 
da rua dos Barbonos. P ela protecção elo governador. Martim de 
Sá e da camara, alcauçott F r . Loo narclo de Jesus o morr·o elo 
C<wmo pan\ a hi funda r o se11 convento . Por escript ura pu
blica, passada pelo escrivão Anhaja em 9 de abril de 1607, foi 
doado a os r eligiosos franciscanos por Mat•tim ele Sá, capitão 
e gover nadar do Rio ele J aneiro, e pelos oJiiciaes ela camara, o 
outeiro elo Carmo defronte da varzea e bairro ele Nossa Senhora, 
sobre a lagôa ele Santo Antonio . Esse outeiro era chamado do 
Carmo por que fôra doado em :1591 por Chrisp im ela Costa e sua 
mulher Isabel de i\Iariz, aos ft·ades Carmelitas. J unto a esse 
t;norro, clescle então denominado ele Santo Anton io, fizeram os 
tl'~d~s fransciscanos uma casa para resiclencia provisoria, e 
e.rr_gu·am uma ermida, onde celebraram pela primeil'a vez o f
Iteras clrvmos em 4 de outubro ele 1607, _dia elo Patl'iarcha ela 
ordem . Nessa casa res idiram os frades sete annos. qttako mezes 
e tres di:'ls . Em fren·te á porta desse pequeno Hospício, no lagar 
em Cjtte a l ade ira do convento apreeenta uma planície. havia 
um cr uzei r o ele ped ra marmore branca e encarnada i. Dese
jando os relig iosos fttnclar o seu coinoento no alto elo mono con
vidaram o p t•elado diocesano, Matheus ela Costa Aborim', para 
lançar a prime ira peclt·a fttnclamen ta l elo ecl iCtcio .•. Concluida 
a parte pt•incipal elo convento, fizeram, em 7 ele fevereiro ele 
1615, a trasladação com procissão solemue : no dia seo-tün te 
~eve logar a primei ra missa no templo 'a inda incot;pleto, 
jttn to ao convento; e, concluindo-se em 1616 a capella mó r da 
egre.] a, houve missa solemne., em acção ele graças, em 8 de de
zembt• o elo mesmo an uo, clia ela festividade ela Paclr·oeira da 
Proviucia ... Por determ inação do governador Antonio de Al
buquerque, teve San to Antonio praça ele capitão ele infantaria 
elo 1° regimento chamado velho ; essa patente foi con
fhm acla por Cart<l Regia ele 21 ele mar ço de 1711, mandando 
applicar o r espectivo soldo para a festa e ornato ela capella elo 
Santo. Quando os Francezes atacaram esta cidade, em '1710, o 
P rovi ncial elo conve nto tirou elas mãos ele Santo Anto nio um 
rico bastão, que fô t•a otfertaclo ao San·to por um Governador, e o 
enviou a F ra ncisco ele Castro Moraes, para que .com elle pele
jasse ; mas esse Governador , depois de o ter peiJado, o re~nvwu 
ao Provincial, cl izenclo-lhe que o puzesse entre as maos da 
Sao ta Im agem, a qual pedia que fosse collocada sobre o muro. 

1 · Essa cnsa, que set·viu de co_nveuto, a inda l1oje. existe i~teiramente 
modificada, uo principio da ladeu·a de Santo Antom9 e esq_ uma da rua 
da Guarda Velha. Allt residi o em 1790 o poeta Antonio. Dmtz da Cruz e 
Silva Desembn•·gador enviado por D. Maria I, para Julgar em alcada 
os réos da Inconfidencia de i\hnas e tambem o coronel José de Oliveira 
Barbosa, no tempo d'El-Rei. 



A N T - 106 AN T 

P a rece que desde então ro i pos ta em um n ich o , sobre a pot'ta
ri-a , umo, Imag·em de So,nto A ntonio, a qua l a inda ex iste . Por 
des pacho de 26 d e julho ele 1814 teve o Santo a pate nt e de Te
nente coeonel, d a qu~l a in da r ecebe sol do. Em 13 ele a~osto cl.o 
m esm o ::um o consegu LU Fr . l\Ianoel el a Concei ção que losse o[
ferta cl:J. o. o Sa nto a Grã Cruz de Ch risto , , l'ia fralda desse 
mono, tendo a fre n·te voltada para o Jar o·o ela Ca rioca acha
se s i tuado o hospital ela Ordem 'l' erc~eira 

0

de S . F r a n cisco ela 
P en itencia . O ed ilic io é qLiaelrangular, espaçoso, mas sem ele
~anc ia , O po r L<i o da entrada ach a-se p roxi mo ao chaLniz da 
Carioca e tem sobre a s duas pilastras ele g1•ani~o as es ta lnas da 
Fé e da Caridade, cada uma com i O palm os de altn t·a. No alto 
ela entt•ada ba uma columna le1•antada tt m em oria de Luiz de 
Fi g tie it·eclo e sua esposa D. Antonia Car neiro, f uncütclores ela 
Ordem em 1619 : é ele m armo1·e bra nco ele Lisboa , t endo no 
a.p ice a s ar mas 'ela. Or dem e nas qua lro faces do pedestal in s
cri p~õe s apropriadas . « A cgrej a ele S . F ranc isco ela P e niten
c ia . d iz o Sr . V alle Cabral , começou a ser ed iOcada no XV!l 
sec-ltlo e fi cou co nclnicla em 1772 . A s ~ta fa ch ada perten ce ao 
es tylo ban·oco . A ornam enta çiio des ta egrej a , toda con s ti tuicla 
ele o!.Jr a el e ~a lha cloura cla, como n. egreja , ele S . Ben to e a l g- u
mas da Bahia, é ele um a per f~ içã o a.clmit·a vel : o arco elo Ct•u
:r.e iro, o elo Lhrono e os pnl pitos s:lo t r abalhos elegant issiu10s n o 
esty lo a que pertencem , E' a dornada de pai neis ; p in turas a 
oleo or nam os -tec tos elo cor po ela egreja e o clv. capella-m Ól' >) . 
<< O ted o, c!Jz Arm.I.J O Por to Alegre, é uma obr a ele m es tt·e, 
anele as r egt·as el a per spec ti va se acha m desenvol vidas em toda 
a s ua mag ia .» Tem se is altares la teraes e o aHar-m ór . A' es
que r da ela entr ada chl. capella mó t· abre -se um pequeno corredor 
onde, á di reita, nn pl'iut e ira porta , ach a- se a capella elo Sa n
t íss i mo, que é elegante e co n tém obr as ele ·talh o, elotll'acl?. ; á es
fjuercla, na uUima por t a , abre - se a capella ela Concei ção , ·toda 
ele boa obra de talha doura da, com a, fre nt e YO!tacla. par a o 
eot·po cb eg l'ej a do convento d os ft·acles fr anciscanos e sepa 
r ada dell<L pot• u ma gr ade ele fer ro ; n es ta capella v~-3e o mau
soleo erguido no prí nc ipe D. Pedro Car los , fa llecielo em 1812. 
O esguicho q ue se leva nta na sach ri s ~ ia , é ele mar more bt· a nco 
e bonito . N :• sa la que pr ece de iL sach ris"t ia yeem-se os ret t·a tos a 
oleo elos ir mã os Lemfe i tores P . Dr . F ra nci sco ela :Motta e Igna
c io ela Sil1•a i\Ieclel la . O port ico pl'inci pal elo templo é executado 
e m mam1ot·e com bastan te gr aça: nellc occol'l'e no a lto o se
g uinte :- F . 16Hl- » , J unto a o morr o a cha-se tambem o Quar
tel el o Corpo P olicia l , com uma. eleg-a n te capell a g-o~hica ele 
N . S . elas Dôr es, o the a~ ro Lyrico, an tig a me nte D. Pec!t•o II e 
o ocli fi.c io ela I mprensa Naciona l. O in tel'ior claquella capella e 
moelesw, ~ em apenas o a Ha r- mór· e u m pulp ito. Na fncha cla 
p t' cima ela pot· l.a pr inc ipal, lê-se o seg uinte : ' 

PETR O ![ 

Dr.AZILI.E B lPElt.l 'l'OlU: lt EG ;-I.,N'l'll 
HOC S.ICELt. U ~l ,lCD !FI CAND U)l 

CO i\'S !L LAR!U S r~AFt'AYE'l'I'E RODllR !CU S PllRll i R .\ 
J US'.l'l'l'L·E ~H NISTEf:t C-:J ft.AV l'l' 

QUOD 
A CO :"!SlLIARIO E~ll L\NU ll Ul Pli\''l'O DE SOU?.A D.~Nl'.I S 

N !!:C N ON .T IJS"l'IT !Jl:l l'IH~!ST .RO 

I NA UG UP.. A'J.' U :.\ [ 

A. D. MDCOC:LX XX [ 

Ao la d o ela porta prln c·ipa l e xis tem, à esq uercla, a es ta tua em 
m ar more ela carida de com a segLti n ne inscl"ipção : 

E X C:O G I1' A'l' U ~.r 

S UD CUI LIARCllO 
J. A. F. DE ASSU ?I'l P'!'l ONI!l 

A . D . MDCCCLXXV1 

e á clil'ei!a a es taLtia d a j us ti ça, t am be m ele m armor e, com a 
i nscripção seguinLe : 

llRJlCT U;Il 

S:JB VICE Cll l LIARCU O. 
A , CL DE ANDltADl> PINTO 

A •. D . MD.CCCLXXX[ 

O edi ll cio ela Imprensa Nacional é elo es tylo denom in a d o 
gotbico i uglcz. Nos corpos l a te t·aes , form :,cl os por clous ·tot·
r eões, ach a, m- se, nos can-tos n,rr ecloncla clos e em nichos, a s es
tat uas ele Gutenber g , F ust, Sch ro fl'e r e Cos ter , e em baixo os 
emblemas elas a rtes g raphicaq e el as secções ele t rabalho el o es ta
belecime nto . F o i começada a cons trucção elo eclillc io e m 26 ele 
agosto ele i874 e concl Lti cla a 31 el e dezem bt•o ele 1877; começando 
a funccio na r em Julho ele 1878 , No aHo elo portico clus olfi cina& 
cln casa lê-se a s eg·n i nte inscrlpçiio l ap ida r : 

S OB O RE INADO UE S . M . O SENflOR D . PED RO 11. 
FOI COllmÇADO EST E E D!FlCI O A 26 DE AGOS'l' O D E i S/4, 

SENDO M INIST RO DA F Al.E NUA O V ! SCON D8 DO 1110 BRAi\'00, 
CONTIN UADO E COl\CLU!DO A 3:1 DE DEZID !Blto DE 1ti77 , 

SEND O l\'I INCSTR.O D .\.~ FA7. U!NDA O B A RÃO DE COT EG I PE, 

SEGUNDO O P L A N O E S OB DIRC:CÇÃO l)Q E NG E N F18IH.O DR. . 1' • • D E. 

P AULA F HEI'r.\S . 

Ainda na fm lela desse mon o, na rua elos Ba r bonos em ft·e n le 
à das Mar recas ( a nt. f!ell a c; Noites ), een Lt·e a Cn~a dos Ex
pos tos e o Qu a-rtel, er g m a-se nm ch a l'a r iz m a ndad o c:> ns tntir em 
1785 pelo v ice-r ei Luiz ele Vasco ncellos e Sonza sob a cl it·ecção 
ele Val entim el a Fonseca e S i lva. Na fach ada clesLe cha fa riz 
li a- se a seguinte inscr ipçâ o .lapida r : 

:\ [AlUA Pl'tli.\IA 
ET . P ETR O. '1'ER'l'l 0. REGNAN TI BUS 

P ES'l'!FllRO , QUO NDAl\1. llXSI CC.\l'O. LACU , 
ll T. I N . All l ll ULATIO NIS . ~'ORMAM . REllAC'l'O 

I NGENTI. M URO , :i\IARINIS . l">RQ I:'UL SA'l'IS . AQUIS , 
FON 'l'ANI S , l NDUC'l'I S . VO l\'L EN T!. AERE 

PAR!ETIBUS , R UP'l' IS . I N . VI ,,M , CONVEL1SQ . llOR'J'O , 
DOMIDUS . MI RA il l LI. SBD!E 'l 'RIA . OO NS'l'RUC'I' IS . 

ALOYS.!O, VASCO :S C ilLLO . DE . SO UZA . PRO T EG I. 
CU IIS. AUSP1CJIS . ll .U :; C . SUNT. PE R.PET RA.TA. 

FL U VH . . JANUAR. tr. I'OPULU S . GR.A'l'l , ANl::\II . ERGO. 
P RIDIE . K AT. ENDAS . A UC: USTI 

.L'L i\IDCCL X:XXV 

ANTONIO (Sa nto) , :i\Iol'l'o elo E s tado do R io ele J anoil' o, n :t 
cidade elo Parah yba elo Snl. 

ANTONIO (Sa nlo) , :i\Ior ro elo J•; s ta clo ele i\Iin as Geraes, no· 
mun. ela P edra Bra nca (Inf, loc .). 

ANT ONIO (San to) . Sena elo Es tado ele i\Iinas Ger aes, no 
mun. ele Ayurnoca . '!'em um pico qne é o pon to ma is c ul
minante elas vis inha ncas ela fl' eg. cht Alagua (Inf. l oc.). 

ANTONIO (Santo). Sert·a el o Es tado ele i\li11as Geraes . 
per corre v. pnr ochia ele Santo A n·tonio elo lUo Aba ixo . « J~ ' 
co nt inuação ela ser r il. ela Fer r ugem e estende-se até "' ba rrn 
elo rio do Peüe com o Sa nto An to nio . Hm sua exte nsão 
nesta f reg. , toma ella o nome ele serr' tl, ela Colon ia, el a Chapa c!<•, 
elo Be ni cio, elo Gonça lves e el o Jag-na r a >>. (Do V iga l'io da f reg . 
elo Rio Aba ix o . ) 

ANTONIO (San to) . Serra elo Es tado ele i\Ii nas Ger ae>, JHL 
cidade elo 'l' Lu·vo , 

ANTONIO (Sa nto ). i\Iorro do E s t:tclo de Min as Ger aes , IH~ 
cida de ele Jni z ele Fór a . 

ANT ONIO (Sa n·to). i\Ior r o elo J<,qtaclo de M in as Ger aes e 
m un . ele Di aman t ina , E ' extr emado ao n asce n·te pelo vn lle 
banhado pel o col'!·ego ele S. F ra ncisco e •·i o Gr a nde : ao 
S . e occiele n te pelos corregos elas Bi cas e P ururuca · aó N . 
s?g ue ondeando gr ac iosamen te ale percle t•- se nos YaÚes el o 
rro elas P eclt·as . No cJmo ela ext r em id ade m el'iclional elo 
mon o es teDele- se u ma pitLor esca e cleliciosa p lnnut·a , que
ill·a n c~o - se a. brupta me ute pelo lado elo su l e descendo pat·a 
o orren le em s uave clecltve . « Co n·ta-se q ~1e n o ponto m a is 
cu lmin a nte cles>a pla nura , elevava - se o trt t·'o ra , no t gmpo 
elo descobrim ento elo T ij uco , um mag n ífi co e giga n tesco 
coqueiro, que se av1stava de longe, bahtn ça odo SLta soberb tt 
r am agem no hor isonte . Os ind ios d a vam-lh e u ma (,cla cl e 
ftL bu losa, e yenera vam-o com o uma m·v ot·e sa,gra cla, sob cuj a 
sombra r euniam- se os ch e les guerre ir os , qua ndo ti nh a m ele 
to ma r al g- um a cl e l i b era ~ão importa nte . Obr igad os a f ugit· 
a nte os in vaso res ele sua pa tt·ia, a sagra da palmeira cah i o 
no pode r des tes, rlLie a cor ta r a m como oi.Jj ec ~o de superstição 
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e_ iLlola Lri a, e no logar platltat•am u m ct·uze iro , qtte bem 
s tdo t'e:10vado abé nossos clias . Et·a com o sagrado symb~lo 
ela :.reelempção que o av iclo pn~uguez ass ig rm lava suas usut·
paçoes. >> - (11Iems. el? Dist . Diwncmtino. ) l~ l'asentemente a 
vet·~e t~le ol"ien la] desse mon·o está q ttasi tod::t coberta ele 
ecltltctos, ií. e:ccepção ~ó nnnte elo ponto mais elevad , tmpro
prtam=te denominado Gupia.-cL, crue p la e>cabt·os•dade e de 
cl tve rapido elo te rreno a inda se cons rva tnlLaiJttado. Essa 
gttpiarft foi riqttis,ima em ou r o, comquanLo só fosse explor ada 
a supe di cie elo sea ter r eno e os caoeços ou bo~as dos seus 
<vie!ros,_ que· a in da estão v it·g~ns , por se ber em aprofLtndaclo e 
ass uu clllTicnltaclo suae:cp1m·açao. « Na gttptara do mo 'l'O Santo 
\n tonio , a j azida ou depos i to ele o ar o é original. Sua sttperllcie 

compõe-se. ele um lastl'o mais ou menos espesso, conforme os 
logat·es, de lert•as saibros as, creta.ceas e ctr g illosas, ele etl
vol!n com ft·agmentos de mic11 e quat·tzos de fôrma a ngular ; 
_o ouro tem a. mesma fôrma a ngttlat·, com Lo rdas agttclas, 
1nteu·amente dtret•so do C(lte . e eucontt·a nos leitos dos rios 
e COlTegos, e n os "terrenos ele a lluvii'io, o nele as folha ~as tem as 
bordas. quebradas e al'l'eelo nclaclns, o qttc mostra ·ter siclo_rol ad?; 
Ah t alll cb se obser vam os sulcos de ixados pelas ltnhas Jl1 
exploradas, Ci UC constitttem as cabeças ou sabidas elos v ieiros 
que peofuncl<u-am, e or a serpeam descober tos em meandros 
pn cima da piçarra, acompan hando os alLibaixos elo te t·r e no, 
ora cle~sappat·ecem por entre as fendas, que mo$Lt·am a se 
paraçao das r och as estral ificaelas. O estado ele nnclez clestns 
rochas, em alguns l ogar es , e as quebradas elas te t•t• as, em 
outros , indicam os resultados elos estragos lentos e successiros 
dos age ntes naturaes em épocas c1ue não será possivel deter
minar.» (11Icms . elo D i>t. Diamantino.) 

. ANTONI O (Sant0). Ilhas (3) elo Estado do Amazonas, no 
r~o J\i a cle it•a , em frente cb clesaguadouro do b go J ttrnpa ry
ptd. No Dia1·io Ast1'0110miao qtte escreveram os o!Hciacs 
e ngenheiros, mandados e m 1781 n a. commissão ele demarcação 
de linlil es si.io mencionadas essas lres ilhas en tt•e a dos t\luras e 
a dos Pagãos o:t Saraima . O Dt·. C ou Linho s iL Lta-as entr a a ilha. 
.dos Murns e a elo Pagé . 

ANTONI O (Sa n Lo}. Ilh a elo Estado elo An.1azo nas, no 
lago cht Gloria, que ften uo rio Ul'l!bú. Foi assim denominada 
pelo St· . B. Rodrigues por desembocar ulli um braço elo Ama
zo as com esse nome . 

ANTONIO (Santo). Ilha no rio Negro, an·. elo Amazonas; 
no Eslaclo deste nome; cleft·onte dn foz do Mabttá. 

ANTONI O ( 'anto) . Ilha do lTistaclo do Pará, sede ela poy. 
de S . Sebastião cb Bo::t Vis~n . E' at r ayessacla pelo furo 
Pracuuba-mi rim, que do t· io Pará yae ao Pracctuba. 

ANT ONI O (Santo). Ilh a do Esta.clo ele Pernambuco, for 
mada pelo Capiberibe . E' como que um elos bairros da capital 
do Estado . !';' o delta rio Cap iberibe e contém duas fregs. : a ele 

"8. J osé e a d e Santo Anto nio, es~nu clo nes ta a sécle elo governo 
e ele algumas t•eparlições publicas, cli versos templos e cerca de 
5000 c~sas . E" ligada ao bairro do Recife por uma pon·te de fe t·t·o 
.do systema ~reilles; ao bairro ela Boa-Vista por t r e:5 pontes, 
sendo uma 'ele ferro e ele gosto elegante, outra tambem de ferro 
dando tt·ansi~o ií. fert·o-via do Recife 11 Apipuco· , e a ultima de 
ntndeira; ao bait•ro elos Afogados pot· dmt.s pontes, sendo uma ele 
m acl eit·a e outra de ferr o, que faz par te da fe\·ro-via do Recife ao 
S . Francis co . A pade de.ssa ilha cot·t·esponclente á f reg. de 
• auto An~onio é toda ce1·cada por UI)l cáes d<~ exteusfto de .2 .500 
111e~ros . Era ·outr'ora elenomiuncla Jl{cmJ·iaéc~ . 

ANT ONIO (Santo). Ilha no r io S . Fmncisco, na parte desse 
1•io q11 !1 serve de cli1·isa nos Estados da Bahia e P er nambuco, pro
:x ima ela cach oeira ela Tuctu·nba e abaixo elo a r r a ial de Roclellas 
.(I-Ialfelcl.). 

ANTONIO (Santo). Ilha. do Estado cltt Bahia no mun. de 
Urul?ú, no r io S . Francisco, pt•oxima ela ilha elo Bat'l'oso. 

ANTON I O (Saulo). Il ha d o Estado elo E . Santo, uo rio 
Doce, entre á p oY . ele Linhar es e o p orto elo 'l'atú. 

ANTON IO (Santo). Nome pelo qual era conhecida n ilha, 
que. depo is chamou-se Duarte ele Lemos e hoje Espirilo Santo; 
no Estado eles te nome . 

A NTONIO (Sa nto). Ilh a na bahia de Angra dos Reis, mun. 
deste nome e Es tarlo elo Rio ele J a ne1ro. 

A N T ONIO (Sa n to) . Ponta n o mun . de Pnraty e Estado elo 
R io ele J a ne iro. 

ANTONIO (Santo) . Igat•npé afl'. esq. do Solimõe~, ent i'e o 
Bt•aztl e a Republtca do Per ú. Devendo o nosso paiz confina r com 
essa R epabh ca_ p_:= la marê"em _ esq. elo rio J ava ry, desde a s ua 
Ct?nf.com o Sohmoes e_ pela cht·. elo tgar a pé Santo Antonio, no 
cita 28 de Julho de 1S6u deu começo a comissão m ix ta. de I imites, 
collocnndo elous marcos prov isorios na i"oz elo r e fet·i do i n-a rapé do 
que f~tlavraclo o competente auto uas Iinguas portugn~za e ~as
tbelhana, o qual é elo theot· seg·umte: <<Aos 28 ele Jul ho do an 
no de N . S . J. C: ele 186G, quaclragesimo sexto ela inclependencia 
da :e_publ tca do Perú " quaclrages imo quinto ela. emancipacão 
P,Ohltca do I mperio do Brazil, sendo chefe sapremo do Pedi 0 
lJ:xm · S r . co r onel D. i\Ianoel .J. P r ado, e governando o Brazil 
S . M. o Senhor D . Pecleo rr, im pet·aclor constitucional e defensor 
peqJe tuo, a commissão müta ele l imites en tr e o Pert'1 e o Brazil 
se _reunitt n<t quehracla elo igarapé denomi_naclo Santo Antonio, 
atl. esq. elo cauclalosJ A maz6nn c clelronte da fre!!:. bra
zile ira ele T aba tinga, ecliftcacla n a mesma marge1n, 2.110 
metros ao r umo vel'clacleit·o ele 6° 59' NE . - A referida com 
missão ec.; tava r cpt·esen ·tncla pela fôrma seguin te : Por p2. ;·te 
elfJ P edt o Sr . commissaeio ca pitão ele mar e n·uet• t•a cht 
al'm:.tcla D. Francisco Cat•t•asco ; secretario inter ino O. i\Ianoel 
Rouancl y P a z Soldnn , cidadão ela R epu blica, e D . Robet·to 
Suarez, tambem ciclaclü:o ela Republica, como membt·o auxiliar 
e encal'l'egaclo elos tt'abalh os _ela secretar ia . Por p a1·te elo 
fl1 ·az1l o Sr. com nussa n o ca p> tao - tenen te ela armada imperial 
Jo~é dn Costa AzeYeclo, condecorado com o oJiicialato ela ordem 
ela Hou. e os habitos clc.s ordens ele Ch r isto e ele S. Bento 
de Av1z; ~ecretario o capitão- tenente ela mesma a t·mada J oão 
Soares Pinto; memb t·os auxiliares os primeit·os tenentes ela ar 
mada imper ial Ger a ldo Cancliclo ~larti ns, Ait"•tsto José ele 
Souza Soares de Andréa e primeiro tenen te ele enge
nhe it·os J osé An tonio H.odrigues. - Devendo os referidos Srs. 
commissarios lixa r os limites terriLot·iaes communs aos clous 
Estados em harmonia com os tratados selemnes, celebrados pelos 
r espectivos gevernos e m 23 de outuut•o le -1851 e 1 1 de i o-ua l 
mez do a nn o de 1858 ; d epois ele h a r er em con fet•enc i<tclo pt·e~ia
menle os ditos S t•s . commissarios e m presenr.a dos estudos feitos 
p1·aticamen te po1· el!es e em h armo nia. com o disposto no 
t t·aLados r eferidos, concol'daram que o dito igarapé Santo 
Antonio clere ser o pt·incipio ela l inh a divisol'ia, sccruindo o 
curso clelle _par!'- o n orte verdadeiro até enco~trar o rlo Japurá 
e em chrecçao a bocca elo Apapot•ts; r esolnçao que satisfaz ao 
c~tmprimento dos tt·abaclos mencionados, tl'atados c1ne elles 
tem o cleYer de c umpt·tr e executar . Em tal Tit·tucle disseram: 
c1ue acceiLam. o CJ?-e. fica expressado em nome clns r especl i vos 
governos, CUJOS dtre llos r epresenta m e em virtude elos poderes 
~om cr ue se encon tram legalment-e in vesliclos. ConceJ·claram 
Ig ualmen te os mesmos St·s . comm issa.t·ios que deverão e1·in-ir -se 
duas columnas f1·onteiras ua bocca ela presen·te quebrada ~enelo 
a conslru cção dellas por conta elos dons governos e n os termos 
em que se r eso!Yer ao fin alisar os t L" abalhos ela demarcação . 
l~stas column as serão de f6rma quadt·angulat· com 10 metros ele 
el evação, afóra as bases, que terão a mes ma fi g ura e as dimensões 
convenientes. - Na col umn a que assigna la o ·tenitorio elo P erú 
se gravarão as segttintes insct·ipções : l <'ctae do No1·te : Limi te~ 
do Pert't , a nno ele 1866, chefe supremo da Republicfl. o Ex.mo 
Sr. cor onel D. i\lariano J. P1·ado . li'aae elo Sttl: As armas 
naciouaes . Fc~ae elo Oeste : Lat . 4° 13' 21" S., Long. 69° 55'00" 
O. ele Greenwich. Vem ela bocca. elo Javal'y , Face ele L este; 
Segue o. igarapé Santo Antonio . N~ colnmna que corresponde 
a o t ~rrttono elo Braz1 l, gravar- se- h ao as seguir.tes inscri-!!,ç_ões: 
F aae elo Sttl : Limite elo Brazil, anno de 1866, gove mode S. M. 
o Sr . D . Pedro II, imper ador consti tucional e clr!fensor perpetuo 
elo Brnzi l. Face do Norte: As armas imperiaes. Faoe elo Oeste. 
LaL. 4° 13' 2 1",2 S.; Long. 69° 55' 00" O. ele Greenwich . Veni 
ela bocca do J a vary. l~'aae de Leste: Segue o igarapé Santo 
Antonio. - Ficou ta mbemresolviclo que na vertente do iga rapé 
Santo Antonio se collocará outra co lumn a ele e inco metr os ele 
a.ltura commun ás duas nações, tendo as ses-uintes inscr ipções : 
.Haae, elo No1·te: Limite do P erti . Faae do Su l: Limite elo B ràzil. 
F aae elo Oeste: Lat. 4° 12' 59" .36 S . ; Long·. G0° 54' 24" ,86 
O . de Greenwiclt . Vem da bocca do Ja,•ar y F aoe ele L e te: Segue 
a fronleit·a pa ra o N . até o Japurá na linha que vai e n_conlrar a 
bocca elo Apaporis. E estipLtlou-se flnalme1;te, como foi ex~cuta
clo, qtte se fixassem clous marcos de macleH··~ para que strva~n 
de nssignalamento pt·ovisoriO nos mesmos S I t.ws, em que dever ao 

(') B' dei!~ de outubt·o. 
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eri air-se as columnas, e nellas tt•emular ão as bandeit•as do Perú 
e d~ Bl'a zil dura nte o tempo ela ceremonia . D"t pt·esente a cta 
de in aug uração dos limites entre a Rep ttblica elo P et·ú e o 
Imperio elo Brazil se far ão quatro elo mesmo theor, du as em 
castel hano e dt1as em portugtlez, as quaes serão assignaclas por 
t odos os membros ela com missão m ixta e pel os particular es 
presentes, e pa ra que ella tenha t oda a valiclez que merece , 
serão enter radas as mesmaactas, separadas e a lter na ti va mente, 
junto com va ri as moedas ela R epublica e do Imperio, em caixões 
expressamen te construidos para esse fim, nos logares em que 
fi cam estabelecidos os marcos par a dis·tinguir o assig nalamen·to 
dos limi tes por esta parte . E oxalá que este acontecimento ~ it·v a 
para pe qJetuar a amizade dos dous povos a merJCa nos, o mte
r esse com q ne desejam assegurar tão .precioso vinculo e os es
fo rços com que procuram seu vet"dade1ro progresso. ~ tü1·a ac ta 
or igi nal fic:trá nos li vros elas res pMttvas comm tssoes, ou tr a 
na secretar ia da prefeitura elo departamen to ele Lore to, e a mcl_t 
outra no a rchi vo ela prov. elo Amazon <J S. Em fé elo qua nto fica 
expl'essado fo i s ubscrip·ta a presente acta no mesmo elia e lagar 
que nell a se eleclar a .-FI·ancisca Gar,··asco.-;.l1.:moel R ouancl 
y P coz So lclan .- Rober to Sucwez.-José ela Costa fl zeveclo.-João 
S oa1"es I'i nto .- Ge1"alclo Canelielo 1\[al"tins .-Au gusto José ele 
So~tz a Soares ele A.nel·l"éa .-José Antonio Rodri,cptes .- João 
W ilhens ele Mattos .-Dr. João Carlos da Roza .-Clemente ele 
A lcantcwa T o;Callo.- A ntonio L~tiz ele .F'1-eitas Vclloso.-An 
tonio .José R1:beiro . » (Vide Dica . topogr, elo depa!"tamento cíe 
Loreto, por J. \Vilkens ele Mattos .) 

ANTONIO (Sa nto). Braço q ue elo Am azonas va i ao rio 
Urubtt; no Es·taclo claquelle nome . 

ANTONIO (Sa nto)- Igar ape elo E stado elo P a rá, des ag·ua na 
mar g m esq . do r io Capim, ao S. da con f. elo J auar yte u 'l. . 
(B . Rodri gues). 

ANTONIO (Sa :1to) . Iga l'apé elo Es·taclo elo Pará, banha o 
mun. ele Muan á e clesagu::t na ma rgem dn·. elo no A:tuá, aff. d a 
bahia ele Ma raj 6 . 

ANTONIO (Santo) . Iga t·apé do Estado do P ará., batlha o 
mun . de Muaná e desagua no rio deste nome. 

ANTONIO (Sa nto). Iga t· apé elo Es tado do P arú, banha o 
m un. de Ma1'apanim e desagua no rio deste nome (Inf. loc.). 

ANTONIO (San·to). Ri o do Es tado do Pará , na ilha Ma
r ajá; j unta- se co m o rio elo E gypto e jun tos vão ao Arapixy . 

ANTONIO (Santo). Rio elo Estado do P ará ; desagua na 
margem dir. elo T ocatins acima ele Baião . 

ANTONIO (San to). R iacho do Estado do Mar anhão, cles
agua n o rio P arn ahyba acima ela foz elo riacho Limpeza . 

ANTONIO (Sa nto). Riacho elo Es tado do Ceará, no mun. de 
Meruoca. 

ANTONIO (Santo). Riacho elo Estado do Ceará , nasce em 
Arneiroz, banha o mun . de Saboeiro e clesagua no Jag 11 a ribe. 

ANTONIO (Santo)_ Ri \l.cho que nasce no Estado elo Para 
hyba, a travessa o do R. G. elo Norte e clesagua no rio Cobra, 
aff. do Ser i dó . 

ANTONIO (San·to). Ca mbôa, no Estado de Perna mbuco ; 
se.he ·ela barra das Jangadas, leva agua ás Corcora nas, da h i 
-vai ter por um pequeno ô raço ás varzeas da pov, da Boa Vista, 
donde r ami fica-se em dous peq11enos braços, um elos c1uaes lan· 
ça-se na pon ta do Pina e o outro, depois de ter passado pela 
ponte do Mocot 6lomb6, clesagua no rio Capiberibe (Honorato). 

ANTONIO (Santo). Rio do Estado ela Bahia, aff. do Pa
r aguassú. Recebe ~S. José . Segundo o Dr . Benedicto Acat1ã, 
esse rio toma em drversos logares os nomes de Coch6 e Anda
rahy . E ' navegado por canoas e ajoujos desde o Jogar deno
minado Praião até diversos portos como o ela Lagôa Bonita e o 
porto do Gramma , que dista da cidade ele Lençóes seis ki!s. 
mais ou menos. 

ANTONIO (Santo). Rio do Esta~o ela Bahia ; nasce na serra 
do Sincorá , banha o mun. do Bt·eJO Grande e desagua no rio 
Una. 

ANTONIO (Santo). Rio elo Estado da Bahia, aff. elo Bru
maclo, que o é elo rio ele Contas. 

ANTONIO (Santo). Riach o elo Es tado da Bahia, banha o 
mun. de Santa Ri ta do Rio Pre·to e desagua no rio deste nome 
pela margem dir. (In!'. loc.). 

ANTONIO (Sa n to). Riacho elo Estado el a Bahia , no mun_ de 
Carinhanha (IoL loc .). 

ANTONIO (Santo). R ia.cho elo E~ t a. clo ela Bahia, aff . elo ri o 
Con·en úe.s; nos limites cb freg . ele Sa nt' Anna dos Bt·ej os. 

ANTONIO (Santo). Rio elo Estado elo E . Santo ; clesagua na 
margem esq. elo Ri o Doce, ab:üxo ela foz elo Pa ncas . Na Ca,·ta 
dos engenheiros Rivi ere e C in tra é ligu l'aclo es~e l' iO com o nome 
ele Santo Antonio ele R i.ba . 

ANTONIO (Sa n·to). Ribeirão elo E stado elo E. Santo, afl'. 
do rio Timb:1hy, no clis t. deste nome . 

ANTONIO (Santo). jRio elo Estado do E . Sa nto, no clist . 
elo Rio Novo . , 

ANTONIO (Sa nto). R io elo Estado elo Rio cl cl J a neiro, desce 
da serra elo 'l'inguá, r eune- se ao rio elo Ouro e jun to; vão cles
agtlar na mat·gem esq. elo rio Guauclú com o nome ele r io dos 
P oços. Fo i clesapt:opriaclo pelo Governo pam a.b t s tecel' a cida 
de elo R. io ele Janeil'o. 

ANTONIO (Sauto) . Rio elo Es tado elo Rio ele Ja nei ro, a ff. 
ela ma rgem clit•, elo Sant'Anna , um elos rormador es elo Gua nclú. 

ANTONIO (Santo). Ribeit·o elo Estado elo Rio ele J aneiro , no· 
mun. da capital; clesagua na pra ia ele Sa nto Antonio tambe m 
denominada do Sacco. 

ANTONIO (San to). R io elo Est ado elo Rio ele Ja ne iro ; nasce 
na s2rra ela Boa Vi sta do mun . ele Nova Fri bu r go, cort·e ele S . 
para N . ; e depois ele r eceber o rio elo Co nego na cid ade daquelle 
nome, toma o nome ele Bengalas com que vai clesagttar no rio 
Gra nde . 

ANTONIO (San to). Rio do l~s laclo elo Rio cl Ja ne iro,banba o 
territorio ela f reg . ele Jacuti nRa elo mun. ele Maxambomba e 
desagua na mar gem esq . elo ;:,erapub y . 

ANTONIO (Santo). R io elo ]];stado elo Rio ele Ja ueiro,ba nha o 
mun. ele Aug'l'a elos R t:' is e clesagna no Ma mbncaba (COl'Onel 
Freei . Ccwneil'o de Co,mpos). 

ANTONIO (S<~> nto). Rio elo Est01 elo do Rio ele Ja ueiro,banha o 
mun. de Ma ngara tiba e desagna no Bata tal (Dr. ·Galdino 
Pinheiro). 

ANTONIO (Santo). Rio do lTi sLa clo elo Rio ele Ja nei l'o , ali . ela 
mar gellt esq. do Pomba , tri b. elo Par ahyba elo Sul. 

ANTONIO (Santo) . l-tio elo Estado do Rio de J a neiro, banha o 
mun . de Rezende e clesagua no rio P a rab yba no logar Divis a . 
Antes de Sant0 Antonio tem o nome ele Barreiros , sendo este 
rormado pelo Alambary e CapHão l\1ór, vindos ele S . Pattlo . 

ANTONIO (Sant o) . Rio elo Estado do Rio ele Ja neiro, a ff. da 
margem esq. elo S. P edro, trib. do Macah é. 

ANTONIO (San·to). Ribeirão elo Estado ele S . P aulo, no mun. 
ele Mogy-mirim; nasce no logar denominado Tres Agtms e cles
agua no Mogy-mirim. 

ANTONIO (Sa nto). Ribeirão do Estado ele S. P aulo, banha o 
m1~n . ele S. José elos Campos e desagua na margem esq. do rio 
PelXe, aff. elo J aguary. 

ANTONIO (Santo). Col'l·~go elo Estado ele S. P aulo, aff. da 
margem dir. do ribeirão dos Porcos, trib. do rio Jaguary 
(Inf. loc .). 

ANTONIO (Santo). Rio do Es tado de S. Paulo, no mun. de 
Caragua tatuba. Em sua margem clir . fica a villa deste nome. 

ANTONIO (Santo). Rio aff. ela ma rgem e;;q , elo Iguassú.Corre 
em tet·ritorio contestado pelos Estados do Paraná e Sa nta Catha
rina, e elo .qual o primeiro a?ha-se ele :poss.e (mun. de _Palmas), e 
sel've ele hmtte entre o Braz1l e o terrttono elas Missoes ela Re
publica Argentina. Suas cabeceiras fica m nas cont~aver·tentes 
elo rio Pepiry- goassú, na a ltura ela Campina elo Americo, na 
Lat. S. de 26° 12' e Lon.,. ele 10o 401 3711 O. do Rio de Ja neiro . 
Sua foz fica, segundo os demarcaclores hespanhoes e po1·tuguezes, 
na Lat. S. ele 25° 35' 04" e Long. iOo 56' 2511 O. elo Rio de Ja
neiro e segundo verificações recentes na La·t. S . ele 25° 34' 45" e 
Long. 10o 471 55" ,4 O. elo Rio de Janeiro. E' bastante eucachoei
raclo e tem na foz uma largura ele 70m. Conta pequenos tl'ibs., 
sendo mais importante o que os portuguezes denominara m Sa nto 
Antonio-mirim , a 14 kils. da foz mais ou menos . 'l'endo o presi
den·te elo Paraná, Dr. Antonio Barbosa Gomes Nogueira demon
strado a~ vantagens ele uma estrada, que communicasse esse Es-
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tado com "provinci& ele Cor1•ientes, na Co nfedm·ação Arg•mtina, 
foi au torisado por Aviso de 8 ele m aio de :1.862 a mandar proceder 
áSI!a abertura, encarrêgando de semelha nte t r abal ho, em data 
de 9 de agosto do mesmo anuo, ao cid<tClão Manoel Mar~ondea de 
Sá que pres~ou á presidencia interressantes infor rnaçoes a res
peito dessa parte do Estado. Do seu cut·to.mas 1mportan~e Rela t. 
extrac~amos o segLtinte: « •.. Acho que será do me~1 de.veT cl1zer a 
V. Ex. o que acabo ele obse r var relat~va!nente as diVISas bra
zileiras com Corrientes . O tra tado de l!ml'Les eutre as corôas de 
Hespanha e Portugal, assignado em Madrid a 18 de .Janeiro de 
1750, marcou como linha divisot'Ia, e?tre o Brazd e Corr1entes, 
os rios Santo Antonio e Pep iry-g uassu, ambos t endo suas cabe
ceiras em um s6 ou·teiro; o Pepiry lança-se no Alto Urug uay e o 
Stmto ,\n Lonio no Iguassú ; "::'tas local idacl as eram e sã ') até h?.ie 
desconhecidas ; a demarcaçao fo1 feita em consequenc1a de lll
formações dadas pelos inclios . Foram então mandadas com m is
s,ões para exam inar , demarcar e bali sar a linha cl ivisoria. Pas
sando a com missão a fazer as demarcações, nada poucle alcan
çar, por certo, pois não pouele encontrar as caueceiras elo rio 
Sa11'to Antonio, e julgo mesmo que não achou as do Pel)iry
guassú. Na con esvondencia oJ:íic ial ela mesma commissão 
lê-se o seguinte : « E l 28, fin alm ent9, aneladas oLras elos leguas, 
topamo5 con un pequeno y buancoso mananc ial, cercado 
ele un ·tremedal arenoso, que dá or igen al dicho Pep iry. 
Tratose luego ele reconoce1• esta colina, y se em pl eó hasta el 
dia 81. en examinar su falda orien·tal en la distancia ele 
dos Ieguas . Es p ues evidente que en la cl icha colin a no 
están las verLien ~es dei rio San An ·tonio » . Esta foi a se
gunda comm1ssao mandada para reco nhecer esta linhil. 
divisor ia, visto como a primeira nada poucle co nseguir. E' 
verdade 'que a segunda comm issão encontrou as cabeçeiras 
do San·to Antonio: e talvez mesmo não re~onhecesse as elo 
Pepiry . A ccmmis.são diz, que e11controu as cabecúras elo P ep iry 
em u m charco arenoso : isto não parece ser exacto, pois que em 
todo este paiz, desde a serr ru ela l!: sperança até Missões, não h a 
u_m só grão de arêa, e por maiores diligencias que se têm feito, 
amcla não se tem podido encontrar a menor par ticula de !la 
em toda esta vasta extensão. A estr ada que estou abr indo por 
ordem ele V. E x. devia já ·ter atravessado as caboceiras elo 
Pepiry : eu tenho posto grande cuidado em explor a r todas as 
aguas, que a es trada cor·ta, até hoje não pLlcle encontr ar ta l 
charco a renoso; o solo é sempre o mesmo argilo-fert•uginoso, 
por isso sou de opinião que a cvmm issão não conheceu a cabe
cei r a elo Pepiry. Os pequenos rios, que ex istem no campo Erê. 
são talvez as cabeceil'as elo Pepi ry : terrenos povoados pelÓ 
Brazil, por isso não terá logar a linha divisaria por esse pon·to. 
A sen·a ele Manoel Felisarclo, que se es tende de N. a S . parece 
ser ramificação ela elo Maracajú; seria uma excellente linha 
di visoria .. . . . . • . ». O Sr . Vicente G. Quesacla, em seu livro 
La P•·ovinoicb ele Corden'tes (Buenos-Aires, i857), tratando 
dos limites ela prov. ele Col'l'ientes (Cap. II, pag. 17), diz: 
« El terri'torio de Misiones tie ne pot• ,limites al NorLe, el rio 
Igu azú 6 el Rio Grande ele Curi·tubá, que desagtta en el Paraná, 
ai Nor Este el art•oio ele San Antonio Guazú hasta la sien·a que 
se es·tiende ele Este á Oeste en·tre grandes bosques; y a l Sud y Sud 
Est e el arro io Piguiriguazú qtte clesagua eu el Uruguay, frente 
al Finar Grande . » Sobre a questão ele saber-se si esse rio é ou 
não uma llas divisas do nosso paiz com a Republica Argentina, 
consta-nos ter o operoso e ill ustraclo Dr. T eixeira de Mello, 
chefe de secção de impressos da Bibl. N ,\c,, publicado em :1888 
um trabalho, onde, em vista de documentos importantíssimos e 
iueclitos existentes naquella Bibl. , é provado de um modo i ncon
testavel o direito que nos assiste á parte elo ierri torio litig ioso , 
Recebe pela margem dir. os arroios do Tigre, do Alencar, 
Taunay e Prado, e pela esq. o Desembarque, Anta, P edras, 
Patos e Santo An·tonio- mirim, que é o maior aff. do Santo 
Antonio e l'oi assim denominado pelos demarcaclores de 1759; 
tem 30 metros de largLlra na bocca . 

ANTONIO (S~n to). Rio elo Estado elo R. G. do Sul; nasce 
na serr·a do Pavão, banha o mun. de Pelo·tas e desagua no 
sangradouro de S. Gonçalo (J . lVI. P . ele Alencastre, (Nlso . 
da Bibl. Na, o.). 

ANTONIO (San·to) . Arro io do Estado elo R. G. do Sul, a tJ. 
da margem dir . elo rio ,Camaquan, trib . da lagôa dos P a·tos. 

ANTONIO (Santo) . Arroio do Estado do R . G . elo Sul, 
aff. do rio Ivahy, que o é elo Jacuhy . 

ANT ONIO ( S~nto ). Corrego d~ ~st~~o de M.inas Geraes, 
banh a 0 lerritor!O da ft•eg. ele S. Se lMstmo do Areado e cles-
agua no rio :LYftlzambo (Inf. loc .). 

ANTONIO (Sant~). R ibeirão elo Estado ele iUinas Geraes ; 
nasce na p:trochia do Chiaclo t· e r eune-se ao PilÕc'S no Jogar 
denom inado Fazenda da Ba!'l'a Mansa . 

ANTONIO (Santo). Cor rego do Estado ele ~li nas Ger aes 
alf. do l'io S. F ra nci sco . • 

ANTONIO (Sa nto) . Carrego elo Estado de Minas Geraes 
banha o terrltorw ela f r eg . de S. Miguel do <Tequitin honba ~ 
desagua na margem cllr . elo r10 des te nome (In r·. loc .) . 

ANTONIO (Santo). Col't'ego elo [<;s taclo ele Mi nas Ge raes 
nas divisas ele S . Joaquim da Serra Negra ; clesagua no ri~ 
Claro . E' vulgarmente çlanominaclo MangLteira (In f. loc . ). 

ANTONIO (Santo) . H,io elo Esbaclo ele Min as Geraes, aft', do 
Hapecerica. Recebe o Gama engrossado pelo rio Vermelh0 . 

ANTONIO (Santo). E' ass im cleuominaüo o rio Gloria. 
quando div ide a freg. da Lage da ele Santa Rita elo Rir• 
Ab2.i xo; no Estado de Minas Geraes. Vide Gloricb. 

ANTONIO (Sa11to) . .R ibeirão elo Estado de Minas Geraes · 
nasce na cachoeira Bonita com o nome ele corren·o F,mdo' 
e na Chapada toma o nom~ ele S<;nto Antonio 
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desagua no r1o Jacat·é, all'. do S. F ranc1sco . Se rve de d ivisa aos 
muns. ele Inhaüma (Santo Antanio do Mont3) e Pitanguy. 

ANTONIO (Santo) . Corrego ela fr eg . ela Gr .:tmma do muu. 
de Ponta Nova; no Es tado ele Minas Gemes . 

ANTONIO (Sa nto). Rio do Estado ele Minas Geraes ba
nha o tenitorio ela freg. ele S . J (lsé elo Congonha l, 1~un. 
ele P oLtso Alegre. , e clesagua no rio Cervo.(Inf. Ice.) . 

ANTONIO (San t~). Pequeuo rio elo Estaclo ele !\I inas Geraes, 
banha os m1ms . de Minas Novas e S . João Baptista e clesagua 
no Arassuahy. 

ANTONIO (Santo). R io elo E3taclo ele Minas Geraes, banha 
o ffiU!l, elo Sacramento e clesagua no ri o Grande . 

ANTONIO (Santo). Rio elo Estado de Minas Ger aes, nasce 
na serra da Matta ela Corda e clesagua na mar O'e m clir. elo rio 
do Somno, trib. elo P aracatú, que o é elo S. Ft·a~c i sco . Recebe 
pela margem clir., os corr.>gos Sucuriú, Cat ingueiro Fortuna' 
Ja taby, Santa RiLa, Caraliybas, Barreiro, Manec'as e Con.! 
·tendas, e pel a esq. o ribeirão das Almas e os cor· regos ela 
Extrema, 'l'raça clo, Palmeiras, Bahü e Agua Fria . 

ANTONIO (San to); Rio cl? Esta~o ele I\Iinas Geraes, jun
ta- se ao n o Sambura e r eun1clos vao ao S. Francisco. Regam 
o mun. ele Bambuhy . Recebe o rio elo Peixe. 

ANTONIO (Santo). Ribeirão elo Estado de Minas Geraes 
r ega o mun. elo P atrocinio e entra na margem clir. elo Quebr; 
Anzol. Nasce na fazenda San to Antonio, proximo áquella 
Clclacle, e recebe os corregoslcla Cidade, elo Bom Jardim, do Cas. 
calho, ele Congonhas , e out ros (In f. loc . ). 

ANTONIO (Santo). R io do Estado de Minas Geraes bauha 
o mun. do Patrocínio e clesagua no rio Paranahyba (Inf.loc.). 

ANTONIO (Santo), Rio elo Estado de Minas Geraes. nasce 
na ser!'a do Parauua (Seno F r io) e desagua no rio Doce pela 
mugem esq ., abaixo ela cachoeira Escura. Rega o mun. ela 
Conceição . Tem um curso ele cel'ca rl e 280 kils., r ecebendo pela 
margem dir., entre outros, o Peixe ele ltambé, o Tanque, o 
Bonito, e pela esq. o Peixe e o Guanhães. 

ANTONIO (Santo) . Ribeirão elo Es·taclo de Min as Geraes, 
nasce no Sacco Redondo. J~m sua margem dir . está assente a 
cidade do Curvello e funcciona a g rande fabrica de tecidos ele 
algodão da Cachoeira, situada a oito kils . dac1uella cidade; 
clesag ua n.o rio elas Velhas. Recebe <Í. clir. o riacho Fundo . 

ANTONIO (::'bnto) . Rio elo Estado de Minas Geraes, ba
nha a cidade ele ItaJubá e desagua . no SapLtca hy pela margem 
clir. Recebe o Agna Limpa . 

ANTONIO (Santo) . Rio do Estado de Minas Geraes,. aff. 
da marge m eSCJ, . elo rjo Pomba, t rib. elo Parahyba. L1mrta a 
freg . do LaratnJal. 

ANTONIO (Santo). Rio elo ~stado .ele Minas Geraes nasce 
pouco ao N . da cidade de S. Joao Bapt1sta e desagua na margem 
dir. elo Ar assua hy. R ecebeo Bonga e o S. Caetano . 

ANTONIO (Santo) . Corrego do Estado ele Minas Geraes, 
banha o mun. da Formiga e desag,m no ribetrão S . Julião, que 
é atl'. do S . Miguel , 
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ANT ONIO (San to). Rio elo Estado ele Minas Get·aes, ali'. 
ela margem esq . do Glorja, trib. elo ilfuriahé . 

. A N T ONIO (Sa_uto) R io do .!!;staclo cL Minas Geraes, lnulta a 
Jreg. de S. Donungos do Arassuahy e desao-11a na nHH'"'e m 
esq . cl:) rio J equilinhonha. 0 

' ' o 

ANTO~IO (Sanl~). Ribeit·o do E lado de i\Iinas Gantes, 
banJ;a a 11-eg . da ctdacle do SS , 5:lcramento e clesan-ua no rio 
B~a. o 

ANTONIO . (Santo). Ribeirii:a elo Estado el e :\liuas Geras; 
n asce no esp igão que divide as agnas do Surttbim elas elo P il ões, 
aff. do S. l•'c lix, e clesagua na mo,rgem esq. lo rio , 'ut·ubiru . 
Banha a pov . do seu nome que Hca em sua conf. 

AN T ONIO ( anta) . Cot·rego do Elslado ele i\Ii uas Geraes , no 
mun . de Que luz. Nasce na sel'l'a do Engen h o, desce por um de
clive de 100 metr os, fo!'mando u ma linda quéd<t, e desagua no 
Maranlüto, afl' . c['J Pat·aopaba, no ai' r a ial ele Co ngon!J.as elo 
Cwmpo . 

Ai'\TONI O (.'auto) . 
h:tnha· o tel'l' ito r io da 
reuue-1:e ao .l!.:stiva c 
Abaeté. 

Con·ego do Estado de Minas Ger aes, 
f reg . elo Areado elo mun . ele Patos, 
:Htit e juntos 1·ão desaguar no r io 

ANTONIO (San to) . Ribe it·iio elo El>tado ele Goyaz, banha o 
mun. ele Flores e clesagtta na margem esq . elo Paranan . 

ANTONIO ( ' anto) . R ib2i r ão cl E>t'lclo ele Goyaz, nasce 
na serra elo E9Lronelo, bJ n h a a I'L"ag . da E. Santo elo Peixe e 
conflue n ri o Toc:tntins pela margem CS'l · • cerca de 2J k ils . 
<Lbaixo da foz ele S.t nla 'l'herezn . 

A NTONIO (San to). R io do Estado ele Goyaz, n nsc . n a senoa 
de 3anta i\Iat·tha e desagtm na mar ge m di r . elo r io Cayapos inb o 
-«'rem um cur.>o cl duas legJas, segundo informa o St·. Joaquim 
José ele Sant'Ann~ .• labell ião desta capital, que jii. foi promotor 
em Dores do Rio Bonito, qunndo o respec tivo termo consti tuia n 
com . de Coxim» (0 Fm·-1-Vest d1 B•·a;il) . ]~' lambem denomi
nado L~~ynclo . 

A N TON IO (Santo) . Ribeiriio do E taclo de Goynz, fót'Jna 
com o Roncaclo r o ri o Bagagem . trib. elo Vermelh o . Recebe 
}Jela ma rgem esq . o Pistola. Verte da ser ra Dourada, n o laga r 
denom inaclo Pedregttl ho, um dos clous un i c os pontos em que 
no espaço de oito leguas esta é accessiaYel a cavalleiros (O li'cw
TVcst elo Bm:;il) . 

A N TONIO {S::mto) . Ribeirão do Estvdo de Goyaz, clesngua 
n:J. ma.r;:;·em clit· . elo Santa i\Iaria . braco elo Cl'ix{~-mi l'i m 
(Cunh:t J\:l attos . Itine·mtio) . · · 

A N TON I O ('auto) . Ribei rão elo Es\aclo de Goyar., afl'. do 
rio Corumb(t. Recebe as aguas elos l'iOS Lageado , J!:ngenho ele 
Serra, Cubas e divet·sos outros . 

ANTONIO (Santo). Um elos braços elo rio Claro ou Diaman
tino, a !f. cl<1. margem clit· . do Araguaya. Tem mais .:le 400 kih . 
e n~sce na sena Escalvaela . (S. ela Fonseca). Pode ter uns 
72 kils . de curso e é muito anl'ifet·o. 

-A-NTONI O (San to),. R ;be ir ão nodist . ele i\Iira ncla, clesagua 
no Brilhante , no pot·to de S . José; no l~staclo de Mtttto Grosso . 
1'em um galho chamaclo Santo Anloninho, que lhe en tr a pela 
margem esq. (Barão ele i\Ielgaço) . 

ANTONIO (Santo) . Rio elo Estado ele i\l:.Ltlo Grosso, a O'. do 
!llirnncla (Dr . Saveri ano ela Fonseca) . 

ANTONIO (San to) . R ihei l'ão que rl esag-tta na maro-em clir . 
do A raguaya, ac ima elo Ca iapó (Bal'iio ele lvl elgaço). 

0 

ANTONIO (San to). Banco existente na Bahia ele ~l.' odos os 
Santos; no Estado ela Bahia . « E .. se banco, diz E . Mouchez, 
que foi cuidadosamente sondado em. 1854 pelo capitão elo navio 
Gcw níe1·, pa1·ece ter mudado ele forma desde o tempo em que 
foram executados os t rabalhos elo n.l m iranlc Rouss in. Sua 
extensão :'IIS. é de qttatro m ilhas e sua la t•gm·a ele u ma ; a pro-
1\m eliclacle méd ia qne a. h i enco nka-se é cte oiw a dez mett·os , 
arêa e lodo. Os menores fundos ele ci nco ou seis metros ach am-se 
situados na ponta N . elo banco , u m a tres c1ua rtos ele m ilh a ao 
S . 30o E . do pharol Santo Anlon io, outro na ponta S., a quatro 
mi lhn.s ao S. 3° ou •1° ]1' . do mesmo ponto . Ao r eclot· elo banco, 
os fundos são ele 18 a 2J met.ros, arêa, lodo com a lgumas madre
paras q ueb t·adas . Co m bom te mpo, quando o mar é calmo, os 
pequenos n:wio> que calam menos ele quat ro a c in co me tt·os, 
passam habt l tta lme nte sob t·e o ba nco; mas é peri goso fazel-o 

quando a brisa é floe;ca , c1uanclo h a venlos elo S . f t·e.> cos . Os 
g ra ndes nav ios são obrigados a co ntomal - o, que1· pelo S . , a fas
ta ndo- se ela c9stn ele c1 nco a se1s m ilhas, q ttet· pelo N . , passa ndo 
no canal cl~ i:J a 16 meb·os de,pt·ofnncl.iclacle que ellc fót•ma com a 
ponta ele Santo An ton w. E por est.e ultimo ca na l qne pa>s<1.m 
boje todos os paquetes c1ne ftoequent11u a Bahia>>. Vide L <'s 
Cõtes clu Brdsit, pot· J1:rnest i\I oucbez, pag . 3.2. 

ANTONIO (Sa n to) . Cachoeil'a no t• io Made ira· a ul t.ima 
vin do rio ab<~. i xo , cerca ele 23 ki ls . ela ele S . 'l' he~ tonio aos 
8° '18' La L S . E' fo t·macl<t po r duas ilhas, elas quaes a m'aior, 
que é coberLa ele anor eclo, fica <1. 100m cl<1. mnrgem esq . , e n 
menor , escalvacla, no cen~ro elo rio. Dos tres canaes que as duas 
tl hn.s fo r mam só são na 1·egaveis os elas ma1·gens. A impetuosi
dade ela corrente, que passa -pelo do cenLl'o , torna es te inna -
vegavel. · 

A NTONIO (San lo) . Cachoe it•a no r io Gran de no Estado 
ele Minas Gen<es. E' a tiegunda vindo ela foz . l!''ica ent re as 
carhoea·as ele S . Matheus e ele Santo Estevão . 

ANT ONIO (Santo). Gt•ande cachoeir a. no rio 'l'ocanti ns e 
Estado ele Goyaz, Es tá s i tttacla abaixo cl" il!ha ele Apinao-é 
e acima da grande i_] !ta ele Santo Anton io. 'l'ornon- se celeb~e 
por ter havido ah i em 1823 um forte encon tro elas forças 
independe ntes ao mando el e J ose Dias ela Motta con tra as 
fo rças l uz i tanas commanclaclas pelo majot• F r a nc isco ele P<wla 
Ribúro. Estas fo1·am afi na l derrotadas em um segundo eu
ce-ntro que houve na i lha ela BoLica (J. M. P . cl' Alencastre. 
M sc. d .b Bibl . Ne~c . ) . · 

ANTONIO (Sanlo) . Bahia no Estado elo P«:dt, formada pelo 
rio deste nome (Tocantins), pt·ox im<\ elas i l has Ba rreiras , i\1os
q nei ro e Tatuoca . 

ANTONIO (• 'anta). Porlo (t marge m elo igara pé Tgnarassú, 
sets a sattl ld l <; . ac im<l. ela Amal'mção e 16 ao oriente ela cidade 
elo Paroahyba . 

AN TONIO (Santo) . Porlo no rio Quebra Atl7ol mun . elo 
Patrvcinio e Estado de Mi n<1.s G3raes (l nf . lo:: . ) . ' 

ANTONIO (Santo) . Lago elo Estado elo Pará no nuu1. ele 
i\bcapit, na bac i::t elo r io Pecl reire, (lnf. loc. ). ' 

ANTONIO (Santo) . Lag.)n elo l~st~do elo E. San to, na com . 
elos Reis i\Iagos , proxima ela margem esc[ . elo ri o Doce e ·a O. 
da lagoa ela Terra A! ta (Costa Rubim . ) . 

ANTON IO A LVES . Uma elas denominações locaes da set'l'~t 
elo i\I al', no seu pr olong-amento pe lo S . ; no E~taclo elo R. G . do 
'ul (Elleutb. Camargo .). 

ANTONI O BADECA . Ilha no rio S . Francisco, a bai.w ele 
J uazeiro , froute i t•a ao se t't·o te elo Est t·e iLo (H alfelcl) . 

ANTONIO CA RLOS. Lago do Estado do Amazonas : des
agua no pnraná -mer im do Jary, <1.ll'. elo margem dir. cio rio 
Purús . (Dr. S . Coutinho). 

ANTONIO DA AGUA FRIA (S.mto) . Antin-o clist . elo Es
tado ele J\linas Geres , creaclo pelo§ I[ a r t. VI fi ela Lei P ro l' . 
n . 239 ele 30 ele novembro ele 1842 e suppr imiclo Qelo a1·t. V da 
ele n . 2.38 ele 12 ele mat·ço el e 18-!6. E' hoje um arra ia l ins igni
fi cante ; ter á umas 40 casas hab i ta c!M por uma pop . ele 150 
pessoas . Foi importante em 184-2 . Fie<\ a 12 kils. ao S . da 
ban·a elo rio 'anlo Antobio, no r io elo Somno . 

ANTONIO DA AGUA FRIA (Santo) . R ibe irão elo E lado 
ele Minas Geraes, aJY. do ri? elo So mno, tt· i b. elo Parac~tú . 

A NTONIO DA B ARRA (Santo) . Cidade e mu n . do JJ;s ta clo 
ela Bahia.., sécle da comarca de seu nome , pro xim a ela contl. elo 
t•io San to Antonio com o Gav i<'io, t t•ib . elo rio de Contas: dis 
tante 550 ki l s . ela capiLal elo Est<1.do , Os clis ls . ele Santo An ton io 
da Barra e da Conqu ista fo ram , em 1831, incor porados ao 
Estado ele Minas Geres; a pedido de sens h <1.bs . , porém, pns
sara m ele noYo, em 1839, a faze r pa r te elo Estado ela Bahia. 
Depe nde cl ::t diocese archiep iscopal ele S . S<<l va dor . F oi elevada 
<1. ft· eg- . pel a Lei Prov . n. 413 ele 1!) ele m a io ele 185 1, que 
deu-l he a clenomi na cão ele SS . Sacramen to ele S<1.nto Antonio 
da Bar ra e desmem lirou- a ela f' reg . da yiJ Ja ela Victoria . l~le
yada á categor ia de vi lia p elo a r t . I ela ele n . 809 ele i1 de 
Junho de 1 '6J, que conslituiLt o mu n . com <1. par ochia da vi !la 
e com os dists . ele S . P h ilippe, Lage e Cn rraes Velh os; i nsta
lada ern 14 ele ma io de 1861. A me-;ma Lei n . 8:l9 n o a r t. Il 
§ I II in corpou-a à com . Caetelé, da C[ua l foi desmembrada e 
annexacla a cht V ictor ht palo a r t . I § V cln ele n . 1311 ele 28 de 
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m a io de 1873 . F oi cr e<~cl a co m. pelo a t·t . I § V ch Lei Pro v n . 1097 
ele 9 de j u llw ele 1u8 ) c class ificada cl e pt·imeiraen iL". pelo Dec . 
n . 8760 ele 18 el e nove mbro de 1832 . T em duas ésch s . pu llls . de 
ins t. pL"i m . , m·eadas pelas Leis Pro v>; . n-; . 1451 de L5 e 1462 ele 
23, ·ambas ele março ele 1875 . Compr ehe ncle o >tt'L'IÜ:.tl do C:t n
rle<\1. Agenc ia elo c:Orl'e io . F oi elevada i categ.Jr ia de cid a de 
com o nome de Ooncle ubc~ pela Le i Pro v. n . 2673 de .23 el e 
J ttnhg ele 18 'J . 

AN TONIO DA B ARRA (Sant ). F ot· te do Es tado do i\l a ra· 
nhão, s ituado no logar denominado Pon t:t cl ' Areia , na ma r gem 
do can a l elo. barra que cHt entrada pa r a o p rto cl:l. capt tal. 
T em a fórma circ ttl:u e mon t<~ va outr 'ot·a .22 canhões . Acbua l
mente s ua nr LilhaL"i a compõe- s~ ele 22 peças de fen·o, tle alnu . 
li sa , de cl i!fer entes calibr es e de syste ma mui to an tigo. Os 
sig·naes telegeaphicos feitos no p or to el e S . llla r cos são r clll'O
cluziclos neste for te , que possue um .mastr·o dev idamente appa 
r el haclo e o pr ec tso reg LJue nto de s •gnaes . << T eve ori n·em, el i7. 
o Dr. Fauslo, n? ~em po ela in vasão elos fmncezes ; ~m 1G9-L 
começou :.t r eecl tf•car -se com o nome ele forte cln Ponta ele Jor.!o 
Dws, e cabi nclo em ruinas so tr ,·eu n oYa constrnccão em fi ns 
do seculo 11a~s aclo: Em i-! de j ulho de -1S2.i, tendo. sé sublevado 
sua g-ua ~· n r çao, for, po L' orde m do pres idente Bruce, b:.t \ido pela 
~r ttlh ar 1a elas fortalezas de S . Lui z e tle S . l\l a eco s , rtne lhe 
m cendia ram o pa iol , fug indo enlão os t•evoltosos, . Nelle fnn c
ciona um phat·olete . 

. ANTON IO DA B ARRA (Sunto). Ph a 1·ble le es ta belecido n o 
lorte de sea nome, n a entrada do por to ele S. Lu iz ; na Lat . de 
.2° 30' 20" S . e Long- . 1° 7' 301' 0 . elo Rio ele J an e iro, ou 4·4° 
17' 5')11 O. de GreemYich e -!6° 3 '00" O. de Pari z . Luz br:tncil. 
e vennelhn, fLxa. O appare lh o ele luz é len ticulat', ele 6" ot•dem. 
O pla no iocal eleva- se 9m ,oo ao uiv~l elo méd io das ma res ; a 
lu z br:tn ca pód se r vis t:.t na disbancm ela se le m ilhas , e a ve l'
melha n a ele qua L1·o, em a·tmosphera cla ra . Fi ca no Es!aclo elo 
Ma,r a nh ão . 

AN TONIO DA BOA VISTA (San to) . P ov. elo Estado do 
Ma ranhão, no 3° elist . ela freg . ele N. S . cht Conce ição de Vianna. 

ANT ON I O DA B OA VIST A (San to). P oY . elo E . tndo elas 
.-\.lagoas , na margem dir . elo rio Munclah ü, a pouco m ai s de 
seis kils . ao SO. ela cidade el a U nião a cujo mun . per tence . T em 
uma esch. p:1b l. elc ins t. pL' im.,cL"eacla pelaLe i Pr·o1·. n. 839 ele 
8 ele junho ele 1880. Vide Ccbbeça cl~ P o>·co . 

ANT ONIO DA CAM PINA (Santo) . L0!! . elo Estado elo 
Rio ele Ja neil'o, n o mu n . ele Nova Friburgo ; com uma esc h , s ub
vencionada pelo governo . 

AN TONIO DA FOR:T ALE ZA (San to) . Colon ia pa rticular, 
n o mun . ele Santa i\la n a l\lagcla lena, do Estado elo Rio de J a 
neiro,.. 

ANTONI O DA GL ORIA (San to) . Vi ila e mu o . do Estado 
da Bah ia , ex-paroch ia tlo m un, ele Ger emoaho, ao N. d a sena 
ela Tiuba , <~ ma rgem esq . elo rio S . F 1·a ncisco . Tem 6 . 024 habs . 
e da v a 15 ele ilot·es . Diocese archiepi scopa l de S . Sah a,dot·. O 
a r t. I do. Lei Pro v. n . 160 ele 8 de abri l ele 18 t.2 elevou ;), ft·ez . 
a capella ele Sa.n to Antonio elo l ogar denom inado Gw·•·c~ l dós 
Bois , des mem lm1ndo-a ela freg do 1 amblt; o a r t. I ela de n , .240 
ele 31 ele março ele 18J6 es~a tu io que a freg . a té en tão co nh e
cida sob a invocaçã o de San to An ton io do Curra l elos Bois se 
denom inasse . 'an to An ton io da Gloria ; o a rt. I da de n . 318 
de H ele junho ele 18.!8 tra nsferiu a sede ela pa t·och ia de 
Santo An tonio da Glor ia para a capella ele N . S . da Boa J~spe
r an.;a , si ta no Jogar Tapenb de Oinw; o a r t . I da de n. 351 de 
i7 ele se te mbro de 1849 1·evogou a L ei n . 318 e de termino u que 
a sécle ela pa roch1a ele Sa nto Antouw cont inua se a ser na pov. 
do Curra~ dos Bo is ; o ar t. li elo. ele n . 488 de 6 ele junho de 
~853 clesl rgo:1 elo nmo . ~o Pambú e incor por ou ao de Get•emoabo 
a fL"eg . ele San to A n tomo ; a de n. 255::! ele 1 ele ma lo de 1886 
elevou-a a vi ll a . A Lei P rov . u . 2127 de 27 de a "'oslo ele i SSO 
cr eou ahi uma csch . publ. ele in st . pr im. Sobre sua~ d ivisas vide 
a rt.. l.I da Le l P rov . n . 100, e ar t. II ela ele n . 240. Agencia elo 
cor r e1o . 

ANT ONI O DA LAGÓA (Santo) . P asson assi m a denom i
n a r-se o clist . de i\loo teiros elo termo el o Curvello do Es tado de 
Minas Ger ae> . V ide Lagô~ . 

ANTONIO DA PATRULHA (San to) . Villa e mun . elo Es 
tado elo Rio Gra nde elo S ul, na com . elo t·io dos Sin o3 ; ao N g. 
e aS! kil s . de Porto Ale are e n l\ fra lda merlclion al da ser r a 
Geral. T eve ori gem em t~u ~·egi~ tl'O que a hi es tabeleceu-se em 

1740, e Ct cuja so mbra fundou o dono ele um a faze nda com in
el io:;; e colonos açorianos a pov . existente . OrD ""O·Santo Antoni o 
e cli o~ce_s e de S . Pec!ro . F oi c reada pat"ocb io. e~n 20 ele ou tubr o 
de ~ 19<:> e elevad o. a cathego t·H~ de villa por Al var á cb 27 ele 
abt'l l de 1809. Incot·pot·acla {c com . ela capi ta l , passou em vir 
tude elo. a r t. IJJ d o. Le1 Pro v. n . 401 ele 16 de cleze m bro ele :lS57 
a cons trtu•r ~om o mun . ~de Co n<:e ição do Arroio um a com , es
pectal. A Le t . JC.t'O\". n . ,gJ t1e 2;;> d e ou t ub~·o de 187.2, faze ndo 
11ma no va cl Jvtsao das coms . do E~ tado , ma nteve 110 § I[ elo a rt. 
I a ele Sa nto Anto111 0 ela P a.tt·nlba . composta elos term os de seu 
nome e cht Conceição do _i\l'l'Oio . No mesmo a n no o Dec . n. 5178 
de 16 ele dezembro class1hcou-a de pruneit·a ent,· . F oi exti ncta 
com . pelo nt•t. H da Lei P t· ov . n. 1152 de .21 d~ m a io ele 1878. 
e r eunrdo o se n t ermo (c com , elo Rio dos Si nos p lo§ I a rt . III 
da mesma Lei e§ li art . Ill d<t de n . 1251 de ·H de jtmho ele 
1880 . 9 nu m·. co mprehen tl d iYer sas povs . , entre as quaes as 
d enormn adas : Campes tre e BaiTo Ve t· mel ho . Sobre lim ites v ide 
o a rt . I da Lei P roY. n . 570 tl e 19 ele ubr il tle 1864. T em eschs . 
pu bls , de ins t . pt·im . e agenei:t do col'l'aio . E' uma elas maiõ 
a n tigas p:> vs. elo Estado; po s uincl o im men s os tene nos fer Lil is
s imos e ap tos a todas as culturas . 

A~TONIO DA P EDR A (Sa nto). Capei; a ela cidade e fr en·. 
ela Sel'L'mha , no Es tado ela Bahia . o 

ANTONIO DA P ORTEIRA (San to ). P ov. elo E s tado de 
'ergipe, na com . de Vill a No1·a , na mar "em clir elo rio 

S . F L"" ncisco, 1G ld ls . ao S . daquella l"illa . o • 

AN T ONIO D AS MAMONAS (Santo) . P ov . elo ~~~tado de 
Minas Geraes, n o mun . cb Boa 'i ista e pa rochia do T remedal . 
P a L"a ah i a Lei P r oY . n . 2911 d e 25 ele setem bro de 1882 tra ns
L'e d o a sede do dis t . do P e lxe- Crú . 

ANTONIO D A S OLEDA L>E (Sa nto). Pot·to exi s tente n:t ,n a r
sem elo r io S . Marcos , 5± kils . aba ixo do por to de F a usl in o 
Lopes , na estrada de San ta Lmia de Goyaz p a ra P a r aca lú de 
i\ltnas Geraes . 

ANT ONIO DAS P EDRAS (Santo) . P o1· . do Es tado ele 
~hnasGeraos , no mnn . de Mar ianna; com nm<Lesch . publ. de 
tnsL pmn . , ct·eada pela Lei P roY . n • .2770 de nele setembro 
ele ·1S8 l. 

ANTONIO D A, V E R EDA (Sa n to) . Anfi go di s t . do mun. 
cl1)- J a nuar w., no J~staelo de Minas Get·aes : snp primiclo pelo art. 
IX § r da Lei Pl'OV. n . 239 de 30 ele no",·emb t·o ele 18!2 e r e
staurado pela ele n. 2 ' 8 ele 1.2 ele março de 18·16. 

A NTON I O DE .JE QUIR I ÇÁ (Saulo). Pat·och ia do Estado 
da Bah w . Deuom1na -se h OJe N . S. ela Conce itão clos Ca.ril-ys. 
ANT~NIO DE JESUS (Santo). Cidade e m u n. do Es tado 

d a Ba b1a , n a c~m . ele Na ?.a1·e th, a cujo mun . per ten ceu . elo 
qual ch sta 36. kt ls. e ao . q t~'ü é Ji~ada pelo T> ·am - Road ele 
Nazc~•· e th . D1 oce:;e a rc!Jteptscop:tl à e S . :Sah a clor . Foi creacla 
pa rochi:t pela Lei P ro v . n . 448 ele 19 ele junho de 1859 · 
el v a da i1 categoria de vil! a pel o art . li da de n . 1952 de 29 
de maio de 1830 ; installacla a 4 de m ar .;o de 1883 . Te111 9650 
h abs .. e tres eschs . pub ls .cle ins t. prim., da~ quaes uma foi cr eada 
pela Lei P t·ov. n . 139.± de 4 ele maio ele 18/J. Por se tt ter r itor io 
co ~Tem os r los ~la Don~ , P r eLo, J equiL ibá e 'l' aitinga . o mun .. 
alem ela par ochta da v tlla, comprebende ma is a ·ele N. S . das 
Dôt·es da Egrej a Nova . Sobt'e sua s d ivisas vide art. H da Lei 
P!'OI'. n . <148 ele 19 ele jtt nho ele 1852. L nvoura ele cate . f Luno . 
canll:a ele assucar, ma ndioca, mi l ho e feijão . A in cl ustria fa brÜ 
consts te em assuca t·, ug na rdenle e farinha de mandi oca . O com
m e L"cio ele exportaçiio li mita - se a ca fé, a ssuca L· , cou •· os e mi l ho, 
s endo ·os gene r<JS exportados para a capi ta l e pa r a a cidade de 
Naza rebh . Dis ta -L44 kil s. ela capita l, 36 de Nazare th, 60 de 
Amat•gosa, 4.2 elo Çul'L·a l in bo e 8·1 d ' Ar ea. A~e ncia elo Corre lo. 
F oi e l ~ vada a cidade pelo D~c. ele 30 de Jun no ele 189"1. 

ANTONIO DE JOSÉ A L VES (Santo). P õv. elo Estado elo 
R io ele J a neiL·o, n o 1111111. ele Petropol is . 

ANT ONI O DE LI SB OA (San to) . Dist. elo mun. ele Ma
r ia nna , no Estado ele i\linas Ge1·a es . 

ANT ONI O DE P ADU A (Santo). Cidade e mun . do Estado 
do Rio ele J anei t•o, na com . elo seu n ome, si tuada á m argem 
esq . elo rio Pomba, cer ~a ele '!O k ils . ela con tl. elos r ios P omba 
e Parahyba . • ~ respeito ele sua ftJ nclaçiio colh emos o seg uin te: 
<<Nn. margem merielion:t l elo rio P a ra hy ba, clistun teseis le ()'uas d a 
contl . . elo r io ~omb~ , l evan tou no p rincipio eles te seculo g pacl r a 
Antom o Martm s Vteu·a uma capella consag ra da a Sa n to An-



ANT -112 ANT 

tonio de Padua. reunicclo em torno da mesma muitas famíl ias 
de indios Coroacics , que tendo sido pacificados pelo Provincial 
dos Capuchos porLt>guezes, Fr. Fernando de l:;anlo Antonio , 
haviam comtudo tornado para os bosques (Bal1 hazar L isboa 
Annae,; do Rio de Jctneil·o . l 'omo V ll , cap . IH, pag. 341) »: 
Em poucos ann os avullou a pequena pov. pelos paternae~ cui 
dados do padre Antonio Martins Vie)ra, se~do elevada á ca
thegorJa de Cm·ato pelo b1 spo D. José Jo~qlllm da Silva Cou
tinho . Ele,·ada a freg . em 1812, foi mais la rde, pela Lei P rov . 
n . 296 de 1 ele junho de 1843 1eelevada á mesma categori a . 
Foi incorporada ao mun. ele S. Ficlelis pelo art. li da Lei 
Prov . n. 50:3 de 19 de abril 1850 . Elevada á categoria de 
v illa pela Lei Pro v. n . 2597 de 2 de janei r o de 1882 e á de 
cidade pelo lJec . n . 17 de 27 de dezembr o de ·1889. Foi creada 
com. pelo Dec. n . 16 ele 27 ele dezembro de 1880, classificada 
de 1 a. enL1· . pelo Decr. n. 113 ele 3'l de dezembr o ele 1889 e ele 
2"' entr . pelo Dec . n . 148 ele 13 ele janei r o de 1890 . O Relat . 
elo Visconde ele Ptados (1878) aJii•·ma ler essa parocb ia uma 
superfic ie de 685,85 kils . quadrados e •·ma pop . livre ele 5 .825 
habs. Tem duas eschs. pu1J ls. de inst. pr im . , creaclas pela Lei 
Pr·ov. n. 1478 de 1869 . Agenc ia elo correio . Sobre limites ve ja-Fe 
a Deliberação Presidencial de 4 dl' l'e1erei •·o ele 1846 . Lav'oura 
de canna e café . l::... ___ . 

ANTONIO DE P ADUA (Santo). E. ele F. do Estado elo 
Rio ele Janeiro, a utori~ada pela Lei Pro v. n . 1574 de 3i de 
dezembro de 1871, sendo a respectiva concessão dada em con 
tracto ele 11 de maio de i872, .garantindo-se os ju ros de 7 ofo 
sobre o capita l necessal'io á mesma cons Lr ncção. P a ra levai-a 
a eff'eito, ot·ganizou-se a Gompa11hia E . de lt' . Santo Antonio 
de Pculua, sendo seus estat,ltos approvaclos pelo Dec . n. 5994 
de 17 ele setembro ele 1875 . Os tmbalhos rle constrncção tive
ram i nicio em setembro de 1876. Tendo s ido por Lei Prov . 
subsLitu icla a garantia ele juros por sub,·enção k il ometr ica e ele
vada a zona privilegiada ele seis para 15 kils. para cada eixo da 
linha, foi nes te se1rtido innovado em 6 de maio de 1879 o 
contracto de H ele maio de 1872. l~m 20 ele março de i SSO 
inaugurou-se o trafego da l inha dessa ~ sl raela desde S . F ideli s 
(hoj e Lncca) até á estação dos Coqueiro (hoje Pureza) e a 19 ele 
maio dessa estação á de Vallão cl'Antas (hoje Cambucy) . Em 
con t:ractos de 19 de outubro de 1880 e 6 de setembro ele 1882 foi 
prorogado o prazo para conclusão das obr as e concedido o 
prolon;:!:amento c!a estrada até á pov , elos Brotos . Por Dec . 
n. 8617 de 1.5 ele JUlho ele 1882 foram approvados com modi 
ficações os r.ovos esLa;tulos cl~ compan hi a . Em 'l7 ele agos to de 
1883 chegou a lmha a esLaçao ele i'rllracerna . Po1· escl'i ptu ra 
ele 19 de novembro ele 1884 foi essa estrada comprada pela 
Macal.é e Campos. Da margem esq . do rio Parahyba (Lucca) 
defronte da cidade ele S. li'idelis, par te essa estrada· clese n~ 
volve-se p~lo valle desse r io até o ldl . 47 e depois segue pelo 
valle do rto Pomba, q••e atraYessa duas vezes , wclo term •nar 
na antiga pov. de Santo Antonio elos Brotos, boje denomi nada 
Miracema, com a extensão tota l de 92'<,71Qm. Ha seis pontes 
na linha e gr a nde nunwro ele pontilhões e boeiros; elas pon tes 
quatro são sobre o rio Pomba e duas sobre o r ibeirão elos Br otos. 
A bilola da l inha é ele 1m entre trilhos ; a decl ividade maxima 
11ão excede de 25 'h ; o ra io mín imo elas cu r lfLS é ele 101 me tJ·os; 
os t rllbos são do typo Vignole, ele aço Bessemer, do peso ele 20 
kdogs_. p~t· metro corrente . 'rem as ~egui1 tes esta ões : ;,.,,cca 
(S . F1delt~) no kd . 1 : P1we:::a , na [reg. de S . FJ(leles, no ki l. 
15,763; O!f:mbttcy, na freg . ele Monte Verde, ao k il. 2'!,463 ; 
T :·es _I•·maos, na freg ele S . José de Lec nissa , no kil. 34 , 180 ; 
1< umt, n~ freg . ele i\i_onte Verde, no kil. 47,600; Bulthazar, na 
fr eg. de Santo AntonJO de _Pactua, no k il. 68,525; Padua , na 
freg . elo mesn1o nome , no !"1. 68,525 ; Pcwaokena, na freg . ele 
P aaua, no lo l. 78,814 : 1\lhracema, na freg . de P aclua, no kil. 
9.2,710: No lu!. 81 llca a Chave do Campello com eclilicio regular . 
Deve waugurar -se _brevemen te a estação Viei?·a Braga, o1·a 
(1887) em construcçao, no lul. 39,6 . O movi mr.>nto elo t rafego 
tem sido o segu in te : 

'ANNOS RECEl'l'A DESPEZA 

1880-1881 .. ..... . " .. . ' .... 186 : 165~082 128 321,~41 
1881· 1882 ... .... .. . . .. ..... 187 ; 652; 360 152 lo97.; 33 
1882-1883 .... . .. .. .. . ...... "'"'i" 190 1, 10$590 
1883-1884 .. .. .. .. .. .. .. ... . 216 :972 797 208 6083341 
188~-1885 .. ...... ........ . . 311 :657 26 176 706$559 
1~5-1886 . . . ..• •. . •• . •• .. . . 34> :009 395 173 070S311 
1 tl-1887 .... .. . .......... . 222:543. 320 138 930$.267 

ANTO_NIO DE SÁ (Santo). Parochi a elo Estado do Rio 
de J ancll'o , no mun._de ltaborahy . Diocese do S. Sebastião. 
Occupa uma super ficJe ele 82,32 kils. qs . Tem uma pop. de 
2 - ~~o. h ~!Js., duas eschs . 1~ubl ~. ele ins t. prim. e agencia-do 
co11eiO. ::>obr e essa paroch1a le- se no Regtmento da,; Camwras 
Munwzpacs, por CorlmeR Laxe, 2• edic . 1885 : «Por Carta de 
Sesma~· i a ele _29 ele outubro de ~567, obteve Mi guel ele Moura, 
escl'lvao da fazenda de El-ReJ, nove mil b1·aças ele ten·ra 
com do~e mil ele fu ndos em Macacú, fica ndo o r io do mesmo 
nom~ no centro dessa sesmaria. Moura doou essa sesmaria 
aos Jesuitas por escriptma de 18 ele outubr o ele 1571. Com
J?t'a ndo Manoel Fernandes Ozouro par te clell a aos jesuí tas 
fundou , em 1612 , com per missão do prelado Aborim, um~ 
c~pella ~n Ire os rios Cas!'erebú e Aguapehyassú (Guapias
su), cledwando-a a Santo A n tonio. A r equerimento do povo, 
fo t essa capella cedida pelo fundador e sua mulbe1· Isabel 
Marl>tn s,_ J?l'OYJda em curada em 162,1, a té que em 30 elo dezembro 
de 1644lol. elevada a parocbia, con ll rmada e declarada perpetua 
por AI vara de fO ele feY~reiro de 1647, com o nome ele Santo An
tonzo de Cctssercbt't, echhcanelo -se mais t arde nova malriz. Em 5 
de agosto de ~6~7, o g-ovPrnaclor elo R io ele J aneiro, A1·thur de Sá 
e Menezes, er1 gJ11 a f1·eg. ele Santo Antonio de Sá em vil la dan
do-l he o nome ele So-11to Antonio ele Sá . E' geralmente c~nhe
CJcla esta vi lia sol! o nome ele Jl{acacz't , e fl oresceu muito até ser 
accomme lt1cla, ele 1831 a ·1S3R , pelas feb res perniciosas, conheci
clas por (cbJ·es de il1acacú ». Actualmente não existe o mun. ele 
Santo An tónio de Sá, q ue se acha substituído pelo ele Sant' Anna 
de Macacú, para cujo ar l'a ial ela Santíssima Trindade a Lei 
Pro v . n. 1379 de 6 ele novembr o ele 1868 transferi u a séde 
claq uelle . A Lei Prov. n. 2244 de 29 ele setembro ele 1877 d ispoz 
que o mun . de Santo Antonio de Sá fi casse com a denom inação 
de Sant'Anna de Macacú. 

ANTONI O DIAS. Parocbia do Estado de Minas Ge t·aes, no 
mun . de Ouro P reto, Orago ele N. S. ela Conceição e diocese ele 
i\~al'lanna . J!o i creacla p la Carta Régia ele -t6 ele fevere iro de 
1t24 . Essa lreg . é uma das que J'ormflm a capital d ividindo-se 
com a de Ouro Preto pela linba deter minada p~lo palacio do 
g-overno e cadêa . A par te per tencente á cidade estende- se da 
Praça da Inclepenclencia ao bairro clenom inilclo Pctd1·e Faria 
onde fo ra.zn ec~ili cad<Js as ]Jr i mei~·as casas ela cidade . Occ upa ~ 
pa.1·Le ma1s or re n ta l e mms pr ofu nda da depressão por onde cor
rem a aguas do Funil , cabece iras do ribeirão do Carmo, aí!'. do 
Doce . Esta parte ela cidade é dom inada pelos morros ele S. João 
San ·t'A nn_a e S. Sebastião e pela serra do Hacolr>my . «As rocha~ 
que const1 tu em a pedraria cleno rninacla Lages, escrevem- nos 
dessa freg : , levantadas para o N. e mergulhadas para o S., fazem 
com o bonzonte um angulo de 40 a 50 gl'!'ws e, sendo d irigidas 
sens ivel mente na cl irecçãoillO., fo r mam Ull1 fl par ede, a parede 
no de da gargan ta, em CUJO fun do se acba s ituada a matr iz, 
um dos melh ore~ templos c~o Estado, pe la solidez e elegancia 
de sua construcçao .. Os r Jbet ros q ue brotam ela pedreira re
" "~m - s e em u m um co que ya1 la nçar-se no Fun il e sobre o qual 
esLH a ponte ele Ma ri!J a, delt·onte do pa lacele de i\lari li a de Dir
ceu . Engrossac~o por estes e outros peq uenos affs., corre o Funil 
ele <? · para L. ~ ~~·m a ndo nas visinha nças da igreja elo P adre 
Fn l'la uma ltnd1ss •ma casca La, onde se acha a pon te cht estrada 
que leva <10 piCo elo Itacolomy >> . Si tuada em um terreno 
graclnalme " Le acciclen taelo, essa parte ela cidade é di vid ida 
em dous valles por u rna serie ele collinas que, desta<Janclo-se 
do llacolom y, correm qurus i perpenclicu larmen·te na direcção 
EO ; é sobre · uma dessas collinas q ue es tá ed ifi ca da a l inda 
i&reja do Alto ela Cmz, sob a. in vocação ele San la Ep b. ige
ma. Da praça ela Inclepenclencla ao Alto da Cr11z . em lin ha 
recta, a distancia _é de \JOO metros ; a pa r·t ir da p t·aca, que 
se acha a 1.134,8;:, me tros ac •ma elo UIVe i elo ma r desce- se 
constantemente em lade iras ma is ou menos in clin'aclaa, até 
á. ponte ele Nl ari lia , qull está a -L. 070,79 metros acima do 
mvel elo ~a t· , h avendo en·tre esses dous pontos urn a clitre
rença ele mvel ele 64.m,06; ela ponte de .Marilia ao Alto da. 
Cr uz tem- se uma clifl'erença de n ivel ele 76m,60 . A parli r do 
Alto da Cruz vai- se por ladeiras pouco inclin adas a té á 
rgreJa do Padre F ari a, em cujo atrio se er gue um magní
fico cruzeiro feito elas rochas elo Itacolomy . A porção ela 
freg . , compreh endicla nas raias da cidade, ·tem, a lém da 
matriz, as igrejas de S . Francisco de Assis, cujas obras de 
talha fo ra m executadas por um aleijado qtw, por fa lta do 
ante- bt·aço, atava ao braço o cinzel' com que Lraba lbava ; 
das Mer cês dos Perdões , de Santa Eph igenia do Alto da. 
Crttz , e as capellas do P adre Faria, Dôres, S . João. Santa 
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Anuo. e 'r aqmwal. Ha na ft·eg . , na parte ela cidade, a Es
cola Normal, a da Bat'l'a, Al to da Ct•uz, Padre Faria , 
duas nas visinhanças ela m .. ttriz e uma no mon·o de So.nta 
Anna . A parte, propriamente cht cidade, excl nidos 0 3 bair
-l' os, co nsLa ele 6:í0 l'ogos com cinco a seis mil almas, elevando- se 
mais 011 menos a 5JO a lmas a pop . cll)s ba irros . Stio H l iaes 
desta matt·iz a s capúias ele Santo AnLon io ela Chapada, 
de SanLa H. i ta, ele N. . dos Praze res elas Lavt•as Novas, 
e Sa lt J . AO'etlcia do co!'l'eio. O commercio co nstste em 
assucat·, cafci, at·rvz, t o:.~ •)inllO, farinh a ele milho e ele man 
dioca, f ij i.i:~ , m ilho, f•tuô. mimoso , aguardente, raparllll' a e 
sal. Sobrd sttas d ivisas vide, entt·e o 1tras, as Lets Pr on . 
n , 472 de 31 el e ma io <.le 1850 (al't . XXXIV) . n . il9 ) ele 
'23 de julh·1 ele 18 1 (al' t . VIII) e a . 13r ele 14 ele no
vembt·o ele 18G6. 

ANTONIO DI AS . Riacho elo Eslaclo das Alagôas, b:mha 
n.o S . a vi ll <1. c!J P or to ele Peel t•,ts e clesagna ao ocea no . 

ANTONIO DIAS A BAIXO (San to). Pat·oc hia elo Estado 
cl~ M 1~1 as Get·nes, ao m ~m . ele It:1b ira, na m:.trge m esq. do rio 
PH·ac tcaha . Omgu N. S . de Nazat·eth e diocesse de Ma
I' ianaa. Foi Ct' aacla freg . pela Res. de H ele j tüho de :1882. 
Os habs . , em numero de 5.00l, siio ag l'icll l tores e ct•Jado
res . T em dttas esch>. puus. de inst. prim., llm a das quaes , 
a do sexo feminino, creacla pelo a rl. II ela Lei Pl'ov. n. 2036 
rle t o ele dezembro de 1873 . SJbre s uas divi sas Tide ar t. I cb 
Lei Pl'ov. n . 2906 de 23 de selembt·o ele 'L882 e n . 2622 c1 7 
ele janeiro de 1880. 

ANT ONIO DO A LTO (Santo). Arraial elo Estado ele i\li nas 
Geraes, no nutn . de Bo.rbacena. 

ANTONIO DO I MBITUVA (Santo) Log. do g staclo elo 
Pal'aná, no Campo elo Cupim. Ele,·aclo á. co.tegoria _de 
paroch ia pela Lei Pt·ov. n. 44 1 de 21 ele fe t•et•en•o ele 1816. 
'l'em um a es~h. publ. ele inst. p t· uu. cyeaelo. p. la Let P rov . 
n . 3D:i de H tle o.I.Jr il de ·18/<1 . Vide Imb~tL~vc~ . 

ANTONI O DO J ACÚ (Santo) . Ant ig·a cap lla ela fr eg . ele 
Sltnto Ama1·o ele 'l'aquaraLinga :. no Es~aclo ele Pet·nambuc~ . 
Foi et·ecta em matriz com o.. 111 vocaç<w de SanLo Au totn.o 
de Jacar ariJ. p3lo art. I da Let Pt·ov . n . 1364 ele 8 ele abnl 
de 1879 . Vide Ja.ow·r;r,ní, , · 

. ANTONIO DO M ACH ADO (Santo} . Cidade e mua. do 
Es tado ele Minas Gera.es, na com . elo se· t nome, collocada sobre 
uma colli na, cercada por altas 1;10n to.n has e ladeada ao nascen_Le 
pelo rio l\Iacllaclo. « Data d J fun cb anno ele 181? a fu 11 ~laçao 
deste Jogar, a qllal fo~ iniciada pelo tenente Antomo ~foretra de 
Souza e Joaqttim Jos~ dos 'anLos, sau do o patruuonw ele u? ve 
alqueires, ainda não extiuct , doado por .D . A_nno. l\Iargan.cla 
J osepha ele Macaclo . A l icença para a ed dicaça0 da 1·especiJ vu 
en-re ja foi concetliela p8t' ordem elo c\i o~es:~ no D. Matheus de 
AlJreu P ereira.. Diz-se q!.!e o nome· el logar prende-se .ao facto 
ele tet•em os sens cles co 6r ido l'e" p3rcliclo um machado .Junto o_u 
dentro do r io ass im conhecido, e que pas;;a a meLO ktl. ma ts 
ou me aos ela pov . Ü> fttnéladores elo logar resol ve ra m collo
cal- o sob o pa~rocinio ela Sacra Família Jesn> iYiar •a Jooé ; 
cn Lretauto, pot· tim voto elo capitão ele ordenanças. Antonto 
Joaquim Pereira ele Magalhães, l'oi collocaclo.na egl'ep da]JOv . 
a imagam de Santo Antonio, antes de o se t·em as dos p<telt'oeu·os 
escolhidos , que só em 1833 foram obtidas : - da1u o cos
tume do povo em cl istin.,. .ti r o lo'~'a l' pelo nome ele Santo Antonio 
'lo Machaclo, co m q ue, ]uutam~ute com o de, 'acra Fa.milia, é 
.CJuhecido no mllndo o!licial ». Simples capella pertenceu es_sa 
p1v. á f t .. g. de S. José e Dores ele All'enas pelo art . "\' II 
ela Lei Prov. u . 17 1 de 23 ele mal' .;o de 1840. F oi ele,•::tela 
a curaLo pe!a Provisilo ele 5 de ao·oslo ele 1852, a pa rochia 
pela Lei P rov . n . 8)9 de 3 d~ j ulho 

0

de 1857 a vi lla pelo art. I 
da ele n .. 2li3 l ele 3') ele novambt·v de ISS)'e a cidade peh ele 
n. 276[) de 13 rle set mbro ele 188 1, que igLtwlmen te incor
porqtt-a á com . elo Jacu lly . T em cinco as i~ mil habs.; duas 
esc!Js . publs . de inst. prim. Agencia d 'l cor reio . Lavom·a de 
ca!'é, algoclão e ceraaes, que produzem abttndan!emente , C'::ia
Oiio de gado vaccam e sumo. I ncluslria ele li.aç<W ele algoclao . 
Além ela en· t•eja matriz, possuP. a de N. S. elo Rosario, e uma ca
pel linha cons'an- raclo. a Santa CL'Ltz. Seu mun. foi installa clo em 
23 de se tem bt·o" ele 1883 e ct•eaclo o foro civil po ,. A c to de 11 ele 
outubt•o elo me>mo a nno ; é cons tituída pelas fl'e~s. ela ~idade, 
ele N . S. elo Cal'JUO ela Escaramuça e ele S . Joao Baptista elo 
Dom·adinh o . Cl)mprehende diversas. povs: entl'e. as quaes as 
denomi nadas : Alclêa Doce, Papagato, Rtta, Catxeta> e Fer-
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nandes . Sobre s ua_? divisas vejD.m-se as Leis Provs . n . 99! de 
27_cle JUnho ele 18il9 (:ut . I § IJI) n . :1905 de 19 de Julho de 
1812 (2-rt. l !I § II), n. 2085 ele 24 cl~ dezembr o ele 1874 (ar t . II ), 
n. 33il5 ele 10 ele Olltubro ele 1885 (a l' t . II). Foi Cl'eacla com, 
por Acto ele 10_ ele maio ele 1893 e classificada de ·P euLrancin. 
pelo Dec . n. '1lil de 31 elo mesmo mez e anuo , 

ANTONIO DO MA NDA S AIA (Santo) . Anti"'a pov . da 
com . ela l\Iaclre de Deus; no Estado de Peru am buco ~ 

ANT ONIO DO MATTO VER DE (Saulo). Passou assim a 
den?rnttl:w-se o cl!s t . ela Rapadura do termo do Rio Pa rdo : 
no Estado ele i\ltuas Gern.es . Vide . jl{r;r,tto Yc1 ·dc. · 

ANTONIO DO MO NTE (Sa nto) . Cidade elo Estado de Minas 
Geraes. Vide . Inhaú.m c~ . 

, ANTON IO . DO ~ONTE ( an to). Set·ra do Estado ele i\linas 
Gemes, t·amtli.caç<w septentrional do ,.,.rupo ela Serra elas 
Ver~c ntes . Ser ve, como a sel'l'a Negra, de elivlsn. enll'e o rio 
Pa1·a e o alto S . Fl'ancisco (Gerber .) 

A NTONIO DO MONTE (Sa nto). Ribe irão elo Estado de Minas 
Geraes , r ega o :nttn. do seu nome, hoje Inllaúma . 

ANTONIO DO MURIAHÉ (Santo) . Assim clenom inava- sa 
a parochJa de Santo Antonio elo Ca ma puan, no Es Lado de Minas 
Geraes . Vide Camc&pucm. 

ANTONIO DO PE•;:tUI (Santo) . Dist. elo mun. de Pitaun-uy 
no Es tado de i\linas Geraes. Vide P equi. " · ' 

ANTON IO DO PINHAL (Santo). Serra do Estado de 
S. Pa ulo, no mun. ele Pinclamonlla ngaba . 
~NTONIO DO P ORTO (Santo) . Dist .' et•eaclo pelo art. Il ela 

Let Prov. n . 2175 ele 19 de sete mbro ele '1881 no muu . da cidade 
do Tul'vo, no Estado ele Minas Gel'aes ; co m duas eschs . publs . 
de iust . prim . , uma elas quaes creacla pela Lei P rov . n . 3?1, 
de H de outttbt•o de 1 84. 
ANTO~IO. po RIO DAS MOR T ES (Santo}. Dist . elo muu. 

cl~ S . Joao cl E l-Re t, no Estado de Minas Geraes . Suas te t·ras 
s~o de,excellente cultur~ e seus campos magnillcos para cria!.. 
çao . E ban.h~clo p lo t•to das l\Ior tes Pequeno , que recebe di
versos rt be!l'oes . Possue uma capell<t e é ser vido por quatt·o 
estt•adas . 

ANTONIO DO RIO FEIO (Sa nto). Capelln. do mun: de T a -· 
tuhy, no Es tado de S. Paulo. 

ANTONIO DOS ANJOS (Santo) . Laguna do Estado ele Santa 
C!'tll artna . «E' a mais impol·tante elo Estado e acha-se a '112 
ktls. ao S. da cidade elo Des ter l'o. Divide-se em tres, comcLuantô 
se co~funclam suas ag]las . A pl'imeira, vul"'ar mente chamada 
ela Ctdacle, abre-se em uma extensão de io kUs. de compri
mento sobre quatr o ele Lu·gu t•a, clescle a bar l'a até ás pontas ela 
Cabeçuda e Laran geiras. A segttnela, conhecida pelo nome de 
Imat·uby, é a maior, tem 13 kils ; cle comprimento sobre seis ele 
hrgul'a, a t ercei ra com 15 klis, ele compr imento sobre seis elo 
la t•gura estende-se desde as pont:J.s do Pexet·r il e do Estaleiro 
ate í1 embocdattt'a do rio Una, e toma o nome ele Villa Nova. 
O pel' imet L' O ele locla a laguna é ele 56 kils .» (Henrique Boiteux). 

ANTONIO DO SAPATUHY (San to) . Arraial elo Estado ela 
Bahia, no !;ermo ele i\{aragogipe ; com duas eschs . pttbls . de inst. 
prim. Vide Sap:~tnhy . 

ANTONIO DOS CRIOULOS (Santo) . Assim denominava-se 
a üliigamen te a actual fr ?.g. ele Sa nt o Antonio do Ch iaclor; no 
Estaclo de Minas Geraes . 

ANTONIO DOS NAVEGANTES (Santo) . Arraial do 'Estado 
da Bahia, no ·ter mo do Rosario elo Orobó ; com ~ma esch . 
pttbl. de inst. prim . , creada pela Lei Pt•oY . n . 203:J de23 ele 
ju lho cle' 188) . 

ANTONIO DOS POBRES (Santo). I nvocação ela .capell n. 
ex istente n'llma pequena pov. , que fi ca a menos ele sels ktls._ 
ela ciclacle do Rio Preto; no Estado ele l\Itnas Geraes . ~ 

ANTONIO DOS SANTOS. Log. elo Estado d~ ~io ele Ja. 
neiro na estt·aela ctue da cidade de Canta~allo vat a fr eg . de 
N . S: ela Conce ição, passando pela ele N . S · elo i\ lo n te do 
Carmo. 

ANTONIO DOS S ANTOS . Log . da ft•eg. ele Roças Novas,. 
no Estado ele Minas Ger aes . A Lct Pro v. n ·. 3396 de 21 de 
julho dll 18S6 creon ahi um a esch . publ. ele mst. prt m . 
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ANTONIO DOS SANTOS. Log . do Estado de Minas Geraes 
na freg . de S . José da Lagôa , sobre o rio das P acas, na estrada 
que ela cidade de Itabira segue para a freg. da S. Miguel do 
Piracicaba. 

ANTONIO DOS TIROS (Santo). Parochia do Es·tado de 
Minas Geraes . Vide Ti?·os . 

ANT9NIO DOS VALLASQUES (Santo). Arraial do E stado 
da BahJa; no termo da Itaparica . · 

ANTONIO DO TIMBÓ (Santo). Arraial do Estado da Bahia, 
no mun. do Conde ; com dua s eschs. pttbls. ele inst. prim., uma 
das quaeo creacla pela Lei Prov. n. 1.450 ela 10 d~ março ele 
i875. 

ANTONIO E ALMAS (Santo). P a t·ochia do Estado do Ma
ranhão, no mtlll . ele Alcautara. Diocese elo Maranhão . Foi 
creada pela Prov. Régia ele 7 ele novembro de 1.805. Tem 6 .650 
habs. 

ANTONIO ESTEVES. Rio do Estado elo Mara11hão, na ilha 
deste nome . F órma com o rioS. João o denominado igal' apé da 
Villa . 

ANTONIO FELIX. Pequeno rio do IJ:stado de Santa Catha
rin~, desag·ua 11 0 ca na l ou rio S. Fra ncisco, que separa a ilha 
des te nome elo couti.nente. E ' estt·eito, tem pouco fundo, e só é 
navega va! no espaço ele tt•es.kils. · 

ANTONIO FRANCISCO. P equeno rio elo Es·taclo ela Bahia, 
aff. elo Itanhem, no mun. ele Alcobaça. 

ANTONIO GOMES. Ribeirão do Es tado de Ma tto . Grosso, 
das a..,.ua no rio Paragt1ay, 25 kils. abaixo das Tres B:uras. O Dr. 
S. d~ Fonseca (D·ioo. ci't .) diz: <<Ribeirão que alfiue á margem 
esq. do Paeaguay en·tee o elo Brumado e o esteeito dos Bugres». 
• ANTONIO GONÇALVES. Serr.ote do Estado de Pernambuco, 
no mun. do Al·tinho. 

ANTONIO GONÇALVES BORGES. Ribeiro do Estado de 
Minas Geraes , a ff. do rio Gloria, n o mun. do Cara ngola . 

ANTONIO GRANDE (San·to). Pov. do Estado elas Alagôas, 
no mun. do Camuagiba, j Ltnto á foz elo rio de seu nome, 42 kils. 
a NE. da cida de de Ma ceió . 

ANTONIO GRANDE (Santo). Rio do Estadod as Alag ôas; 
nasce p~rto da serra da Mariquita, separa a com. do Camaragibe 
da da cápital, ba nha ndo as povs. da Jetituba, Fot•migueiro, Qui
tunda e Barra de Santo Antonio Grande e entra no oceano aos 
9° 26', ele Lat. S . pt·oximo da pov. a que dá o nome. A navegação 
dessa rio é quasi sempre feita em jangadas. E' n a vegava! perto 
da 24 kils. por peque nos vapores q l1a não demandem mais de 
quatro palmos de agua, podendo livremente entrar as barcaças 
até o Quitunde, 18 kils. da barra. Entt•e seus kibs. notam-se o 
Castanha e J etitt1ba pela margem clir,, o riacho das Varas, 
Unussú e o Riachão pela esq. Possue a cachoeira ele Santa Helena, 
distante 12 kils . ela serra J\1ar iquita. Dão-lhe um cul'so de 42 
a 45 kils. 

ANTONIO HOMEM. Log. no mun. de Baependy elo Estado 
da Minas Geraes, sobre o rio Verde. Ha ahi uma ponte. 

ANTONIO a'OAQUIM. Chapada no mun. de Santa Luzia do 
Estado de Goyaz (In f. lo c.). 

ANTONIO JOAQUIM. Ribeirão: do Estado de S. Paulo, aff. 
do rio Buquira . 

ANTONIO MIRIM (Santo). Log. do Esta do das Alagoas, na 
costa do oceano, entre a ponta Verde e a barra elo Camaeagibe . 
E' pouco habitado e nada offerece ele nota vel. 

ANTONIO MIRIM (Santo). Rio elo Es tado das Alagoas, na 
com. ela capital. Nasce ao S. ela sért·a elo Ot1ro e, depois ele um. 
cueso ele 36 a 40 kils., desagua no oceano abaixo da pov. de 
Pioca ou Ipioca, que lhe fica á margem esq . E ' engeo~sado pelo 
riacho ela Saucle, 

ANTONIO MOREIRA. Log. e corrego do E s tado ele Minas 
Ger aes, no mun. ele Juiz ele F óra . O carrego clesagua no rio Pa
rahybuna . 

ANTONIO PEREIRA. Parochia elo Estado ele Min as Ga
ra.es, no mun. ele Ouro Preto a H kils . ao NE. ela cidade 
ele. ~Iarianna, a cnja diocese 'pertence . Orago N . S. ela Con
cetça?· O tttulo ele pa rochia foi -lhe concedtdo eli). 1753. 
Reban:acl~ dess ~ cathegoria em 1832, foi restaurada com 
seus anttgos hmites pelo art. II da Lei Prov . n. 184 da 
2 ele a bril de 1840 . Existe em ttm mon·o proximo a essa freg. 
uma gruta natural ·trausformacla em capella, consageacla 
a N. S. da LaJ?a, no,tecto ela qual, I).U e é de pedra calcarea, ha 
multas s·ta lactrtes . Em seu terrrtono encon tea- se ouro e bas
·tan Le ferro. Tem duas escbs. publõ. deiust. prim. Agencia elo 
correio. 

ANTONIO PEREIRA. Corrego ele ]!;s tacla ele Goyaz, afl:'. 
ela margem esq , do ribeirão Alagaclo, trib . elo rio Corumbá 
(In f. loc. ). Do mun. de Sa nta Luzia nos faze.rn menção ele otrteo 
corrego desse nome, aff . do ribeil'ão Jacobina, trib. do rio 
Corumbá. 

ANTONIO PINTO MONTENEGRO. Cot-rego do Estado 
de Minas Geraes . Vide 11!lontenegJ·o. 

ANTONIO PRADO_ Nttcleo colonial elo Estado eleS·. Paulo, 
no lagar denominado Ribeirão Preto A bcõixo, mun. do R ibeirão· 
Preto, á margem ela E. ele F. Mogyana, a clous kils. da cidade· 
daquelle nome, em.terr:eJ?-oS cedidos pelo minis'terio da fazenda. 
Sett povoamento fo1 tmctado em 3 de junho ele 1887. Fora m alli 
projectados 248 lotes, dos quaes tem sido medidos e demarcados. 
110, abrangendo a área de 10.67<!,400 ms. qa., havendo ainda 
por dividir a área approximada ele 3.515.600.000 ms. qs., in~ 
clusive os terrenos destinados a 114 lotes urbanos ela séda. 
Encontram-se nes te mwleo ·tet•ras excellen tes para o cafe e 
cereaes, e a sua topogt•aphia presta-se ao emprego dos instru
mentos aratorios os mais aperfeiçoa dos. O progresso do nucleo 
exige a construcção de uma estrada qtte o communique clirecta
mente com a cidade elo Ribeirão Preto, em cuja clit'ectriz acha-se 
já construicla uma boa ponte sobre o t•io do mesmo nome, sendo 
tambem necessaria a consLrucção ele caminhos entre os lotes co· 
loniaes. O nucleo tem uma boa cas<JJ para recepção dos colonos 
e póde coutet· uma população ele 1.500 a lmas. . 

ANTONIO JOSÉ. Garganta que divide as aguas do Aca
rahú das do Camocim, a 48 kils. ela cidade elo Sobral, no Estado ' 
do Ceará. Acaba ahi a 2a e começa a 3a secção da E. de F. do 
Camocim a Sobral. 

ANTONIO PRADO. Nnc1eo colonial do Estado do Paraná, 
fundado em terrenos ele lavoura ob·tidos por compl'a e situados 
a 18 kils. da cidade ele Curityba, na paragem denominada 
Arrttda, do quarteirão ela Cachoeira e inaugueaclo a 15 ele 
Agosto ele 1886. Acha-se esse nucleo nas mais favoraveis con
dições para desenvolver-se, pois es·tá situado em terras ele ex
cellente qualidade. Confina com o florescente nucleo S. Ve
nan.cio e liga-se a Curityba por uma boa estrada ele rodagem. 
Acham-se localisaclos nelle 265 habs., sendo 133 polacos, 99 
italianos e 33 brazileiros. 

ANTONià PRADO. N ttcleo colonial do Estado do R. G. 
do Sul, na margem dir. elo rio das An·tas , do l ado da ex-colo
nia Caxias. 

. ANTONIO PRADO. Estação da E. de F. Leopoldina, no 
Estado de Minas Gel'aes; no prolong-amento elo ramal do Mu
riahé, com clirecção ao Manhttassü, no a lto da serra divisoria 
das aguas dos rios Gavião e Carangola 13 ks., 3~0m distante 
da estação de S . Manoel, e a 158 elo Po~·to Novo do Cunha; a 
302m,653 de altura acima do nível elo mar. Foi inaug-urada a 
25 ela janeit·o de 1886. No trecho entre as estações de S. Ma
noel e Antonio Prado são notaveis um córte de 22m, 5 ele altura, 

ANTONIO LOURENÇO. Morro elo Estado ele S. Paulo, no 
mun. de S. José do Parahytinga. 

ANTONIO LUIZ. Log. do Estado de Minas Geraes, no 
mun. de Diamantina, sobre o rio Jequitinhonha. Ha ahi uma 
ponte. 

ANTONIO LUIZ. Col'l'ego do Estado de Minas Geeaes, no 
mun. cleManhuassú. 
- ANTONIO MANOEL. Si·tio abundantissimo de castanhaes, 

na margem do rio Jacunclá, mun. de Melgaço e Estado do Pará, 

ANTONIO MANOEL. Corrego do Estado de Minas ~eraes, 
banha o mua _ ele Abaeté e ctesagua na margem esq. do r10 deste 
nome (In f. loc.) . 

1 cubando 50.000 metros cubicos, e a ponte elo Gavião de 30-
me·tros de vão, cuja s npers·trnctnra metalH.ca é elo systema 
Prat, com as cordas super iores e mon ·ta~n·tes de colum:nas 
Phcenix, co.na·truida nos Estad0s Unidos. 

ANTONIO REBOUÇAS. Nucleo colonial elo Estado do 
Paraná, n0 muu. ela Campo Largo. Está emancipado. Foi 
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fundado em 1878, a 19 kils . da capital. Tem (1889) uma _pop . 
de 282 nabs . sendo 160 italianos e 122 brazileiros, que cult1_vam 
vinho, milho, feijão, centeio e batatas. Possue uma egrep e 
uma esch . mixta . 

ANTONIO RODRIGUES. Serra do Estado de Minas Ge 
r aes, no~mun . de Ayuruoca . 

ANTONIO RODRIGUES. Ilha no rioS . Francisco, !la parte 
deste rio comprehendida entre a ponta do Aracaré e Pu·anhas, 
proxima das ilhas elo Major Leandro e ela Cut1a . 

ANTONIO RODRIGUES. P orto no rio elas Velhas, na freg. 
da Lagôa Santa e Estado de Minas Geraes. 

ANTONIO VAZ . Ilha elo Estado ele Pel'llambuco. no mun. 
do Recife. 1ella edificou Mauricio de Nassau o r ico palacio, 
denominado F1·iburgo, cuja planta e perspecl iva podem ainda 
ver-se na obr a ele Barleus, Historia do B>·azil Holland~z, de
senhadas e gr avadas por Francisco Post. Foi esse magnífico 
palacio quasi destruido quando , a 29 de agosto de 1645, o su
premo conselho hollanclez determinou o arrasamento ela cidade 
de Mauriceá ou lHauricia, bairro hoje de Santo Antonio e 
S. José (Recife) . No mesmo local do palacio ele F riburgo e1•gue-se 
actualmente o palacio do governo . 

ANTONIO VELHO. Serra do Estado de Minas Geraes; na 
ú·eg. do Descoberto e mun . de S. João Nepomuceno. 

ANTONIO VICTORINO. Ilha do rio S . Fl·ancisco, na parte 
deste rio comprehendida entre a ponta do Aracaré e Piranhas, 
proxi ma das ilhas denominadas Lagamar e José Ignacio. 
~ANTUNES . Pov. e serra elo Estado de Minas Ger aes, no 
mun. de ItajLlbá. 

A NTUNES. Pov . elo Estado de Minas Geraes, na freg. do 
Senhor Bom Jesus dos Afflictos ela Canna VeL·cle, m un .de Campo 
Bel!o. 

ANTUNES . Pontal situado na costa do Estado das Alagôas. 
Fót"ma com o pontal de S. Bento a enseada da Bat'l'a Grande. 

A1i!TUNES. Con ego elo Estado ele S . Paulo, bA.nha o mun . 
de Tatuhy e desagua na margem esq. do cot'l'ego da Allellüa, 
aff. do rio Guarapó !In f. loc. ). 

ANTUNES. Arroio do i];stado elo R . G. elo Sul, corre pelas 
di visas elo mun . ele Pira tiny, e desagua no arroio deste nome. 

ANTUNES . Ribeirão do Estado de Minas Gel·aes , trib . do 
rio Sapucahy grande . 

ANUIRÁ. Abaixo da con.fl. dos rios Ararandeua e Suru
b ijú fica a a ldeia elos AmanaJés, denominada aldeia de Anuirá, 
extincta missão ele S. Fidelis ; no Estado do Pará, 

ANUIRÁ . Igarapé do Estado elo Pará; clesagua na mar
gem esq. elo rio Capim entre os igarapés Assahy-teua e Siril·y. 

ANUIRÁ. R io do Estado do Pará, aíf. elo Caeté. 
ANUMAN. Lago na margem dit•, elo rio Madeira. aJl". do 

Amazonas . 
ANUR Y. Igar apé que desagua na margem dü·. do rio Purús, 

abaixo da foz do Ac1uiry. E' ele agua preta e tem muitas malo
cas de in di os !Iypuri nás. 

ANURY. Lago do Estado do Amazonas, no 1o districto do 
termo de Codajás. 

ANURY-ASSÚ. Log. no termo de Codajás elo Estado do 
Amazonas; com uma esc h. publ. de inst. prim., creada pela 
Lei Prov . n , 746 ele 12 de Maio de 1887. 
ft ANZOL . i\Iorro do Estado; do Rio de Janeiro, no mun. do 

dãrmo. 
ANZOL illstr~ito ou canal na lagoa A1·araama do Estado 

do Rio de Jane1ro. 
[!'- AOAQUIS . Inclios do Estado elo Amazonas · habitam as 
margens do rio Ut:aricapará, tri_b. do ,Uraricoera'. No R elat . 
sobre os rios UrarlCoera e Urartcapara , apresentado pelo Dr . 
Dyonisio Evangelista de Castro. Cerquei r a, em I4 ele outubro de 
i 882, lê- se o segLün~e : «~o ~a 21 (de S~tembro) ás 1.0 horas 
chegamos ao igarapé Ua1paru, onde ex1ste uma maloca de 
índios Aoaquis . Receberam- nos bem, dando- nos com a s~a 
franqueza pecul iar os productos ele sua~ ro~as e recebendo mm
tos brindes . Disseram que fomos os pnmeu·os _brancos que che
garam a~é áq uelle Jogar . A maloca elos Aoaqllls é uma grande 

casa cylindrica com uma só abertura e corôada por um tecto 
conico muito alto . Ahi mora toda a tribu que compõe- se de 18 
pessoas . _ill'o Ç[U_e r_esta desta nação perseguida e dizimada por 
seus terr1veJs JDrmtgos os ferozes Maracanãs. A maloca é uma 
praça com um a palliçada intêrior onde se vêm dispostos sobre 
os giráos os arcos sempre tesos e granel numero ele fl echas.» 

APÁ. Iga rapé do Estado elo Maranhão , aff'. damaL•gem dir . 
do rio Gurupy. (C. Mendes). 

AP A . Rio do Estado elo Matto-Grosso, na fronteira da Re
publica do Paraguay . Nasce na serra de Amambahy e lança- se 
no rio Paraguay pela margem esq., depois de banhar os presí
dios de Bella Vista e S . Carlos. E' formado por dous braços prin~ 
cipaes, cujo maior é o Estr ella , em cuja ori gem a com missão 
clema rcadora de limites, com o Paraguay levantou, em 30 de ou
tubl'O de 1874, o seu primeiro marco divisorio e o segundo em 29 
de agosto ele 1875,na confl. com o outro braço,aos 22o 4' 40", 3 de 
Lat . e 13° 10' 39",5 de Long., na distancia de 3.3JOm do passo da 
Bella Vista. (Relat. do coronel Ruf. Galvão.) A linha limiLrophe 
segue pelo alveo do Apa até sua foz, onde está assente o marco 
braz ileiro aos 22° 4' 45" ,2 ele Lat. e 13° 48' 41",20 ele Long. Re
cebe muitos tribs . entre os quaes o Pedra ele Cal. E' tambem 
denominado Pi,·ahy ou Nighy pelos Guaicurús. O Barão de 
Melgaço ass im descreve esse rio no seu Diooiona>·io : " AP,t ou 
APÁ..- ( Apa-Pinighy em língua dos Mbaiás). R io que serve de 
limiLe entre o Brazil e o Paraguay . Outr'ora d ive rsos geogra
phos o denominavam Rio Branco ou Cor1·ente.< . r asce na serra 
do Amambahi. Sua pri ncipal e mais oriental or igem está na 
L a t. de 22• 5' e Long . de 57° 55' O. de Pariz (J2o 301 O. do Pão 
de Assuca r). E stá mui proxi.ma elas cabeceiras do rio Miranda 
e da dos Dout·ados, a fls . do I vinheima . Corre o ri o ao rumo 
geral de O. e cahe no Paraguay na Lat . de 22o õ'. Não dá na
ve o-ação aproveitavel mesmo para canoas. Pelo lado do Brazü 
amuem nelle, não longe das cabeceiras, ÓS ribeiros elo Lageaclo, 
T apera, Taqual'Ussú e elo José Carlos . e mais ad iante 
o ribeirão ela Peclm ele Cal. O governo parag uayo estabe
leceu na margem esq. umas 12 guardas ou postos 
militares para preven ir a incursão dos inclios Guaicurús 
oa Mbaiás . O Apa foi minuciosamente explorado pela com
missão demarcaclora ele limi tes em 1872-1873. Com 34 horas 
de navegação a remos, mas praticavel lambem para pequenos 
vapores, chegou-se á primeira cachoeira; com mais 11 horas 
dà marcha alcançou- se a gr ande cachoei ra ele Santo An tonio, 
distante da foz 96 kils. A subi:la deste rio é cheia de riscos . 
Dalli ao forte de S . Carlos, d istante 42 kilo., as unicas clifficul
dades que se encontl·a ram foram troncos de arvores, que 
obstruíam o rio. E' ainda praticavel a navegação até á guarda 
do Quem- Vive, 96 kils. ac ima do forte . Collocou-se um marco 
na foz, na margem clir. ou brazileira, no por to que se chamou 
Santa Maria, na Lat . ele 22° 4' 45" e 14o 48' 41" O. do Imperial 
Obsel·vatorio elo R io de Janeiro. Collocou- se outro na bifllrca
ção elo Apa com o illstrella, um pouco acima elo passo da Bena·~ 
Vista , em 22° 4' 4011 de Lat . e i 3o 101 39" ele Long.; e um terceiro_ 
n a cabeceira elo Estrella na serra de Am ambabi, 14 kils . distante 
da colonia elos Dourados, por 22o 16' 3911 de Lat. e 12o 391 2'1 

ele Long. Conta-se ela foz do rio á bifurcação do Estrella 330 
kils . e elahi á cabeceira priucipal do mesmo Estrella 119 
kils . Desde o fim do seculo passado (1792) hav iam os hespa; 
nhoes fandado o for tim de S. Carlos, cons tr uido de pedra e cal
e mais ao N. o presídio ele S. José, que em i ele ja11eiro de 1801 
foi tomado e destruido pelo com mandante de i\limnda, em re
presalia do a taque do forte ele Coimbra em setembro antece
dente. Em 1811 estabeleceu-se um posto nosso na margem d1r . , 
mas logo em começo de 1812 foi abandonado por causa das 
diffi.cnldacles de commu-nicação com Miranda , impedidas pelas 
chuvas . que tornar~tm o cam inho intransitavel. - Este rio fo1 
r econhéciclo 'minuciosamente em 1872 pela commissão clemar
cadora de limites. Os exploradores gas·tar am dons mezes 
desde a barra até a foz do rio Pedra de Cal, tendo de 
vencer difficeis e perigosas cachoeiras e muitas corredeiras, ua
ve<>ando em xalanas, em que cabiam apenas quatro homens . 
Re"conheceram que o braço que tem maior porção de ag~a é o 
Estrella, que co n.tl.ue no Apa , acima de Bella:- V1sta ._» 
« APA (Rio). Ou Apá, que é como se devera pronunc1ar, po1s 
assim o pronunciam os guaycurús: nasce nos morros de Ta
quarapitan, ramo norLe occ.ident~l d!l" serra ele An~anvahy, de 
dons principaes braços, CUJO maiOr e o Estrella, ortgmado aos 
22° i6' 3911 3 Lat. e 12° 39' 111 ,80 O. do Rio de Janei.t•o ; em con
travertentés com os rios de Miranda e dos Dourados. E' o Pi
>·ahy (er radamente Perahy) dos antigos, Apá-Nighy dos Guai-
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curüs, ou Ap{t- cainighy, voz que r1uer d izer t·ío elas Ema~. Os 
hespanhoes pretenderam que élle set· ia o Co!Tcntes e mesmo o 
Rio Blanco, que depois colloca·ram em ft·ente ao fot·te Olympo. 
Recebe as agu.as dos ribe irões rht IJ:sl.rell a, Lageaclo, ela Tapera, 
rlo Gab t•íel Lopes , elo Tar1mu·ussü, elo Sombrei ro , ele José Car
los, elo Ot~t·o,. el~, Pedra ele !J1tl, 'l'aq uary e Sire na n ~t margem 
cltr . ; iqm 1111, I aquary, I ta, Negr o, Galeano . Formoso, Haq11y, 
Quem sabe, Tou ro Passo, na margem esq . Faz parte dD. d i vi
sor ia ele limi·tes en tt·e as Republ i~as do Brr,zil e Paraguaya, 
demarcada em 1872 pelas com tmssões de lim ites, brazileüa 
d iri gida pelo coronel de e '• genh eit•os bacharel Rllfino Enéas 
Gustavo Galviio, depois Visconde ele i\:Iaracajú e a pa ragttaya 
pelo· Capitão de Frao-ata D. Domingo José de OrLiz. Os marcos 
acham-se collocaclo"s o pr imeiro nas origens elo Estrella, aos 
22o 16' 39" 3 snl e 12o 39' !1.",80 O. ; o segundo na sua foz , aos 
22o 4' 40" ,3, S. e 13o 10' 39" ,õ O. , 3 .300, m. ac ima do Passo ela 
Boa Vista; e o ·tet•cei ro na foz elo Apa, vmdo . a linha pelo 
meio do al veo elo rio, aos 22° '1' 45" ,2 S . e 13° 48' 41" ,20 O. Seu 
cmso é de cerca ele 400 kils. em rumo E. O., sendo qne 
s6mente ela ba rra elo Estrella foram med idos 329.680 m. 
até a confiuencia no Paraguay, onde tem ele larglll'a 221 /2 m. 
Na margem paraguaya tinham no começo do seculo oshespanhoes 
um fortim, o ele S . J osé, armado com duas figuras caronaclas. 
Em setembro ele 1801 sahil·am os hespanhoes com o governa
ÜOl' ele Assumpção D. Leanclt·o Pcibera a atacar em plena paz 
inesperada e cleslealmenhe o fo r te Malta-Grosse nse de Coimbra,, 
que l1eroica mente se defendeu, sob o commanclo elo illustre 
cor onel Ricardo Franco . Inteirado o com ma ndante do presid ia 
ele Miranda dessa aggressilo, foi, em represa li a a tacar aq uelle 
fo1·tim assalto n-o e: o reduziu a cinzas no 1° ele Janeiro ele 
1:302 . Era e.sse com ma ndante o te nente F ra n0isco Bodrigues elo 
Prado sabiu ele :M iranda em 19 de dezembro com 54 soldados 
e cerc~ de 300 guayacurús, a, 29 atr avessou o Apú, e no di a 
seo-uinte m andando recollh ecer o terreno para assaltar no 
ul?imo dia. do anno, tomou suas disposições. I resent iclo, porém, 
pelo inimigo, não houve remedio se não precipiktt' o assa lto, 
monen elo no com ba·te o commandan te do for te e q ll atro sol
dados, sendo aprisionados 26, elos quaes um a lferes e 10 
praças feri das . (Parte otncia l ele P t·ado ao Capitão General 
l\Iontenegro) » Dr. S . ela Fonseca. D icc. cii;. 

APAMÁ. Tribu sel vagem elo Esta do elo Pará. Habitou a 
an tio·a ft·e g::ez ia de Almeil'im . Atfirmam uns qne e li a extin
"nin':se, asseverando outros que retiron- se para o rio i\1aicurú, 
~o dist. de Mo n te Alegr~ . H a nesse Estado um rio com o mes
mo nome. 

APANANI. Aff. mais notave l do rio Jary, no Estado elo 
PariL Vem elo NO . ; é muHo encachoe iraclo, mas navegavel 
por igal'ités . (Crevaux, Les fle!voes ele l'Ame ,·irJ~te d~t S~tcl . 
P;tris 1883). · 

APANHA-PEIXE. Lagua elo Estado elo R . G . elo Norte, 
j ttn'to á margem di L' . elo A pocly . 'l' em ceL·ca ele se i ~ kils . de cu
cumferencia . 

APAPÁ. R io do Estado elo Par(,. banha o mun . ele i\iacapá 
e clesagua no Amazonas. · 

APAPORIS. Rio que nasce na fron teira cl<t Republica ele 
Nova G t•a nacla e depois ele pe t·correr g-t·ande espaço na mes ma 
clil'ecção elo rio Japurá, en tra nes :e pela ma rgem esq . ao S . da 
serra Cupaty. E' mui to encacltoe il'aclo e smuoso . R ecebe o Ta
rahyra que tambem se r ve ele li l11'ite á Republica.. O capitão
tenente Arauj o Am azonas, assim descreve es>e rio, no seu 
Dicc. : «Rio ela Guyana, na margem esq . do Japurá 0 
ulti'mo ela parte inferior, on áquem das cachoeit·as. Col'l·e 'e;n 
leito penhas coso e des ignai , em qne se reco:umenclam as ca
choeiras Hi[t, (Yry, se.gun,c~o o Dt· . Couti.nbo), Mil'i, , Cupatr e 
Furna . Rece be os I' IOS I a raht ra, Pn·a, Uçaparamt. Invira 
paraná e Cana nari. E' habitado ele m ni tas. nações indígenas, 
1'ecornme ndave1s, a mator pal't"e , por sua cloctltclade. co mquanto 
mesmo a la tnno.s sejam a u tropophag<;_s. Neste rio pretendéram 
os h espanl10es ex tt·emar s tas possessoes ; e pot·que niio consen 
tissem os portuguezes, paralyoaram-se os ·tra?alhos .chts demar
cações, es~aclo em qne a lcançou a mclepenelen.c1a, ass un ela Co ~ 
lumbia, como elo Brazil ». 

APARA. Lo n- . e riacho elo Estado de Pernambuco; o ri acho 
ba11ha a com . do Lim oeir ::I e desag·ua no rio Capiberibe. (lnf. 
loc .). 

AP ARA. Ilha elo Estado elo A mazonas, no ri'l Solimões , 
aba ixo clêt a ldeia ele Santa Crur.. gn~re ell a c a marg·em dir . · 

claquell e rio ftca o par~ na Apara, que começa pruxímo cl<t 
foz elo igarapé Macapuaná e t ermina na praia elo ltibeiro. (Costa. 
Azevedo- O F!Jo Amctzonas. José Velloso Bal'l'eto - B.oteiTo tlcb 
?Utvegação do Rio Amcb.zo.ncbs cln P cwâ Cbt!Í Iqttitos) , 

APARA. Ilb a do Estado de S. Paulo, n o mun . ·deS . Se 
bMtião, cleft·onte elo baino elo Toque-Toqt te P equeno. 

APARA . Igar<1.pé elo Estado elo Pará; desagua na m:ng0m 
esq. do Gurupa tuba n o mun . de Vizeu . 

APARADO. Corredeira no rio PManapanema , na pa rtz 
deste rio comprebencliela entr e a foz elo Itapetin~nga e a ca
choeira elo Jurú-Mirim . E ' form ada por nnHrave;;sao espesso ele 
pede rnei ra, q H e a h i pr o.voca um clesn i velamen to ela cerca ele 
um metro, trancando o l'iO quas i i nteiramente ; um sulco aberto 
na rocha , a~ljacente {t ma rgem cl ir . , por ?nele se escôatoc~o o· 
volume elo n o em borbotões, constitue propnamente a cachoeu·a, 
que é ele todo impralicavel. 

APARAD0 .1 Salto no rio 'l'ibagy, aff'. elo P a t•anapanéma; 
no Estado elo Paran á . Fica pouco acim a elo Sal to elos Agudos. 

A PARANÁ . Lago na m a rgem d ir. elo rio N hamunclá, lrib. 
elo Amazonas. Une-se ao Curauary e ao ri o Nham nnclá pelo 
canal ch amado Papaurú, q: :e sabe pou co acima elo lago AIJal.tcú, 
que üca na m<irgem oppost::t. D'iz o Sr. B. Rocll'igues ser essa 
palavra cot·rupte la ele JjJC!UCb l ago, e Aruo.ncm pe1xe deste nome. 

AP ARI. Abaixo da confl. elo rio Corum bít com o Grande on 
Pat·aná entra pala margem clit•. deste o rio Apcwi, mui vo lumoso· 
e pouco conhecido. (Cunha !vlatLos . Cho?·ograph~a Goyct?w) . 

APARO. Riacho elo Estado de Pernambuco, clesagna ll ét 
mat•gem septentrional elo rio Capiberibe . 

APATY. Morro d o Estado do E. Santo; na fl' eg . de Ca
rlacica . 

AP AUARA. Igarapé elo Estado elo Amazonas; clesagua na: 
ma.r gem clir . elorio Solim ões det'ron·te ela ilha Cum ar iá e logo 
ac im a do Coary. (Costa Azevedo) . O Sr . \Vilkens ele Mattos no 
séu Rotei,·o faz menção não elo igarapé A1JMWrct, mas elo l ago 
Alma,·y . 

APAUNUARIÁS . Selvoge ns que b abUavam a r egião ba 
nhada pelo rio Tapajós. Foram.extemlillaclos pelos Munclurucüs. 
(8. Rodr igues . ) 

AFÊ . .Lago elo Estado elo Par á, n a rio i\Íapuá, na ilh a 
Mm·ajó . 

A t'ECURIÁS . Sell•agens qne habitavam o rio 'l'a pajós ; no 
Estado elo Parrt (B. Roch·i gu es , Rio T apxjós . 1875 . p. 1:31). 

APEHY. R io el o Estadp el o Pat·á , n a ilha Marajó . E u ht·a no 
Jsgo Ara ry . Fórma com o Genipapttcú o rio Ara ry. 

A P EHY, Rio elo Estado elo Pará, banh a o mun. ele Vi zen e 
desag ua no Gnrupy (Inf. loc.). 

APEHY. I<>arat do Es tado elo Parv,, no clisó. ele Beja e 
mun. ele Abaeté . \ ai pa t· a o Gunjar á . 

APENARI. Nação indig . elo Es tado elo Amazonas, nos rios 
Juruá e Jutahy (Aranjo Amazonas). 

A.PERÊ. Rio aff. da margem esf[. elo Mamm·e, ce rca de GO· 
kils . acima do confl. do J<jcumá. 

APERTA CU NHA. Mot·ro elo Estado de Minas Geraes, na 
freg- . ele Santo Antonio do Rio Acima, á marge m cl ir. elo r io 
das Velh!bs . , 

APERTADA HORA. llba n o rio P amahyba, pouco abai xo, 
ela foz elo rio Balsas . 

APERTADA-HORA Cachoeira no Alto Par uabybét, abai xo· 
ele Santa Philomena, No seu Relataria dasvic1gensdc expe,·ie·ncia 
C!O po1·to clcb villa ele San lr~ Philomena (1882), d iz o S I'. J oão 
Raym un elo Martins . <<Esta cachoeira é immensamenle perig-osa, 
p0r occ upat· um grande terreno ele pt·ec ipicios . Entra- se nell a 
po1· duas alas de ·pech·as, que clescrév_em um tol'tuoso ~aminh o, 
até cheg-ar aos a ltos roche.clo.,; que partem ele a~11 bos os lados .elo 
rio, e qtle se mostram a fl or cl 'agt.ta, r::_x tsL tnelo ac tn:a da c:achoen·a 
grandes pedras elo lado do Maranbao. '' A m_en os de clous klls . 
acima delta encontra -se a cachoeira cle nonnna cla Cci!Y' !"ewa cl~ · 
Pecl•·as. 

APERTADOS . Log. no mun. ele Acary, n o Estado elo R. 
G : do Norte. 
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APERTA-GUELA. Nome que vttlgarinente dão ao riacho 
qtte o.tm vessa os terrenos elo antigo i\Ia t n.douro e que vai á 
pt·ai a formosa, no l\Iu n . da Cap ital Fedet·al. 

APERTA-NARIZ . Sitio ab ttncl a~t i ssimo ele castanhaes Iias 
margens elo rio Ja cunclà, no mun . ele i\Ielgaço do liistaclo do 
Parâ.. 

APETEGUY. Uma elas mo.Jocas do. tribu l\IanlHis, antigos 
Magués; no Estado do P~Há, (B. Rodl'igues - Rio Ta11ctjós , 1875 
1). 134) 

APETEREHY. Rio tl'ib. da mar gem cl ir. elo rio Urug uay, 
aff. do 1 a r aná. . Des~gua na cllchoei r a da Víbora . Dizem ter 2G 
hraças d lo.rgur a na foz: 

APETURY . Mal cca de índios i\Iun lurucüs, á margem do rio 
Tapaj ós ; no Estado do P ari. 

APEÚ . L og. no dist. de Inh a ngapy do Estado do Pat·a , 
com umo. esch. publ. de inst . prim. para o sexo masculino, 
creadape'aLeiProv.n . i059 cle25cle junno cleiSSi. 

APEÚ. Nucl eo colonial do Estado do P a r á, na fr eg . de 
Benevides, á mo.rge m da EsLrada . ele Bragança . 

APEÚ. Cabonomun. deVizett ,cloEstado doPar CL(Tnf. l oc .) 

APEÚ. R io elo Estado elo Paní .. no dist. ele Inha ngapy, na 
estrada que projecta- se abrir e ntre Br agança e a ca pital. 

APIACÁS . Selvagens que hauitam as ma1·gens do rio Ari nos, 
Seus usos são a lg· um tanto clitie rentes elos demais sel vagens 
braz ilei ros , .'\o in verso do costume get·al ele lodos os in clios, os 
Apiacás lem sómenle uma mulher, mas ctuanclo lhes parece 
r epudi am- na e tomam outra; fica ndo a prime ir a li vrc pa ra 
contr a hit· novas nupcias . Para que a população ct'e>ça e. a nação 
possua mu il;os g uen·e iros e o casamento promovido pelos pais 
logo que os filh os a.tLingem aos H a nn os . . A fit·m eza do casa
mento depende de ser publicamen te en tregue a noiva por seus 
pais, ou, na !'alta cl e s ~es, pelos parentes ma is pr oximos, ao noivo. 
Apesar de lauto escrupulo, tepugnancia a lg uma têm os Apiac<is 
em oJl'e•·ecer s ·ws mnlheres aos viajantes e ele serem mesmo 
tes tgmunlt as elo act'l obsceilO, a t t·oco el e fe rramentas para a 
a·gricultu ra e de a lg umas qu inctuilh ario.s. Em sttas fes:as, 
apresento.m -se os guerreiros enfe ita dos com pennacltos e plu 
magens, depois ele tet·em untado o corpo todo com oleo de 
guass ú; e assim pt•ep:ll'aclos m~rcham ao som das tl'ombetas de 
taquara, das quaes art'a ncam clesharmonicos sons. Os ind ios 
das a ldeias, segtüdos ele todas as mulh eres , os vão r eceber nos 
campos vis in h os, orna ndo -se as mulher es com os melhor es 
ente1 tes que poss uem . Ao som elas m es mas kombetas baila m e 
ca ntam. A gue :· r a dos Apiacàs é sempre fei ta por traiçiio, salvo 
o caso ele in c3pet·ach\mente encontrar em o inimi go, porque então 
combatem como leões . Os pt·is ioneLros são conduzidos ás a ldeias, 
onde com grande a ppa.rato são devor ados . Para e mprehencler-se 
a g tten o. é ele mister consultar os Pagés , que são cer tos em 
bus teiros mais espertos que a massa gemi ela nação. A mediei no. 
elos Pagés consiste em sopr a r a parte doen t in. do enferm o, 
chupai- a com força, banhando-a depois com uma agua, com 
posta de. suecos de di ver~as het•vas, e que elles derramam sobre 
a cabeça el o doente por me io ele uma peneira, a que denominam 
OrUjJeln(b. Si acontece o ba.n ho determinar constipações, en·tão o 
P agé-lned ico põe fogo em tor no do leito do pacien le e brazas por 
ba ixe. Quer os doentes se r estabeleçam, quer morram, os P::tgés 
npocleram-se ele torlo3 os ulensil ios e armas pertencentes 
áque lles . O fttne r al entre el les é lugubre e honoroso, porque 
co m g l'itos e a l aridos medonh os choram sobre o cada ver, qu e é 
i.n hunl.ótclo assan tado, ele modo que a ca lleça Ctque um palmo 

. abaixo ela superfície da terra. Sendo casado, é o Apütcit e n
tel"r aclo debaixo ela rede em que dormia; ele sorte que, quando 
o cada ver en lra em . estado ele decomposição, a ca<;a torna-se 
Inh~bttr.vel pel os .m.wsrn~s. que ~e exha lam, st\ie ita ndo-se a 
larmlm. a esse perni ciO'O !eL ido, po1s isso é ev iden·te t estemunho 
rla . prof t~ncla sympatht a que co nsagrava fio morto, Após certo 
pr azl? sao os ossos rec~· lhtdos a u ma r ede, a que cl,amam 
taptt~I 'Cl11 [b, e que é suspensa ao t scto da casa defronte do lon-ar 
que o finaclo occupava e!l1 vida; e_ ass im fica1;1 até qu~ a 
tapuÚ'Mla apodreça, ')'te e quando cla.o por perfe!la a morte e 
por exti ncta a memol'la el o mo.r t0 , . CUJOS ossos voltam para a 
se pttl~ tu·a donde sah u:am pat'aJama t~ serem tocados . Cobram os 
homens us partes s-em tae> com folh as vel'Cles, sendo es te todo o 
seu veatnario ; ptntam o rosto, t razendo tres hnh as de uma 
orelh a a outl'U, as quaes elles passam e.n t t·e o nar1z e a barb:t , 
e no meio della s, Jogo r1ne comp letam H annos, um btgode com 

tinta preta . _\s m ulher e anelam mias, e oill )lr egam-sa em 
luupar a , r oça, colher os fructos, fiar e tecer as ta.puiranas . 
Os Aptacas amam - se mutuamente. O h omicídio é par.t e ll e;; 
nm crune 1111percloave l. Q~tan clo ha alg uma clesaven<;a , o tna ior 
~as t• go qtte o offencl1clo pock inflig ir ao o ll"ensot· é inj tirio.l- o 
JUnto Llos mawraes e elas mulher es , recordando- lh e os actos de 
fraqueza ele qtte tem dado prova~. Semelhantes decla r ações são 
as !110.1ores torturas porque pode pas, a r um \piacá que 
I;relere a morte a semelh an te h11n11lhaL'ão . " Os Apiacás'. diz 
Chauclless, for ma m um a p ~qnena tt·lbu qne é a pl'imei t'a cjue se 
encontra e nte ndendo a li ngua geral. Refere- se q tte o m a ior 
numero delles não desej ::~ nclo enLret er r ebrões com os br ancos 
separa ram- se, indo estabelecer-se no r io S. Manoel. Elles (os d~ 
Jmuena) tem tmas seis aldeias, todas á be ira cl'agua . . . . Em 
t orno das casas ha plantações de urncü, a lgodão , ca nna ele 
as. uca 1· , banan as, milh o, batatas doces, sendo o modo de 
culttu ·a pelo menos ~ão bom como em qualquer pDrLe elo interior 
elo Braz il. A salsaparr ilha é o uni co objecto ele commercio que 
el~es têm pvra vender e parece que aprenderam já o Yalor de li a.» 
Y1de 11Iemona s!lbre os 1tsos, co.~twnes e lmgztebgem elos .4.piacás 
e cl:scob1·imento de novas minas nct pt·ov. rlc Jlatto G1·osso pelo 
coneg-o José ela Sil va Guimanies. Rev. elo I nst. Hist , V. I (1,88±) , 
p. 297 . e Ostcnso1' B•·as., 1 45- iSJG, pg . 23J a 254 . 

API,A CÁS. Po''. cl<? Estado d e i\Iatto Grosso, na com . de 
Cuyaba , na mat·ge rn cltr . elo r10 .A. rino<. E' habitado. pelos 
indios do m esmo nom e . 

APIACÁS. Se n·a do Estado ele i\Iatto Groso, na com . ele 
Cuyab(t . E~t~nde-se na direcçiio ele NE. '' SI]; . por e n tre os 
rio Al'inos e 'l'res Irmãos . Faz parte da serra chamada do 
Not•le . 

APIACÁS. R io elo Es tado ele l\Iatto Groaso; na~ce na serra 
do seu nome e cleso.gua na mat·gem dit·. do Arinos . 

APIAHY. Vi lia e mun . do Estado ele S . P aulo , na com . do 
Xiri ri ca ; o. OSO. elo. capi t:ü do Estado, á margem di r . elo r ib3irão 
PalmHa l e á esq. do ribeirão ela Agua Grande . O territorio elo 
n:.un. 6. e m geral, bastante mon tanhoso, principalmente n:t 
par te ba ixa . E' att·avessado pela serra elo ::\Iur, que a hi toma 
d iversas cle nomi nações , taes como se rra ela Boa Vio;;La, Gca nele, 
Taquat· assú e que di vide-o em duas partes : a alla em cima ·ela 
menciono.da Sél'l'a do Mat·, e a baixa nas m a t·gens elo ri beirão 
ele Ig-uape e de sens numerosos átls. Além das serras acima 
ciladas ha a do Cadeado . que diride o. zona l'ibeit·inha elos 
campos do Paraná ; a ele Hapit·apoa n e o morro Agudo, ambos 
s itndos na pa rte NO . elo cl ist. Jttnto á villa l evanta-se o morro 
elo Oll!:o, chamado pl'imi tivamente da Descobel'ta, e C?leLre pot· 
Sl tas r1qu ezas mineraes; e o elo S. Bento, que fó r ma a divisa 
en.tre as aguas rlos tri bs . do Ribeira e as cabecei ras do Apiah v. 
Enll·e os principaes rios que regam o terri torio cl!l mun , uotarit• 
se : o Ribe ira, o Apiah.'' • o ri n das A rêas~ o Taq u a~·y , o Itarare 
c on t t·os . A lavo ura cons is te em algodao, cal é , 1umo, herva
matte . can na ele Ms ucar e ce renes F abrica -se a.so;;uca r, L'apaclura 
o.guar de nte , queijos, farinha de mi lho e de mandioca, polvilh o: 
Cr iaçã o de gado muar, cavalla r, vaccum e suino . T em diversas 
jn.ziclas aurí feras nos segui ntes ponto>: Areado, Santa Rita, 
Sanutmba ia., Frio, J\lon o elo Ouro, Vi l la Velha, Santo Antoiij io 
e Sete Quedas . Sobre o. sua fund ação diz o Sr. Azevedo Mar
ques : «Fo i o se u pl'imeiro run clacl'lr o Sr. F ranciBco Xu vi er da 
Rocha, que ha vi a s ido capitão- mór num elos arr:<iaes elas i\! i nas 
Get·aeR, de onde vei u. segundo const\ , com 150 e.>cr a vos, en
t rando pel o lado elo Paranapanema . O primeii'O siL io, onde fez 
residencia, foi no logat· chamado Cap!tei?·as, clistan~e clu f!-S leg uas 
ela pov .. clahi nlongou-se pn.t·a os lados, on.de fot ecl!ficacla a 
pl'i meit·a pov . que chamou- se Santo Antomo das lil!1ws. Em 
-1735. seg lltdo o Jli'i mcit•o asse n Lamento ele b~ pttsm o ela ~1atr1 z, 
já a po>. se denomina,·a Fl'egnezia de S anto ~lntomo ~as 
J1i11Ctô." A ed ifi cação da matriz é tmdicção qu e fora p~lo cl1t0 
:Xaviet· e outros, mas que, por des intelligenc111s que t1verf!-~1, 
desgostou-se Xavie r e ve iu estabelecer- se com a sua fam ~ha 
e escravos no Jogar R oci11 ha, onde começou um novo at•ratal, 
qne é hoje a villa do Apiahy. Neste logar pet·m aneceu elle 
por mui Lo tempo, mi ner ando no rtbeirão Palmztal , qne nasce 
nas fraldas elo mOl" rO do Our o, pa ra oncl.e aillua·am os. mora
dare> da en tão villa, atl r a hidos pela s nquezas elas mmas, e 
onde form ara m outra vill n. com egre.13: matr1z. E sgot!Ldo, po
r ém, o our o que se podia J'acilm~ nLe tu·ar, começa r a m os mi
neiros a fazer gra ndes escavaçoes e r evolv1mento ele terras , 
com o que foram demolindo casa> e edifi cios, de modo que o 
povo Yollou de novo a estabelecer-se outra vez na Rocinha. 
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Póde- se aillrn~ai! que no e~paço de duas leguas, para qualquer 
dos ladr, s ela pov. não existe logar algum qLce não .tivesse sido 
escalvado e revolvido pelos mineiros, os quaes, desde que 
cessou a abundancia ele Ollro, se foram mudando . Dabi data 
a decaclencia da pov. que não tem matri7. até agora. Esta villa 
tem quatro capellas; a do Rosario, que serve clema1riz, a ela Boa 
Morte de S. Benedicto, a do Senhor Bom Jesus da Columna e 
a elo Senhor Bom Jesus ela Canna Verde>>. Ainda sobre sua 
fundação, esc1·evem- nos (1887) o seguinte: «Esta villa foi fun
dada em tempo remotíssimo, cuja data não nos é po. sivel i'?'dicar. 
Apenas restam algumas notas no Livro do Tombo ela Garoara 
Municipal. Não obstante as clifficulclades que se nos apresen·tam, 
á falta de documentos que possam comprova.r o historico desta 
villa vamos todavia proceder a um exame, auxmado por phe
nom~nos geologicos e posições naturaes da .tel't~a , que vor si só 
atlestam os logares aonde tiveram Jocahsaçao os pr tmitlVOS 
habs. E' opinião geral que esta \•illa tora começada por clous 
il·mãos viajantes que, perdendo- se nos sertões, abi começaram 
as suas lides auriferas, dando causa, . pelo muito lucro que 
auferiram, a que os gnmdes v1essem a t1tulo de um governador 
de capitanias, aforat• a posse deste ·terreno e cons·ti tuil-o em um 
verdadeiro em podo· mercantil. Affirmam geralmente que a séde 
da prime1ra pov. fôra no logar chamado Pião, a duas leguas 
desta villa, fazenda hoje pertencente ao major Carlos do Amol'im . 
Dahi mudaram-na para Vil la Velha, um al'l'abalde onde se vê 
até hoje eelificios pn blicos como : egreja, casa elo governador ela 
capitania e um velho alpendre. Da Villa Velh a data a primeira 
idade historica das g randes minerações de ouro. Abi traba
lhava grande quantidade de escravos pertencentes a uma 
D. Anna; e nos diz a historia que o ouro er a extrahido em 
arrobas. Faz cret· isto a posição geologica do morro que baixou 
devido a uma galeria subtel'l'anea !'eita sem os auxílios da arte. 
Nesta galeri::. consta que fica ram enlena.das mais de 300 ou 400 
pessoas . Um velho octogenario, com guem conversamos, disse
nos que nesse logar elle trabalhou com as pessoas que lá ficaram 
enterradas P qlle dentro elo mesmo sub·terraneo tinha ficado 
uma canastra cheia de ouro em pó ! Hoje vemos grandes esca
vações que nos mostram o tr·abalho immenso dos an·tigos . Da 
Villa Velha mudaram a pov. pa1·a a villa, ora exis·tente, pela 
má posição claquelle terreno , e pelo afamado }.!for·? .. O elo 01wo, 
donde os habs. esperavam aufer ir grandes riquezas, como all
feril'am . Foi na terceira vil la que tiveram logar as grandes 
mine1·ações de ouro, já exercidas pot· ordem elo governador geral, 
emquanto que as outras minerações eram de iniciativa parti
cular. A grande quantidade de gente que para alli concorreu, 
com o uni co intuito de regis trar a posse ele terrenos ami reros ; 
o commercio activo que entretinha com a capitania da prov . , 
então capitania especial, dera m logar a que fosse em 1771 
erecta villa pelo capitão g·eneral D. Luiz Antonio ele Souza. D. 
Anna, grande proprie·taria, quando veio á terceira pov., trouxe 
uma imagem ele Santo Antonio ele Paelua; e sendo possuidot·a 
de um ·terren.o, leg:ou- o como pa-trimonio áqnelle santo.» o~·a~o 
Santo Antomo e dlocese de S. Paulo . Fo1 elevada á categona 
de villa por Gedem elo capitão-general D . Luiz Antonio ele 
Souza, a 23 ele março ele 1771. A pop . , que se eleva <t 5,366 

' habs., emprega- se na lavoura, gue consis·te em çan na de a~
sucar, matte e cerenes Seus produclos são expot·tados pela Rl
beira de Iguape, onde existe um porto á distancia de 18 kils. da 
villa. E' separada da villa do Arraial Queüuado do Estado do 
Paraná pelo ribeirão da Pedra Preta. Dista 311 ,6 kils . da 
capital; 61,1 da Faxina ; 38,8 de lporanga; 77,7 ele BotucaLú e 
116 6 elo mun. de Paranapanema. Uma estrada, cortada pelo 
rio 'Betary, liga-a a Yporanga. O mun., além da parochia da 
villa comprehende mais a da Ribeira . Tem eschs . publs . de 
inst.' pdm . , uma das qu':es et'eacla I?ela Lei Pro v. n. 8 de 15 de 
levereir·o ele 1884. Agenc1a do correw . 

AP IAHY. Bairro no mun. ela Faxina elo Estado ele S. Paulo; 
com duas cadeiras de primeiras lettras, creaclas pela Lei Prov . 
n .. 45 de2cle abril de 1883. ·· 

APIAHY . Rio elo Estado de S. Paulo, aff'. da margem 
esq . do Paranapanema, onde desagua 32 kils .. abaixo ela barra 
do Itapetininga. Nasce na serra ele ~aranap1acaba, nos contra
fortes denominados serra da Campma e set•ra Formosa, onde 
têm as suas origens mais remotas os dous galhos principaes 
que o formam : o Apialiy-mirim e o Apiahy-guassú; rega ter
renos de campos em sna mór parte, e tem o leito muito ob
struido . A sua lagura na foz é de 32 metros, profundidade 
maxima 1 m.,84, e descarrega por segundo um volume ele 16 
metros cublCos. Atravessa a estrada da Faxina a Itapetininga. 

APIAHY -MIRIM. Ba il•ro do Estado ele S. Paulo, no mun. 
do Paranapanema; com uma esch. de primeiras lettras. 

APIAHY-MIRIM. Rio elo Estado de S. Paulo; é um dos 
formadores do Apiahy. Tem o nome de S. José quando passa 
pela capelb. desse nome. Recebe o ribeirão da Irwemacla ou 
elo Padre Doutor. 

APIAPUTANG. Nome primitivo elo rio dos Reis Magos, 
no Estado do E. Santo, 

APICASSURO. Serro do Estado doR. G. do Sul, na mar
gem do rio Ibicuhy Grande pouco abaixo da foz do Ibicuhy 

Pequeno. 
A P ICÚ. Log. da Capital F ederal, na freg. ele Inhaúma. 
APICUM. Pov. do Estado do Maranhão, na freg. de S. Jos~ 

elos lnclws : com uma esch. publ. cl~ ins·t. prim., cr·eacla pela Le1 
Prov . n. 1028 de 12 ele julho de 1873. 
APICU~rc-çrs. Selvagens que habitavam a r egião banbaqa 

pelo r1o 1 apaJ 6s . Foram exterminados pelos Munclurucus 
( B. Rodrigues). 

APINAGÉS on APPINAGUÉS. Antiga nação ele indiol! 
bravos que percorriam o Estado de Goyaz por terra e em ca
nôas entre os rios TocaDtins e Arag11aya. São de es·tatul'a alta, 
de cal,ellos compr idos e de genio bellicoso . Um governador do 
Pará havia estabelecido não lon ge delln., sobre o rio 'l'ocantins, 
um pos·to ele 300 homens com dous commanclantes, com ordem 
de razerem abi plantações de viveres não só para os,seus sol
dados, mas tambem para os ind1os; acostumaram-se estes 
áquella sorte de alimentos, e deram-se-lhes alguns instrumentos 
ele ageicultura; v.eiu, porém, _outro g·overnador .que s_upprim~u 
aquelle estabelec1mento que tao u t1l era á ClVÜtsaçao, e n~o 
obstante 1sto as tropas portuguezas assaltaram os indios no me10 
ela paz, os quaes, depois de haverem lutado com valor, se bem 
qu~ com desigualdade de forças, abandon aram o paiz natal e. 
r e t1raram-se para as margens desertas do Arnguaya, onde ainda 
se encontram cmco aldeias. Estes indios são babeis em construir 
e naveg·a r em canôas feitas de troncos de arvores · a inda não se 
commnnicam com os brazileiros, bem qne sej a~ de um g·enio 
brando. Andam inteiramente nús, vivem ele caça, pesca e de 
fructos agrestes . Vivem em paz com seus visinhos, e são go
' 'ernaelos em cada a lclêa por um chefe (Sainl-Adolphe) . 

APINAGÉS . Aldeamento situado na freg. de N. S. da 
Conceição, mnn. da Boa Vista elo Tocantins e Estado ele Goyaz. 
Sua pop . é ele !.510 indios Apinagés . A área do alcleiamento_é 
de 99 ldls . quadrados . As plantações consistem em algo~~o 
mandioca, milbo, amendoim, l·atatas, inhame, bananas, feiJaO 

arroz e canna. 
APINAGÉS. Ilh a no rio Tocan·tins, ao S. da ilha e ca

choeira de Santo Antonio e a 61 lúls. ao N. ela Boa Vista . 
APINIAU. Nome pelo qual é tnmbem conhecido o rio Mahú, 

que com o Capú dá origem ao Trombetas (B. Rodrigues). 
APIPICÁ . Log. no dist. de Itacoatiara do Estado do Ama

zonas, á margem elo rio Autás, 
APIPIQUE. Ribeirão do Estado da Bahia. no mun. de 

llb éos . Forma uma bella cascata e reune- se ao ribeirão das 
Calcleüas (Inf. loc.). 

APIPUCOS. Pov. do Estado ele Pernambuco, na freg. de 
N. S . da Saude do Poço ela Panella, do mun. do Recife; ba
nhada pelo Capiberibe; com duas escbs. publs. ele inst. prim., 
creaclas pelas Leis Pro,•s. ns. 598 ele 13 de maio ele .ol.864 e 
655 de 18 de abril ele 1866. Abi fica uma elas estações da E . de 

F . do Caxangá. ·:-- -~;,!' • :'L"'-~ 

APIRIBÉ. Dist . po licial elo Estado elo Rio de Janeiro na 
freg. ele Santo Antonio ele Padua . Era a antiga pov. de S~nto 
Antonio elo Retiro. 

APIRÓ. Igarapé elo Estado elo Pará, banha o mun . ele Monte 
Alegre e desagua na margem esq. elo rio Gurupatuba, proximo 
do igarapé Curupitomba. ,. :~ 

APISSANAIQUI. Urna das malocas da ·tribu Mundurucú 
(B. Rodrigues . Rio Twpadós . 1875. p . 135) . 

APITUAM, Rio aff. da margem esq. do Purús, trib . do 
Solimões . Uns 36 kil s. ac ima da sua foz lança um braço par a 
a di r. designado pelo nome de J]aquya:a?"ini. TJ·es canaes 
communicam esse rio com o Purús : o Camahan, o Hyumacua, 
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ignora ndo-se o nome do terceiro. Fica umas 26 milhas além 
do Mttctüm (Dr. S. Coutinho) . 

AFIUQUIRIBÓ . R io do Estado elo Amazonas, na margem 
dir. do li'uro Tupinanbara na, no dis·t. de Canumá, entre o 
riacho Apoquitiba e o rio Abacaxis (Arauj o Amazo:1as). 

AFOCUITÁ. Uma das malocas da tribu Ma tth és, antigos 
Magués, no Estado elo Pará (E. Rodrigues . Rio T apajós, 1875, 
p. 134). 

AFODY. Cidade e mun. do Estado elo R. G . do Norte, séde 
da com . de seu nome· si·tuada sobre uma elegante collina , á 
margem esq. de rio Apody; a 70 kils. ele Mossoró, 35 de Ca t·a ubas , 
50 de PorLo Alegre, 60 elo Martins, e a cinco do Estado do Ceará. 
«Começou pot• pa lhoças ele inclios pot~guares. t~l ons o ele Ho
jecla acompanh ado de Amenco Vesp ucw e de Joao ele la Cosa , 
cheo·ou a. uma das bocas rlo rio Apody no dia 24 de junho de 
1499, em virtude do que tomou o territorio o nome ele 1\!lissão 
de S . .João B cbptista, do .-lpody . Apezar da r esisteJtcia dos in
di os, o explorador Hojecla l a nçou os primeiros fttncl amentos 
da pov. Em 1740, ahi chego u o capuchinho Fr. Ficleli s qtte, 
depois de ca thechisar os inclios, levantou os marcos ela civili
sação. » O Lerritorio dessa vilht pertenceu á villa do Regente 
(hoje Por·to Al egre), elo qual foi desmembrado. E m sessão or
dinari tt do extincto conselho geral da Prov. ele H ele abril de 
1833, foi elevado á categoria ele villa ; r·esolução es·ta que roi 
confir mada paio art. I da Lei Pro v. n . 18 ele 23 ele. março 
de 1835. Elevad <t á ca teg wia de cidade pela Lê! Pt·ov. 
n. 988 ele 5 ele mar ço ele !887. Sua egr eja ma triz tem a i nvo
cação de S. João Ba ptista e depende ela diocese ele Olincla. 
Foi m·eacla parochia em abt•il ele 1766. O clima é saucla vel; o 
s6lo f'e r tiliss imo, produzi1tclo t odo o genero ele cultut•a . A s ua 
lavoura consta ele plan·tações ele mandioca nas catingas e tabo
leiros; âlgodão, milho e feijão na serra e logare > baixos . Ha 
~ambem, mas desaprovei-tada , muita ipecacuanha e alguma. co
chouilha. A inclustria limita-se á criação de gado e á fabri
cação ele queijos, manteiga , vellas ele cet•a ele carnaúba, azeite ele 
oitycica, mel de abelhas, cha péos e es teü·as de palha. Existe 
na cidade uma fabrica a va pot• e algumas machinas com bo
landeiras, puchadas a cavallos ou bois, para desca roçar al
godão. No mun. encontram-se jazidas de enxofre, gesso e sa~ 
litre em algumas cavernas. Possue uma caclêa que passa por 
ser a melhor elo Estado, a matriz fundada em 1740 por l!'l·. 
Fidelis, além de outros pequenos edi!icios. Em sett territorio 
encontl'am- se boas aguas mineraes. Tem duas eschs. publs. 
de inst . prim., m·eadas pelas Leis ele 15 ele outubro de 1827 e 
n. 309 de 3 de agosto de 1855. A pop . elo muu. é ele 700 habs. 
E' com. ele primeira entr., creada e classificada pela Lei Pro v. 
n. 765 ele 15 de setembro ele 1875 e De c . n . 6176 de 26 de 
abril de 1876 . Comprebende o termo do seu nome e o de Ca
raúbas. Sob1•e limites vide: art. li da Lei Prov.n. 18 de 
23 de março de 1835, n. 87 ele 27 de outubro ele 1842, ai·t . II 
da de n. 216 ele 5 de junho do 1850. Pertenceu á com. da Maior
idade pela Lei Prov. n. 71 ele 10 de novembro de 1841 (art. 
III). A gencia do correio . 

AFODY . Serra entre o Estado elo Ceará e R. G. elo Norte . 
Corre ele O. para E . parallela ao rio Jaguaribe. Principia por 
morros destacados, torna-se depois uniforme e estende-se por 
180 kils. l(n·manclo um plateau coberto de matto espesso, pela 
mór parte compos·to de cactus. Nella encontra-se ferro, enxofre , 
gesso, salitre, predra hum e, etc . 

AFODY. Rio do Es·tado elo R. G. elo Norte; nasce em 
S. Braz, no mun. de Pau elos Ferros e entra no Oceano a 
O. da ponta do Mel com o nome de 1\Iossoró. Antigamente 
chamava- se Upanema ou P anema, porém hoje dá-se este 
nome a outro rio menor que se lhe junta a 16 kils. acima 
da sna barra. Nas proximidades ele Sanla Luzia estão as 
famosas salinas ele Mossor6, que produzem bom sal , objecto 
de gl,'ande commerc_io . Durante seu curso, que é ele cerca ele 
300 kils., recebe dlVersos tnbs . , entre os quaes : o Encanto, 
0 Faze nda Nova, S . Lourencinho, Carnaúba Secca, Ca1·naúbas, 
Mal-assombrado, Prudencia, Serrinha, S. Francisco , Acacio, 
Gitirana, Extrema , todos pela margem esq. ; Mirador, Pro
vedor Marreco, LaD"eS, Umary e outros, pela margem dir . 
Atrav'essa os muns. de Por to Alegre, Pau elos Ferros, Apody e 
Mossoró. 

APODY . Lago do Estado ,elo R. G, do Nort~, á margem 
esq . elo rio do seu nome . 'Iem cerca de 20 kl ls. de com-
primento. 

APOLINARIO. Log . no mun. de Baepencly elo Es tado de 
Minas Gerae>, sobre o rio Verde . 

APOLINARI O. Sena do Es·taclo elo E. Santo entre os rios 
denominados Norte D.ireito e Castello . ' 

~~OLIN~S. Selvagens elo Es tado elo Amazonas, ha bs. da 
m1ssao ele S . Lmz Gonzaga, fundada n o lo o-ar denominado 
Jury, no rio PLtrús, em virtude elas ins truccÕes dadas em 17 
ele Julho ele 1854. · 

AFOLONIA (San la). Log . elo Estado ela Ba hia, no mun 
ele Mi11aS do Rio ele Contas , na confi . do rio elos Remeclio~ 
com o Pará mil'im. 

AFONARIÁ.. Nação i11di g . elo Estado elo Amazonas, no rio 
Madeira, da qua.l provém a pop. de Hacoatiá1·a (Araujo 
Amazonas .- lgnacio Accioli) . 

APONIÃO. Ribeiro do Es tado do Amazonas; clesagua na 
~11argem esq . elo r .io Made ira, entre o ribeil·o Ipa nema e a 
1lha Tucunaré, act.ma ela foz elo rio Gi-paraná. Foi o pri
~etro assento ela [r'eg . ele Ara~·e tama , com a invocação ele 
Sa nto Antonw, elo qua l se tra nslaclo u para as proximidades 
do rto Ja ma n (AraUJ O Amazonas) . Baena diz: « Riacho que 
tem boas terras pa ra lavout·as . Neli e esteve a primeü-a al
deia, que foi engastada no Madeira e que teve a invocação 
de Sa nto Antonio : clcllli se r et irou para a bocca ele um 
riacho que cles1mboca no meio t;le uma enseada lo o-o acima 
do rio Ja ma t·i, onde se denominou elo Troca no, :Z dalli se 
retiro11 pa ra o sitio em que hoje vemos a vill a de Borba por 
causa elas hos t ilidades elos Muras >> . · 

AFOQUETAUA. Rio elo Estado elo Amazonas ; desagua no 
furo de Tupin ~,mba rana (Dr . Cout inho). 

AFORÁ. P ar ochia elo Es tado ela Bahia , no mun . ele Inh am
bupe, junto da set•t•a que lhe dá o nome, a 40 kils. ela sécle 
elo mu11. Foi craada fl· dg . pelo Alvará ele 16 de janeiro de 
18'17. Orago N. S. cl <1 Conceição e diocese ele S . Salvador. 
Tem 9.948 ha bs. Comprehencle o pov. Var as B1·ancas. 
Dava 25 eleitores . Tem duas eschs . pnbls. de inst. prim., 
uma elas qnaes Cl'eacla pela Lei Pl'ov. n . 1589 ele '17 de maio de 
1876 . Sobre suas divisas vide : Lei · Prov. n . i969 ele i6 da 
ju11ho cte 1880 . 

AFORÁ . Sel'ra do Es ~aclo ela Bahia , no mun. de Inham
bupe . « Cinco leg uas ao poente ela Murityba, diz Ayres de 
Cazal, está a seua elo Aporá , montanha de boa altura , com 
mais ele 12 milhas ele circuito, jLwto á est.racla elo ser·tão; e 
na sLta vizinhança uma ermida ele S. José » . 

APORÉ. Tambem é por este nome designado o rio do 
P eix e, ·trib. da margem clir. do Pa ra nahyba; nas divisas dos 
Estados ele Goyaz e Matto Grosso. « Rio aff. clir. do Pa
ranahyba . Nasce n a serra do Cayapó, 1•amo septentr ional das 
serras elas Di visões ; corre por uns 200 kils . , recebendo aguas 
de algLtns ribeirões e lança-se no Paranahyba em frente quasi 
á cachoeira ele Santo André e ntre o l"io das Correntes e 
o ribeirão elos Barreiros, 16 kils. acima rlo ribeirão ele 
San-t' Anna . E' tambem conhecido por Cayapó do Sul ê rio 
elo Peixe e é considerado pelo Estado como fazendo parte da 
sua divisa com o da Goyaz. Em algumas cartas vem por erro 
Apar á .» {Dr. S. ela Fonseca. Dicc. cit . ) 

AFOREMA. Braço impot·tante da margem esq. do t·io 
Araguary, no Estado elo Pará. Recebe divet·sos igarapés. 
Ha nelle abunclancia ele pira rncú. Em algumas cartas 
esse braço é figurado tendo communicação co1n o rio Amapá . 

AFÓTOS . Nação inclig. elo Estado do Amazonas, no rio Ja
muuclá (Araujo Amazonas .-Ig nacio Accioli). 

AFOT1ÜBú. Bairro do muu. ele Itú; no Estado ele S. Paulo. 
Vide Po't•·ibú. 

AF FARECIDA (N. S. da). Parochia do Est_ado elo :t='iauhy, 
no mun. ele Jeromenha. Diocese do Maranhao . Fot creada 
pela Lei Pro v . n. 419 de H ele janeiro ele 1856_; transfe
rida para a capalla da pov . da Manga pela ele ·~· o02 de 7 de 
agosto ele 1860; restaurada pela de n . 1053 de 7 cleJplho ele 1882. 
Tem duas eschs. publs ele inst. prim. A J?OV. esta stt';lacla em 
posição elevada, a pouca distancta da nbeua do Ira pua e a 1~0 
kils. ao SO . de Jerom enba. Os terrenos que a contornam sao 
optimos para a lavoura e fazendas de criação ; são abundantes· 
de excellente agua e não sujeitos ás grandes seccas. «A pov. 
da Appa1·ecida, que data elo seculo passado, e até bem pouco-
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tempo erl'l. um Jog . qn as i deser to, conlenclo apen"ts uma pe
qnena et· m id a e meia cluzia ele palhoças, é hoje úr .. a bella pov . 
com crescido num er o ele boas casas ele gos to moder no , com sofl'l'i
vel commercio , e com recu r sos a prospe r~r e dese n volver - se" · 

APPARECIDA. Parochia do .Estado elo R io ele Ja neiro, no 
ll11Hl. de Sapuca ia, proxirna da margem esq . elo rio Pinheiro, 
trib . d o Paquec(lter, li gada a Sapucaia por uma estrada de ro 
d agem . Orago N. S . da Conceição e diocese ele ·. Sebas tião. 
Foi-lhe conced ido o litttlo de paroch ia pela Lei Pt·ov. 
n. 262 de 2G de abril ele i 8-J2, que desmembrou-a ela l'reg. 
de S. José elo Rio P r eto . Perteuceú ao mun. de Nova Fri 
burgo, elo qua l a Lei Pt·ov . n . 'J2 l de 17 de mai o de 1847 
desrn em bt·ou para incorporar ~o ele ll!age, elo qual 101 cles
annexacla quando . pela Let Pro v . n. 2008 eL 7 ele dezem
b ro de -1874 , coustiu in- se o nu m. ele Sapuca 1a . Sesu nclo o 
Relat. elo Visconde de Prados , occupa essa parocbtl'l. nma 
super i\cie ele 250,80 kils . quadrados e tem uma pop . l ivre 
d e .J:.0-!3 h a bs. Tem duas eschs. pnbls . el e inst. prim . Ag~ncia 
do coHe io . Sobt·e suas divisas consulte-se a Del il"er[lçiio Presi
dencial de i de abri l ele 18H e Lei Prov. n. -1 538 de 7 ele de
zembt·o ele 1870 . Lavour a de café e cer eaes . 

APPARECIDA . Parocbia do Estado ele Minas Ger aes, no 
mun . elo Carmo elo Rio Claro. mgo N. S. da Conce ição 
e d ioc2se de S . Paulo . Fo i creada pelo art. I da Lei Prov. 
n . 25±! de 6 ele dezembro de 1879 . Tem duas esc h :· . publs . tle inst. 
p r im, urna elas quaes cr ead:t pelo ar t. I § H da Lei P rov . 
n. 2680 de 30cle noYembro de iSSO . 

APPARECIDA. Pov. do Estado do Rio ele Janeiro, n a freg . 
de N. , . ela. Piedade do Rio Claro . 

APPARECIDA. Arraia l e capell a s i tuaelos a quatro kils. 
ao SO . ela cidade ele Gnaratingnetá e a 182,12 da capital. 
l<'oi fundada com permissão epiEc<ipal , em 17-13, pelos de
vot· s ela imagem d:~ patlroei ra, que foi cas ual mente en
cc nt,·aeht 1~0 rio I'arahyll'l., m i719, pelo pescador João 
Alves e que é causa de numel'(sas c r unanticas roma rias . 
O St• . A . Emilio Zaluat· , em sua Peregrinação 1Jcla P 1·ov . 
ele S. P cbttlo, diz a respeito dessa capella o segu in·te : 
« Entre toelos estes templos que temos Yis lo no interior elo 
paiz, nenhum. achamos tão bem_ col~ocado,_ tão poetico, e 
mesmo, permüta- se- nos a expr essao, tao arlts lwa men te pit
tore>co, como a soli tari11. capellinha da milagrosa Senhora 
da Appa recicla, situada a pouco mais de meia legua adeante 
da cidade ele Guaratin gue tá, na direcção de S. Paulo. A 
sua s ingela e g raciosa arcbüec~ura eslà ele accorclo com a 
mageslosa naLureza que a rode ia e com a montanha que 
lhe ser ve de pecles tai, e domwa, moldurada em um hol'i
son te inflni~o, um dos panoramas ma is l'I. I'L'~ba la clores que 
iemos cotllemplaclo em nossas cligTes,ões. Reza a t rad iç ão 
que a imagem de ::\'ossa Senho ra , que se venera nes ta igyejinha, 
roi enco ntrada por nno pescadores, como J.uelltot· se Yera da se
g uinte no ticia, que te.x tualmente reproelur.im Gs ele. um mat;t-n· 
sct·ipto que nos fd con lia do: - No anno ele i7i9, d1z o refer1do 
documento, ponco ma is ou me nos, passando [10 L' es l'a v tll a para 
as Min as, o governador dellas e el e S. Paulo, o conde ele Assu
mar, D. P edro ele Almeida, fot·am notificados pela Camara os 
pescadores para apresenta r em todo o pe ixe qu e pu dessem haver 
para o dito goYet•naclm•. Entre muitos foram a pesca r Dom ingos 
Martins Gm·cia, J oão Alves e Ft·ancisco P eclroso, com s uas ca
noas: e, principiando a lançar suas r edes no porto ele José 
Coreea L e ite, continuaram até ao porto el e Itaguassü, distancia 
bastante, sem tir::u- peixe a lg- um; e, lançando nesse porto João 
A I l'es a s ·1:1. rede ele rasto, til' ou o corpo da Set,h ora se m ca
lJeça; e, lan ça ndo outra vez a r ede mai~ abaixo. ·tirou a cJ.beça 
ela me. ma ::Senhora, não sabendo -se nunca quem' <1h i a l ançasse. 
Guardou Alves est~ imagem em u ns pannos, e co n tinuando a 
pescariD, n:lo tendo alé então. achado peixe a lgum, ela I li por 
deante fo i tão copiosa a pescal'la em poucos lan ços, que os pes
caclore,, r eceiosos de n auft·aga r pel o muilo peixe que tinltam 
nas can0as, r etiraram -se ás suas vivendas , admirando este ]Jro
d ig io. Felippe P edroso conservo a ;;e1s annos esLa 1m agem em 
sua casa, junto a Lourenço ele Sa; _depots IJ1Ud ou-~e para a 
Ponte Al tl'l., e dalli para o Jtaguass u, onde dea a t magem a 
seu filho Atbanasio Pedroso, o qual fez um ot·a torJo para co l
loca r a Senhora . e no sabbaclo iam todos os devo tos a lli rezar o 
"terço . Em uma das occasiões em que t•ezavam, o pagaram- se as 
velas r epen tin amente, Pstanclo a noite se rena; então S il vano 
da Rocha, levantando-se para accendel-as, ellas pot• si accen
deram-se. Foi este o primei ro prodígio; depois , em ontro dia, 
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v it·am Ll'emer o ni cho e a lta r üa Senhora, l;cm como as luzes . 
Em outra occasião (sexta-l'eit·a para o sabuado, est ando reuni 
elas muitas pessoas pa m cant<trem o terço), es ta nd o a Scn llor" 
g tmrdacla em nm a caixa, OLLvio- se dentro ela mesma grande es
·teoncio . As pessoas , C1Lte presenciáram estes prodia·ios foram 
p,·opalanclo a notici a, até que es La chegou aos ouv idos c!'o viga
·rio d a Yara José Alvar es Villela. JTiste e otlt t·os d evotos eclifl
ca.r a m uma capellinha, que depois l'o i demolida, sendo eclili
cada em seulogar a que ac Lnalmon te ex is~e (Li"!J·m elo l'om bb)·. 
- A fama da mila g rcsa Viegem espalh ou-se por tal l'ór ma, e 
chegou a tão longínquas pat•agens, que dos sertões de i\linas, 
dos confins de Cuyabá e do ex·Lremo elo IUo Gmncle, vem todos 
os annos piedosas romarias cump1· it· as r elig iosas promessas 
que nas ~ 11 as enfermida des OLt desgraças fizeram áq uella Se
nhora, S I lh es salvasse a vida ou lbes desse co nforto nas tri
bulações do mundo. As pnredes ela capella quasi que não t~m 
lá Jogar pat:a as figuras de cera , troncos, cabeças, braços, 
per nas e maos ele todos os tamanhos e l'eitios que se 1·ém si
multaneamente pendurados, a o lado d e n um €· t· osos paineis , r e 
iJresenta ndo este um pai sal vando seu fil ho elas "arras de uma 
fera, aquelle um ~oribwt~o r estituído á Yida p~r haver invo
cado, che1o ele reltg ,osa pteclacle, o uome ele sua divina prote 
ctora, e finalmente a symbolica epopeia ele todos os martyrios e 
de todas as dures que angust iam a existencia huma na . ;\bi se 
mostram um as a lgemas cld fet•t·o que o tempo não conseguia 
nunca enfcrrnj at·, apezar ~los m~ti tos ann~s que tem decor1·ido 
depo is que se t·vem de reltqtua a veneraçao elos fie1s. Contam 
que um clesgra~aclo (talvez dos que se cos tum am rect'LLlar ptLI'H 
o exercito) , cheg-ando a esse Jogar, extenuado de fadiga, devo
r ado pela l'ome, exhaus to ele forças pot• caminhar desca lço e a 
pé por entre os se r tões inhospilos, e de mais a mais acorren
tado por esses pesados g rilhões, entrám d en ti'O ela cap<~lla e 
com santo fervor or ou á Nos>a Senhora : tan ta fé linha em swt 
alm cL que as cor rentes lh<> cahira m repéntinamente dos IH·aços 
e elo~ pés, r est ituindo -o por este prodígio á sua liberdade! Nu
mer osas e mesmo avnl t11.das são as esmolas qt1e todos os annos 
entram noscoft·es da bemaventurada Senhora . As muitas cm·as 
c1ue t em operado nos en fe rmos do mal "ele S . Lazaro, que_ 
tanto abundam neste r-onto ela pro v . ele S . Paulo e n a ele Mi 
nas, es_te n dendo·s~ mesmo ás outras que ll~ es são limilrophes ' 
são o Jncenttvo a ma1or parte das romanas que o povo faz 
a este ·templo so li tario e á pt•oleclol'a imagem da Senhom ela 
Apparecicla, que r efulge no a llar - mó r , adorn ada com um pre
cioso manto de ve lluclo azul ri camente bordado d e ouro, e pa
recen do sorrir compassiva a todos os infelizes que a invocam , tt 
a c1uem jámais negou a consolação e l'l. esper ança .. . A pouca 
d ista n cia da capella, ex is·te na beira da est rada uma peell·a j á 
meio encober ta pelos espinheiros IJL·avios, e a que chamam {L 
pegaclc~. Na sua face superior es·Lá perfeitamente gravada a 
pla nta de um p6 humano . Contam os moradores a nt1 gos elo 
lo:! a t· c1ue um íilJ ,o clesna tt~raclo, te ndo concebido o nefando in
t·cn to ele assassma r sua ma 1, a esperara sobt·e essa .pedra, e 
que, n o momento em que ella passava e elle i:1 pe l'petrar este 
monstruoso crim e, sentio o pé agarra do ao l ageclo, e tal foi o 
se: t tel'L'Or, qne poucos momentos sobreY iveu a esta tt·emenda 
punição el os céos! >> Foi esse a n a ia l elevado a p::u·oclüa pelas 
L eis Provs. n. 19 ele 4-de m arço ele 18-±2 e n.131 de25 ele a bril 
d e 1880, que J'o t·am revog-ada s pelas ele n. 38 ele 15 de março de 
i 84-! e 3 ae i 5 ele fever ?.ÍI'O de i 8S2 . 'I'em dua s eschs. pahls . 
ele inst. pt·im . 

APPARECIDA. Bairr o do mun . ele Soroca ba, no Estado 
r! e . ' . P au lo, com uma esc h. publ. ele in st . pri 'll., cr eada pel<t 
Le i Pro v . n. 33 ele 2·1 ele ínarço de 1870 . 

APPARECJDA. Ba irro elo mun. ele Bolucatü, no Estado 
ele S. P aulo ; com uma esch. publ. ele inst. p1·i m ., cr~ada pela 
Le i Pro v. n. 52 ele 30 de março de 1876. Agencia d o correio . 

APPARECIDA. Pov , do Estado de S. Paulo . no mun. de 
Jabo :icabal, com um a capella s itu a da no a lto ele 'um monte ao 
pé do cemiterio. Tem seis a sete mil alm as . Possue bellas pas
tagens. 

APPARECIDA . Capella da J'reg. de S. José do Pictt. no 
Estado ele ~1inas Ger aes, com uma esc lL. p ttbl. de in st . pr im. , 
creada pela Lei ProY. n, 3-170 tle 4de outulJL'O de i887 . 

APPARECIDA. Estação da E. F . S. l'anlo e Rio de Ja
ne iro no Estado ele S . Paulo. Fica a 5'29.n · de altura sobt·~ ó 
nivel 'elo ma r e entre as estações da Roseit·a e GuaratingLtettL. 
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APPARECIDA. Serra do Estado elo E. Santo, no mun. do 
·Cachoeira do Itapemirim. 

APP ARECIDA . Serra elo Estado de Minas Geraes, na freg . 
·da Bocaina e mun. ele Ayuruoca . 

APPARECIDA DA CACHOEIRA (N . S.) . P arocbia do 
Eatado..do Ceará. Vide Cachoeira . 

APP ARECIDA DA ESTIVA (N . S.). P a rochia do Estado 
de Minas Geraes . Vicle Estiva . 

APPARECIDA DA THOMASINA (N. S.) . Parochia do 
Estado do Paraná . Vide ,Thomasina. 

APPAREC IDA DU CLAUDIO (N . S .) . P aroch üt doEs
l.aclo de Minas G racs . Vide Claudio. 

APPARECIDA DO RUMO (N. S . ). Log . no mun. elo Pi
rahy, elo Estado elo Rio ele . Jane1ro, com uma esch. publ. ele 
insl. prim . , cr eaela pela Le1 P ro v. n . 1988 de 1873 . 

APPARECIDA DO PASSO FUNDO (N . S.). Parochia elo 
Es·tado elo R . G. du Sul. Vide Passo F'unclo. 

APP ARECIDA DO PICÚ. Dist . elo mun . de P ouso A.lto, 
no Eslaclo ele Min as Ger aes . 

APPARECIDA DOS CORREGOS (N. S.). Paroch ia do 
Estado ele i\Iinas Ge•:aes . Virle Co,·r·egos . 

APPARIÇÃO. Bairro no mun . . do Cunha elo Estado de 
S . Paulo, com uma esch . publ. de mst. pl'lm . 

APPARIÇÃO. i\Iorro e rio elo Estado elo Para ná ; o rio 
COl'la a estrada d Cas~ro á villa elo Tibagy . O alto desse 
morro é li gado por nmn. estrada ao cnme ela serra de São 
Joaq1lim. 

APP AR Y. Diz Ayres de Cazal, na sua Oh o>·og>·. B1·c~;; . 
T. ·I, p. 275, que os roteiros elos antigos sert ani.s ~as fa~em 
m enção de um r 10 App1111·y, que desagua no Parana mmtas 
leguas ac imtt da cachoeira de Urubupungá . 

APRESENTAÇÃO. Po'' · elo lTis taclocle S. Paulo, na com. 
de San tos, na costa elo oceano, a E . ela barra ela Bertioga . 

APRESENTAÇÃO . Mon1anha elo Es tado de S. Paulo, na 
ilh a ele Santo Amaro. 

APRESENTAÇÃO, DE IRAJÁ (N .. S . ela) . P:u·ochia elo 
Di>tl'icto Federal. Vide I,·c~jcL 

APRESENTAÇÃO DO LIM<?EIR9 (N. S . da). Paro
chia elo Estado de P ernambt\co . V1cle Lmweu·o . 

APRESENTAÇÃO DO NATAL (N . S . ela). Parochi a elo 
Estado elo R. G . elo Nort.e . Vide Nutal . • 

APRE SENTAÇÃO DO PORTO CALVO (N . S . ela) . Paro
chia elo J•;slaclo das Alagôas . Vide P o1·to Calvo . 

APRIGIO. Iaarape elo Estado do Amazonas, a tf. ela mar
"em di r . elo ri o Içá . Foi assim denominado em honra a um dos 
~1embro:> ela commissão fundador a do ponto militar ele nossa 
fro nteira. 

APUÁ. P equeno rio do Estado ele P ernam buco, aJl'. elo rio 
Capiberibe. . 

APU Á. R ibeirão elo Estado de 8 . P aulo, entre Itapecer1ca e 
Cutia, n as proximidades elo l'ibeirão P i.r apissava. 

APUÁ . Enseada do Estado elo Amawna~, na margem elo 
Sollmões, entre a foz elo Juntá e a do 'l'eJl'é, pt·oxima elas 
lagôas Q.uadi e Cupad (Costa Azevedo) . 

APUANA. 11ha do Estado elo Pará. no clist . ele Bemfi ca, 
junto elo igarapé Ciassú. · 

A P UAPERI. Rio aíl'. el a margem septentrional elo J u
pmá ou Yupu rá. Com munica com o Uaupés, aft'. elo rio Negro 
·(Ignacio Acc101! . Cho,·og>· . Pa>·ae, .oe. 1833 .). 

A P U AR Y. Com este nome o Sr . \Yilkens' de Mattos, no seu 
Roteil'o. faz me :1ção de um l~go que clesagua no Soli mões, na 
parte desse rio situada en.tre os paranamil'ins ele Araua.nahy e 
Cunuarú. Na Ca1·ta do RtoAmazonas, do Sr. Costa Azevedo, 
não fi gtll'a esse lago, mas s1m o Igar apé Apauara, .que clesagua 
na margem dit·. claquelle no ac 1,m a do paranamn·1m de Araua
naahy e a baixo ela costa Cuanar1t. 

A P UATIÁS . . In dios que habitavam a anti ~a .aldeia de 
Cumarú ou elos Arapitms, fundada pelo paqre J e~u1ta Manoel 
Bello, no Es tado elo Pará. Essa alde1a é hoje a >' llla Franca . 

DICO , GEOG , i6 

APUCARANA. Serra do Estado do Paraná entre os rios 
Pirapó e Tibagy. E' aUL·ifera e foi explor ada pelos primeiros 
babs. elo Estado ele S. Paulo. Dá or i"'em a muitos rios que vão 
ter áquelles clous . 0 

APUCARANA. Ribeirão elo Estado elo P araná, nasce ua 
serra elo. seu nome e clesagua na margem esq . elo rio 'l'ihagy. 
A~UE . Praia no num . de Tury-assú elo Estado do Ma

ranhao . 

APUÉ. Grande cachoeira no rio T apajoz. ac1ma de Ha i
tuba . (Geog>". Physica, ele Vappceus .) Vide A.p.uhy . 

APUHY. Ilha elo Estado elo Pará, no rio Trombetas, ao N. 
elo lago Tapagem (Vem mencionada na planta claquelle rio 
levantada pelo t'. B. Rodrigues .) . 

APUHY. Ri.o do Estado elo Pará, no mun. ele Vizeu. (Res
posta ao Qnest . ela Bibl. Nacional) No Atlas ele C. i\Iencles é 
figu rado uml'io Apuh y aff. do Gurnpy pela margem cl ir . Em 
uma inf. que recebemos elo mun . ele Vizeu lê-se :llJshy e Apehú. 

APUHY. Rio elo Es taclo elo P ar á, banha o mun. de Ourem 
e clesagua na mat•gem clir. elo Guamá (! a i'. loc .) . 

APUHY . Cachoeiea 110 rio 'l'apajoz, all:'. elo Amazonas aos 
4° 32' 0" ele Lat. e 55° 5i' 23'~ de Long . (Ferreira P enn a). C~nsta 
ele tres boca~, por onde prectptla-se o l'lo; u ma na direcção da 
corrente, que é a maior, e clttas ao lado esquerdo, separadas por 
ilhas ele pedras . O aspecto dessa cachoeira, segundo D' Alin
court, é realmente aclm iravel e encantador, mormen te pela 
tarde em que os raios do sol produzem ell'eitos deslumbrantes 
sobre aquellas para!jens . Vide lt'1·echal. Em fren•e dessa ca
choeira fica a il ha elo ,\puhy. O 8 1'. Rodri gues faz menção da 
cachoeira Apuhy no rio T apajoz e ela cle.Uapuhy no rio Juani
xin . O Sr. H. . '!'avarAs cita ape nas esta ul t ima no rio Tapajoz . 
Na Geog>·. Physia;, ele \Vappceus é mencionada a cachoeira elo 
Apué . 

APUJARES. Tdbu errante e fe1·oz, descen den te elos taba
jarás e ta1n•yos, sem outras armas n.1ais do que suas maças -
páo' agudos em fo rm a ele dardos. i\Iello ~lol'aes, Cito>·og>·. T . 2, 
p. 376; Theberge, Esboço Hist. sobt·e o Estado do C.:a.,·á; Parl. I, 
p. 6. -E~y: poderosos, Roberto outhey, Hist . do B>·u,:;; . T. I 
p. 136 (Pa~tlino .'\ogueira . Vocabulcvrip Irul . ( Rev. do In~t . do 
Cew·á. 188 LJ. 

APUPURI. Vide ,lmal'api . 

AQUENTA SOL . Ribei rão do Estado de lllinas-Geraes . 
desagua na margem clir . do ri oSantoA ntonio, acima da paro.: 
chia ele Sant'Au na ele Ferros. 

AQUI. Rio elo Estado da Bahia, desagua no oceano a a lguns 
kils . de d:stancia da ,·illa de Una . Alguns escrevem Oaq1â . 
" A uma milha ao S . elo rio Aqui, diz i\:fouchez, ex is te um 
banco ele a reia e cor al que se prolonga pelo mar ·alé perto de 
um a mi.lh a » . 

AQUIDABAN. Vj lla e mnn . elo Estado ele Sergipe, ex-pa
rochia do mun . de Propriá. Or ago San I ' Anna e diocese a rchi e
piscopal de S . Salvador . Foi creada pa rochia 1Je la Lei Prov . 
n. 930 ele 11 d0 abril ele 1872 e elevada a villa pela ele n . 
1215 de 4 ele abril ele 1882 . Tem du as eschs. publs . ele iust . 
prim. Por seu territorio· passam os rios JaparaLuba- mirim, 
'I'aquara, 'l'aquariuha e algun s outros . 

AQUIDABAN. P ov . no mnu. ele Blumenau elo Estado de 
Santa Catharina, na 1n secção da E . geral do OesLe, á. margem 
clit··. elo rio Itajahy- assú . 

AQUIDABAN. Riacho elo Estado de S~ r~ip2 , forma-s e nas 
!agitas que ficam na villa do seu nome, ab undantes em sangue
sugas e desagua na ma rgem esq . elo rio Japaratuba. 

AQUIDAUANA. Rio do Estado de Matto Gros~o; nasce na 
serra ele M<~ racajú e recebe, depois de alguns kils . _de. curso, 
os rios Cachoeirinha e Cachoeira, tomando desde eutao 1lll~or
taute volum e ele aguas, encl'ossado p?. los ribeirões Dous Irm aos, 
'l' aqnarussú, Uacõgo e outros, que entram pela n~a:gem esq . , 
e João Dias. correo-o do P axexi ou Paixexi e ela Panao, que cle
saguam pela marg~m clir. Do ribei~ão de João Dias, onde existe 
a ullima correcleJra, seu curso é hn·e de obstaculos, com pro
fundidade quasi constante de oito a 10 palmos e largura média de 
30 braças. Navegavel pot· grandes canoas em Ullla ex tensão cle240 
kils . , fenece no rio Mü·anda pelo lado clreito. As rochas sobre 
que correm as aguas do Aquicla ua ua são de gr.és ; em muitas par-
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teso se u leito é completamente silicoso, em outl'as a l'giloso, la
macerlto r at·as vet,es. O Barão .ele Me~aço, descrevendo esse rio, 
diz : <<Rio , antiga1r.ente chamado Mboleteú ou ~Ibt~etein, deno
minação que até ago r a lhe cliLo os parag nayos. lmpoz-se -lbe o 
nome ele l l{ondcgo, que uiLo te.'11 prevalecido ao paiz. Nasce no 
plC!tcau ott serra ele Arnambahy, na proximiLlade elo para lle lo 
:Z0° e elo me ridiano 57° O. üe I'arir. (ou H o 3, elo Pão ele Assu
car). Cone no quadrante ele SO . O prime iro alf. notavel, qne 
recebe pe la margem esq . , e o rio ela Cachoeira ,_ cuj :1s f?ntes tem 
por contravel'tentes as cltJ rio Anhandulu, tnb . elo r1o Pardo. 
Po1· esses rios é que anteriot·me nte a -172:'5 fazia: sc a navegação 
lhtvi a l ele ::i . Paulo pan.t l\I3t.Lo Grosso; nave(l'aç:10 que sereno
voLt em 1838, mas, passados poucos annos, fot de novo abando
nada. O vat·aclottro tinha ~e is " 01to ;eguas en L!'e o _pol'to _ele 
. \.nhanclnhi e o ele S. João dos Tooctnos. 'I t·es l eguas mms abatxo 
tlue com o Aqniclauan:J. o rio ela Cachoe i l'~, ha1•enclo neste ~s 
paço uma cachoe ir:J. g rande e ou lm pec1ue na . Daht para batxo 
consegnem -53 otüras em um espaço ele o r to a 10 leguas. De um a 
ontl'o l ado elo r io veem - se em pequen a el rsta.!'cta terrenos mon.
tiwsos, con'trafortes ria serr a de Amambah1. entl'e os qn~es é 
notavel o mot·ro Azul, f[lle tgta.si abe i1·a a marg-em esq . do n o. 
Desse rno r t•o par::t cima entram pela mar;;em esq, os l'JOS das 
Cor rentes, Dous Trm ãos e da Cachoeira, e pal'a baixo o Taqua
russú e Uacugo. Pouco abaixo da foz deste nltimo f'oi qne o ex
ploraclot· .João Leme ele P r ado, em 177G, suppoz tel' descoberto os 
vestigios ela a ntiga pov .. hesp<~nhola ele Xerez, f~tnd::tcla em ·L5~'J 
por Rui D ias ele i\Ia lg-nreJO e clestl'lncla pelos paulistas em 1G-18 . 
. 'en·uem- se 50 legnas ele naveg::t ção lunpa, no quadrante de . 
f\0. e depo is a O., aclmittindo ca~oa~ e ,talv~z pequenos v::t
pores; expel'i enci>t que a incht se nao fez -. i" a relel'lda clts
tanciaconfllle o Aqnidauana com o iV11randa; e este ult tm o no
me é o que mais ge ra l mente se ::tclopt:t a1e a barra, qne faz no 
l~ar~v>n:ty aos 190 2G' cl~ Lat . e G9° 38' O. ele Pariz (13° '12' elo 
PiLo de Àssucàr) a. Vide 8mbotetcú . « 'l'amuem chamado Mbo
teteym, Guar::trapó, Guaxie, Nabiniog-o (a$'na n egra, pelos _gLt:ty
cmús) e Monctego por Joao Lem e_ do '!:'t·::tctc , na sua m::tnlét ba
JU ladora de bapti sa t· ele clenomtnaçoes rla Jogares ele Port1~ga l 
os acciclentes geogntphicos c\ue encontrava n a . suas e:,:pl ora<;oes; 
mtsc~ no planalto da col'rl il 1eit·::t ele Anhanvahy pot· chms pt'ltl
ci.paes fontes . o ri bei ,·ão Pnral-i:ling-a, ao., 21° f\4' S . '~ 12° 23' O., 
e o rio elo ·velho, no mesmo meridiano e lat. ele 22", os quaes se 
reunem apús Hns . 40 ki~s . m:J.IS Oll ~enos cl~ cm·so . Re
cebe pcl:J, clit·. os t'II>S Joao Dtas, Pa1xao, Garrab Qttehracla e 
~egro p or varias bomts, an,es. e c!eeois cb confiuen~ia com o i\Ii
randa · e pela esqnet·d::t os r 1beH'oes ela Cach oe tt'1nba (co:ltt·a
ve t· tentes elo Nhanclnhy) o Cacltoei l'a . -1::> ki ls . aba ixo, o l'io das 
Corr en tes , o elos Dou~ Iemão3, os S::tqLiartissú e Uacr',g·o. Com 
cerc:t ele :'00 k il.>. ele curso, co nll lle com o Miranda, qr1e 
70 ki ls , adeante en~m no Pa~·:J.guay aos 1!)0 27' S. e a 14° 
-13.' O. P elo AquiLlauana tt-ans it<L v:J.m ''' monções de Aradta 
!rllaba ou Porto Feliz, a Cnyabá. subi nclo pelos rios Pardo e 
':'lha nclnhy - Gnassú e vat"anclo elo ribeirão cl::ts Sang-nesugas para 
o de Camapoan all'. elo l\1q~mry. S n ~. n a.v~gação que el::tkt ele 
-1725, fo i noi':J.mente buscada em 1838 e co mple tame nte aban clo
naGl a com :1 {',·::tnquia do rio Paragnay. Lttiz d e A lbnque l'que 
man rlo n explor:J.l -o em 1775, por João Le!lle elo Prado com o 
li to lle buscar o ;t uti go vamclont·o cle lle para o Nhanclub y . Foi 
por essa occasiiio fJHe r ece beu o nome ele Moncleg·o., (Dt·, S. da 
Fonseca . Dioo. cit.) 

AQUIGIRÓS . on .·lq•nihirú., . 'J.'rib·1 ele pigmeos, mas mni t~ 
v::tlent~ . Theberge (Loc. cit . p. S) .- Ety: co t·eup te la ele iki- rJi-·i 
jrtnto, machado pequeno , _pot·qne a nelavam ::trm:cdos ele macha 
dinhas (de peclt·a) peopot'Cionadas a se·tlamanh o . (Dt•. Pa~Ütno 
No~·ue ira , loc . cit . p. 220) . 

AQUIQUI. Ilh :1 do Est::tclo do Pa rá , na com. ele Gurupá. • 

AQUIQUI. Ful'o r1u e lig-a o Xi n.!:; Íl :10 Amazonas, pouco ac i
ma de Porto cl ~ J\Ioz e clefron t,e de Alm~irim. :l.t_<·ave.;s::t em to~1a 
a sua exten$àO va.5t')S cr,mpo;;, onde .Ja houve 1111portantes fa -

L o~ he~p:tnho es fnnrl:ti'lLI11 ou t1·a r:om o mes:no nome, em i'i03, nas 
illlllledl~t.çües de c .. Lrn:LfJlliLll. P ouco dnrou. 

' Neste intet·val lo recebe o Aqn id:l.IJ:t ll a dii'CI', 'lS pequenos am . . e entre 
e llos n da. Gw·..,·af'r:G QuebNula, n ove l .:gn a~ n.o N. da villa de 1\·!il'anda . 

a De um oflicio d11 ajuda.nte Francisco Rodrigues do Prado ao te 
nente-co!·onel lticartlo 'Franco do Al111eida . .'el'l'a, dnt~do de H de no
v~mbt•>> d., ·1707, dep 1·ehendc -se qne nn.quelle te:npo os Gunicu rús deno· 
HHnn.val11 este l"io :.Yct.bi· l'I'ÍU{Jrr (:tgna. ne,g'l'a), 

.. 

zencbs de gado vaccum e cavallar e que foram arrasadas pel<~ 
che i::t de 1859. Feli zmente já h oje se est5.o a li i creanclo novas. 
f:J.zerlCl as . Pelo Aqn iqui vae-se em poucas horas ao Am::tzonas . 
E' pouco laro·o, al~um tanto tor tuoso, poTém profundo. Encon
tra- se n aqueTie mttn . uma ilha C<lJU. o nome ele Aquiqui. << lpn
t r :.t mos, diz o Dr. L acerda, no seu D~é~1·w, pel a boca do turo 
Aquiqu t (habitação de m~sqn i tos). Tem c~e comprid o 1 L Ie~·ua~, 
sebe cor rem ao ONO . até a boca ele outro furo chatl!aclo Guajnt·u, 
e asquatrolegnas aN. até sa hir noAmazonas defronteclapt'OY. 
elo Pará» . 

AQUIQUI. Rio chamado Pm·cmá oa Aquigucthy n::t Ctwtc~ 
el e La l'l.ochettc· e T od en · en tra na ma r gem esq. elo A rag-uaia, 
e n;c parte in fet·iot· elo ~eu cu r~o faz parte da linh a divi sa ri a 
e ntre os .J!; stados ele M~ttto Grosso e Pat·it. A lgumas pessoas 
negam <t ex is tenc i::t deste rio e d izem qne, por aquellas pat·a
gens, o Ara.gnaia não tem outro aíL s enão o Tapira pés. b.: n
tt•e tanto, c-1111 um ofl'icio dit·igirlo pelo capi tão genera l Lui'l, 
P in to ele Sonr.a Cantinho ao ele Goyaz D. JoiLo Manoel ele 
cl~ i\iello em 4 ele m~t i o ele '1760, lê- se : ... « Vem a princi
pi::tl' o pl'im eiro termo da divi são 30 minutos ma is acima do 
Joo·ar em que o rio Paranú en tra no Arn !rnaia. ll<t altn ra ele 10" 
de

0 

Lat., antes ele se formar <t Ilha Ur a ncle. cb::tmacla elo 
n-e tl'tio Car-wnbcwê 9u Ca•·umcwt.! .. . A raziLo pol' que colloq•uei 
~ponto capi l::tl dn d i vi~ào no ·tet•mo ele go 30' e não ele 10o. 
em que erlt t•a o Parana no Al'aguat:t e pareee tel'm tnam os 
lim i tes dessa capi·tan ia com a elo PariL,_ o_ que pn.r·ecia. ma~s na
tm·:J.l. fo i porque sendo o termo ela dtv1sao desta eaprtama com 
a do P:J.riL pela parte elo N . , subu1Clo o r to _tia Maden·a, a.yr11ne1r<•· 
cachoeira qne n elle se encont t·a, a q na l hca n:J. soiJ rec!tta ::t ltut·a 
com a el ifl'e renç::t de um ou clous rmnu tos 1 , era mai s natura l 
qne ::t linh a til'acla ela cabeça elo a ngu lo, que f[H·ma o tet•mo ela 
divisiLo elos cl nus Estados, principiasse tamb~m n:LJnesrna a ltura , 
para que se tocassem os exl t• emoR pt·oporcionn lmente entt·e os 
mais circu las e parallelos., (BariLo ele Melgaço). 

AQUIRAZ. V illa. e mun . elo Es tado (!o Cead , na com, elo 
sau n ome, a pequena clista nc in da margem clit·. elo rio Pacoty, 
e a pouco mais ele tres kil s , do mar e :t 30 da capi tal. E' uma 
das mais anligas povs. elo Cear á. São bastante eonbracl ictorias 
as opin iões <t respeito d:t epoc<t d::t ct·.~açiLo cl <t !'reg . ele S . José 
de Ribamar e da vill::t ele Aqu iraz . O fin:1tlo senador Pompeu no 
seu Dicoioncwio do Cec~ni d iz: <<Foi a ptim eit·a l'reg. , e a sé ele 
d::t ant io·a ouvicloria. Foi ct·eacla I' i .la. em 1710 e freg. em '1700 com 
o orao·g d e S. JoRé de R ibamar. Os jesnit:J.s tivet•:J.m a hi um 
colleg-'lo desde os pt·incipios do secu lo X Vlll até a. sua ext ir~ cção. 
Ainda hoj e ( i SG L) existe o convent.o e eg-l'ep em rntn as.» 
O Dr . P, 1rh ebe t·ge n o seu Eshcçn H i.,t01"ioo sob1·e t~ }J1"0'VÍIU:L(b 
do C~m·á, diz ÍL p•. ·101: « Chegamo~ ~o sec ulo XYIII, cujo 
primeiro an no foi a ssignal::tclo pela c reaçao de uma ft·eg. na Ca 
piia ni ::t elo Cear á, a elo Aqtur~z . a pl'tm eu·a qne ~1 e lla •e ct·eoa 
sob a inYocação ele .SM.' Jo~e de lúbc•ma1' . .. Fo1 et·eada est<t 
primeira fL·en·. n ::t Capitania, cujo ten itorio por int~iro lh e pel'
tcnce n a nã

0

o te r s ido creacla ]UnbmenLe a ele Nossa, 8enho1"'~ 
de~ E:x:iJeo tc~ção cb Icó, n qu~l inclino -m e a ct• et~ que foi _c reac~n. 
postHiot•mcnte a. el ln, e cl e ll a clesmcmbrach. Nao me fo1 possl
vel descobrira data ela fu n cl a~:iio des ta ul tim a, que se i .i~- ex ist ia 
pl'Ovid:t de vin-ario em 1715; mas o qne s ~ i com cer teza é que 
o Ii::t nabuiú se~·v iu ele limite commum a a mh"s. pel't? ncenclo á 
elo Aquir az todas ::ts sua~ vertentes até o S iti e< inclusil':unen_t.e. 
e se rvindo el e limite no res to um a !Jnltn. gn ?. da barm do cltto 
S itiá itt em linh a r ecta à ban·a elo r1acho Junqnett'O, Cl.I.J:tS ver
t e ntes eram elo Ic6, e elt~. hi uma r ecta de O. :tE. até ás raias desta 
Capitania com as do R . G. elo Norte .. . l~' Cl'enç<t gera.[ qu~ n pov. 
do A quiraz fo~ c t·eada vil! a nest~ mesmo a nno ; igno1·o a é poca 
certa de s ua cr~::tção; mas adqu iri a certeza ele qua em maio de 
1700 já funccionava o Senado , pois qne a ·t5 elo rlibo mez repc·e
sentou pot· Car1:1 dirigida a ::i. i\i ... !!:l-Rei res ponde u :1 2 ele 
ou Lubro elo mesmo ::tnno . . . Se ndo iá vill:J. nn meiarlo ele mai o 
e correspo ndendo-se com o Monai·cb n , foi o Dec . ela cre açiLu 
l avrad o n·o fim do sec nlo anteriot· on n0s primeiros ch::ts elo 
seculo XVJII. A vil la foi c:·eada de baixo do titulo ele S. J osé ele 
RibiLmar do Aqniraz, e co mpt"•h ?. IHle t S ' U te rrn o ·toclo o I.e n ·it_orio 
cloCeará-gl'i1nde,i~toe~LC::tpitania inteil·<t ... O t1ta.l o Gle \ ' di a 

l B ngn.nava-se nes te p:u·~icnln.r Lui;.; Pinto. A. 1at . dn CfLchc.~ i t•n 
de Santo Antonio, no llradeir~ , é de sv •s', rl etel·m tnnd:t astt~otlOm lca
mcnte pelos Drs, Pon tes e Lacerdn, mc:nbt·os da. CO!ll!UtSSi.l.O de dc
lllarc:tção de lim1tcs de i7~.2. 
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de S. Jo3é parece llat· a eu teuclet· que a fre!!'. foi anterior á cre<tção 
davilla,porque d~u-se-~lle o nome do padroeiro ela matril; todav!a 
não deixa de set· possst1·el (bem que não ma conste) que entao 
·já exis tisse alg~una capella dedicada ao mesmo sa·nLo, a qual 
'desse o no me á v i lia . . . ». A p. 111 e. ii2 di r. ainda o Dr. 
Theber~~: «Houve neslu. qap itania durante o anno ele 1711 e 
os seglllntes uma espécie de levante á imitação elo dos masca~es 
em Pernambuco. Alglllmts pessoas, e especialmente o capttao· 
mór, interes;;aclas em quP. a Fortaleza fosse a cabeça do termo, 
em ve7. ele Aquir<].z, rept·es3nta ram nesse sentido a ~ l-Rei que, 
por Alvc~rá. ele 11 ele Março elo m esmo c~nno mandou passat· a 
villa e tarmop:1•·a Fo,·tale::a. Os lmbs . elo Aquit·az não viram 
esta nutclauça com bons olhos e reclamaram contra ella, mas 
debalde porque tinham co ntra si o capilão- mór P. a trop<t . Esta 
compelencia fomentou entre os mt?ressados dos clous lados 
uma in trio a que não tardou a pas ar a vias de facto . Os 
moradores

0

do Aquiraz incitaram os índios a ldeaclos na visi 
nbança <Í. r evolta, e reunidos e, gni~tclos pot· alguns elos mai s 
~wclentes interessados, r esolvet·am resistir ás for~as elo cr~pitão
mól·. I-louve entre os clous partido;, ren hidos encontros, nos 
quaes morreram muitos clelles, mas com especialidade iudios. 
JJ:J-Rei, informa.clo des tes acontecimentos, restabeleceu as 
consas ao seu antigo estado, to1·nando a 1Jassw· a villa Jl'},'"C& o 
Aq~ti1·a;;, onde se conservou sem mais co mpeLencia , e n. Forta
leza fi con sendo o lagar de res idencia elos ca pitães- mót·es . 
Esta nova transferencia effeclnou- s- em virtude de um a Ordem 
Régia de 2 7 de janetro de 171 3. (Segundo Porn peu, Ens. 
Estc~t. T TI, p. 265: em virtude ele Or dem H.égia de 9 ele 
maio ele 1713) ... A v ilhi. ct·eacla na Fortalez<t tendo sido aholicht 
na occasião ela sua tt·ansferencia pat·a o Aquiraz no anno ele 
1713, os povos tanto do Forte como elo Aquiraz dirigiram 
l'epre3e11tações ao Monar cha pedindo a creação elo Forte em 
Vilht o que lhes foi conced ido por Carta de i726, como tambem 
1Lri a creada ele novo a ela Fo l'Laleza, o que fez cessar a grande 
rivalidade que havia entr~ estes clous povoados vi:inhos "· O 
Sr. J. Brígida elos Santos, em seu Resumo Clwonolo,qico da 
Ifistorilp, elo Ceare&, scgtmelo doa"mentos aonheciclos até 187 5, 
diz, á p. '19: " 1700- 25 ele janeit·o. N ste dia fez-se a eleição 
da primeira camara d<t prov .- a ela villa de S. José do Ri
õamar do Ceará- , cujo lermo comprehendia toda a capitania. 
Foram eleitos os capitães i\Ianoel ela Costa Barros e Christovão 
Soares ele Carvalho para JUi?:es ordinarios ; o tenente Antonio 
Dias Freil·e, Antonio ela Costlt Peixoto e João da Costa Aguiat· 
para vereadores, e o capitão Joi:Lo de Paiva de 1\..o-uiar para pro
Cttrador. Estes inclivicluos escol heram para sécle 'àa villa o lo[ar 
Iguape (Acpürazl. contra o volo do capit~o:mót· Francisco ui! 
Ribe1ro, mas pedll1do ao governador e cn.pltao-geueral de Per
na mbuco a confirmação de sua e leição . este expeelio, em 24 ele 
março, as suas car tas de usança, mandando que n. séde da 
Yilla fo3se a mesma pol'. em qLLe estava a fortaleza. A posse 
desta camarn. foi em 16 de julho, mas a 15 de maio j <í. ella se 
tinha dir igido a.o H.ei , soli'citanelo que mandasse os capitães
móres darem -lhe auxilio contra o gentio, que fazia grandes 
roubos aos moradores, e prender os delinquentes, castiganclô-os 
on remettendo-os ao governador de P ernambuco : que lhe con
cedesse os mesmos privilegias ela cn.mara ele Olincla, e a admi
nistração elas aldeias que era então ela cornpetencia dos capi
i.iies-móres ; qu!l ftnn.lmente lhe concedesse como limites do 
termo, pelo lado elo S. a ribeir<• elo Assú, por estar povoada ele 
gados, c1ue sahlam mót· parte da capitama, e pelo N . aguas 
vertentes ao r io Camocim, e pelo lado elo sertão, o que as armas 
elo Ceat·á tinham conquistado. Estas pet ições tiveram despa
chos clive1·sos . Na mesma data (15 de maio) foram empossados 
os et~ll~regados ele j:tsl1ça, tabelliãq publico, alcaide, carcereiro e 
esct'iYao deste. Esta camn.ra celebrou a sua primeira sessão em i6 
de a!l'nsto, occupanclo-sa ele fazer as s1ms oosttu·as. - i7il. 30 ele 
janeiro . . Carta elo f?OVet·nador g-eral de Pernambuco ma ndando 
tt"ansferir para. o A~1u1raz. a villa de S. José ele Ribamar, que se 
tinha estal)elecJclo. JUnto a forto.leza ele N. S . ela Assumpção.~ 
ill'13, 13 ele fevereiro. Ordem do governador de Pernambuco 
manda11do que se mude para o sitio Aquirai a setle cta vi lia de 
, • J osé de H.ihamar. declara ndo qu S. i\I. melhor informado 
d~ capacidade do sitio, assim lhe tinha orde1tado, por Carta 
de 30 ele janeiro ele 1713, s.em embargo ele eslar o Aquiraz a 
seis leguas ela fort3;leza; p01s que ftcava na estráda P.aro. d~
versas povs ., com no navegave l~ chamacl~ Pac.oty, em chstancta 
de duas leg-uas do mar, onde e,tava o prestdw do ~guape, com 
boa ~nseada para barcos, sustento de ca;rne _e far~nha, o que 
não se acha junto ela fortaleza. ela Assumpçao . Nao approuve 
ao capitão-mót· essa transferencia, e apresentando- se- lhe o n -

g:trio com 40 das priucipacs pessoas do ]on·ar, p~ dinclo ól. 
suspensão da nL'clllm, <t ISS:) annuiu, partic}pan.cl~ <to ga 1'emador 
ele Pernambuco, o C[ua) mandou c .1m prn· immeclialamenle a 
ordem r eal, e .auto n~on a camara a empregar a força, c;tso 
pr~tenclessem uupecl u· a s ~m execução, .e deu orde;n ao capitão 
mor para qne lhe. prestasse t?clo o at.l:<!llo. - 1713,27 ele junho. 
'l'ransfer encm eltectlvada sede ~la vtlla para o sitio do Aquiraz 
conforme o a.c:o de ms~allaçao ex1Stenle nos archivos do 
Estado. O capltao Antomo Vieira ela Sllva na ausencía rlo 
capi lão-mór que 53 acl!;~va no Jaguaribe , .ao tempo em q~1 e 
chegou a segunda ordem, lo1 com a camat·o. el:tectuar essa transfe
rencia que r eduziu a Fortale7.a a méro prP.sidio, e residencia dos 
capitães- múr e . . - 1721, .11 de outubro. Carta Régia mandando 
conservar a vilht no Aqtüt·az e indeferindo uma petição cb 
canutra , ele 21 de t'evereiro de 1720 em que pedia que fosse tra n 
sferida para o sitio d <t fol'taleza . Termina a Carta Régia nestes 
le rmos: «Do contra t·io l\Ie ha,·Hei por mui mal erviclo ». 
Terminaram estas questões em 17.25, anno em que a Provisão 
elo conselho ultramal'Íno de H ele março creou a villa de N. S. 
cl'Assumpção, n o log:ar ela for talez3: ele. te nome, e qne foi ins
tallacla e:m '13 ele a.bn l elo anuo seguL!ltP. O Relat. da Repartição 
ele Est<ttJsca da Capital Federal cli7. que AquiL"az foi creada villa 
t>m 17J.O e confit·mada pela Cat·l:1 Régia de 1710. Em seu Relat. 
~pres - ntaelo em '1881 i Assembléa elo Ceará .clizo Sr. ex-senador 
Leão Velloso qae A~uiral. foi ·r ill a por Carta H.én-ia ele 13 ele 
fevereiro ele 1699. I oderJamos it· mais adeaute tr~nscrevendo 
ou tras opiniões que pouco cliverfrem das que deixamo. menciO
nadas . Encenaremc.. estas t1·anscripções com o que em suas 
Epheme,·icles di" o par.iente pesCJlliSadot· clé assumpLm;' patrios, 
o Sr . Dr . J. A . 'l'eixeira ele iHell o : « 9 ele maio de 1713. Ordem 
Régia r estabelecendo <t Yilla ele Aquiraz, na capitani<t do Ceará 
como séde do termo, que havia clon annos, tinha- se mudado 
para a pov . ch Forlale?.a. Desta ordem re ultaram contltctos 
e ntt·e os momdores cht villa e o capitão-mór governador da For
ta leza » . No mPio ele opiniõe tão desencoutraclus, parece 
poder -se ftxar a data 1700 como aquella em que foi (nndacla a 
vi ll~t de Aquintz e creada a parochta ele S. José de H.ibamar e 
1713 como aq nell<t em c1ne foi confLrm:tda a mesma villa, visto 
como Pomp_u, 'l'heberg- e J. Brigiclo são accordes que foi neste 
ulL1mo anuo que leve logar a n ova mudança para a pov . de 
Aquiraz da villa, cuja séde tinha sido transferida para junlo ela 
fo rtaleza de N. S . cl'As umpção, divergindo apenas no dia e 
~ne~: ~_7 ele janeiro, 9 ele maio, 30 ele jatteit'o. Aquü·ay, é villa 
mstgntficante e decadente. Seus habs. empregam- se especial
mente na cultura ela canna. Sua egreja matri7. tem a invocação 
d!l S . José e depende ela diocese elo Ceará . Pouco distante da 
VJL!a Hcan': a a ntiga egre.1a elos jesuítas, construída em 1753 , e 
hOJe em nunas . Segunclo o r ece nseamento n. que se pl'Ocedeu no 
Estado de conformidade com o Dec . n. 4856 ele 30 ele dezembro 
ele 1871, a·pop . ele Aquiraz é de 13.632 ha.bs. E' com. de se
gunda. entr ., creacla pela Lei P1·ov . n . i065 de 7 ele novembro 
ele 1863 e class ificada pelos Decs. ns. 3314 ele 5 ele oulu,bro ele 
1864 e 5'195 de H de janeir o ele 1873. Comprehende (•1886) os 
lermos ele Cascavel e Aquiraz. Sobre iimites vide: Leis Provs . 
ns . 433 de 27 ele agosto de 1847; 469 de 29 de ·agosto de !848 · 
503 de 2-t de deuhbro de 1849 ; 651 ele 19 de setembro ele 1854 ~ 
984 de 13 de agosto de '186'1; 129,! ele 21 de outubro ele 1869; 
1629 de 5 de setembro ele 1873; 1950 de 13 ele S?. lembro de i88i ; 
2052 ele 27 de novembro de 1b83. I-Ia na parochia a capella dá 
pov. ele M:onte-Mór e mais outras no arraial ele Iguape, na 
Alagôa elas P edras e na Alagoinha . A!!'encia do correio. Vide 
Rev . Trim . elo lnstitttto do Cea?·á., 1.8 7, onde é discutida a 
questão da época em que Aquiraz fo i elevada a villa e onde 
se encontram documentos r elativos a essa vílla . Sobre essa 
villa, le-se no Vocab . indig. em· uso na P•·ov. elo Ceará por 
Paulino ~ogueira (Rev . T1·i1n . do Inst . elo Ceará, , Anno I. 
4o t rism. T . I): Villa , a n tiga capital ela capitania, asete 
leo-ttas da Fortaleza. - Ety . :- Arai'ipe (Hist . do Ceará, 
p ."' HO) dá como nome por tun-uez ele uma antiga ,.ma de 
Portugal, mas não res ta duvid~ que é indigena. Si não fosse 
deveria consta r elo JJ{wppa de Portttgal ele João Baptista ele 
Castro, ou do D ic . Geogr· . ele Paulo Perestelo da C.amara, e ~n 
tretan:to ele ambos nada consta . Pot• outro lado, st atnda ass1m 
não fosse a Aqttiro.z, deveria ter precedido um nome indigena, 
como acontece com os clemais logaras ela prov . ; e tambem nada 
consta a este respe ito. Ao con trario, folheanclo-se os antigos 
reaistros da Camar a Municipal do AqUJraz nelles encontra -se 
r epetidas vezes, - Aguir&s, Akirás, Ahi,·azes, - gentio desta 
terra . Ora, não é possiyel que para o gentio da t.en·a os co
lonos fossem lJLtscar o nome cie uma villa européa, sendo ante!> 
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certo qne ger almente a denominação elas t.ribus indígenas era 
acceita e não i mposta pelos mesmos colonos . E'Gtbs applicavam 
aos selvagens os nomes que ouviam elles da r a si ou aos outros; 
só por factos muito singulares os povoadoree civilisados do 
lugat· tiravam nomes para os índios, como succedeu com os 
botocudos, canoeiros , cavalleiros e outros, os quaes tinham 
alias suas denominações proprias conhecidas no seu idioma, 
como pu<rús, payctgvá,s, guaycud tS, etc. Mas o que acaba ele r e
solver toda a duvida é a segtünte Nota , em l<t.tim, elo Padre 
John Breiver (que es teve iO annos naibiapaba e no Ceará em 
i75l) no jom al allemão Christoph Gottlicb Von Nlw·r , Jmtrnal 
Zu.<r Kunstgcshuchichitc Allegemeinem L i tterattw, part . 
XVII, p. 273 - 27~. Irnpr .. N_iem_be,·g, i7~9.: , « Notancl<u:n ir: 
oppiclo h uJUS cap~tamce P.n nczpah -:- figoazh: rc• chcto (Lusltam 
coruptê vocan t - Aq~tz<ras vel Aquwaz) et eJUS v1cm1a pluv1am 
communitin· in'cipere ad solis occasum et durare usqu e ad me-

. ricliem seqttentis d iei. » A qual ·tuaclttzo : «Deve-se 1!-0tar c~ue 
na pr incipa l cidade clesua capitani a, chamada A goazki,·á, (l:!lm 
portuguez chama vam-na por cot•ru ptela A_qui'l'lis ou Akiraz) 
não só n as v1s1nha nças dest a a chu va prm01 p1a commummente 
do pôr do sol, como lambem dura até ao m eio dia do dia se
guinte .» - Vê-sedaq ui que Agoaihmí. aincl~ ~ão é o nome p~i: 
mitivamen te mcligena ; esLe deVIa ser Igtk,·a, ele t ,q agua, thz 
pouco, visinho, perto. e yrá, adia nte, significan do - agua pouco 
adian te . Depois corrompeu- se em ,igoaihtd~ , já traduzido para 
o portuguez- ig , como se encontra ainda mttitos vocabulos, 
como A guatú , or thographia ele Pompêo, tanto no seu Dioo. To:p. 
como no Ens . Est . T. I p. 37, e q11e é corrup·tela de tg· 
oat~~ a"' na bl)a, pota vel, nome de uma elas maiores lagôas ela 
Prov. ,

0 
o qual passou uli}m a mente para a cidacle .e m!;lnic_ipio a 

que pertencia (V1de lgatu) A .ety'?olog1a e s1gn1Ucaçao sao na
turaes ; poi.s o Aqturaz esta . .sttuaelo sobr e. uma colltna,b~
nhada pelo rio P acoty . O wd1 gena, que ah1 chegasse , cltna 
n atural mente - ig- ihi- yrá., agoaikirá,. ou aqttiraz, como 
actual mente se escreve ; isto é :- agua pouco adian_te. Res ta a 
resolver uma obJeCção. O marquez cle P om balrecewso ele que, 
pela importanci!L que ia tomando na colonia a ling·ua _tupi, 
viesse a ser preJ UdlCada a: por·tugueza, entre outras mecl1das, 
tomou a de or denar ao governado r ele Pernamb uco, por Carta 
Régia ele 6 de maio de 1758, que elevasse á categoria de villa, 
com os nomes de Jogares da metropole, as a ldeas fundadas 
pelosjesu itas , e que cJntassem, cada uma, de 50 fogos para cima ; 
pelo que aquelle governador ba ixou ao capitão-m6r da Capi
tania do Cear á a Ordem ele 6 ele agosto de i763, em virtude ela 
qual · passar am 111acaboqtteir o a Gr anj a, e tc. Aquiraz não sof
freu mudanc.a de nome, porque j á, era villa , e a Ot·clem não 
podia re trotrahir a ella , elo mesmo modo pot· que não poude 
retro&rahir ao Cear á , antiquissima denomi nação ela capitani a, 
antes Paiz elo Jaguaribe.» O Barão Homem ele MellÇ>, que nella 
esteve em i 866, assim descreve essa villa (Rev. do Inst. Hist . 
e Geogr. Bras . T. XXXV, parte JI) • Aquiraz é uma -villa 
insignificante e decadente . Compoe-se de 62 pec1uenas casas 
todas tert·eas. A melhot· casa é a elo viga rio, com duas janellas 
no centro e duas portas lateraes . E' a unica casa envidraçada 
do Aquiraz e i am hem a unica forrada . E' pequena , aceiacla e 
ladrilhada de tij ollo. Algumas casas de palha estão dispostas 
em seguicla ás de telha. Com os habs. dessas choupanas, t em 
a villa elo Aquiraz em seu períme tro perto de 600 habs. A 
-villa tem i2 lojas, contendo fazenda-s, louças, ferragens e 
m alhados. São duas ou tres pequenas pt•ateleiras toscas em 
que se collocam os objectos •.. A matriz é antiga e espaçosa . 
Não tem corredores, nem torres. Uma tosca escada de mão 
como as q_ue servem em andaimes, encos·tada á parede junt; 
a uma Janella, por fóra da egreja, conduz ao côro 
desta. Da parte de fóra estão suspensos dous pequenos sinos 
em um varal, sem telheiro. Alguns passos fóra ela -villa :ficava 
a antiga igreja dos jesuítas, hoje em rui nas. Subsis tem clella as 
paredes todas construídas ~e pedra e cal, e o frontal, em o 
qual 8~ ~ê engastada uma lal?rda , cc:m a inscripção muito legí-vel 
- i753. E' esta a data da funda.ça.o, ou pelo menos da recon~ 
struccão deste eclifi.cio, sendo que a Carta. Régia de 15 de março 
de 1721 mandou erigir no 'Cea.rá 1!-m hospício, em que se accel
tassem iO religiosos da companhta de Jesus. Com a eclificaçao 
desta casa e templo teve execução essa Ordem Regia , . 

AQUIRY. Um dos tribs . da margem dil'. do Purús, atr. 
do Solimões . E' o maior de todos os tribs ., que lhe augmenta 
consideravelmente o volume e é navegava! durante o inverno até 
proximo a barra do rio das P0ntes . (Chandless) . O tenente
coronel Labre deu a esse riÔ o nome de Aa<re. << M. Urhano, 

diz o Dr . S. Coutinho, na v gou por elle 20 dias, em canoa 
regular,. pelo verão. Nas ma rgen s encontra-se tabaco silvestre· 
e salitre . A cot•rente é forte . Muitas tribus habitam em suas 
proximidades, porém são quasi desconhecidas. Urba no esteve 
com alguns indios, mas não entendeu-lhes a giria , e conta ·que 
são bonitos , bem fe~ tos e ba rbados . A vegetação nas margens 
é muito acanhada, e pouco além, por um e outro lado, 
começam os ca mpos . Os índ ios usam ele machados de ferro, e
deram a entender a Urbano q ue ia m compral-o;; a out r as tribus 
que vivem muito adiante nos campos ela margem esq. Aqui 
as marge ns do Purús são altas ; os ten enos nãJo fwa m tão 
a lagados, e assim con tinúa » . E' ele agua br a nca. Nasce na 
Bolivia . · 

AQUIRY. Lago elo E st<J.clo elo Maranhão , no mlln ele Vianna . 
Fica a leste d() campo Aquiry e desagua .no lago ele Vianna. 
Nelle entra o igarapé P irahy. O rio Maracusinho comm unica-o 
com o lago de Via nna . 

AR. Serra elo Estado de P erna mbuco, ao S . elo muu. de· 
Bezerros . E' ta mbem denominada serr a elo Sap'.h to. (Resp . ao· 
Ques·t. ela Bibl. Nacional). 

ARÁ . Rio aff. da margem esq. elo Xingú (Bae na ). 

AR ABÁ. Ilha elo Es tacl9 do Amazonas , no rio Bra nco, 
proxima da foz elo rio Cuttcú . (R icardo Fra nco e Dr. A. Pi
res Pon tes . Dietrio, i781). 

ARABARY. Corl'ego elo Es tado ele Per nam,bttco, banha o 
mun. elo Bom Conselho e desagua no riacho P apacac inha, 
aff. elo rio Parabyba (Inf. loc.). 

AR,ABARY NOVO Riacho elo E stado ele P erna mbuco , 
ba uha o mun . elo Bom Conselho e clesagua no Balsamo, aff. 
elo rio Parahyba. Nasce no sitio elo seu nome, tem un1 curao 
de 18 kils . e ~esa_gua no logar Lage . R ecebe o Ca nto Escuro, 
Cassrano, Ch1queJro, F arias, Maca mbil'a, P ai Chico , riacho 
Secco, T aquary e Tres Voltas (In f. lo c.). 

ARABIA DESERTA. Se r1·a do Estado ele Minas Geraes no 
mu n. ele Dia mantina . A Lei Prov . n: 1103 de :1.6 de 'ou
tubro ele 186i fixou-a como limite en:tre os dists. ela Ch apada e 
elo Inhahy. 

ARABIRY. Esteiro por onde seg ttem as aguas elo mar 
nas enchentes ela mat'é ; no Estado elo E . San to . Nelle lan
çam-se as aguas despejadas dos gra ndes brejos, que existem 
entre o P aú l ele Dentro e o Ma rinho. Ha quem escreva f l r-ibi<ry. 

ARAÇÁ Uma da malocas da tribu Mauhés, antigos Magués; 
no Estado do P ar á (B. Rodrigues. Rio Tapao'ós. i875. p. 134). 
A~AÇÁ Log. do Es.taclo de Pernambuco, no muri. do 

Limoeiro. 

ARAÇA. Log . no mun . de Cabo Frio do Estado elo Rio ele 
Ja neiro, á mat·gem do canal ele Campos a Macahé. 

ARAÇÁ. P ov. do Estado do R . G elo Sul, no mun . da 
Cachoeira : com uma esch, publ. de inst . pl'im., creada pelo 
art. I § 11. ela Lei Prov . n .. 1140 ele 7 ele Maio ele :1.878 . 

ARAÇÁ. Uma elas estações da E. de F. Conde el'Eu, no 
Estado do Parahyba elo NoJ;te, no kil. 56,000m, entre as estações 
elo Sapê e Páu Ferro. 

ARAÇÁ. Serra elo Estado elo Ceará, no mu n. ele Assaré. 

. ARAÇÁ. (Corrupção de Uara~á.) Rio elo Estado do Amazonas; 
desagua na margem esq. elo -l'lo Negro, no dist. ele Mariuá, 
entre o r io Uaranacoá e o ribeiro Uanapixi . Recebe em sua 
margem esq . o 1'io Demeneni, HabHam-no as nações Guyana, 
Gual'iba e Carahia hi '(Araujo Amazonas) . 

ARAÇÁ. Um dos confls . do rio Purús, ele cuja foz dista 
1.445 milhas inglezes. Na foz é mais estreito do que o Purús. 
(Chandles3) Nasce na Bolívia. 

ARAÇÁ. Pequeno rio no httoral do Estado elo Parahyba 
do Norte. Segundo Vital de Oliveira. esse rio desagua no 
Camaçary. « E' um desaguadouro elas aguas plu viaes que secca 
no verão e lança-se no mar ao SSO. da ponta de Lucena .:. 
(Beaurepaire Rohan. Nlsc.) . 

ARAÇÁ . Riacho do Estado d:t Bahia, nos limites ·ela fre
guezia do Senhor é\0 Bom Fim ela Cape!! a Nova. Desagua no Je· 
quiriçá-mil'im. · 
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ARAÇÁ. Rio elo Estado elo Rio de Janeiro, na estrada ele 
Mangaratiba. 

ARAÇÁ .. CCirrego do Estado de S . Paulo, banha o mun. 
de Tatuby e desagua na maro-em esq . do rio Guarapó, a !f. 
de SoPocaba ([nf. loc.). 

0 

ARAÇÁ. Rio do Estado do R . G. do Sul, aff. do rio Guahyba, 
banha a f reg. elas Pedras Brancas . 

ARACABAHU. Igarapé do Estado do M~rahão; desagua no 
rio do Mosquito e aLravessa a ilha de S. Ltuz . 

ARAÇAGY. Pov . do Estado elo Parahyba do Not·Le, sobre o 
rio do seu nome, no mun . de Mamanguape; com uma esch publ. 
de instr . pr im., creada pela Lei Pro v . n. 775 de 2 de outubro 
de 1884. 

ARAÇAGY. Demandando-se o porto ele S. Luiz, a pt·imeira 
terra elo ~'lat•anhão que se clescortina, vindo do S., é a costa elo 
Araçagi, separada ela pequena ilha elo Cumpú pelo igarapé cle
nommado Pucaua. Essa ·costa corre de NE. SO . até 8 . ~bt·cos 
Por 33° NO. cl'ella, á distancia de tres milhas, marcando o pha
rolete ou o morro de S. Marcos ao SO ~O. , encontra-se ttm bom 
ancoradout·o com fundo de 17 metl.'bs (Roteiro d Ph . Pereira). 

ARAÇAGY. Rio do Estado do Parahyba do Nor L3, banha o 
mun. de Mamanguape e desagua no rio cles~e nome. Do 
Estado informam-nos o segtünte : «O Ara9agy nasce da lagoa 
Salgada do mun . ela Campina Grande (nascendo elo lado 
opposto o i\lamanguape) e, seguindo 1)ara o N., volta-se depois 
para E., engrossando-se com as aguas elo riacho das Bana
neiras e outros, jttuta-se ao Saboe iro OLL Araçagy- mit'im, depois 
do que vae d saguar no Mamauguape abaixo ela pov. do Ara-
çagy ». • 

ARACAHY. Ribeirão elo Estado ele S . Paulo, no mun. 
de S. Roque. 

ARACAIMAN. Igarapé do Estado do Amazonas; aff. da 
margem esq . elo rio Uraricoera. Sua foz fica p1·oxima ela do rio 
Majary. 

ARACAIRU. Rio do Estado do Pará, banha o nmn. ele 
Oeiras e desagua na bahia dos Bocas (Inf. loc.). Baena escreve 
Arictwú . 

ARACAJU. Cidade capital elo Estado de Sergipe, vanta_i osa
mente situada para o commercio ua margem clit• . do rio Cotin
guiba, a 16 ki1s. acima da sua foz no oceano; aos 10° 57' 
de Lal. S . e 29° 35' ele LongO; com oito a 10.000 habs. A egreja 
matriz tem a invocação ele N . S. ela Conceição e depende ela 
diocese archiepiscopal de S. alvador . Foi elevada á cate
goria de cidade pela Lei P ro v . n. 413 de 17 d março de 1855, 
que estabeleceu o seguinte : « art. l. E' elevado á categoria 
de cidade o pov. de 'auto Antonio de · Aaracajú na bat•ra do 
Cotingttiba com a denominaçãode Aracaj ú - al' t . II. O mun . 
da cidade ele Aracajú será a villa do Soccono, sendo sua 
sécle na r eferida cidade - art. III. Fica tran sferida a capital 
da cidade de S. Christovão para Aracajú » . A. Lei Prov. 
n. 473 de 28 ele março do 1837 autorisou a remoção da freg. de 
N. S : do Soccol'l'o de Cotinguiba para a capella de S. Salvador 
da ctclacle ele Aracajú. Posteriormente passou a parochia do 
Soccorr'o a constituir um mun. Varias causas influíram 
p~ra a r emoção da capital para Aracajú: sua feliz situa
çao, as ~antagens que podia produzir para o commercio e 
navegaçao, a c~mmunicação do rio Japaratuba com o Po
~onga p_or me10. ele um canal que, si bem que imperfeiLo 
ain!la h OJe, ~odav1a va1 prestando u ·tilidacle á navegação fluvia l 
na cond~cçao elos productos rl:a ribeira do Japaratuba ; a. aber
tura p~o~ectada do ca_nal dor10 S~nta. Maria para o Poxim, a 
qual nra dar ma1~r Incremento a lavoura; além de outras van
tagens cons1derave1s. A cidade co ntém alguns edificios e in
stituições importantes, entre os quaes o paiacio do governo · 0 
Hospital de Caridade de N. S. da Conceição, creaclo pela Lei 
Prov. n. 498 de 24 de maio de 1858 e installado em 16 de 
fevereiro de 1862 ; o Atheneu Sergipense, que funciona desde 1871 · 
uma escola normal; um gabinete de leitura : uma fabrica d~ 
tecidos, uma ele sabão ,e uma ele ferro; cad~a; dous qu<l:l.'teis; ex
cellente matriz ; egreJ aS de S. Salvador e ~anto Antomo _; alfan
dega ; diversas aulas particulares ele ensmo de humanidades e 

escls: p:~~.ls : de ir:str. peim . estação telegraphica. Agencia do 
corre LO. E: h gacla a Cld~de de S. Christovão por uma boa estrada, 
acha.nclo-s~ em conclusao uma outr·a que deverá Iigal·a a Laran
geiras Esta tambem projectada uma estrada. de ferro entre Al'a
cajú . e Simão Dias, na extensão ele H kils . !!]' com, ele 
tercell'a en~r. cre.a~a e classificada pelos decretos n . 687 de 26 de 
JUlho ele 18<>0 e n . o21:3 de 1 ele fevereiL·o ele 1873. 

. ARACAJÚ. Porto elo Esta:clo de Sergipe, na margem clir. do 
n o Cot1ngutba, a po1co ma1s ele lr es milhas elo oceano. Seu 
movimento cliario , durante a safra elo Estado, é consideravel. 
Tem uma IJellissima bahia, que ser ve ele a ncoradouro, entre o 
pov. ela Bat•t·a dos -Coqueiros e a pt·aia ela capiLal, que fica -lhe 
fronLeira : oíferece uma vista apt•azivel e encantador a. Nesse 
lo0 ar, ao NO. flc <t um pequeno pov. denominado Santo Anto
nio, situado no cimo ele ttm otlteiro, ele onde se divisa o oceano 
em guncle extensão . 

ARACAJÚ. Peqt;ena serra elo Estado ele Sergipe, proxima 
á capital, a qu c! u o nome : é nolavel poi· sua natureza · ser ve 
ele guia aos navegantes que demandam o poi·t.o ela ~esma 
capita l ([uf. loc .) . 

ARACAJÚ A SIMÃO DIAS. E . de 1~. elo Estado de Ser.,.ipe 
Os Lrabalhos de construcção deviam ter sido iniciados a f1 d~ 
.i uI h o de. 1885 como se vê elo seguiu te auto: " Aos i 1 dias elo 
me!í de .JUlho elo anno elo Nascimento ele Nosso Senhor J es us 
Ghristo de 1885, nesta cidade ele Aracajú, capital ela Pro v. de 
Sergipe, e loga1· clE~signaclo para começar a cotlslrucção ela E. 
ele F. ele .\.racaj ú a Simão Dias e ramal. ele Larangeiras á Ca
pella, esteacla privilegiada p los poderes provinciaes, hoje per
tencente á The Se1·gipe Ra ilwa11 Gompany Limited, presentes 
os Srs.: Dt·. jniz ele d ireito da com., Francisc<> Gonçalves 
Martins, presidente da camara raunicipal, o capitão Manoel 
Antouio Carneiro Leão, o Dr . juiz municipal, Gonçalo Vieira 
ele Mello, promotor publico ela com., o Dr. Feliciano Eusebio 
Dias Prazer es. o Dr. José ele Barros Pimentel e outros cida
dãos e o representante ela mesma companhia nesta Prov. o 
capitão Euge~io José ele Lima, e gt·ancle numero de pessoas 
gr adas, reahz u-se com toda a so lemnidacle a inauguração e 
começo elos trabalhos da cousti•ucçà:\0 realizado pelo assenta
mento dos trilhos e outros trahall1os na extensão da decima 
parte de um kil., principiado no centro ela estaca que ali nha 
com a rua ele Jap~u:atuba, ficando ass im satisfeito o preceito 
consLante da co ndrçao tercell'a. elo con tracto de 6 ele maio de 
1~84! celebra~o entre a mesma companbia e. o gove1·nci pro
Vlnctal, em vn·tude ela autorização concedida na le i n. 1295 ele 
2~ ele abril deste ultimoanno. E, para que conste a todo tempo 
tao pt:ogressivo acontec tménto, em que se assi~nam todas a.s 
autondacles e pessoas present.es ao acto. Eu Luiz Gonçalves 
Pereira Fr·ança, tabelliao que escrevi. » Esse 'auto foi la vt•ado 
com o fim ele evitar- se a caducidade ela concessão. Até fins 
ele 1887 nada se h via feito, insistindo a companhia na obtenção 
ela ·garantia ele juros, ao que o governo se negou, fundado na 
exor bitancia elo orçamento apresentado . A 17 ele dezembro de 
1889 contratou o governo do Estado ele Sergipe com a Empreza 
ele Obras Publicas no Brazil a const1·ucção de uma estrada de 
ferro ele Aracajú a Simão Dias, com ramal ele Larangeiras para 
Capella. Por Dec. n. 619 ele 2 de agosto ultimo foi concedida 
garantia ele j uros de 6 °/ o ao anuo, durante 20 annos, sobre o 
capital que naquella construcção fôr empl.'egaclo até o maximo 
correspondente 3'0:000~ por ldl. da extensão total das re
feridas linhas, que não poderá es:ceder de 198 kils., havendo sido 
pelo mesmo Dec. approvados os estudos definitivos da ia secção 
que vai de Aracajú a Itabaiana, passando por Larangeiras, na 
extensão ele 61 kils . Foram iniciados e têm continuado os tl.'a-

. balhos de construcção do trecho de Aracajú a Lal.'angeira.s com 
o desenvolvimento ele 21 kils . 500 m. 

ARACANGUÁ-ASSU. Cachoeira no rio Tietê; Estado ele 
S. Paulo: cet·ca de 26 kils. depois da de A'l'a.canguá-mirim e a. 5,5 

· da ele Itupeba. Os barcos podem vencei-a, porém sem carga, que é 
preciso tl.'ansportar pol.' terra . Ayres de Çazal escreve Araoan
gavussú. O Dr. L acerda, no seu Di(JJ)"ÍD, diz: « Aracangwí. ou 
Araracanguaba, denota o logar onde comeram a cabeça de 
ara.1.•a; porque. acanga significa· cabe~a e gltava comer, » Tei
xeira. Cabrar (ctt.) escreve : Aracangua. 

ARACANGUÁ-MIRIM. Cachoeir a no rio Tietê; Estado de 
, S. Paulo ; entl.'e as cachoeiras denominadas Arassatuba e Ara

canguá-assú ou gua.çú . E' transitavel por barcos, não muito 
, carregados . Ayres_de Cazal escreve Aracanga-mirim. 
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ARACAP Á. Ilha na parte elo r ioS. Francisco que set·ve de 
divi. a aos Estudos rle Penntmbnco e Bah ia., pro:üma elas vio
lentas cachoeiras da Imbman a e Desataca- Calção (Halfelcl). 

ARACAPI. Ilh a elo E stado elo Amazonas, no ri o .Jupurá : 
proxima das ilhas de João Soares, No1·a At·acapi e :Maroim . 
· ARACAPI. Lago do Estado elo Ama~onas: desagua na mar

gem esq. elo l'io Ja1mrá, trib. do Solimões. · 
ARACAPURY . Aldeiamento de indios ela tribn Ananas. na s 

margens elo rio Uaupez; no Es ta do elo Amazonas . · 
ARAÇARANA (araçá falso) . Igarapé elo Estado do Pará; 

hanh<t o mun. ele Otn·em c clesaguLt mt margem elir . do rio 
lhuuná (Inf. l oc .) . 

ARAÇARANDEUA. Igarapé elo Esta,elo elo Pat•á, nap::wochia 
de N. S . ela Graça ela Pra inha. 

ARACARE. Aldeia do Estado cb Bahia, mt c~sLa do oceanc. 
em f rente ao parcel da s Parecles, a oito ki ls . da cidade ele Ca-
mvellas. · 

ARACARE. Pequeno regato que desag ua no S. Ft•ancisco ; 
tlesce elo mono elo seu nome. Fi ca pouco a lém elo fttncleaclouro 
do Betume e pl'Oximo elo logar Pol'teiras . 

ARAÇARIBA. Ilha elo K;taclo elo Rio ele J aneil'o, mun. de 
Pa1·a ty (rlpontamentos Estatísticos elo Coronel Fl'ed . Ca meiro 
de Campos 1842) . 

ARAÇARIGU AMA. Vilb e mutc. elo l~staclo de S. Paulo, 
na com. ele S. R oque, proxüna ela margem esq . do ribeirão 
At•açariguama, a 70 kils. ela capital e a 13,8 ele S. Roque, 
a ' 19.8 de Parnahyba e de Cabt'euva e 46,2 de Itú. Orago N. S. ela 
l~enlia, e diocese ele S . Paulo. « Deve sna. or igem, diz Azevedo 
Ma rque , á influencia elos no~ave i s pr,ulistas capitão-mót· Gui
lherme Pompen ele Almeida, se u Jilho o padre Dr. Guilhet·me 
Pompeu de A lm eida e Francisco Rodrigues Penteado, que ahi 
edificaram a capella, depois ma~rir. ela. parochia, pol' es for ços 
do padt·e B~lchiot· ele Pontes. Do livro 1° elo Registl'O ele pro
"Visões ela Camara Epi.scop:\1 consta qtte, em 1653, foi a pal'ochia 
elesannexacla ele Pal'nahyba com <t invocfcção ele N. S. ela 
Penha. Ao N . ela villa. cel'ca ele sele kils., existe uma capella , 
ct·eaela em agosto ele 1886, com a invocação ele N. S. ela Appat·e
cicla, e ao S. clesv iach1 quatro kil s., ha outra capella denominada 
Collegio, cuja creação é atLribu.iela ao pacll·e Belchior ele Pontes 
O mun. é geralmente monta nh oso e quasi todo coberbo ele mattftS, 
notando- se pequenos campos, que rese nlem-se elas ondulações 
do tel'r eno. As monta nhas elo mun. são r amificações ela serra 
de S. F rancisco, elestacanclo~se o morro elo Japy, um elos mais 
altos do Estl).clo, e o Vottu·una. P ertenceu ao mun. ele S. Roque, 
elo gual foi desmembrada e elevada {t categoria de v.illa pelo 
art. I ela Lei Prov. n. 43 de 16 ele abl'il de 1874. Tem duas eschs. 
puhls . ele ins t. prim., uma cltts quaes creacla pzla Lei Prov. 
n. 13 de 10 de março ele 18(?6. Agencia elo coneio. Comp1·ehende 
o hail'rO Itatuva . Uma es~racla liga-a a S. Roque. Lavotu·a ele 
cale, assucar, algodão e ce t·eaes. 

ARAÇARI GUAMA. Ribeir i.io elo Estado ele S. Paulo, banha 
o mtin. de set~ nome e cles<tguil. na margem esq. elo rio Tietê . 
Nasce na serra de Uaquy. 

ARAÇA.RY. Uma elas malocas ela ·tribú Mauhés, antigos 
l\1aaués, no Estado do Par{~; (B . Rodri gues. Rio Tap:rjós. 1875. 
p. '134) . 

ARACARY. Pov. elo Estado do Amazo nas, na margem clil•. 
elo -rio Negro. '.).'em actualmente o nome ·ele Ca~·v~eiro. O 
Sr Araujo Amazonas descrevendo- a, cl1z: « Aracart (fl'eg. de 
Sa~to- Al'bêrto de), na margem a ustral cilo rio Negro, 67 leguas 
acim a ele sua foz e 145 el a çlo J amunclá, no termo de Mariuá, 
enpre o rio CaiJuri e a fl' eg. de Itarenclana, em fl'ente elo rio 
Yauapir i. Foi sua fttnelação na margem oriental elo rio Cabur_i, 
submetti!clos os incligs . seus habs . aos esfo rços e generosa cleclt
caçi.io do sargento ela fort-a leza ela Bana, Guilhel'me Valente, 
c1ue ahi recebeu em casamento a fi lha de nm prmcqJal. Deste 
rio tl'aslaclou-se a pov. para a margem austral elo no Negro, 
immecliaua·men te abaixo ela sua foz, onde se _lhe incorpJrou a 
aldeia ele A:1·wnacoá, e donde se trasladou ul~una..men te pa:ra a 
situação que ora occupa. Em 1758 foi elevada á categoria de 
log. pelo governador Povoas, com o nome ele Ccwvoei?"O. Em 
1833 foi rebaixada a simples fr eg. com o se u primitivo nome 
hrazileil'o, Sua pop . provinda ele Manáo~, Para--:ia~as e Uarana
coacenas, consta ele 1.097 almas em 140 fogos, dispenos, a maiol' 

par te , pela extensão elo paiz. Cnlti va ma ndioca e fl'uctas, a•:ror., 
cacau e a lgoel ii? , ele qne tecem redes, e qtte já ltouv!l uma fabrica 
por con·ta ela 1< azenda . Mampulam azette ele Lar La ruga no r10 
Bra nco, e eür a hem S<t lsa e breu, , 

ARAGARY . Ilh<>. elo Estado da Bahia, no mun. de San
tarem . 

ARACARY. Canal entre o cont inente elo E stado ele Santa 
Catharlna e a. pa1•te meridional ela ill}a ele S . Francisco, pe_r
tenceJYte ao m es mo Estado . Esse ca.nal ·toma depois impt·oprm
menle o nome de ·rio S. Francisco . A entrada elo canal 
s6 é access ive l a embarcações pequenas em consequencia elo 
pouco fundo . Fica-lhe em frente, à dir ., a i lha elos Remeclios, e 
{t esq. as· elos 'l'ambol'e tes . Ayres ele Casal dá-lhe 200 braças ele 
larg·o e ftlnclo só para lancl1as. Tambem escrevem A1··wocwy. 

ARACARY-TAPERA. Log. do Estado. do Amazonas, no rio 
i'\eg t·o, na sabida do paraná-mirim do Cameleão. 

ARAÇÁS . Pal'ochia elo Estado ela Bahia, no mun. de 
Alagomha>, a 33 kils. da sede elo mun . , à margem do rio Coricó. 
Gl'anele . Orag·o Senhor Deus Menino e diocese archiepiscopal ele 
S . S".lvado1·, Fm creacl a pela Lei Prov ·. n. 1239 ele 21 de junho 
ele 187.2. Tem H .OOO h abs. Comprehencle o pov. dos Olhos 
rl'Ag tta . Sobee SLLas divisas vide: Lei Pl'ov. n. 688 ele 18 de 
julho ele 1881. 'l'.em duas QSChS.lJ LLbls. de ins t. peim., creadas 
pel<ts Leis Provs. n. 1230 de '! ele jLmho ele 1872 e 1856 de 17 de 
sete mbro de 1878. O Revm. Vigario João Barbosa Novaes, em 
carta qne no s elil'i gio a 14 de j unho ele 1888, diz: «O terreno 
que compeehende es ta f·1·eg . é coberto ele mattas e geralmente 
montanhoso; estes montes são isolados e cobertos ele pedeas, 
se!1clo multo pouco explor.1clos, parecendo ba ver nP.lles alguns 
m1neraes e pedras , pl."eciosas. Ha muitas hervas meclicinaes, 
c~mo ipecacuanha, salsa , caroba, quina, .ia lapa e janaúba. 
E banh_aela por um grande numero ele corl'egos, taes como 
o Col'tco Gt·ande, Coric6- ~türim e Piabas. A fl' eg. divide-se 
em ·tres batrros : Piabas, Araçaense e Al'ea Branca . O clima 
e frio e humido. Os habs .. r1uas i sem industria . são dados 
á lavoura de canna, care, réuno, mandioca e cereaes "· 

ARAQÁS. I!h,t úo Estado ela B~.hia, no mun . ele Belmonte 
no rio J"eguitin4onha. (ínf. loc .) . ' 

ARAÇÁS. Rio elo Estado ele Minas Geraes, banha o termo 
ele Quel uz e clesagua na margem esq. elo rio Pirang<t. 

ARAÇASEIRO. Corrego elo Estado da Bahia , ali'. ela mar
gem clir. elo rio Jequitinhonha (ChrokaLt ele Sá.). 

ARAÇATIBA. l~ov. no mun. ele Vianna e Estado elo E. 
Santo, ua margem di r . do rio Jucú; com uma C?g'reja declicad<t 
a N. S. d'Ajucla . Essa palavra é corr upção de Araç:•:~ttba, qu'e 
quer dizer sitio abunclau~e ele a1:açCts . 

ARAÇATIBA. Log. do Estado do Rio ele Janeil'o, na Ilha 
Grande pertencente ao mun. de Angt·a elos Re'is . 

ARAÇATIBA. Ponta na Ilha Grande pertencente ao muu. 
ele Angra elos Reis e !Çstaclo elo Rio ele Janeiro, entt'e as praias 
Vermelha e Gt·ancle (Mouchez .) . 

ARAÇATIBA. Ilha no Estado elo Rio clé Janeil'o 'no mun. 
ele Angra elos Reis, 

ARAÇATUBA. Pov. do Estado elo E. Santo. Vide ;lraçatiba,, 
ARAÇATUBA. Pequena pov. elo Es·tado elo Paraná, no mun. 

ela Campina Grande. 
ARAQ:A.TUBA. Pov. elo Estado Santa Catharina, na freg. 

do Merim do mun. ela Laguna. 

ARAÇATUBA. Ilha elo Estado do Amazonas, compréhen
clicla entre a margem clit•. elo rio Solimões e um para,n.J,-mirim, 
que a separ a ela ilha Tarará . Fic;1 acima ele Fonte Boa. 
Alguns escrevem Uaraçat1tôa . 

ARAÇATUBA. Pequena ilha do Estado ele Santa Cathat·ina, 
entre a ponta elos Nauü·agaclos e a ilha dos Papagaios. 

ARAÇATUBA. Igarapé elo Estado do Amazonas; clE;sagua, 
na margem di r. elo rio Umhú acima el o furo Al'auat6. O Sr. 1. 0 

tenente Shaw escreve igarapé Arc~çá.t1tba e o Sr. B. Rodrigues 
lago A1·açá-tyba. Não é essa a primeir a clivergencia que en
contramos nos trabalhos desses dous clistinctos cidadãos . E' 
assim que acima ela foz elo igarapé A raça tuba fi gura 11:1 Ca·rtc~ 
de Shaw o igarapé Cainamansinho e na PlMrtc~ de B. Roelrigttes 
o lago .Carará-miry, ambos situados n::t parte inferior ela Hha 
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Sucuryú ou S. R::tynmuclo; proximo ao furo Ara uató ngura nn. 
Ca;·ta de _'haw. o igarapé 'rar)ii ra. e n a Plcmtc~ ele B. Rodrigues 
o lago T ap1yra . 

AR AÇA'rUBA. l' ibe iro elo E s tado S. P::tulo ; clesagua na 
ma.r~em eli r. elo rio 'l'iété . 

ARAÇATUBA. Rio elo Esta.clo de S . Paulo ; nasce ela ser ra 
Negra e desagua no canal ele Ara rapira , po1• onde· se escoam as 
aguas elo ma1· de Trap<tnd,;. B<.tnlta o 11111n . de Canaoéa . 

ARAÇATUBA. Riheit"ão elo Estado ele <.t n ta Catharina; 
nasce 11 <~ s;:n· <~ elo Taboleiro e clesagua ao ~. ela. ponta elo 
l~inheü·o . 

ARAÇATUBA. Cachoeira no rio Tiê té; Estado d e S . Paulo; 
seis kils. aba ixo da Gmtycnrytuba- ass ú e pouco mais ott me nos 
a igual clistancit~ ela ele Aracanguá. E ' Lransi tavel. 

ARACATY ( bons ares, ele Má. ·tempo e catú bom ). Cidade e 
mun. elo Estado elo Cear {~, sécle ela com. do seu nome; na 
marge m oriental elo rio Jaguaribe; n ' um a ext ensa planic ie baixa. 
que pot• vezes ·tem s ido inundada n as gl'andes cheias do rio. E ' 
uma Lella c idade , um a cla.s maiores do l];s tado, com elegante 
casa ria de sobrado, bastante popul o~a e muito commercia t, pot· 
ser o interposto das mercadorias c1ue vão para o iutel'ior elo 
J~s taclo do H.. G. el o Norte, dest inadas á exportação. Já. te,·e 
all'anclega, que foi e1< tincta . Expol'la a lgodão, cera ele carn aúba, 
et c. Po~sue mu itas fazendas ele criação e divel'sas fab r icas . 
A 8 ele agosto de 18~7 sentio- se a hi um tt•emot· de tel'l'a . No 
começo de~te seculo houve ahi g ra nd e commercio de carn'e 
secca, de a lgodão e ele diversos outr C's artigos. i!;m junho ele 
'1805 sahio elo porto el P. Aracaty para. Li bo<t a snc.1acn Cobm 
cat•regada ele a lgodão e outros g-e nros : fo i o primeiro ba rco 
qne sahio desse porto par a a me tropole . « Os povos elo Aracaty, 
d1z o coronel Cruz Gutmarães , são os ma is industriosos elo 
Estado. Afora os cultores ela can na, ma ndioca e l eaum es em
pt•egam-se na i nclus tri ét da pesca, ele que ha a.bnndanc ia' nas 
praias e rios, especi11 l mente no J agual'ibe . Fabricam e ex 
portam calçado, ch apeos, es~e iras de pa lha, vellas ele cal'llaúba 
c ouras ele agttlha >> . Na cidade ex iste111, a lém ela egreja matri z, 
as tlo Rosario. Prazeres e Senhor Bom J estts elo Bom l'im: e 
uma na pov. ele Paripoeira . F oi, é m p l'inc ipio, denom i naria 
Gr'lt:; dCbs Almas. mais ta rde S . JosJ do Po1·to cl?s !Jw·cos e fi 
n t~lmt>nte A?"Cbcaty . A.cr , elitam muitos que foi ahi que Pedr.o 
Coelho de Souza desembat·co u em companhi a de Jl.lartim Soar~;; 
Moreno. F oi creada l'reg . pela Provisão cle20 de junho elo '1780. 
Villa pela Resolução Régia ele 1:1 (ou 20 segundo uma copia da 
CarLa Régia.. M sc. elo I nst . H ist .) ele ab ril ele 17-!7; in au
gurada em 10 de fevereiro de 1748 pe lo ouvido r g-e ral ela com . 
elo Cea 1·á Gt·ande, ~Ia noel José de Fal'ia no logar elo Aracaty, 
que po t· h aver uell e uma cruz se denominou Vill a ele Santa 
Ur u7. elo !l.racr.ty . Cidade pela L ú Pro v, n , 2-14 ele 25 de ou
r.ubro de 1842 . !!;'com. ele segnncla entr. creacla pela R es. elo 
Conselho Aelmin is·tra t i YO de 6 ele maio de 1833 e cla>s illcada 
pelos Dec> . ns. 687 ele .2ô ele julho ele 185ll e 5 l95 de ·ll ele ja· 
neiro ele 1873. Srn~ egt'PJ(t matriz tem a in voca.ção cl?. N. S . elo 
Rosar io e depende ela diocese elo Ceará. Age ncia rlo correio. 
O mun., ::tl ém rl:l. pn1·uchia da cidade, compreh encle ma is a ele 
N . S. elo Rosario das Areas. Sobre limi tes virle : Leis Pro ,•s . 
n . 231 de H de j <~ neiro de 18-11; n . 525cle6 de dezembro de 
185:J; n. 619 ele 2:3 el e setembro de 1853 : n . 69G ele 3 elP. no
vembro ele 185!; n. 787 ele 10 de se tem bro de 1856 : n . 13:36 el e 
22 ele ottt.ubn elo -1870; n. 1675 ele 2G ele julho ele 1875; n . 202J 
de '16 de se1emb1·o ele 188:2. (art. IV ) Comprehencle o cli>t. da 

· P assagem .uns P edr as. De umas no tas qne nos foram envi adas 
dessa local1dade consta o seguinte: «Fo i creacla a ,·illacle Santa 
Cl·uz elo A.racaty no logat· Po>·to do.< B cwoos do .Rio Jcfg tu:u·ibc 
pela Res. Reg-ta ele H abril de 1747 ;· e por ordem de ia de 
junho do mes mo ann~) foi determinado o plano que se cleda se
g uir em sna ed 1n caç;~o . No dia 10 ele fe,·ereiro ele 1748. pelo 
ouvidor-geral, bacharel Manoel José de Fa1·ias, fJ i marcado o 
s itio Cru; das Al.maspar<• a praça ela v illa , e tambem se mar
cat•am Jogares p;ua eclilicios pul.Jlicos ; no dia 2·1 do mes mo 
mez foi lev;wtado o p~lourtn~o; e no c~Í<\ 2ô marcon- se o lo~t ar 
pa ra a casa do senatlo, matrtz c planejou-se o a !Jnha mento elas 
rnas No dia :3 de mn1•ço tomou o se nado posse da \' tlla, a qcml 
fo i~ll; e dada pelo mesm o ouvidor Manoel José ele F;Lrias ». ~essa 
cidade n asceram em 1820 ( 14 de se tembro) o ~ x-senador ~OJ.ll!n gos 
.ToseNogueir;daguaribe ; em 18'!0 o conselhe1ro D1·. J ose L1 ~erato 
Barroso, fallec iclo nn Capital Federa l a 1 .de ou~ubt·o de 1ti~5: u 
se nador Manoel dg NascDnento Castt·o e Stl va, la llcc tclo a ~3 de 

outubro de 1846 e o i 8° bi~po de Pernambco D . i\Ianoel do Rego 
ele i\1edeu·os, nasc 1 c~o a 21 ele se tembro de 1830 e fa llec ido a 16 
ele se.te l~ br~ de 1~.66.' O~ J?r. Jose Pompeu, em sua Cho,·og,· . elo 
Ce~rc~ . ( 18Sti ) a cl1 r. . • I• 01 chamada .Amcaty pelos P e t iguares e 
se0 n1h ca vento do Nn·t:, ,que a liJ sopra, a lgumas yezes mud a ndo 
~le rumo,yas-aoclo a NIJ:, uma espec ie ele si t·ôco bastante pre 
.JLLcltc t~l a salu bndacle. » AracMy, diz Pompeu, ass im chamada 
pelos l1 taguares , eqne quer.cli ~er vento do nor te ( qué ahi sopra 
algumas ~·ez~s. em. rumo ele nordeste, especie ele siróco. b:ts
t;nte preJnchcta l iL salulmclade ) fui o loga t· em l)ne estabe leceu 
I.~clro Coelh~ de Souza, o primeiro_ portug·tter. q ue f e~ um pre
Slll LO na co, ta clest:t P r o v., depots de s:1a cxpediçao a Ibya
paba co':ltra os indios e o fl'ancez Bombelle em -1603. Posto que 
a t n tu.t1 v a ele Coelho não fo <;se l'elir. fi ca t· a m po1· ah i os Reus cles
ce ndenies . E m 1 63~ , depois de expulsos os ho llanclezes do Recife 
e mes mo antes, colonos portuguezes , parahyba nos e pernam
bucanos se foram estabe lece ndo e intern a ndo par a o sertão . O 
pov?acln elo Porto elos Barcos fo i cresce ndo, ·torna ndo- se o cle
postw dos productos ela ·ter1·a , co mo algodão, couros , ele. , q 11e 
cl~ h1 se expor tavam par.a ~ern ambuco, at6 que D. João V, em 
1t47, mandou elev::t l·o a v!lla, c em 1842 foi et·eaclo c idade». 

ARACATY. Log . no mun . da Labrea do tJ;stado do Ama
zonas . 

ARACATY. Estação ela E. de F. Leopoldin a , no Estado ele 
i\'Ltnas Gerae~, na. L1nha do Cent.ro, 110 kil. 93 ,693. entt'i! Vista 
.Uegree Catag nar.es . 1\ 168m,434 de a l tura a cim a· do ni v, l do 
mar. Ser ve ao engenho ce nlral de assucar de ca un a do mesmo 
nome. de pt•opt•i ed ade da companh ia Engen ho Central çle 
Aracaty . Este engenh o fica áquem do en <>en ho centml R.io 
Branco iOO k ils . A estação foi inaugur ada a

0

21 ele setembro de 
1885 . 

ARACATY. Era assim que os sal vagena elo ser tiio chamavam 
ao vento elo nol'te , qu e soprava r egul armente elas sete para as oito 
hor as ela no1te, e se derramava pelo inierior ela Pt·ov . r efres
cando-o cl<t · cal ma1·it\ abrazadora do verão. Dahi veio chamar
se 11>·acati ao logar donde vinh::t a monção . Ainda hoje no Icó 
o nome é con set·vado á brisa ela tar cle. que sopra do mar . (J. ele 
Al':_llCD r: Imc. p . 171). « Entt·etan to Polnpeu no seu .En s . .Est. 
p. o3, d ll. que esse vento. como o S it·ôco no~ dese 1· tos da Aft•i ca 
é prejudi.cia l r~ salnbrielá de! Niio •li7. is to a trad ição constante: 
que o da como um refri gerio das popu lações por onde passa, 
sem lhes cansar o nuuimo elamno ». P . ;:-{onouei r a . Obr. c i1. 
p. 29.2). " 

A R ACATY. Ph Al'Ol do Es tt\ do do Cea1·á, no pontn.l elo N. 
ela Barra do J agua r ibe : tiOS 40 24' 20" de Lat. S. e 50 26' 30" 
Long . E. elo Ri o ele Janeiro ou 37° -13' 50" O. do mel'id iano de 
Greenwich ou .. wo 4' 00' ' O. de Pari z. T orre c ircul tH' ele ah·e
na1·i a . Luz hrnnca fixa. Quinta ordem . Dioptrico . . \ lcanç<t 
10 milhas . Acce~o no dia '1 de março ele 1873. 

ARACATY. Set·t·a elo Es tado da Ba hia, no m un. elo i\Ionte 
Santo (Inf. loc.) . 

ARACATY . Porto do E stado do Cea1·á, {t margem clir . d.) 
Jaguari be, a no ve milhas da s ua foz. Para clemnnclar- se a bat•ra 
elo Aracaty dá o pr atico Philippc in stl'llcções á p. 83 do seu 
Rotei1·o . I!:m i S5S cli'l.ia o Dr. Joiio Silveira. de Sottza, no seu 
R clat . elo Cea roí. : «O porto elo Araca1y, onde outr 'ora entravani 
navios es trangeiros e nacio'n11es ele gr ande ton elagem, até 
menos ele uma legJJa abaixo ela cicl• de, não cl:í. hoje en tracla, 
nas marés ele aguas vivas , a embm·cnções de calado 'superior a. 
oi to pa lmos. Para melh orai-o , lemb1·ou o engenheiro lllillet, 
que o examinou em 1854, á id ea de enca nai'·S3 as agu•s elo Ja
guaribe. por meio de um dique feito com pedra e nt•ga iii assa , Oll 

cim P. nto hycl rau li co, que começasRe elo Ba t·ro P 1·ew, 110 ponbl 
do S .. e se diri gisse ao pontal do N. com a extensão de ;)OQ 
braças, o qual Ol'ÇOLl em 5UO 011 600:000f'; ou mais econo
micamente a ele faze ,·- se por ora es~e cl ique com p~dt·a secca., 
protegido extern a mente por um a l'o1·te Pstacad~. , CUJa cl espe~r.a 
calculou e m 100 :000~; e esta, na s1n~ opin iiio, nao se,·I a pt·eclsG 
empregar-se toda immecliatome:1te. J~nte r.de esse t:ng-en hei t·o 
que emprehenclicla esLa o!> r a , logo que est ivessem f, Jtas 150 a 
200 braça.; ele d ique , as aguas do rio abririam caminh o para o 
N.,ondeercJ.a a ntiga bart·a, emantet· iamab i um cana ls:lfli
c iente pnra clm· entrada a grand es navios d uran te o preamar" · 
Em i 8f!'3 o pt·es icleule Dr. José Bento cl t Cn·nha F i~ueiredo 
Junior dizia: «São clesanimaclom~ as informações dadas sc
bre o po1·to do Ar:tcaty pelo engenheiro Chrysoli to Fen·aira de 
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Castro Chaves, que o examinou em desempenho da commissão 
de que fo i incttmbido pelo meu p\'edecessor. Um co:·dão ele ban
cos de arêa que corre de Leste a Oeste, ameaça obsiruir total
mente o estreito canal ela barra, que tende cada dia a tornar-se 
mais raso, apresentando actualm ente um fundo que varia de 
nove a 12 palmos, além ele que a osci!lação e volubilidade das 
arêas o tornam muito inconstante e mudavel, não já de anno, a 
anno . ma,s ele maré a maré. A canalisação das aguas, que a 
ellas desse uma só sabida nas altertiativ as d as marés, é melhora
mento impra·ticavel, como o é tambem, a ttentos os mingnados 
recursos do cofre ela Prov . , a medida lembrada pelo mesmo 
engenh eit•o de fech ar toda s as cambôas, cortar a grande volta 
do rio, e proceder a algumas escaY ações para, nas vasantes elas 
~arés , não quebr!J-r - se a correnteza nessas paredes que a 
mte1·ceptam». 

ARACATY . Nome que na ribeira elo Jaguaxil ·e (Ceará) 
dão ao vento do NE., qn e, no verão, enlre se·te e oito horas da 
noite, apparece ele r epente e c~m grande fcr ç_a. E~ te nomef9 i 
dado pelos Plt~ guares , e depo1,5 passuu a cles1g'11ar a pov., hoje 
cidade do Aracaty. (Thomaz Pompeu ). 

ARACATY-ASSÚ. Parochia do Estado do Ceará, no mttn. 
do Sobral , na margem dit· . elo rio de seu nome. Orago Santo 
Antonio e diocese elo Ceará. Foi creada parochia pela l ei 
Pt•ov. n . 1079 ele 4 de dezembt·o ele 1863, elevada á cat egoria 
ele villa pela de n. :1661 ele 3 ele agosto de 1875, incorp01·ada 
nesta ultim a ca-tegoria â com. ele:::, . Francisco pela ele n. 1672 
de 19 ele Dgosto deste ulLimo nnno, rebaixada de villa e in
corporada como simples parochia ao mun . elo Sobral peJa Lei 
n. 1814 ele 22 ele ja11 eiro ele ·I 879. Sua pop. é calculada em 
5.400 l • ab~ . Emquanlo dis·t. pertence11 ao tn·mo da Imper a :ri7,, 
do qual foi desmembrada e in corporada ao ele Uruburetama 
pelo a rt. li da Lei Pro v. n . 53'> el e 10 de dezembro de 1850, e 
ao qual f oi reincot·poracla pela de ll. 8:i7 de Z7 de agosto 
ele 1858, e do qual fo i ainda desmembrada e incorporada ao 
de Úruhmelama pela ele n. 1098 ele 3·1 ele éezembro ele 1863. 
Passou a Jlrrtencer ao termo ela Jmperatl'iz pela ele n. 11i2 ele 
27 de outubro ele 1864 e ao mun. cio Sobral pela dP. n. :1341 
de 25 de ouLuLro de 1870. Tr m duas eF rhs. publ~. ele inst. 
prim., 11ma cl as quaes crr acl::t pela Lei Ptov . n. 1176 ele 29 de 
agosto de 1865. 

ARACATY- ASSÚ. Rio elo Est.aclo elo Cear:íJ ; nasce ela serra 
Ve1·de, ramificação da do Machndo, corre elo S . ao N. a·tra
vessando nm Lerren·o desigual, pedregoso e saJitroso: recebe as 
verten tes da pa1·te occidental ela Uruburetama, banha Aracaty
assú e T ymbaúha e depois ele 240 kils de curso lança- se no mar 
por 3o 161 ele Lat. S . 4° ·12' ele Long. E. elo meridiano do Rio 
de Janeiro, prox imo da barra cl o At•acaty-m i rim onde Almofala 
S11a barra é tambem chamada elos Paios, denomin ação de um 
p o v. que est:J. proximo ele lia . 

ARACATY-MIRIM. Pequeno rio do Estado do Cear·á, 
corre parallelo ~o .-\raca·ty-o.ssú e cleRagua no mar por 2o 55' ele 
Lat. S . e 3o 12' de Lon g . E. elo merid iano elo Rio c!e J aneiro. 
Um pequeno IJr:tço elo Aracaty- assú comlllttnica com elle 
p rto da foz, onde ach a- se apov . ele Almofala . 

ARAÇAUABA . Vide .ü•ccçoúbba. . 

· ARAÇAUBA. Serra do JTistado ele S. Paulo no mun. ele. 
Cananéa. 

A RAÇA UBA. Rio do Es tado rle S. Paulo, banha o mun. de 
Cananéoa e desagua no rio Varadom·o. 
11l-"ARACOARY. E' assim denom inada a e ntrada mer idional 
'dà Bahia ele S . Fra ncisco, no Estado de Santa Cathari na . 
Vide AmcM!J· 

ARAÇOIABA. Pequeno rio elo gslaclo elo Cear:J., r ega o 
tel't'itorio elo mun . üe Batut'lt.é e des agua na margem esq. elo 
Cboró . Suas a::çuas são ·tão excellentes que a Lei pro v. n. i428 
de 12 de setem'uro de 1871 concedeu pl'ivil egio ele 00 a nnos a 
quem as r-an alisasse para abast~ c im erüo da cidade. O Dr. 
Paulino Nogueira, no seu rr ocabulMw ~nd~g., escreve A1"ttçowba. 

ARAÇOIABA. Villa e mun. do Estado do Ceará, na com . 
de Baturi té, á margem do rio Canôa. Foi elevada á villa pelo 
Dec. n. 44. de 16 de ago~ ·to de i890, e instal lada a 17 de setem
bro elo mesmo anno. 'ra!'llbem escrevem Aracoyaba.. 

ARAÇOIABA . E' assim que o Dr. Paulino Nogueira, em 
seu Vooa.bultwio indig. (Rev. dolnst. do GeanÍI, 1887)denomina 

ao rio Araoauaba . Segundo elle essa pala vra derivada de a?'a 
ave, cai fallar e a desinencia aba, significando o Jogar em que 
a cousa se faz ; onde as aves gorgeiam. 

ARAÇOIABA. Grupo de montanhas de fol'mação metal
] m·gica na J)lanicie que se clila ta ao occi clen te ela cidade de 
Sorocaba e ella distante 13;8 kils.; no Estado de S. Paulo. 
Del! emanam diversos rios. se ndo mais importantes o I pane ma, 
que verte ela face oriental, e o Sarapu hy do lado opposto. Em 
suas fraldas está assen te a fabrica de ferro de Ipanema . O grupo 
de montanhas tem ce1:ca de 1616 kils. ele comprimento e pro
porcionada largura. O morro mais elevado elo grupo fica a 
969 . m9 de altura. " O nome Araçoiaba . diz o Sr . Azevedo 
Marques. significa cc be1·ta do sol ; os na·turaes deram este 
nom e á serra por isso C[Ue esconde em sombra grande extensão 
de terra. principalmente no inverno"· O Sr. Frederico Gui
lh erm e Warnhagem, descrevendo a montanha, ass im se ex
pressa:« Fl'alclej am- a pelo' nascente e poente os clous ribeiros 
de Ypanema e Sarapuhy, Ct tj as aguas provenientes ela mencio
nada serr:c: (de S . :r"rancisco, t·amo ela serra elo mar), buscando 
o norte, v ao despeJar pela margem esq . do rio Sorocaba, o qual 
igualmente pela margem esq. vai ent r ar no 'l'ieté; depois de 
h a' er contornado pelo n orte a referida monianha. que em vir
tude. elo mineral de que toda. ell a consta, chamam ' vu lga1·mente 
M O?'ro elo Fen·o. · Cril- se que o cimo delle não deve ficar 
muito menos de 1. 000 pés ou 340m, pt·oximame nte, sobre a 
planic:e que o r odeia . O eneclto do morro é ele granito; e de N. a 
S., isto é, no sen·ticlo longitudinal, é cortado por tres g~ossos 
~pr0ximamenle de tres braças ou sete me t.ros, pouco mais ou 
men os de pu,iança) veeiros ele fe rro, j á magne·tico, já especular. 
H a, porém, dos lados e pelo cimo bancos ele sch i~ tos de varias 
grés, de pedra calca r ea escura, de mormorc, de azul da Prussia, 
ele peclerneira_. ele grustein, e 51-té de formações auríferas . O es
tudo geognost1co deste c!Jst. é d1 gno de occupar por mutto,; mezes 
a a,tt nção elos sabios geologos. Do aHo dos morreR man am alguns 
ribeirões, porém, o mais notavel é o chamado ela F'ab1"ica 
TT e lha ou TT alle elas Fttrnas; por segui r por uma especie de 
cald eirH. 01o1. algltS, que ás vezes parece cratera de vul cãõ . Sobre 
o cimo do principal cabeço ha um a lagôa que chamam aqui 
Dotwaela. na qual o povo clJZ a ppa;·ecereDJ phan tas mas qu~ 
gnardam os ·thesout·os nella esco udJclos . O nunera l s0Jto a 
super fi cie do morro é tanto e tão rico, que creio só dell e se 
poder ia por mais ele 100 a nn os <t limenta t· a maior CalJt'ica do 
mundo sem· recorrer a ·tr a balho algum mineiro » . gm um 
ensaio para a estalis tica da prov. de S. Paul o, que intentou 
organisar o primeiro presidente Lu cas Anto nio l\lonteiro ele 
Barros . em 1826, e c1ue não foi impresso, lê- se a segu inte des
cripção desse morro pelo engenheiro Daniel Peclt·o Müller: 
<< Entre as mon·tanh as, merece particular at'te nção a de 
A1·açoyaba ou Bi?-açoya.IJcb, como alguns esc1·e vem, que s ignifica 
- coberta do sol-, a qual se acha clen~ro L1e uma plan ície 
ele baixo' (lo Tropico, 2 1{2 l eguas a O. ele Sot·ocaba. Esta mon
tanha ri Clllissima, p la immensa quantidade ele metal ele ferro, 
é isolada e f6rma na sua superficie interior um oval , cujo maio.1 
diamelro I em quasi l.res l eguas, e o menor 1 i /2 . O maior dia· 
metro é na clirecção t-iS.; a altu ra de Araçoyaba wbl'e a fabrica 
ele fe rr o ê el e 2.000 pés e sobre o m:u- é ele 2 .050 . A montanha é 
coberLa de materias que, em muitas parles, são vi1·gens; a 
massa pt'incipal é ele• granito mistu1·ado col'n cry15·liaes e ferro 
magnetir:o. Este granito é composto ele fel.lspa.tlw·g•·isoo, quartzo 
branco transparenle, mica •negra ele mineral e ele feno magne
t. ico, mais ou menos em pedr,1s iguaes . Ao NO . ela mon~anha 
enco ntra-~e sobr e o gramto o schtsto argtloso de t t· a ns1ção e 
G?·o;uwcb-hensohicfer, e sobre este um a immensa massa ele grés , 
que tam_!Jem se acha a O. da m~ntanha, ou pedra el e arêa, as 
quaes nao se acham em separaçoes ele camadas como nas mon
tanhas secundarias, mas acham-se petrefactas. E ste grés consiste 
em qup-rtzo l~ ra nco combmaclo em algumas pa1·ag-ens ele cal, o 
qual forma as vezes ex-tenormente stalactites sobre o n-r és prin 
cip_almente n os ribeit·ões e cavas. Em algum as partes"pas~a es te 
gt•és duro em marne mo•lle. Nas regiões ma is bai::w s, porém, 
consiste o grés ele granules de guartzo ligados por uma clisso
luçiio cblontica. Ao lado, para SO., encontra-se ao pé ela mon
tanha G?"iinstein (pedra verde), -homblenclesvh iefer e basalto em 
bancos, e sobre estes o já dito grés. Tambem se acha em alguns 
legares em tol'Do de Araçoyaba a formação ~. nrifera por inun
dação » . O Sr . ex-senador Gocloy, em seu tr!l.balbo sobre a ,Pl'O
vincia de S. Paulo, diz:<< A montanha denominada Arasso~aba., 
a ntes conhecida pelos indigenas por Arassoiambaé e flú•assoia;va, 
e Morro ele Fen-o pel osportuguezes, foi visitada pelo paul is ta 
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Affonso Sar dinha, que possui,\ algun,s conhecimentos geo log!cos, 
· mas com o fi m ele clescobrit· metaes mais preciosos . Reconhe
cendo a fot·mação fe rrett ela montanha; construiLt elle um fo>"1W 
catalãoyara pt•eparaÇão elo feno, no pri ncipio elo seculo XVI~ . 
Passados alguns a nnos, ceclett a D~ Francisco de Souza, ~dnu
nistrador geral elas m inas, que cl ispoz se levantasse alli u rna 
pov. que, fo i·ehamacla I tcGpe!mçú, mudada depo is par~ o lo~a: l 
on de esta hoJe a cidade de Sorocaba . Aquella g t·ande rJqueza m t
neral não foi apr ove itada; e em 1629 já esse princ ipio de fabrica 
havia desappat·ec~clo. Nos annos ele 17G6e 1770 o fom o ca talão 
fo i subst ituído por outro biscainho. O govemo po r tt!gtwz, po.rém, 
em lagar ele proteger· tão u til esta?ele~~imento, taes o l~stn.cu~s 
propot·cionav:J. que torn ou: a cah1r. Em 1800, o paul! s·ta J oao 
Manso, natur al ele Ilú, fo i enca n·egado elos estudos sobre o ferr o 
-e das n1ecliclas necessari as á sua extracção e preparo . A pro
posta ele refo rma da fab rica fo i fo r mulada pelo co t·onel Mar tim 
1!\·::incisco Ribei r o de Anclt·acla, então inspector elas m in:ts e 
·bosques ela capitania, as quaes bases foram approvaclas pelo 
·govemador conde ele Linhares. De J:ortugal ve io o capitão de 
engenheiros Freclel'ico \Varnhan-em, q ue fo r mou as base> e 
1)la nos para l'ehabilitação cht fabrica . Para facili tar sua con
st l' ncção fo i empt·ehencli ela n ma associação , que começou a 
ftmccionar em i SH . Quat·enta acções fo ram ·tomadas por 
particulares e o princ ipe regente ficou com 13, en·tregancló 
85 escravos ao es~abelec i mento . Da St1ecia. veio por engaj amento 
uma compa nlti <1 ele oper ::~. rios com um cl iredo r ch amado. 
Heclbet·g . A aclmi nis tração ela sociedade fo i pessimtt , reco
.nheceu- se que Heclberg não tinha ti no administrativo , nem 
sc ienci:J. . Em 1815, foi substituiclo pelo então tenente-coronel 
l1 reclet•ico \Va.rnhagem, que mos tt·ot! p roftciencia na r eforma 
tlas cons tr ucções, As primeiro.s peça> ' 'asaclas na fabrica 
fo ram tres cruze.s de l'erro , Em 1860 fo i clLssolviclo o estabeleci- · 
mento; seu pes§oal e material enviados para i\:Iatto Grosso . 
De 1865 para d<liem, porém, esse estabelecimento tido gt·a ncle 
i mpulso ». "As sen·~Ns }l>"Msoiava , por conupção G-tuwas$oiavc•, 
nue s igniftca. cabert~wa do. sol, a.lluclindo ti gl'ande extensão elo 
terreno que ftca debaixo ela. sua sombra mn ito ·tempo antes· que 
o pla neta se approxime ao horizo nte . Esta mo nta nha, que tem 
"tres leguas ele comprime nto, e largura proporcionada , toclru é 
u m puro m iner al ele ferro ; e está no clist. ela Vi,lla de Sorocai:Ja.. » 

.(Ayt·es de Calml ). «A 2!1. zils . ela cidade ele Sorocaba, pela l! nha 
fe rrea , fica a mon·tanha elo A1·assoyaba, em cuja i't"a lcht orient:J. l 
est(< colloc:J.cla a fa,b rica ele f'e l'l'O ele S . Joã0 ele Ipa nema. O 

•perfil longitudinal da serra é elo ~or le para o sul, <>rguenclo-se 
suavemente em meia laranja, mais elevada ela par te . elo sul. 
Sua a l titude é ele 888m, e a elitl'erença de nível sobr e a planície 
pr oxima cl~ 300m, Stms jaz idas de fer ro magnet ico são abunc~an
·tiss i mas e a flor da ter ra: a pot•centagem do fe rt·o é aqm de 
72 ' / t 0 no get·al. Uma r iquiss ima pech·eira ele mar mor e preto 
fo rnece o fttndente necessauio pua o ser viço elos clotts fo rnos 
altos, q t!e estão sempre em trabalho. No mesmo morro existem 
abundan tes 'jaz i~las de pech·a i·efractaria para o revestimento 
,j n·teriot• ou ca.rnistt elos fo rnos. As mat·tas elo mor ro, systematica
me nte co nser vaclas e replantaclas, fo rnecem excellen te car vão. ve
getal pa ra a ftisão elo miner eo ele fet• t·o. As madeit·as que dão 
cttr vão mais rico são o cambuy, gnabirolm e guamerim , todas_ da 
ihmilia elas myt· taceas . Em 1864, sendo ett presidente da provm
cia, firo, em cumP.r ime nto elo av iso emancipando os africanos d'a 

· n ação, r·e·ti t·ar dá fab t·ica todos os ·tra balhaclores .dessa origem, 
em numero de 300 . E ra m elles, que tinham a seu cargo o fabr ico · 
Uo _car vão. Heje es te se r viço é retto por empreitada, em con
ch çoes mtu to superiores ; e o empreite iro desempenha todo esse 
:tra balho, a co ntetl'to, un icamen te co m 60 operarias! Foi 
;,tma. _fo rtuna para. a F abrica ele Ipanerna haver o gove t·n o 
l,m~el·t a l collocaclo a f L"ente daquelle esta belecimen to u m pt·o-
1isswnal ela ordem do cor onel Dr. Joaq uim ele Souza Mursa, 
seu chrector h a cerca ele ~O a nnos. Es te dis·tincto oflicial 
do nosso co L" po ele eng-.enheiros fez os seus estudos meta.llurgicos 
mt Allemanha., e allt entregou-se com de clicacão aos mais 
pesados tr a balhos .praticos . St1a. perfe ita com petencia pro
fiss ional , seu zelo Lnex~eGltvel, bem como a. sua autoridade 
mora~ e ener g ia do mando, q ':la ndo· precisa, tot"nar am a Fa
brica ele Ipanema u m. e> tabel ~ctmento modelo, sob o ponto ele 
Yis·ta technico. P ena e que all t se este.Ja a lll cla comrnettenclo o 
el'l'o economico, tão a L" raigaclo entre n ó~, de co~ teat· inclustt:ias 

· por conta elo Es tado, t,olhendo a expansao ele fo rças que so_ a 
iniciatiY<t particuhu· pode clesenvolye t·. A _escassez elas ~o taç?es 

. elo or çamento r espectivo, sua. cl~sproporçao com as ~x tgenc1as 
· elo serviço, cotts titttem e cons·tt tturao semyre ':!m a cl L ffic~l clacle 
' insuperavel emcruanto prevalecer a doutnna elo Estaclo 1ncltts · 
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tr i.al. A geologia desta int~ressante r egião está p2rfe itamente 
t r atada nas obras elo barao ele Excheveo-e Mal'tius e outros 
sabios, que tem vis itado o Ipanema. Qua·t~o ' vezes visitei esta 
fa.b r.ica e :1 montanh:1 do Amssoynba: Novembro ele 1873, 
Abrtl ele :1.876, J ulho ele 1877 e Dezemb ro ele Hi84» . (Bar ão 
Homem ele Mello.) Vide lj_Jancma . 

ARACÚ. R io elo Es tado do Amazonas, trib . ela. margem esq. 
doCanuman . (Geogr. Phisioc~ de Wappceus , p . 86 ) . 

ARACÚ. Fnt'o do Estado elo Amazonas , na margem esq. elo 
rio J Ltruá, proximo elo fm·o Maj)Ur oné. 

ARACURRA . Paraná- mir im elo Estado elo Amazonas; des
a.g-ua na margem di r . do r io Purús. Ainda não é bem conhe
cido . ( Dr, 3 . Co uti nho, Relat. sobre o ?"io Purús .) 

ARACURY . Serra elo Estado elo Pará, no mun . de Villa 
Franca . lTIL'gue- se ao S . elo igarapé elo seu nome como uma. py
ramicle conictt , cober ta de abundante veg·etaçiio. 

ARACY. Rio do Estado do Par:J. ; desagua na ballia. elo El o L 
E' bastante sinuoso ·e navegavel na extensão de se·te milhas a.·té 
por va. pot•es ele nove palmos . P::~.ra el le correm as agnas do iga
rapé elo Aracy, que é alimentado por um grande lago co nsti-
tu ido ar ti ftcia lmen te . · 

ARACYS. Incl ios que vivem nas proximidades elo r io elas 
Mo1·tes, aff . elo AL'aguaya. Ayres ele Casal ( Coro.c;r . Bra
silioc• T. I, p. 259) cli:-~.·1rcwysou Ames. · 

ARADO VELHO. Log . do Estado elo R . G . elo Sul, no 
mun . ele Porto Alegre; com ttma esc h. publ. ele in st . pL'im . , 
ct·eacla pelo a r t. III ela Lei P r ov . n . SS7 de 5 de maio de 1873 . 

ARAEZ. Pov . hoje extinc ta l que existia na pr oximidade do 
·r ibeil'ão elo mesmo nome, llle ta legua clistatl'te do r io das 
I\o!or tes; no Estado ele Manto Grosso. Fo i elenon1inada Santo 
Anton·io ele Aman&nte por ordem do capitão -general Luiz P into 
em 'l769 . Alguns a designam tambem pelo nome elo seu fun
c!ador Ama?"O Leite . Ha tr adição que, antes de 1(170, o paulis·ta 
Manoel Correa descobrio ouro nesta. par agem, para a qu11.l 
marchon ele Goyaz, em 1745, nma bandeira. cap i·taneada por 
Amaro Leite . Em 175,1, constando em Cuyabá que se achavate. 
dita. bandeira mui"to enfraquecida por falta de gente e de pol
vora, chumbo e outros ar tigos necessarios, expeclio-se em soccorro 
clell a u ma fo rça ás ordens ele João Leme ela Si}va, a qua l' porém 
teve de reco lher-se á villa por ter adoecido o commanclante, e 
ass im fico u fL"Ustacla a d iligenc\a. Em 1773, os moradores dos 
f'\. raez d irigi ram ao capitão-ge neral Lui z ele Albllquerque um re
qu~ rimento ped itfclo-lhe elésse um parocho, alleganclo serem per to 
de 300 pessoas, e que clifficilme nte poclel"iam obter os soccorros 
espirituaes do anaia l da Anta ( ela capi·tania ele Goyaz ), a que 
pertencer a por cansa ela grande distancia, rios caudal osos, 
gen t io braYo, ebc . De ordem do cli'bo capitão- gener al seguio de 
Cuyabá, em 1774, o sar gem o-mór Marcellino Rodr igues Cam
po nez, a{im ele polici011· e cstc&belecer alg~~ma ordem no dito i n 
fa>·me e i?· ,·egzGla1·issimo ar1·aial, onde não ha j~tst i çc~ nem o>·dem. 
(Olftcio elo capi·tão- general á secret~wia d'E~htdo, ele 4 de ja
ne iro ele 1776 ) . Em ofllcio ele -10 de fever eu·o de 1775, dando 
con ta dessa expedição, t·emme·tte o capitão-gener al o seguinte 
documento : « Noticias conoe>•nentes ao estabelecimento do ar
raial elos A.>·aez, copiado fielmente rlcG Relação que apresento~~ o 
sar·gento- mo1· ele cGuxilia>"es , 1"\![ar oellino Roclr"igtGes Camponez . 
Consta pr imeira mente ele calculo eRtimati.vo feito pelo sar
gen·to -~ó r sobre :1 distancia ,desde a viU ::~. de Cuyab(l, que, 
comprehe11cliclas as gr andes voltas e sinuosidades desse pouco 
cul tivado caminho, que. ella poder á; ser de 90 leguas, ou pouco 
mais, sobre patz de ordmar10 mon tuoso e bastant~ cor tado de 
r ibeiros e arroios, consistindo t ambem em chapadoes arenosos 
em diversas e grandes pot·ções de cerra clissimo matto.- Sobre. 
o esiaclo doa mor11.clor es achou o seguinte ( 1o ele jtrnh o de 177'!_ ) : . 
Numero ele i'Jgos - 38 ; incliviclnos até sete a nnos - 12 Y~roes 
e cinco m ulheres; indivíduos ele o it~ a 14 a unos - !3 var oe_s e 
10 mulheres : incliYiduos cl$ 15 a 50 annos - 139 varoes , de 1o a 
40, e 38 muÍhcres; i.ncl ivicluos ele 50 pa ra cima - 19 va~·õe~ e 4 
mulheres ; total- 240. Occupa vam-se os moradores pr m mpal
mente na mi neração elo ouro, que eX'tt·ahiam com muito cnsto; 
sendo apenas de um cruzado ('15 gt•ãos) o producto elo serviço 
ele ~1m escravo por semana. Desavenças, que r esul tar am da 
inimizade de duas fa mílias , causaram a decadencia e abandono 
ela pov. Os moradores elos Ar aez, não f?-zendo alli convfjn iencia 
a1"'um a, manifes tara m, em17SS, o deseJO de se mudarem pa1·a 
B~· ,·ei?·os , e assim fize ram no a uno seguin te . Em 181.9, a com-
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panhia de minet•ação ele Cuyabá ma ,ldou abr ir caminho, e con 
seguindo desco brir a tapera elo an·aia l, mandou fazer roça para 
começar-se novo estaiJel~cime nto . Tirou- se uma amostra de 
ouro , qu~ mostrou ser de ·l9 quil ates e 3 grãos. Porém aCtnal 
nada s ~ lez. Por essa occasião o capi\ãc-general Magessi in
tentou restau t· ar o pov . mas não o co nse"uio. O ultimo mo
l'ado_r retirou-se, creio que em 1825, vindo" para Baneiros, no 
camml1o ele Cuyabá pm·a Goyaz . (Barão de Melgaço) . Vide. 
Amaro Le tte . 

ARAEZ. Inclios elo Estado íle Goyaz. O Sr . José Martins 
Pet·eit·a de Alencastre, em. seus Annaes ele& P?·ovincia de Goyc&z, 
diz : «IJ:ncont •·ei no arch ivo da s~cre·baria àto Governo uma 
cópia do seg-uinte Roteiro, donçle se vG a lguns pormenores da 
descober1a l'eil.a por Bueno: abi se clir. onde eram os Arae.z, 
tão l'allados nas antigas cb ronica> e cliar ios ele viagem , e o 
encantado log<n· rlos Murtyr·ios, C[Ue a lguns suppoem ser o 
logar assim chamado do ;lra,gt~nya, e outros existir nas 
so lidões do Xingú. Por rnaiot·es investigações que fizesse, não 
pude conhecet• o verrlacleiro a •ttnr deste trabalho : suppõe-se 
que foi esc t·ipto por Urbano rlo Couto um elos que acompa
nharam B~teno n::t primeira entrada : -No a 11no de 172.2, sen do 
eu ele idade de 20 o.nnos, sent ·i pmça ele soldado aventm·eiro, 
para ir a esta conqaisLo. ele Goyaz. J!:m o tempo que anelei 
explot·ancl esta va~tissima campanha, vi ouro em muitas 
parte~, mas só em tres me pareceu ele boa pillta. A prim eira -é 
em uma d ts pontas deste i\<httto Grosso, no lagar que se chama 
as Pc~Lmei>·cos. l<'oi visto em '1723 e descoberto pol' João Leite, 
genro elo ;lnha?,guen;r,. l1tl não me a.chei pt·esen·te, pn1·que 
tinha ido cr.m os meus soldados a outra dili gencia mais fragosa 
e arr iscada, , mas q11anClo me t·ecolhia no mesmo dia e hora, 
cheg u o dito J oão Leite com grande estrondo de tiros, e foi 
recebido do sog•·o com muitos mais com alegria do ouro que se 
tinha descoberto . No dia seguinte se fe~ junta, com todos os 
cous elheiros sobre quem havia de ir a cidade de S. Paulo levar 
amostras elo ouro ao gover nadot· que era o Sr . Roclrigo Cezar 
de Menezes, e todos os conselheiros uniformemente asse nt aram 
que fosse o ave11tureiro Estando pt'OlDJJto com cartas feitas, e 
tudo an:umado e o ouro que }.avia ele ir já _pezaclo eram 32/8; 
de um cln para outro tomaram nova resolnçao, dizendo qne nii:o 
e a aquell e Goyaz que procuravam. . Em outra parte donde 
se .vi~ om·o . que :r::te parece ?erão as maiores gm nclezas que 
haver a na com . e íó•·a clella, e nas contra-verteu te.> elo rio dos 
Pasmadas (Rio 'Clcwo).! este ri~J eu fui quem lh e poz o nome. 
e muttos otttr·os que nao es tavao no ri?"C&ez. Nasce na divisão 
das aguas e n campo limpo e pot· elle corre par a o S . . e se 
;ne·tte no Rio-Gmncle, e jnn tos vão á Colon ia, ow: B';.en os-Ayres. 
l'em no seu nascm1ento uma pedra bastan te alta, ele var ias 
cores ; sett feit io é ele uma g·ale ra sem mas tros Ao N . desta, 
ntmo d ireito, está o.ntra pedra no centro dos matlos elo Araez 
que, me parece, serii ainda vista .e povoada ele mui. ta ge n te e 
será ~ ica; é uma perfe ita obr a ela natureza qne se p6cle ter 
por uma das maraVilhas elo mundo; é a tal p'edra redonda ·tão 
a l ta como dize111 ela Lorre ele Babel; tem ela parte do S . um a 
escar.la bem l'ei. ta, obra ela natut•eza, pot• onde se sobe, e tem 
em c una um assento em que poderia m es ~ar ;20 soldados fOl·ma 
clos á I'O tltad ·.:ela pat·te elo N ., nem um~~ pessoa, por mais atü
macla q te seJa, pócle olbat• para baixo que não tema' porque 
niio a lcança com <1 vista u fuuclo; tem pllnt a par te cl; N . uma 
serra grande que corre ele L a O. , tão aUa que parece vai ás 
nuvens, que promet·te ser fiadora ele mui ta.~ r iquezas; ea lhe p11z 
o nome de sena Escalvada. Entre esta torre e a set·ra•sel'á. a 
d istancia ele 15 a 20 leguas . Q;hanclo-se mais ao longe, ele 
cima ela tot-re, se vê nu abysmo elo f unclii:o uma planicie de 
matto, que toma ·toda esto. d istancia, e pelo meio se vê signaes 
de correr em dois rios ó·t ri he •rões . . tudo faz barra no ri.o el os 
Araet, onde estão 14 pilões em uma tapera a nti ga, Cf te foi do 
cunbacl'O do Anhanguera, Manoel Pere ira Calhamaro, que 

. quando anelava ao gentio ah i ftáa escala , por ·tet· roça e· ajun
·tava oge11 tio para ir para~ · Paulo. Nestfl Jogar s6 eu estire 
corr;. dois soldados e AntoniO Ferraz, sobr inho elo cabo; es te 
me ped iu fizesse um sel'lnão a se·1 t id', para qne arr ibasse , e eu 
n osse dia não esta va com vontade ele p•·egar, porque es·tava bem 
cheio de fome, mas tanto me pediu e r ogou que fi z o se rmão, 
que. fo i o ultim o, que me ia c ust<J. nclo a vida, sendo que os 
mats sermões deraru vida a m 1ita gente, p orque vendo os meus 
companhe iros cada d ia morr·et•em Lres ou quat ro ele fom e, depois 
deterem comido todos os cacbu t·rus e a lguns cavallos, principiei a 
pr~gar_ e fiz 35 sermões sem muda:· ele thema, a nima ndo a todos 
que nao esmorecessem, cerilncauclo-lhes para d iante rios de 

muito peixe , campos ele mu i tos veados, mat tos ele muita co.ç<J. , 
mel e p-avir·obas . P êrgunLavam os miseraveis: quando? H.es- . 
ponclia-lhes : nestes d ias; e n es tes p~rmittiu Deus que cheg<J.s
semos, e tudo se achou cer to. Com isto cessat·am as mortes e 
não morreu mais uigttem, e mal ele 111\tilos se não fô t• a o pre
gador. Neste l egar elo. tape ra , em que- se a.cbam os 14 pilões. é 
o legi Lim o rio ; l?'CteZ, onde ú~zem b.arra os ri bei rões que se vêm 
ela 'l. 'ol"J'e ele JJaiJel. Neste mesmo rio, disse o Anhangueca a seu 
it·mão Simão Bueno, que era onde se tt cunhado Ca!hamara 
t in ba achado em uma parede el e peclr<J. alta os marLyl'ios ele 
Christo; e lilUtl'Os homen~ qne estava m corh e ll e, qne Lodos 
ouviram . ]!] esb é o leg itimo rio elos Pilqes, mas o sen nome 
pr·opl'io e .-lraez ; eu só nisso posso fit llar e depois de Deus 
me favorece r taLYLo. Servi de piloto e.peguei no leme, e logo 
ando a a náo a caminho e fo i Deus servido levar-nos a estes 
rios, e eu ser vivo para ele!les dar notic ia. Corre pat'<J. o N. 
e faz bat'l'a e in um ribeirão que vem ela 5erra Escalvacla, onde 
eu pLtz uma cr uz g-rande por ordem elo cabo , po.ra a pos>e da 
com . , e pet·tence a esta pela r epD.rLição que depois (i~ com as 
provedorias, .por ordem cte Martinho ele Mendonça em 173~, que 
abn um cam1nho elas Ger aespara estas m•nas: são ter ras qae 
medeiam com a com . de Ctwyb<í . E parece -me, sem ser p t·o
pheta, que ne«be legar bavedt uma popt!losa cidade e mttito 
rica intitulada- 11ifa,·ty1·ios »Vide Amaro Leite. 

ARAEZ. R ibeirão do Estado de Mabto Grosso, afl'. do rio elas 
Mortes, ·brib. elo Araguaya. . « Ribeirão arl'. esq . do rio das 
Mortes, onde se lança acim<J. elo r ibeirão ela 'L'apera e prox imo 
á conflu encia do rio Manso ou clo.s Mortes . Suas cabeceiras 
estão na serra elo Roncaclor, mais ou menos aos 14o 30'S. 
E' celebre pelas minas descobertas em 1670 por Manoe l Corrêa, 
na sua margem occid~ntah> . 

• .A:RAGÃO Pov . no mun. ele Patos. Estado de Min as Geraes 
cdm uma esch. pnb l, ele in st. prim. ·, creo.cta•pehL Lei Pi·ov.' 
n, 3162 ele 18 ele outubro de 1883 . 

ARAGÃO. Rio elo Estado clei\1in·as Ger aes. o.ii'. ela margem 
clir. elo Paranahyba . 

ARAGANATUBA. A11'tigo nome elo Coelajaz , segundo Chris-
tovão da Cunha . (ArauJO Amazonas) . ' 

A.l:t.A GIVÚ Rio elo Es ta elo do Pará: banha o mun. ele Bra
gança e desagua no rio Caeté (In r. loc:) 

ARAGUÀ. Rio elo Estaclo0 de Set·gipe; nasce na serra das 
A n tas no termo ele Habaianinba , corre a E., e vai desembocar 
no rio Piauby, no mun . da Estancia (lnf. loc.) 

ARAGU ARY. Com esbe nome a Lei P ro v . n. 3591 ele 28 de 
agosto ele 1881 elevon á categoria de cidade a villa elo Brejo 
AleO'r e ; no Estado ele Minas Geraes. Foi m·eada com . por 
Dec~ de 28 de Novembro de 1890. Vide B•·e;'o A legre. 

ARAGUÀRY. E' assim tambem denominada a ponta Grossa, 
situada na costa elo Es·taclo elo Pará ao S . ela foz do rio Ara
gu ary. 

h,RAGUARY:. Ri.o elo Es Lado el o Pará, banha a colonia. 
D. Pedro li e ent.ra no oceano ao S. elo Cabo Raso ou do Norte. 
T em um braço denominado Apot·ema, pelo qual (afflrmam) 
vai-se ao Amapá . Suas margens são altas e a.p1:azi,•e is acima. 
das cachoeiras, mas dahi para baixo são <J.lagacliças em geral, 
tomando porêm o ri o nes·ta secção uma larg-ur a consicleravel e 
com fundo sn:IIi ciente para ser naveg:ado .POr gran des vapores . . 
Na parte s~1perwr exJs tem m cbos bl·av JOs, denominados Cuçarys 
e 1'al'lmp1ns , que pa.ssam por an tropophagos . O illu str e 
naturaltsta norte- amer1cano , John C. Branuer esc t·eveu um 
importante at"L~go sobre a P on?"Ooc& ot~ ?'IWOO?"éo 'elo Amazonas, 
em que nos ela mteressan·~es noticias sobre esse rio. Eil-o: 
« Quando viajei pelo Amazonas· e.m 1881, tive a felicidade de 
aproveitar u ma oppor tunidacle ele observar os dT'e ibos ele um 
phenorneno notaveT; que clá-se na embocad1ira desse r io, pela 
época elas águas vhas . E' esse phenomeoo,con beciclo elos inclios 
e brazileiros pelo nome ele po\'oroca, e creio que snppõe-se- o 
geralmente identico ao macaréo do Hugli , aft'. elo Ganges, dl) 
Brabmaputra e do Inclus. Senti bastante que, como Çonclamine, 
qué passou por essa parte elo pa iz em i7.J.O, não pudesse obse rvar 
eSSl:J pb enomeno em ·todo seu esplencl~1·; o caval~eü·o ele qu.em 
eu era h ospede nessa occasião e ~m cuJa em barcaçao achava-me 
corno passageiro, ao suggerir-lhe semelhante deseJo, mostrott-:se 
nm tanto honol'isado, e seus rerneu·os exclamavam JUntos: 
« Deus pro h i be que vejamos a pororoca», e ela h i em clp n te clu-
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vidanuu da minha razão . Atrevo-m e comtucloaclar a lguns elos 
l"estdtados ele minha proprias obser vaçõe., afim ele que arttte lles 
que pa ra o fu turo visitarem essa r egião, ele que pouco e conhece 
;1. resp eil;o, possam ver e es tabelecer, tanto c1ua nto poss ível fot:, o 
gdo ele clest ruiçt"io e lormação qu e vai por ahi . Fazia eu urna 
vial?em de Macap{,, peCJltena r.iclacle na margem esq. elo Amazonas 
e . sítu~cla cer ca ele 100 milhas el e s •t<1 fuz, pelo no a ba •.xo em 
r~ t racçao a o ocean@ e clahi enLiio pelo Aragtta ry actma, ate .o nele 
tosse ua vega_ve l. O unico Ioga r .hab itado no Aragmll"y é uma 
pequena cG lon ia mi lit-a r, cle nominachl Pedro li. Em i\Iacapá 
t ravei rel ações com o clirectot·. tenente P edro Alexandrino 
~l'avares, C[ue co n vidou-me p;u-a ;dúta r o Aruguary. \.. viagem 
de J\lacapi' fez -se em uma petrne na embarcação ú vela. pelo 
Amazonas n.ba ixo, ate ao oceano, e en Lão pelo Araguat·y acima. 
Nossa partid;t fo i .combinada de fót•m a que pudessemos al cançar 
a part . ela r eg iiio visitad a pe la pororoca exact~meute na occasião 
e m.rtue h ouvesse metlospt·obabiiicla .le ele encotltt·a l-a; isto e, na 
epoca das aguas modas . A ,-,age m pelo rio a btL ixo fez-se com 
1·ento pel a proa e fo i sómenle cinco dias depoi> ele tar mos 
·cletxaclo i\Iac~pú, que e ntm mos em um igarapé n a ilh;t elos 
Ponplin!lo , para ~spe t•armos peh volta da maré . Eu jú. tin ha 
ouv tclo lallut·. em 1lhas que quasi cl e·ppa recemm e outras qtte 
ti nham s ido formadas pela por or oca ; e a e videncia de sua força 
destru iclot·a em arre baLar florestas e at· r·azttr barrancos, 
:patenteava-se pelas ma rgens . Foi ne%a ilha que pela primeit"a 
-vez pncle ap t·ec iat• a lgtms de setLS effeilos, de Lem perto e :i minb_a 
•·o nt a cle . Depoi s cl ter visto ta n to, c u era o unico que ma •s 
llesejava vel" a pt·,.pda p ol" uroca; mas, as minh as s uggestões 
a Te -pe i to tinham como resposta um süe11cio lugubt•e da pa r te 
tlo d ire eLo r, e ús instancias acct·escen ta vam expressões de 
horl"or . Como pouco depois encontre i- me e converse i com um 
home~n que tinha vislo a pororoca, da re i pr ime ira mente a 
~lesc l"ip ç:lo de li a c depois trata re i ele se us e ff~iLos, taes como 
lo t· am ob1er1•acl os por mim propr io. Esse homem em ttm soldado 
do exe t·c•to brazi le iro , o q ual, n essa occasião ele que ·trata-se, 
ia co m a lg ttn s solt laclos nu\is, da co lon ia a Macapá , em um 
peqtteno esca ler. Ao ch egar em {~foz elo Aragttary, d esceram 
com a m aré e ancot·a ram p~ l o lado ele dentro elo banco qlle 
atravess:t a bocca cleote r io, p l. t"a espet·a rem a volta ela m a ré, 
que facil itava-lhes pa ssar os lxt ixos então le l'al -os pelo 
Amazonas acima. Pouco depois tle tet· ba ixado •~ maré, viram 
alguma cousa que vinha elo oceano em clirecção a el les, como 
uma linha co mprida, branca, qne crescia e embranquecia cada 
-vez mais , ú pt·opor ção q~te approx imava- se-lhes. Fazia um 
ruid_o semelhante ao elo tro1·ão em_ distancia, que augmentava 
conlormP. l<l rnava- se ma•s pe r Loa li nha branca , até que parecia 
o oceano inte iro que ti nh a- se levanta do e avançava a tacando 
e aturdindo -os, espumando j)f'l" ~obre a borda dessa mas.~a 
de agna, com ucn a ca ta meta sem fim, de quatt·o a se te metros 
de a lt11 ra, que espalhava-se por taclo o "hor izonte a L. Era isso 
a pororoca. Quando e!l~s viram-na a proximar- se , tot·nat·am,se 
compleLamente atemor isaclos e deitaram -se gT ita ndo e re
zantlo no l"ttnclo elo escale ,·, con tando que "ste fos~e clespecla 
çaclo e elles se afogass~m. O patrão . comtnclo teve a preoe nça 
{]e espirito de suspe nrlet• o fen•o a nt s de set• attingido pe la 
mas~a cl 'agua; e qna nclo ella a lca nçou-os a principio anemes 
sou-o~ vio lentame nte pa~·a avante e depo is s u~pencleu-os , dei
xando e n tã~ a embarca ção q ue rohw<t e Jogava como nm a 
casca de n oz no oceano. M:ts não tinh a m ainda d es:~ ppa t•eciclo O'l 
seus solfrim e ntos, p orc1u e, antes clell es te rem esgo ta do o esca
le•·, duas outras onda> semelhantes opanhar;,.m- os em pequenos 
i ntervallos; j oga ndo-as ela mesma fôrm a , e liaa lmentecle ixan clo
os a ce r ta cl•s tancia ela m a t•gem , donde outra onda. igua l t e l
os-ta certamente ;u·eemessaclo :i. praia . Elle> estavam ancora
elos per to elo meio elo rio, a nte::; elas ondas tocarem - os. e nesse 
1ogat• tem o mes mo rio a lo·umas milhas. ele la t·n-ura. Não ha 
desct·ipç5:o desse movimento
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cl'agua qtte pos -a impressionar tã~ 
Ytvament~ co ~1o os signaes ele devastação cleix>L'los n as ma r gen s. 
f:.. h tst.ot~•a sdenctOsa ch s arvor~s. cles:U"rai g-aclas ~ Lte j azem 
amo ntoadas, enroscadas e torctclas JUntas nas pra ias , a lgumas 
T:_zes ent et• t•acln s na a r<h como se n[o fossem mais tlo qn P. cor
does ou t1ras ele papel, c ele •mpressio nnt· profundamente. F lo
restas tão expes>aq qne eu não sú como t"azer uma iclêa ade
quada ele sua dens ielacle e Vastidã?, jazem cl e::;al"l"aigadas, especln
c<1clas e varr idas como palha; e cl pois de se ter quebrado a Corça 
elas 1•agas, ellas a lagam a il Jw., cleixan clo llS cl e<lr oços qtte C(!J r
rega\•am, amontoados e esp~lb aclos [)ela s mattas, ?U segur os 
1105 aimos elas a rvores. As mal~ fo1·les ratzes elas m ato t·e, a 1•1·o 
r?.<; não podem r es is tir ú pororoca, po rq~te a propria t erra é r e
"\"O]vicla a g randes p~ofun chclacles, em chver sos Jogares, e levada 

p ala enchente par a formar bancos, accumular -se em ilhas an
·Ligas ~u formar D;?vas . Ant.es ele ter visto essa pr ova ele sua ele
vas taçao, eu constd erava. htstor.as e "travagatYbes o f]Ue ouvia a 
respe ~to da forç_a destnntlora. da pororoca, mas depois de vel
as, nao era poss tvel cluvtelar. As oartes mais baixas ou ao N. elas 
ilhas elo Ba iliC]ue e dos Porquinhos p a receram se11ti r a [orça 
das ondas, ma1 elo qtte qualquêrdas out ras ilhas a Sill . elo rio 
emquanto.pelo N. a matta era cle,.as ta <;Ia e ~ls margens a lagadas 
JU1uto actma da Ilha 'o l'a . A exph caç;to d este phenomeno 
~o mo deu Condam ine, parece ser correcta ;_isto é, que é cle vicl~ 
~.s enchentes enco n L!· arem res t tencta n os 1mmensos bancos ele 
area, em a lg uns Jogares, e canaes est t· eitos em outros. A mó~ 
p a rte elas pessoas c1ue fallam sobre a pot·o roca, dizem que ella 
este nde-se tão l~mge pelo Am a zo9as acima qu_e chP.ga a Maca pá, 
e, na verclacle, a propr m populaçao ele Macapa attl"ILue mui tas 
vezes o r a piclo desmoronamento dos barrancos proximos ácida 
de ú obra ela poror oca . E' [ora cl~ duvida que esses Lart·a ncos es tão 
se ndo desmor onados com mnita rapide~ . e é até mes mo muito 
commum ver- se ne'isa parte elo paiz, casa~ suspen-as com osso
a lh os a d ous metros do ch ão, que foram co nstruidas a 100,200 ou, 
300 p és chvagna, g r;,.clativnra nte fa l t(!Jr-lhes o só lo, até ca hirem 
no rio. Uma parte ela velha . for ta leza em i\hcap{t, na occasião 
ele mmha n s rta , estava qua 1 a cah u·, em con equeoc11. elo te r
reno sobre qne estava co nstr uicla ter sido a~rebataclo pelas 
aguas; mas, tudo i sso não e m:lis elo qne o tt·a balho ele uma 
correnteza ~apida , porque a r essaca da p ororoca não a lcança 
i\lacap.S. . A lem disso ·ha uma notavel difTerença caract er ís
tica e~tt-e o desmoronamento pl'oduzido pela po ro roca e peJa cor
r enteza . ~sta , trabalha por baixo e, minando e en l"t".lquecenclo 
o ban a nco, occas iona o que e conhecido no va)le do .\ mazonas 
pelo nome de t n as cabi das. A Le rra calte n o rio em s~cções 
ele cl i iTerentes l a r guras e não é r a r o l"ormarem montões de 
milhas cle'comprimento . Essas le l"l"as cahiclas são mui com
muns e mui extensas no al\o Amazona d ~a·ante a enchente : 
mas, e lla3 pode m se r visLas em escala menor em varios 
logares pelo val!e . Com a pororoca, ao contra rio, a agua é 
a rremessada contt·a as margens e a terra é an·ebalada tanto 
por cima como por baixo e a pr aia Lic:t perl"eitame•He limpa . 
A pt·ofunclidacle em que são cot·taelas as ma rgens JH"OV<t a e nor
me i nfl uencia ela acção agitadora : tanto ass im que pelo l ado ele 
NITI . ela ilha elos Porquinhos o lo n-ar mais fund o no canal elo 
rio er a, em 1881, jan to ela i I h a, o nele a acção el a pot•or oca tot· 
nott-se mais violenta . Por loda essa r P.g ião a poror oca clesem
pet1ha um papel importante n as mud a nças r ap idas e notaveis 
r1ue se dão constan~emenL . A agua lo .\.mazonas é por clem·lis 
l amacenta,. e como na.tLtra l:ne ntc et·a ele esperar, essas perturba
ções em l ogares comparatinuneute r asri s tot·nam -na muibo mais 
a inda e mistura m -u a com todo o sedimento que possa tet· em 
suspensão . Quando entrei no Aragu,Lry , uma vez quo apenas 
sentia-se o mo>imento dn mnré, a agua perto ela bocca deste 
rio estava ·tão lamacen~a c1ue depos ito u um sedin"Íento g rosso 
no fundo ele um vaso, to•·nando-se immovel nm minutn a penas; 
se bem que a agtta elo pl"oprio_Araguary, em VeJclos, seja de um 
clra r o escuw. Bm comp~ llSaçao o ~rabalho de clestru it• e formar. 
é cl0 mesmo modo produzido com rapider. e·~ vege \lçiio apos.:. 
sa-se com p t•esteza elo que· l he olferece o mat·; e emquanto 
a lgumas ilhas clesappat·ece m, outr·as são formadas , canaes 
a nt igos obstraiclos, ilh as lia;aclas á. terr .1 firm e e prbmontot'ios 
erac tos . Pan1. o lado ele NO . da ilha elo Fmt · t ino . existe uma 
oatra ilh a denominada -:vow, com c? rca d P. 10 milhas ele com 
p rime nto pot· tres ele l a t·gu r a., a q tta l , segundo as· egura m-me p, s
soas ele confiança, não existia !ta se is nn nos antes . Em 18Sl, 
estava cl la coberh por matta espessa . A vegetação mais recente 
surgia ~~ borda cl'agua ; após essa i! hn n pp;wecia Olttr a já. m ais 
cles envolvicla e ass im por cleante ; ele modo que elev;tnclo-se e re
cuando formavam uma fl oeesta de 20 a 3U m etros ele altura . 
Aioda ·pela parte ao S . ch, bocc<t d o Arnguary, ex is te uma 
p~ nt3. ele tel"l"a, aprox im adamente ele se i' milha s de comp~tdo_ e 
coberta ele uma vegel":\ç:lo nova em que os a rbus tos me~ltamse t s 
metros ele altura . Disser am-me que nm onno antes, nao e~ t s lt a 
a li i mais elo qu e ttm j.J anco de nrea . sem indicio de vegetaçao de 
especie a lgum a . A ponta occ: clenta l ela ilha elos Pv?·~wnhos era 
conb ecicl1. pelo nome ele ilh a li'nmco; mas o canal q ue a separ a 
ela elos Porquinhos, foi-se obstruindo gL"adativamente e:as duas 
ilhas liga t·am-se em um a unica , embora a ponta ele c1 ma Seja 
a inda co nhec ida pot' JJrc~nco. A poota na foz clo"Araguary co
nhecida como ilh a elos Veaclos, estava n a occas iiio ele minha 
visita, bem ligada ú. ter ra firme. Um par <!e an nos a traz, em
barcações que navegavam pelo Ar nguary , pa ssavam pelo canal 
ao S. cla.ilh a . Em 188 l, j ú não era mais navegavel e os Veados 
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faz iam rapidamenLe parte da margem dir . elo rio , Devido a essa 
mudança dos elementos, os prat icas nunca sabem ao cer to onde 
encontrar a e ntrada do rio Araguary. N'uma se n~ana o ~anal 
pode ter ~luas br aças d'agua ele fundo pelo lado elo N. e na. se
gum le J?Ocle estar no. me10, ou poderá ter desappareciclo ele uma 
vez, detxanclo o leito elo r1o comple tamen·te pl a nó, com um a 
braça a penil.s cl'agLla em toda a extensão ela embocadura . O ba nco 
estava com?_ acabo de expo1·, quando passei por elle em 1881. 
Nessa occastao, outro banco es·tencl ia-se a L~ desde a ponta da 
~lha do Bailique, emquanto que pouco mais fóra h avia um ouLro 
JUStamente ao S. ela mesma linha. A n~ttmeza inconstante elos 
bancos ele arêa da bocca elo Araguary torna-o um perigo para 
navios que ca lem mais de uma braça, excep·to na occasião da 
preamar. iY(as, como a pre.1mar e a por oroca coincidem, só
mente vapores de pouco calado podem entrar, esperando fóra 
elo banco, até que a pot·oroca perca sua força. As poucas canôa& 
ou pequenas embarcações á vela que entr '!m n elle (prova
velmente menos ele meüt cluzia j:lo t· anuo) costumam aproveitar 
a vasante, passando peb ilha do Bailique e dar• fundo ao N. do 
banco que projecta ao S . elo Araguary e alli espet·ar il. voha·da. 
maré para sub il- o. Têm sempre cuidado em passar pot• esse 
ponto quando apenas percebe-se a mil.ré. Ainda que a pororoca 
estenda- se tão longe pelo A t·afruar y acima, quanto a distancia 
entr·e os Veados e a enLrada elo Apureminho, sua força parece 
ser mocliftcacla pela es treiteza elo rio, a,baixo elos Veados, pelas 
voltas e pe\a vegetação elas margens . Essa vegetação, ele ba m
bús, é ela especie contm a q ttal parece pt·ocluzir menos eflelto a 
pororoca. Nascem perto cl 'ag ua, a pouca distancia ela bocca até ao 
pé das cachoeit·as acima ela colonia. e, vistos de certa posição, asse
melham- se a uma fra nja que orla a expessa e magestosa flo 
resta que lhe fica posterior, de modo a impl'imir- lbe uma bel
Jaza admit·a vel. Os grupos proximos á agua penderri ele modo 
cpte seus ramos graciosos tocam á superíice, e á prottorção g,ue 
crescem, pendem menos, até que a margem cobre -se ele um te
cido formado de taquaras . Eu medi uma quil.ntieiade da bam
bús e os mais co!'Y\pr iclos, tirados ao acaso, eram ele 20 a 25 
metros ele co mp rimento e de seLe a 10 centimetros ele diametro. 
P r otecçiio ele maior effeito contra a pororoca poderia apenas set• 
imaginada! Nas ilhas elo Ba ilique e de Brigue encontrei nmt tas 
muito diJierentes das que até então vi nos tl'Op.icos. Estn.s ilhas, 
co.mo 'todas as ou tns nes ta. parte elo paiz, são innundaclas pelas 
enchentes duran te pal'Le llo n.ono, e por consegu in'Le asseme
lham- se a grandes bancos de lodo, cobertos com a mais fecunda 
especie ele vegetação. Es t::t varia confot·me a loc<Ilidade . Em 
r~clor, nas beims, a ilha elo B rig tte é od aela pot· all.os assahy
seil'os, bambú· e mrias especies el e arvores ali,as, ,das quaes 
pendem um t ecido denso ele cipó.; e varas , que formam um a 
manta q uasi impenetravel . No interior encon·tram-se diversas, 
llalmeit·as, elas quaes a mais comum é a u bussü (Nanicari'.L 
~acoi(era), em seg- uida vem o mur ummú (Astrocal'ymn mttl"tt
mw·ú), m·ucury (Attelec~ excelsa), cuj o coco emprega- se na co
agulação elo l eite da sering·tteira, e ubim (Geonoma) . Mas, ao 
couil'al'io ela maior parte das a rvores ti·opicaes, esta ap L·ofLmda
se ponco ou quasi nada, exce pto nas bordas . A mó1· pa1·te elo 
·terreno es·t<tya sob uma camada d'agua, variando ele uma a seis 
pollegadas, emquanLo que os lagares e;:postos achavam-se co 
bel·tos com sedimetlto fmo, depositado pelas aguas est.aciona

_l'ias la macentas elo Am•1zonas. Percorr~ dive rsas mi lhas pela 
matta sem encontrat· outras palmeiras além elas c1ne rtcam men- . 
cio nadas . O pouco terreno acim a d 'ag ua estava mar cado com 
t·astos de veado, pacas , cutias, e multas especies de aves, na 
maio t· parte r asteiras; o lugub t·e silencio era apenas interrom
pido por pequenos cat•anguei.jos que, trepando vagarosamente 
pelas folha$ ~le palmeiras cahicla~, ou en~enadas na la~ua, pro
cut·avam abmen to. Essa condtçao sem1- terrea e seml- aC[UOs::. 
do paiz, n ão só é commum n as vísinhanças da bocca elo r io, 
como tambem em grande pa rte elo valle •elo Amazonas, e é um 
elos fac tos que muit0 impressionam nessa Tegião maravilhosa. 
Mas, em vez ele accrescentar ao que já tenho escripto soln·e e~ te 
assumpt.o , citarei alg umas pala v r as ele dons escriptores , cuJas 
clescripções são intei ramente verdadeiras : «Tudo c1uanto ouvi
mos ou lemos sobre a · extensão elo Amazonas e seus ·tribs, é 
insufficie nte para dat·-nos uma idéa de sua opulen·ta vastidão . 
E' preciso que se n a11egue dmante rnezes inteiros pela SLla su 
perficie,"aJim de compeneLrar- se ela soberania ele suas aguas 
sobre as terras que o marginam . Seu labyrintho il.quoso é antes 
um oceano ele agua doce, cortado e dividido por terras, do 
que uma rede de rios . Na verdade, este >alle inteiro é uma 
bacia ~g uosa e niio ·tert·ea» . (Pt·ofessur Ag·assiz). - « Esta 
zona ni\0 póde ser denominada terra ou mar, ilha ou ,archipe-

lago . É um verd adeiro labyriutho de. correntes, canaes, g·ol
fos, i1has e lagos, combinados ele fórma tnl a faze t· crer, ele 
pt•eferancia,. en; um capricho do homún elo que em obra ela 
na:tureza» . (Major João !Vbrtins ela Silva Co Lrtinh o) . l~ssil. vas ta 
extoosão de agtla ·turva, tn t rodnzindo no ocean o immeusa ((\tan-· 
t iclade ele sedimento ; a pororoca a rrel)entauclo com tanta vio-· 
le ncia de e ncon tro ás praias, leva ndo comsigo a materia tosca 
para o mar liHe, e sepultando m attas desar~aigacl as sob lert·as. 
ele nova formaçiio; a vege tação fecunda de ilhas e varzeas cres
cendo e fenecendo ra pidamente n este mais hum i dó elos climas; 
todo o paiz submergido durante Ulll[l, parte consieleravel elo an uo 
pelas inunclações do Ama zonas, irnpt·ess iona viv <lmente o 
homem , accenüanclt> a probi,!-bilidacle ele taes phellOmetlos te1•em
se produzido em tempos ii:los . Pela embocad ura elo Amazonas, 
em uma distacia ele 200 e <!OO.m ilhas pelo mar afóra e im.pellidos 
para o N . por correntes s ubnutrinas, ba ncos ele seixos e con-. 
chas têm sido rapichtmente eles ti tniclos ele material, elo qual P.artfl" 
provém dos Andes, emquanto que em muitos rogares, densas 
mattas tropicaes vão sendo va.ga l'osamente sepuHatlas debaixo 
do ·ftno r es1cluo ctne depositam •~s aguas tm·vas elo g ra nde rio.
Now. - Ta.ntas inform a<;ões erroneas e fei'tas ao acaso, con
cernentes á pororoc:J,, tem sido dadas pot· escr ip to res sobre o 
B1•a.zil, que aprovei-to o ensejo pat·a ci tar e conigir 'uma ela:; 
mais no·taveis . Uma autoridade qtte visitou a reg ião'do Am'1-
zonas em 1846, não deu credito á existencia cht por oroca e d isse 
que nin guem ·tinha conhecimento de ·tão terrivel phenomeno ; 
presentemente, pol'ém, acha-se convencido elo contra rio pot· 
informações de clivet·sas pessoas acostnmadas a navega P no 
canal prin~ipal, e OLrtr as ele longa resiclencia na cidade elo Pará . 
Cumpre dize!' aqui que, exceptuanüo bem poucas pessoas que 
têm rel ações commerci aes nessa clirecção, "' pop. da cidade elo. 
P~wá, geralm ente , 'tem tiio pouco conllecimento ela parte s ituada 
ao N. da embocad tn·a do Amazonas. como da elo Nilo. E não 
admira , porquanto· a r egião do Araguary niio pócle ser consi-· 
derada de modo a lgum attractiva, ao passo qLle as r elações dos 
paraenses com o resto elo mundo sãio entretidas pelo rio Par á 
qu~ é o canal pl'incipal e unico proctu' ,1do hoje pelo s nav ios que 
visitam o Am.azo nas . Um esc t·i ptor co nta como os navios subinc[o o 
1~mazouas evitam [1, pororoca . Outro diz que ellil. ergue-se repe[l
·L mamente em ·toda a la t·gut·a elo Amazonas; emq ua nto urn 
terceiro assegura que ella devasta a praüt n as proxi miclades do 
pha t·ol de Salinas, a SE. ela bocca elo rio Pará. Em resposta 
a ·tudo isso, apena.> repito c1ue a porowca verdadeira está res
tricta á parte N . ela embocad ura elo Amazonas , nas pro:dmi
clacles do rio Ara~·ua ry . E' bem sabido que a maré sente- se no. 
Amazonas até 0Diclos . O Sr . Belmar attribuio et•roneamente 
esse facto á por oroca. Uma au to ridade , desct·evenclo esse ph e
nomeno . representa as o nelas ~rre be ntando sobre as 1·ochas. 
Posso dizer, por ter observado pessoalmeo te, que niio ex is tem 
rochas desde um pouco. aba ixo de Macapá, até perto ela colo n ia 
elo Araguary . Não posso fallar p osit ivamente do que pode -se en -
con·Lrm: nas visinbanças elo cabo do Norte , mas duvido muito 
ela existenc.ia ele rochedos nessas paragens . Tudo que ha es- · 
·c1· ipto sobre este assumpto por· pessoas qtte viram o phenomeno 
ou vis itar am o thea.tro ele sua acçiio no Br az il, limita- se as 
not'as ele Conclamine a r espeito ela grande pororoca elo Amazonas 
e elo ArngLlat·y, ás ele Bernardino ele Souza e ele Mr. \ Vallace. 
so bre . a do rio. Guam á . O Sr . Cesar Márques ~ambem dá a lguma 
nousa a respeito do que occo rre n o rio Meal'lm, no Estado do
Maranhão». O tel'l'itorio entne esse rio e o Oyapock nos é in-· 
justamente disputado pela França, não obstan·te as claras . 
disposições elo art. VIl do Tratado ele Ukecbt de 171:3 e o art. 
107 do Aclo do Congresso ele V ienna, inserto no 'l'rataclo ele . 
18'15. Essas disposições são as seguintes : «T?'Cbtc~do ele Ut?·echt . 
ele 1713 . Art. VIII. A fim de pt·evenir ·toda a occasião ele clis- · 
corclia, que poderia ql'iginar-se entre os subditos ela Corôa de·· 
França, e os ele P or Lug:ai, S. M. Cltrislianissima clesistit·{, para 
sempre, como agora des1ste pot· este Tratado nos ·termos mais 
claros e autbenticos, e com todas as clausulas requel'id as , como 
si elhs fossem aqui inseridas, tanto em seu nome, como no ele 
seus herdeiros, successores e descenden tes, ele ·toclos os direitos 
e pretenções, qtte póela ou lloderá ter, sobre a propl'iedade das. 
terras denominadas elo Cábo do Norte, e si tuadas entre o rio .. 
Am'azonas e o Oyapock, ou Vicente Pinson, sem se r eservar ou. 
retet· a lguma porção das ditas terras, a fim ele que e !J as ijejam 
para o fu turo possuídas por S. i\1. Portug ueza, seus herdeiros, 
successores e descendentes, com todos os direitos ele sobera'Oia, 
poder absoluto, e inteiro domínio, como fazendo, parte elos seus 
Estados, e que ellas lhe fiquem pei'tencendo perpetuamente, sem 
que Sna dita Mages tacle P01·tugueza, S9US herdeiros, successores. 
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e tlescénden tes, possam jamais ser perturbados na dita possa por 
S. M. Chris tianissima, nem por seus herdeiros, successores e des
cendentes.- Art. XVI. E porque a muito alta e mu ito poderosa 
Princeza Rainha da Grã-Bretanha se o:il'erece como garante ela 
intei r a execução deste Tratado, de sua v.alidade e duração ; 
S. l\i . Christmnisstma e S. ?.I. PorLu"'ueza acceitam a sobredita 
gar antia com toda a força e vin-or p":tra todos e cada um dos 
a r tigos estipulados pelo p1· e~en~e 1' r atado».- « T?"atculo ele 
Vienncr, ele t 8 t 5 : Art. 107. S. A. Real o Príncipe Regente de 
Portugal e elo Braz il para manil'estar ele u m modo incontestal'e l 
sua. consideração particulat· para com S. M. Cr islianissima, se 
obl'lga a restitui r á Sua dita i\Iagestacle a Gnyana Franceza até 
o r io Oyapock, cttja embocadura está situada entre o 4° e o 5° 
gní.os de Lat. septentrional, limite que Portuga l sempre consi
cle!'OU como o qite l'àr::t fi xado pelo Tratado ele Utrecht. A época 
ela en l~ega desta Colonia a S. M. Chri st iauiss im a será de termi
nada, desde que as circnmstancias o permiltit·em, por uma con
venção particu1ar entre as duas côrtes; e procçdel'· se-hâ a.miga
velmente . logo que fàr possível; á fixação deftnitiva dos l imites 
elas Guayanas Portu9:ueza e Franceza, conforme ao sentido pre
ciso elo a r t. VIII elo J'ratado de Utrecht>>.- Na Convenção ce
lebrada em Pal'iz, em 28 de agosto de 1817, entre a França e 
Por tugal, preceituou-se ainda o segtünte : «Art . I. S. M. Fide
líssima, an imado elo desejo ele dar execução ao art. 107 elo 
Ac1.0 do Congresso tl Vienna, obriga-se a entregar a S . M. 
Christianiss ima, no termo de tres mezes ou ante·, si for possível, 
a Guayana l<'ranceza até o r io Oyapock, cuja embocadnra eslâ 
situada entre o 4° e 5o gr:.i.os ele Lat . septentrional, e ate aos 
322 grítos ele Long . a L. ela Ilha (lo Ferro, pelo parallelo ele 2 
grã.os e 2·! minutos ele Lat. septentríonal.- Ar t. H. Proce 
der-se-{~ immecliatametrte de ambas as partes a nomeação e 
remessa do Commissarios, para fixar defulit ivarnente os limites 
elas Gnyanas Portugueza F e ranceza, con(orme ao sent ido preciso 
elo art. VIU do Tr;,üado ele Ut recht: os cliws Commissarios ele
ve rão te rminar o seu trabalho no pt·azo ele um anno, ao mais 
·tardar, contanclo elo dia da su a l'eunião na Gnyana. Acabttclo 
este }ll'azo, s i os ·di tos Commissarios não chegarem a nm ac
cordo, as duas altas par tes contractanies procederão amigav'ill 
mente a outro ajuste, debaixo ela mecl iaçiio ela Grã-Bretanha, e 
sempre conforme ao senti elo preciso ela art . V III elo Tratado ele 
Utrecht, concluído debaixo da g-ar antüt claquella Potencia>>. 
Tal é o nosso (lireito. O governo francez porém, pt·octtra ele t•l 
gum1J. sorte mante1· o Tratado ele Am iens, de i 8Q.2.celebraclo com 
o primei1'o Napoleão. Diversas negociações teem sido entabo
laclas pelos clous go.,.ernos para lim accordo definitivo . Inl'eliz
mente ate ao presvnte nada se ha conseguido, conservando-se 
·todavia o Brazü na posse d<t terreno litigioso. (Vide C. Silva 
L'Oycupoo et l' rlmc~zonc e Relats. elo l\[inisteJ'io ele Estl"am!Jei?·os 
ele 1857 e 1858). 

ARAGUARY'(Rio) Um elos nomes dados p~los abor i,geue;; 
ao rio Miranda elo Estado de Matlo Grosso . 

ARAGUA YA Par ochia do Estado de Goyaz, no mnn . ela capi
tal. Orago Santa Maria e diocese ele Goyaz . Foi creacla par ochia 
pela Lei Pro v. n. 5.21 ele 10 ele julho de 1874; elevada á cate
goria ele villa pela de n . 531 ele .25 de junho de 1875. Neste 
ultimo an no a Lei n . 55 l ele 7 de agosto determinott que a vilb 
do Araguaya com a fregnezia''de S. José e as povs. de Santa 
Leopolclnut e S . José dos i\iar tyrios ficassem clesannexadas ela 
com. çla capital e constituíssem a com. elo .-l .. ragttaya . Rebai
xada clé villa e ele com. pela ele n . 6l 9 de 8 ele abr il de 1880. 
AgenC"ia elo cor reio. Fica na margem clü· , do rio Aragttaya, na 
ponta nol'te da ilha de Sant'Anna ou Bananal. P ara garantir 
a n avegação elo rio , o ministerio ela g tterra fundou, em .1859, 
nesse logat• um presidia. 

ARAGUAYA (S. José do). Aldeamento na freg . ele Santa Rita 
mun . da capttal elo Estado de Goyaz. A pop. é de 220 índios 
Cha vantes e Caracutás, sendo baptisa.dos 119 . Ha um director e 
um · professor. (Relat. d'Agr. 1885) . Fica. na mat·gem dir. do 
rio Ar agttaya, abaixo ele Santa Leopoldina. Foi elevado a 
dist. pelaLeiProv. n . 498de7 de julhode 1873 . No Relat . da 
Secção de Estatist ica (1887}, S. José elo A.raguaya figura en-
tt· e as par och ias do mun . ela capi tal. · 

ARAGUAYA (S. Joiio do). Colon~a militar do Estado do Para 
á mat'"'ell1 elo rio do mesmo nome, no ponto anele existio o r egis
·tro milita r que deu-lhe o nome, T em 258 habs . , um:.. capella 
e uma eschola. 

ARAGUA YA (Santa :Maria do). Presídio milita:· fnndaclo,:aor 
Aviso do minis terio ela guerra ele novembro de i8;)9, na margem 

dir . do rio Aragnaya, na parte elo norLe ela ilha do Bananal 
entre S. João das Duas Barras e Leopoldina, 111 kils. abaix; 
destapov. (Almanc~hcla, . p,.ov. de Goyaz . 1887) . 

ARAGU A YA Rio que limita o Estado ele Goyaz com os de 
.Matto GrJsso e Par a . J!:_' fo1·mado pela,ittncçãodos r ios Grande e 
T?;"e,·melho, tendo este Ortgem na serra elo Ouro Fino, parte da do 
Estrondo ~o u Serr\ Granel~}, e e.onendo,.rJt•imeiraJllen~e para ()0 . 
depms para O.~ NO .,. vat unu -se ao 110 Gt·aude apos um curso 
de 2-lO ktls., mnts ou menos . O 1'10 G1·amele fól'ma-se da união dos 
rios Cayapó e Barreiros, e~te.vindo elo O. e aquelle doS,; depois 
de um curso de 600 lu ls . , mats ou menos, a contar das mais lon
gínquas vel'tentes do Cayapó, une-se com o r io Vét•melho. p~r
clenclo o nome para receber o de. At·c~guaya com que vai deságua 1• 

na margem e> q. elo Tocant1ns. Dapots ele formado , o rio 
Grancle t•ecebe como affs. pela margem dit·. o rio elas A lmcts, o 
Bonito , o Claro ou Diamantino , A,qtta Limpa . e algtms cor
regos; e pela margem esq . s6mente alguns cort·egos . O Araguaya 
até o extremo S. ela ilha elo Bananal recebe- peht margem dil' . 
o r io elo P eixe, 122 kils . abaixo ela foz do rio Vermelho e o 
Crixá, 88,79 kils. abaixo elo rio elo Peixe. Da ponta S. da. ilha, 
que fica 7.2,2J kils . abaixo da foz do rio Crixá, á pont;1 N. 
ela i lha, r ecebe o Araguaya , cuja clirecção no NNE. é a elo braço 
esq., o l'io Gh?"!fstalhno, qna vem do OSO . , Jlcanclo sua foz 
56,966 kils . abaixo da ponta S. da i;ha; o' rio das J11m·tes 0 
mais importante ele todos o. confs., que entra po1· duas Yoc~as 
a 1i9,09 kils . abaixo do Cht'J'Stallino, e finalmente o Ta.pimpi 
i S kils. abaixo do r io elas ~lortes e 136,703 at:ima da ponta 

· N . da i lha, e ·não abaixo como vem nas ear tas antigas, inclu
sive na do genet·ol Cunha Mattos . Da ponta septentrional da 
ilha do Bananal até Santa Maria, em uma secção de 160.963 
kils ., nen lmm rio notavel entra Do Araguaya, tomando este 
depois ela foz elo Tapirapé a direção q.nasi Kl!.: Abaixo ele Santa 
Maria. cerca de 2-1 kils. , mais ou menos, entra pela clir. o rio das 
Pirc~1ilws . O f!wo ou braço clir . , que fôrma a ilha elo Bananal 
pelo lado de L. recebe como aft'. mais no tavel o l'io dos Javahes, 
em out\'0 tempo denominado rio dos Clwvantes . «E' o regil'nen 
do A.raguaya, diz o tene nte-coronel Jeronymo R. de Morae 
Jarclit!l, ele cujo Relat. extractamos esta noLicia sobre o grande 
rio, ntt parte em que o nave~amos, extremamen~a vat·iavel 
nas estações da secca e das chuvas. Em Santa Leopoldina a 
di fl'ere t1ça ele nível notacla entre a ·maior estiagem e a maio1· 
enchen·be, observada em fevereiro ele 1877, é de 6m,S2, Apresenta 
o Arag·uaya, em toda a extensiio que percorremos. canaes 
Cttja profundidade é superi or a Om,66. Não é mais um a conjectura 
a ]Jossibilidade da navegação a vapor no Arag uaya. De Leopol
dina até pouco acima de Santa l\la r ia ( 16 kiJs .) isto é em uma 
extensão ele 90±,469 kils., é francamente navegavel o ri~; alguns 
cabeças de pedra qae obstruem o seu leito, logo abaixo ele Santa 
LeOl)O ldin a , deixam ent.r e s i canaes largos e proftmclos; o mesmo 
dá-se no Ioga r conl;tecido p lo nome de - T ?"a,z;essêio Reúno
acima eleS. Jose . Além destas linhas de pedras, a que chamam 
t >·avessão, existem em alguns pontos do rio pedras immersas 
que sendo hoje muito conhecidas dos praticas em nada emba: 
1·açam a navegação. De Santa Leopoldina á ponta meridional 
do Bananal os maiores obõtaculos que se encon·tram são 
madei ras en terraclas Do fundo do rio, e que em alguns 
l o<rares o obstruem de t al sorte que é necessario mui·ta vigilancia 
po

0

r par te dos praticas par a. desvia1·em o barco de choques que 
produziriam estr agos nos cascos, e é por isso que nesta secção 
do rio não se navega â noi te na estiagem . Da ponta merid ional 
á ponta septen·tr ioual da ilha de Sant'A.n na a linha de nave
gação será sempre pelo braço esq., que, alé:n ·ele algumas voltas 
e pedras immer sas, nenhum obstaculo t em , senclo limpo 'de 
madeir·as , e tendo o canal f11ndo superior ao da primeira secção, 
principalmente elo rio elas Mortes para baixo. Da ponta seplen
trional 'elo Bananal até· o travessão de Sant' Anna, que fica 
16.5 kils. acima de Santa llfaria, é o rio perfeitamente nave
ga'vel; porém do travess;io em diante, alét;n de cinco trave~sões 
mais, tem o rio pedras apparentes e immersas , qtle entretant<? 
não cattsaria m embaraço ao vapor, mesmo na estiagem, st 
não fosse a co:rrenteza do canal do travessão de Sant'Anna, 
que é ·tão forte, que só vapor de muita força a póde v,e ncer .»· 
A 72,24 kils. da foz do Crixá divide-se o Araguaya em dons 
"'rancles braços, formando a. ilha elo Bananal on Sant'Anna, 
que o braço e'sq. banh a n'uma exte nsão de 477k,170. E' essa 
ilha tambem conliecicla pelo nome ele Sant'Anna por ter nella 
aportado no dia .d~ssa santa o al~'eres J osé Pint~ da Fonseca, 
que 1a em expecltça,o para conqmstar os CaraJas , e abi fez 
celebrar missa e impoz-lhe o nome. O comprimen to da ilha é 

• 
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·calculado por· a lguns em 360 a 420 kils. e sua maior largura 
e m mais de _120 . Castelnau dett-lh e '1.00 leg tta~ ele compl'iclo 
sobre 20 a 2<> de la rgu r·a. (cw·ta ao mini s tw cl" in s t. publ. em 
F ra nça , 22 de oulubro de 188,1) : o Dr. Seg-ul'a do dá-lhe o 
mesmo comprimento e 25 a 3J leguas ele la rgura . O braço 
d tr. t oma o nome ele fw· o elo Banancol (elo ele um a fazenda 
q ue al11 se estabereeeu na margem ol'ienta l) ou Cwra.fcthy, 
-conser vando o 1outro o nome el o r üJ . a O Sr. maj()r J a rdirm, 
<3 m seteml.Jt·o ele 1879, diz o Dr . S. da . Fo nseca , achou pa ra 
<~ste ln•aço a largura ele 259,9 mett•os e 3,3 de l'u ndo , emqtm nto 

·<J_ ue o Cal'aJahy estava quasi a secco, apresentando-se como um 
J.'egato de quatro melros sobl'e meio éle pl'Dftln eliclacle . Antes da 
jJha o t·io m e~le 700 a 800 metr os ele lnl'go, e depo is 1.200. Log·o 
10 ki ls . adia nte desta ilha ha outr·a ele W a 12 leguas , for maCia 
p elo fu rn, chamado ela Jlilao·ia elo No?·te . Depois elo . presiclio de 
Santa Mari a desce encach oeirado pot· uns 600 kils . a té á confl. 
-il'o TocantinS . >> O Btt rão de ~lel ~·aço no se u interessante Diooio
nario ela pro-v . ele i11wtto Gr·osso, consa!l'ro u o seg-uinte artigo 
.ao r io cl '' qne Lrnta·mos:-«A>·ct,q~;w:c} . 'l'ambem chamado Ara
• ·aug~wy em an ti gos r otei eos, é 11 rio que correndo ele S . a N . 
e o limi te n a tura l e deve se t· o politico, e11tt·e os !Tistaclos ele 
{}oyaz e '\1atto-Grosso. 'l'em suas fontes nas immeeliações elo · 
par allelo 18° e meridiano 55" O. ele Pariz (8° 30' elo P ão ele 
Assuca.r ). Muito p rox imas lhe estão as cabeceiras elo Verde e 
<lo Suctu· iü . a!rs . elo Paraná, b?m como as do 'l'aquary e Jam·ú , 

·, cujas ~gtuts vão ao Po r aguay; e como o 1\.ragtHtia vae enco r 
pot•at~se ao 'l'oc ~mtins , seg-ue-se que aquella paragem é nmdos 
1 ogares cu I minao te .> elo pla.teau. cen Lt·al. Ao bra.ço m a ts meridio
nal clão :t lguns o uome de Ccoyctpó-G>·ande n.Cé á conii . elo Ba t'l'e i- · 
~· os; outr .)S conset·vam o de Aragtt,üa . E' pouco e mal conhec1da 
~ r eg ião inhabitacla , que r ega est·~ ri u na p :trle supeQ·io t• ele seu 
-c urso . Tnclo que se i a talt·esJile i to é. que em 1 83~ o sargento 
..Jos<\ M.artins ele Cnrvalho, que a ndava em cxploeaçõeo de um 
varadouro, que suppuoha-se exc isLi t• enLt'e os rios p ,q ·tiry e 
. ··ucurlú, em ba1· ~o a em uma ·canôa não longe das cabec~ü-as elo 
At·agua ia, e (oi por elle clc>ce ndo s ~m saber que rio er·a e 

-() n d~ il'l t het·. No> pl'i.1u e it•os Lres cli rt> enco nLrott muibo emba
a-nço de macieiras, tendo tt l iás · o rio basta nte ag-ua e pottca l a r
,g urf1. . Navegon mais dons di as e meio a lé chegar :l.s ca
choail'as . Pus~aclas as q natro p t·imeit'a5 encon trottnm sc;lbo, a 
qtte cleu o n ome ele B oqtteil,ão, 011de varoa a canoa por terra 
pelo espaç ele iDO bt·aças . Com mais quatn dias, passa ndo 
.cl ive t'sas cach oeiras grandes e peq ue nas, ch ego n (t bocca de 
P.llll rio, que entra paln. margem clir ., e denominou-o Seio 
)fosé. Em um informe es boça da par te de SO . d0. Estado de 
i ::l-oyaz, li g ura m-se, ma is Otl menos nessa al tura, os r ios ela 
:Bauy loo.ia, Dia mantino e elos Pe i x~s, cle,;agtutn!lo pel a mae o-em 
~sq . , e entt·a estes clous nHim os o r io elas P~clras . Ha n~s;e 
:Jogar u m salto, a que cle t!-se o nom e de Barra, A canôn. fo i 
varada p1r terrn.na distancia ele 50 braç<J.s . Segtlira!ll -se clo us 
<li a8 de IHtvegaçiio s~m 0bot'tculos a Le ch e,gar a um no tavel 
-saH1, a .ue ['o i clenom inftdo cht To r·re-xtw. ArraslOJ-s e a canô1. 
,po r nn'Íin m val'ado ur o tl e meia le rua de ex tensão. Continna nclo 
<0 exp lorador a n avegarpol' entre C<tChpeints, pas5olt. no titn el~ 
nove dias, peb b~ca ele um l'io que Yem illo lado clireibo, e a que 

.chamou ele Sc;nto .<l ntonio 1 . Qualt•o di ts depois pa > ~o u p eb 
foz elo l'io Barre iros, que entl'a na· mal'gem esq ., e chegou. no 
d ia ~e:;u inta á ban a do Cayap6-p3qneuo, q a e cle<agna na opposta 
margam Com ma 1s duas l egtüts ele navegação limpa apor

.tou á peqnena pov . do antign r egistr·o cl8 N . S. da Piedade no 

. loga r onde o cam inho ele Goyaz a Cuyabá Mra ,· ess a o Ara

. g- na ia , q ue tem 150 braças de larg:;> . Cou;n. de um a let\'na 
abai~o ele.> te l oga r· , e nco nt ra - se r, Caah0eint rrancLe (que não 

. eleva se r coofttndicla com oubt' <L da mes ma den0mina<tão que 
-ex iste na parte inl'eri0r elo t• io) e em clistanch ele mais ele qua~ro 
leo-uas e tá 8. colonia de lt.ac<li tí, fundada e·m 1867 pelo Dr . 
Co~tto ele Magalhães . entãn pr as ide n: t.e ela Pro v. ele J)rJa·tto

I<Q l'osso . E' o p onto termina l da,11aveg-acão a v:1por pua o Pará 
.empreh~n d icla por esse presidente, qne ele Cuyabá fez tra uspot·
•tar p'o r t~ ~·r<t o pe] ueno vaper A,·aguay,v, o qu al fui montado 

·-e pos to no l'iO ém Iiaca iú, e desci~ então enapt•egóu- se na 
·i'eferi da navegação . li'oi explorado em épocas J!lOuco remo
·tas· o cn rsa infe r ior elo Araguaia, pel0 Co nde rle Castelna'llem 
18 14, pelo bac harel Ruf.lno Theotoa i0 Seg urad0 em 18 lti, pelo 

1 No mesono mnppa assignala-se um rio da Percli~ que talvez seJa 
-.o mes:uo Sctnto Ant·on ia. 
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engenbe)ro El'nes to Vallé em 1863, e nestes ultimos anno.s pelo 
Dr. Couto deMagalhãies e os agentes ela sua empreza. De uma 
r elação destes nltimos , ex·tbio <US seg-uintes infbrmaç.ões, limi 
t a ndo-m e ~o· quet0cn. á Pro v. ele Ma tto- Gl'osso. Uma legua 
abaixo ele Itaca iú eu tr a na m <JJt•gem dir . o rio Clar.o, e nu. 
distancia de mais 17 leguas t.em foz, na mesma margem, 
o ribe irão el a A gua limpa, e 1oito leguas adianle o ?' io Yetmelho, 
que atravessa a cidade ele G.oyaz. A me nos ele uma mi
lhn de distancia es tá o pres,idio de . 'an ta Leopo ldi na , oncle 
e~t~. o principal es tabelec imento ela en;preza de navegação. 
N<1S 26 leguas que se co11"tam ele !tacam a Santa Leopoldtn•t, 
a la rgura elo rio val'ia de 200 a 300 braças, sendo a p rofun
eliclade média ele 12 pal mos : h avenclo porém alguns J?assos 
onde apenas acha- se canà l ele quatl'O palmos. Abaixo ele San
ta Lempoldina 28 leguas, está, tambem na m a rgem clit·., a 
pov. de S. José ele Jami•>? ÓÚ, Rotanclo-S9 nes le itl"tervallo, de 
um e ou~t·o htclo, as lages elas Cangas, Dwnbé;-peq,ae?.w, Dwn/Jcí,
,q,·Mule, Scnuzc,de, Rico, Coccvt, Coac,lzinho e ou tras pedras , que 
Voclavia n ão impedem a JHtvegação; 10 leg-uas ac i m~ cl!L pov . 
de S . ·J osé clesagua,na margem cl ir. o ri o elo Pei.'Y:e. Contiuúa 
o Araguaia ao rnmo ger al ele S. a N. , com profunclido cle nunca 
menol' ele quabt·o paLmos, e a lcançando sua la rg m·a até 500 
bt•:was. Na d is ta ncia ele nove l eguas el o S . José, .desagua na. 
margem cli r . o C>·ixá-assú, e t2 leguas abaixo fica a ponta me
ridional 1 d~ gTa, ncle ilb a de Scw t' Annct on elo Bananc&l . O 
pr·incipal canal é o ela esq., e a 33 leg1m. e meia e• tá a bocca 
s uperior elo r io el as Mor tes, e um a millqa abaixco a infer ior . E m 
distancia ele 27 leg uas aífluem pelo lado esq . o Hw -.fct?"to un ido 
ao da Casca e Cw·uoá, e o r io Tctpirapez ; encosta elo á foz , e 
pel o lad o de baixo, pass:t o Ar·aguaia compl'imidn eolr e clous 
caheços rochiJSOs, a que dão o nome ele il.i'eaho dos Jl1or ,·os . Umas 
12 J.eg uas abaixo fi guram os mappas en·tt·ar na margem esq. o 
peqne r1o r to Aq"iqMi, qne não mencio n:1.m os mais r ecentes 
exploradores ou '' iajantes . A 2 l leg ttas claquelle Jogar tel'Juin.a 
a 1lha elo l3:manal; 22 leguas abaixo es~á o t?'avessão el e Sant<t 
Anna 2

, q.tw obr'g.a a nav.egar pelo l ado dire ito; e com duas 
e meJa leguas mms, chega-se ao presidia de Sanha ]ltf. co?'Üt. O 
At·ag tlaJ a alcança, em pa rbes, 800 br<Uças de L.u·gura, h aveudo. 
sempre c;tnal ele não menos de quatt•o palmos. As margens silo 
em parte lJarxas e a lagacllças e em otrbras ele banancos altos; 
enco ntr·am-se macleints apropriadas para h a~ itações e para <t 
coustrucçilo e co mbu stí vel de vaporeo . » l~m um• i11coppa<jleo
graphico ela capitania da Villa Boa d o Goyaz , com binaclo cor.:1 
pa rtes ele ou·tros que denotam as capi·tanias ele Min as Geraes e 
Maranh ão , mandado t ü ar pelo Illm. e g xm . St'. F ernando 
Delgado Freil'e ele Castilho, gnvernaclor e capi tão-genera l da 
mesma éapita nia n~ a nno de i 819' (Arcb.. Mil .. ), e o At•aguap 
fi gur ado n ascendo com o nome ele Rio Grande e r ecebendo pela 
mal'gem esq. , logo aba ixo elas· cabecei ra;s , os rios P itumbas , 
T a quara l elo Sul e Bcwrei?'Os e pela ·di r. o Cayapó elo Norte . Ha 
ac tua lmente uma empt'e7.a sul)l'encionacla pelo govexno geral 
pal'a a naveg<Ução desse rio. E ssa empraza faz todos os a noos 
se is Yiagcns co m vapores e qua tt·o co m botes, se ndo as 
viagens dos vapores ele Leopolcli na a Saob Ma t· ia, com es
cala >po r Itacayú, e as ele botes ele Santa l\'I<t t'i a ao Pará, 
O Sl'. Bagy de Araujo no SBtt tl·abalho O l<'M·-We.~t elo B?"azi l 
diz : «Na sel'l'D. :lndiíl'erentemente clenominacla das Divi sões, , 
Cayap6, do Estrondo ou Se rra- Grande, aos 19ú de la b i ij:~c\e 
Su'l; no municipio do Rio Bonito, nasce o At·age~aya o:t Ara
r ag·uaya, com o nome ele Cayapó- Gra ncle; seguindo a clirec~.ão 
ele Sul a Norte, contlue á esquerda co m I itom b<ts e outros ribei
r ões e á dir-eita com o Cay<Up6ziuho, tom ::t nclo dahi em diante 
:i denominação de Arag-uaya; renne- se mais tarde ao Bat'l·eil' OS, 
qne ve m d?. Oest e, Pt·ov. de Matta Grosso, e dir igi ndo- se 
apt·oxuuacla..m er\te para No rdes te, re_cebe como affiuentes , pela 
mar3"em clrl'eiia, o n o cla.s Alm as (nao se con(nncla com ouuros 
ele tgual nome f1Ue h a na Prov.) o rio Claro o ribeirão 
cl'Agua limpa e alguns corregós; e p~ l a mal'gem ~squerda, só
mente alguns corregos até um k il. acima ela Leopolclina , onde 
conlhe com o rw ·? eemP!bo, pela margem clil'etta. Cal r. ula o 
maJo t• de engen.be tl'Os Joaqnim Rodrigt1es de Mol'~es Jardim-

I Entl'e esta ponta e a toz do ~i o das Mor·tes figut·am di•·ersos 
ma.ppas o rio Crystallino, na nntrgem esq. 

2 En tl'e a il ha. do. Bananal e o tJ·auessâo de Sa.nt' Anna el e ve exis ti t· 
n. bP:rra do AqHiqui~ Aquirrua'ay O'I I' arantt, do qual não dã o n oticia 
os modernos viajantes. 
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em cerca de 100 l egua.; o curso do Araguaya desde as sttas ma is 
altas vertentes a té á sua r eu nião com o rio Ver melho . Entende 
o Dr. J oaqLlÍm Rodrigues que o AL·an-uaya se chama rio Gra nde 
de~de a co di ue~c i a do Cayapó coru

0 
o Barre ir os a té Stt!1 JU tl

cção l'Oill o rio Yermelho ; outros, pol'ém , como os p t'opnos mo
r a dores dessa secção do r io. o den ominam Araguaya, logo que 
se r eune .o Cayapózinho ao .Cayapó-Grancle. Pa ra esses mol'a 
dores não ba ·secção pois elo rio com o nome de n o Grande ; 
h a a petlas um pnrto ~om e~ s l\ de nominação, e é o que demo l'a i li 
l eguas abaixo da con tl ue nci f1. do Ba rreir os, por onde passa va a 
a n t_iga estt'ada' de Cuyab{t. , e O!lde, :i marg-err. esq ter e! a , ex istia o 
des taca.mento q ue a P rov . de i\Ia tto Grosso alll conser vava 
p ara ":l r a n t it· a passagem elo n o dos a taques dos s tl vtcol as· bra
.·vios cl~1. tr ibu Cay apó .» O Sr. gener al Couto de Magalhães d iz no 
se t livro P 1·imewa Viagem ao A1·arfnaya, o seguinte : « Cheg·uei 
ao pr es idia de LeopCJ idi na aos pr imeit·os al vores do sol , e, qua udo 
con templei o leito immenso do Aragt1aya, com suas ag ttas tur vas, 
á fo7. elo r io Ver me lh o, cuj a onda é verde e l impicla, aquelles 
pa r amos ele et·Los e ach a tados, qtLe compoem um a e oLttra margem 
elo rio, UO'l q uaes a vista não e ncont ra um só obstaculo, qua ndo 
con templei tudo isto, ao clarão sc int illa nte de<~te sul ela Ame
rica, qua ndo lem brei- me q e a poucas braças ele mim erravaút 
t alvez tri bus selvagens e br av ias fr. r as, fui t r ans por tado a um 
h ori zo nte tão vasto com9 perspect iva elas gr a ndes co·tsas q ue 
oll'erece o rio . J~q ta ar ter ia ele c ivili'lação não levou a inda a viela 
ao cor po onde e lla con e . Q tan ta l'el icidade não poder ia haver 
por estas pa t·agens onde o só lo é tão (et•til , onde o d o otl'er oce 
ao pescador numer osos pescados, onde o bosque encerra tan t1. 
caça , onde a vida é al imentada por um cl ima saucla\·e l , e o es
píri to animado por tan tas impressões grandiiJsas ! De todos os 
gra ndes rios q tte t e nh o vi s to, nenhum of!'erece, nem ele l on~e, a 
m ap;estade do Arag·uaya : suas aguas e$te nclem- se ua l a:·g-u t·a 
de 500 braças ; e• sa massa g igantesca desce toda por i g- •1a l ao 
longo do enor me leito sem se ve t· wna to rre nte mais apressada em 
seu veio , ele modo cpe par ece a ntes um corpo solido e organi co, 
do q ue uma po rção ele l iq uido. Ha na gr andeza destas a!j" tas 
uma calm.< tao serena, como aquella que se obse l' va no oceano, 
vis to ao lon ge . O Aragu aya corre or d ina ria me nte entre p raias 
de a t·e ia ftna, a lém elas quaes c re8cem zonas ele ma tto , qu e o acom
pa nham ele uma e outt·a margem , as quaes, pa ra quam esLÍL dentt·o 
do rio, semelh am orelh as de junco, tão gr a nde é a d istancia . 
Aqui o deserto é de uma magesLacle tão i mpone nte, que assom bm 
e a bate o esp ír ito. De q ualquer par te qne l a ncemos os olhos, 
enxergam- se p lanicies sem lim, Cj 'Le vão indo, torna ndo-se cada 
vez ma is azu ladas , até que el e todo se con Funde m com o céo. O 
mais equeno obstaculo, o m a is in significante ou teiro , não e n
-c respa a suped icie da terra : t udo é vasto , m ages toso e melan
col ico como o infinito. P a rece q ue aqui o céo é maior, maiot·es 
e mais bellos os valles da' tet-ra. Tudo conser va a ind:t. o a o;pe.clo 
selvagem qLLe oile recem as solidões vi rgens da nossa patria . Os 
bandos ele passm·os aqtLaticos passam uns após outros ; es tes 
acompanha m seu vôo de gei tos eo; t riclentes . aquelles de mel a nco
licos pios, uns r oçam com as azas a superficie cal ma elas agttas, 
outros voam tão a lc.o , qne par ecem pequenos pon tos suspensos no 
ar, ou tros , fi na lmente , param n o vôo, libram-se no a r, miram 
de l a sua preza , mtu·cbam as azas, deoce m como um a flecha. so
mem-se n·ts a n·uas, e stu gem chhi a pouco com uma vict im , 
debatendo- se ~m suas garras. Tttclo conco rre p ~•ra que as im 
pressões sej a m aqui profL1nclas. O espír ito va gL1e ia por estas so
hdões. a imaginação fig ura. esses milha res ele leguas sem umft. 
só h abitação ele· h omem civili saclo. O que encerram esses 
par amos? N ingnem o sabe . . . Tudo é myster ioso a inda . Hoje 
·sobr e_ a tarcL etL co nte mplava estas soli dões, qua rtclo notei a lém, 
e mmto <J:O longe, al g umas colnm nas de ftuna ça . O que é aq ·ü llci ? 
perg un te t e u. Ao poente, responderam-me, sãt\ a • aldeias elos 
Chavan ~es do r1o das Mortes_; ao su l, a s dos Cayapós; ao nor te, 
as elos Ca;noeH·os . Os prtmeu·os são os que infesta m a es trad<\ 
ele CL1ya ba; ; os _segundos, r obus tos e fet•ozes, declara m que dos 
brancos so deseJam ver o sa nn-ue ; os t er cei ros, comba tem sem re
cuar , não dão treguas ao i nimigo , e nem acceitam a vida , 
q·1anclo, pot' acaso, são p resos. Era seve ra e melit.ncolica essa 
scena. Hav ia naq uella,s col umna~ cinzen·tas, que se segui a m no 
a1• Ji mpido e tr a nsparente no meJO do silenci o absol uto dacpel
las sol tdões, nm não sú q_u~ de tã o incerto e vago, que ape r ta ra 
0 coração e abatia o espn·lto .. Que encerram es tes . deserto 1 
F lores tas vi r;;ens, ermas camp tna~, taludes, serras, r10:?. ca.uda.
l osos, va llados silentes , grutas J?roltmclas , C'lJOS écho~ nao for a m 
a inda acor da dos si tlão pelo !J"rt to selvag~m elo I n_9.LO, ou pe~o 
11r ro medonho da panth era ! 9uantas nquezas nao dor mu·a.o 
ahi occulla. 1 l'llClo é mystertoso. O pé elo ser taneJO onsa.do 

nunca impL·imiu seu ras tt·o na m·eia des tes deser tos . Deus
corre~ um veo sobre um a das obras ma i ~ grandiosas do sua 
creaçao ; por or a Luclo a h1 é obscuro co mo o infiruto. QtLanclo 
será devassado 1_ Deus, só Deus o sabe ... Nas margens do .\. ra
g~mya_o a lgo. loe Lr o cr esce por uma fóJ·1na. tal, qu fica descon he
Cido as pessoas que a h1 v taJanl; a r epr ocl ucção do gado é 
antma l e eUe Vt l'e se mpt•e g-or do, v1 s to co mo, no Lempo das a~·Lu.ts 
teem ver des os pa tos elas m on ta nllas e Lel' re nns eleva do,-; no 
tempo secco, teem as varzeas tlo r io, elas q uaes .a fastando- se a3 
ao-nas, brotam pastarias ele um cap im espec1al a esse ten eno, cujo 
·ta lo tem quf1.s i a g-r ossm-,\ ela canna e qne, tlan clo sementei1·a. 
como o a n·oz, oJJerece uma mttri ção summamente appetecida 
por toda a sor te ele r umina n tes . Nesta viagem , reali 7.atla em 
tempo ,ecco , t ive occas iiio el e vê r por m im mesmo estas ·cottsas, 
ele estabelecer a com pa t·ação e tle no tar ~t di ffe r ença. Perco.-ri. 
por praze t·, <t.S campan h as ele sa linas ; vi, ate , numeL·osas boia- 
das tão gor das, com o pell o tão fino, que só encontrei cousa seme 
lhan te e m uma faze nda de cL·iar , no mun icípio ele Alf•na;;, em 
i\fi nas Gentes . Esse faze ncle it·o, pot•ém. pa r a conseguir t·es tl
tados. pl antava o capim e engot·cl avu o gado com 0 m~sm u tra
ha llto co m quase o e ngo rda na R tropa . Nas ma rgens do Ara
g tlaya essa va n tag_em é espontanea . Os an imaes engo rdam o em 
ou tro trabalho ma 1s elo que a lguns r ode ios, não havendo nem 
mesmo a clesp_za elo sa l, Ü'> LO ser elle nativo nessas regiões 
abe nçoaelp.s . Nada de mais pitt•Jt·esco do que ve r- se as mar»ens 
elos Lag-o> foL·ma clos pelo r io. Icle ie o leitor essas p!:J,nici ,s
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mensas de ce n te ntt res cl Jeg uas não i nter r ompidas pur uma sé> 
montanha , ne m mesmo pelo mais 'j)equeno otrte iro ; JiguL'e uma, 
bacia cl'aguade cinco ou seis leg-uas de diamet t·o, calma, az ulada 
e p t·ofunda , e espelhando em Ri um ceo em que ra r as vezes appa
rece u mD. nu vem ; lign re este ei rc u io ol'i a clo de jn ncos a l to8 e ele 
capim, icleie ele envo l ta co m is to as ma nadas ele gados COLlfun
cl tclas, pot· vezes , com as el e co t·vos , veados, a ntas, pot·cos , capt
varas , ele en vol ta com os bunelos de jt1bun\s, patos , marrecos 
de muitas cpalida cles , col her eiros, com a plumagem cô r ele r osa, 
mer g L1l l-«ies, e toda a sor te ele a \·es aqua Licas, e terá um t ra n
sumpto chferti!ida de dessas terras» . 

ARAHAN HY . Vide Mimnclc~ (1·io). 

ARA H Y . F- eque n o r io do Es ta do do P ar á , no mun . ele 
Bragança . F az j uncção com os r ios I mbora hy, Peroba e BOl·a 
nonga, cpte reu nidos for ma m a bahia deste nome. " O Arahy, 
escr •ve m-nos do Estado, é a íl". el a ma l'gem esq. clo Bor a.nonga . 
T em co mmunic<tçã o com o I mhoraby pelo es trei to do Arahy . » 

ARAI Á.. Rio do E s tado do Am azonas ; clesag ua na mar gem 
sept ,ntr ion.a l do r io Negro, me io dia de viagem a cim a ela villtt 
ele Ba L· ce llos : d o d e agua pr eta, e m cuja ma rgem oriental rles
ngua outro ele agua br a nca, chamado Demeuene . 'l'ambem é
denom inado Uaraic~ (JJia->·lo da, Viagem philosoph ica, do Dr . 
Ale :ca ndre Roclri g ues l<'erreira . Rcv . do Inst . Hist . T. L. 
3o fo l h e ~o ele 1887) . 

AR AIC Á . Nação incl ig . d a qua l prové m a pop. ele l<' on te 
Boa. · no E> ta do elo Amazonas (Araujo Amazon as) . 

ARA IC Ú. R io do E stado elo Am azonas , aíf . ela mat1!"em 
esq . elo rio U ra ricapar (L. Vem nas Ca rtas por tuguezas C()m <J 
nome ele Ar a icnquem (Iquen, em lin gtH\ P oroco tó ou Iporocotó-, 
s ig nifica foz . .tü·c~io~tq uen , quer dizer F oz do Araicú) . 

ARAMÁ. Rio do [!; s ta clo do Para, na i lha Mar aj ó . E' antes 
u m braço elo Anaj ás do que um d o Ao chegar á ilh <t do Breu. 
abaixo da bar ra do Mocoões , o A najás lanç<~ par a a esq. um 
b raço (que é o Arl!- má ), o qual vae unir- se com o Jabm~t'L, r ece
beaclo a ntes dessa ju n cção os t·ios Map 11 á e o Ara má-rr:inm, am-
bos pela margem esq . T e m fund_o de 10 b r aç~s em toda a sua 
extensão ; é b,ts ba n te l ar go e ofl ~ r ece navegaça0 facd par a va
pores . Do mun . el e Bre ves nos esct•evem : «0 n o At:anut Gra r;cle 
nasce o as terras ce nLraes , entre os rios i\Japua e il.tlaJaS ; 
con·e el e NO. par a E . e não te n' i mpor ta tlcta . - O cana l d() 
Aram~L , mu ito cons icle t· avel, corre de NO . pa1·a SE. e r ece!Je os 
pcquenostri b>. Ar a má Gr a ~t cl e , Lim ão e os canaes G1puru, J a
pi xaua, Mara tauá (t' io), Tanaj a ry ·e Jacaré» . 

AR A MAÇÁ. Ilh a do Es'taclo do Am azonas , n~ r io Soli,mões
pouco a ba ixo da foz elo r io Ja vary, e ntre o P m·ana Ar a maça e as 
ilhas do Cleto . FL·onteit·a á sna extremidade or1enta l desagua 
110 Solimões um igara pé egualmente denomi nado Ar amaçá . 
· ARAMAMA. Ga bd el Soares assim de nom ina ao rio Gra ma

me no Estado elo Parab yba elo NoL' Ie. Casa l pretende que G1ta 
?''~'~ama fosse o n ome primiti vo desse ri o , 
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ARAMAQUARA . Ilha e b'aixio rio rio T oca utins e Estado 
do Pará, pouco abaixo elo foz elo igarapé elo seu no~ e . 

AR..(\MAQUARA . Igarapé do Estado do Pará; desagua na 
:r:'argsm esq. elo rio 'l'o~antins acima elo igarapé P ime11'tal e de
Jronte da Ilb a elo Mandu-Plxuna. 'l'ambem escrvem -•kc~naqua?-a 

ARAMAQUIRY. Rio elo Es~ado elo Pará, na Ilha Maraj6 
Banha o mun . elo Curra linho e clesagua na margem clir. do 
Qua na ticú ou Canaticú (In f. loc .) · • · 

ARAMARYS . Estação ela E. ele F . · ele Alagoinhas ao 
Juaseiro; no gstaclo da Bahia. Fica entre as eslações de à lago 
inb as e 0Liriça n<>'u inba, a 1361<, 145k, distante ela cidade ela 
Ba hi'a e a 13><,721 "ela es tação ele Alago inh a.s. E.stá a 180m, 410 
ele altul'a . A Lei Pro v. n. 2323 ele 14 ele J nlho ele 1882 creon 
ahi uma esch. pnbl. mixla ele inst. prim. 

ARAMARYS. R io do Estado da Bahia, é eng1·ossaclo 'pelo 
Riachão e Campo Grande. Sen valle é peL·corl'iclo pela E . ele F . 
ela Bah ia ao S. l'i'ranc i.sco. Limi'ta a ft·e\1'. ele N. S. ela Conceição 
dos Olhos ~l'Agna. Desag ua no rio Catu, aff. elo Pojuca. 

ARAMBEBE Ins ig lüfica11·te pov. elo mun . ele Abrantes; no 
Estado ela Bah ia; na costa. · 

ARAMBIPE. I lha elo Estado ele Sergipe, no delta elo rio S. 
Fra ncisco . O rio PaL·apnc:t separa-a elo continen ~e e fór·ma a 
barra nova ou ba!'l'a elo sul , só accessivel a peqLtenas émbat·ca
ções . Na e~tremidacle da ilha ba nhada pelo rio S. Francisco 
e>t{~ a pov. elo Arambipe. 

ARAMUCÁ (Cameleiio .) Igarapé do Estado elo Amazonas, 
alf. da margem esq. , elo r i o Ta cu tú, mm clús fo rmadores elo 
n,,·anco . Recebe o Tan~~ . 

ARAMUCÚ. Rio elo Estado elo Par{o, al'f. ela margem esq . 
do Amazon~.s . Ba nha o ·mu11. de Gurupá . Tem um bL·aço ele
nominado T ocr·é OL! Tucré. que banha a an tig}t pov. ele E spo
~ e o.cle . «O rio Aramncú, diz Baena, e mui ·tor tuos~ pouco 
largo e pouco fLmelo : igapós e perza is cons ~ituem o caracber 
elas suas margens. Tanto elle como os seus igarapés são no 
i1werno mni pouco abunclosos ele peixe: só no vet·iio h a li1 r~ura 
de pescado" . 

ARAMUM. Serro elo Estado do Pará, á mat•gem esq. elo 
Amazonas junto ela serra Jutahy.: 

ARANÁ. Iga rapé elo Estado elo Amazonas, a'rr. da marrrem 
eseb. elo r~o Pada uiry, Lrib. do )fegro; enLre os igarapés Uct~qui 
e I arana-Plttma . 

ARANAN. Teibu selv~gem ped encente hoj e ao aldeam ento 
ela Immacnlaela Cl)nCe l ç~l. O elo Rw Doce, no Es~aclo 'de !\finas 
Geraes. São tt·abalh adores e mot· igeraclos. 

ARANAN. R io elo Estado ele Minas Geroes , atr. ela margem 
esq . elo U n1puca. 

ARANANAHY. Vide .1?·at.anahy . 

ARANAQUACENAS . Gentio, do Estado do Amazonas : ha
bi~avà com o Caual'icena a antiga aldeia ele Santo Alberto elos 
Cauauris. (Dr. Alexandre Rodrigues Fel'l'eira .) 

ARANAQUARA. Vide A>·a.mcbq~u~ra . 

~RANCUAN , (Estit·ão de) Tt•echo do rio Piu·agnay, l ogo 
a c1I?a ele Cnr umba, onde o rio se eles lisa em qnasi linha r ecta por 
m~us ele. se1s ktl. o que é rat·o no seu cm·so (Dr . S . da Fonseca 
JJwo. c 1 ~ .). 

ARANDAHY. llha ·e fuL· o no num. ele Souzel e Es~ado do 
Pará (Inf . loc.). 

ARANDÚ. Riacho elo Estado de Pernambuco a ll. do rio 
Pirapama. Corre só durante r:! in,,erno. ' 

ARANERÁ. R io do Estado elo Pará, banb:t o mun. ele Oeiras 
e clesagua na margem elir. elo ,rio Araticú ou Araticum (In i'. loc) 

ARANGUERA (Recife elo). Ào N. ela Ponta das Paredes co
rn~ça uma serie ele pequenos recifes que es t~nclem-s~ a 
sets mtlha~ ao NO. !4 N:. elas Paredes: o primeiro,' Ar'anguera, 
de ttn1a mtlha de ex~ensao, descobre na baixa-mat• · fó t•m a um 
passl proftmelo, mas muito estreito com Pedra Lix:a · é o· 
cana Boqueirão. O reci fe Ccbboolas fórma com o ;tra n."'uera 
o ca nal Tainha ·t ·f t d · o 
1 L 

1 
s, mm o pouco reqnen a o pelos mmtos coraes 

< es acac os que aht se encontram (Mouche~) . 

ARANHA. Pov. do Estado ele Minas Geraes, elevada ·· ú. 
categoria de pa l'ochia., com a denominação ele Jesus M!llria 
J osé da Bõa Vista peliJJ Lei Prov. n. 327:1 ele 30 ele outubro 
ele 1884. Vide Boa VistcL 

ARANHA. Conego elo Estado ele Minas Geraes, banha 
o mnn. ela Leopolclina e desagua na margem dir. elo rio 
Pirapetinga Grande . 

ARANHAHY ou ARANIANHY. Era. assim originaria
mente denominado o rio Mondego elo Estado ele Matto Grosso 
(Ayres ele Cazal) . Dugraty, na sua Re1J . del Pcwc1guay, escreve 
.,.l?·anicmi. 

ARANHAS. Grupo de tres pequenas ilhas, s ituadas clefL'O)lte 
ela ponta elas F lexas, na cos·ta oriental da ilha ele Santa Catharma, 
no Es tado deste nome. Entl·e ess11.s ilhas e a p9nta ela Galheta, na 
pt•ata da Lagôa , Jica um bom' a ncoradour o, crue pernubte a'tra 
carem muito perto quaesquer· navios sem maior perigo. 

ARANHAS. Corrego elo Esta do de !\'l i nas Gemes ; nasce na 
serra elo Cenüterio, ba nha a freg. ele Satito Antonio do Cama
puan e elesagua no rio Muriahé. 

ARANHAS . Salto no r io Par anapanema , na s~cção 
comprehenelicla da Cachoeira do JLtrú-mirim ao Stüto Gmncle 

ARANHEIRO. Morro no Estado das Al ag-ôas, junto v. lagoa 
do Pão de Assucar, á margem do rio S. Francisco (Halfelcl) . 

ARANI ANHY ou ARANHAHY. Era assim originaria
mente denominado o rio Mondego do Estado ele Matto Grosso 
(Ayres ele Cazal) . 

ARANI ANI (Rio) . E' um dos mui'tos només, por qne é 
conheciclo o Mhotetein , no Estado ele Ma tto Grosso (B. ele Mel-
gaço). · 

ARAl\fTES. Ribeirão elo Estado ele Minas Gerae>, no mun. elo 
Pt·ata 

ARAOBA. Rio elo Es tado elo E . Santo. r ega a ft· eg. do 
Que imaclo e clesag·ua na margemeser . elo rio San·ta Maria. 

ARAOCA. Ponta nll. costa elo Estado do Mar anhão, proxim:t 
á baliia de Cuman. Dessa ponta es~en elem-se pelo mtor muitos 
bancos até à distancia ele seis a sete milhas, nos quaes ha sempre 
fortes auebeí:rLações . 

ARAP Á. R io elo Estado el o Amazonas; desagua na margem 
di r. elo J apul'á entre. os rios Cunacuá e Canina l'i, acima elas 
cachoeiras . 

ARAPACUÁ. Ilh a no rio Negro, afl'. elo Amazon~s, no 
Estado deste nome. Fica proxima das ilhas elenom1?acla~ 
J oat)nabani, Mauatuno, Mabacluca e out ras . Na Ca1 te~ ct1 
fronte•irtt do Braz il com Venezuel a lê-se An;pac~•Y · 

ARAPAPÁ. Ilh a elo Estado do Pará, no Baixo 'l'ocantin~, 
pouco dis·~an ·te da foz elo igarapé lpi'tin rra . E ' quasi que. exclusL
vamente formaclâ de gra nde massa · de rochas vnlcanteas , co
bertas com uma vegetação rachitica, que contras·ta eom ~ lux~ e 
opulen cia da que 0rna as margens al tas elo t' IO. E ass 1m 
clenomiuada por ser a residencia de uns passar as chamados 
Arapapás . . · 

ARAPAPÁ. Pàran{~ mirim elo Es~ado elo Amazonas, no Soli-
mões e clisb. elo Manacapnrá . · 

ARAPAPÁ. Lago no mun. ele Obido~ elo 'Estado.do Padt, 
proximo elos lagos Muri~eua gra nde e MurJteua elo metO. 

ARAPAPAHY. Pov. do Estado do Ma1·anhão na ilha ele 
S . Luiz . · No Almc•nak do Mamnhão ele 1860 le- se o se
guin~e a r espeito della : <<A pov . elo Arapapahy, nascida l~a 
poucos a nnos, a~ longo do canal do Arapapahy, e SJ>Ue p romett1a 
r ap1clo e grande Incremento com o acabamento _ele tao gigfl,nte~ca, 
util e necessa.ria obra, com a sua paralysaçao va1 em vJSlVel 
decaclenc ia e a m6r parte ele suas casas abandonadas e em 
ruína. Com a introdncção de colonos portuguezes. e affiuencta 
de lavradores elo Itap icurú, qne pa!'a alh traztam seus es 
cravos aftm de alugai-os para a 11-bertnra do canal, levanta
l'am-se 78 casas. sendo sete cober~as ele . telha, e clen'-se coméço a 
uma egreja ele pedr a e cal, bonita e fe ita pelo modelo elas elos 
povoados da França». 

ARAPAPAHY. Igar apé do Es~ado elo Maranhão, na ilha 
cles·te nome ; desairna na ba hia de S. Ma!'cos, cerca de 16 kils. 
ao SSO . ela cidade de S . Luiz. S6 é impor tante pelo canal que 
pr~jectóu-se abrir entre' elle e o rio BacangiJJ e com o qual elis-

2506 
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penderam-se som mas avultadas. Tem 1.540 mebt•os de trrubalhos 
es:ecutados nos annos de 18.J.S a 1858. Em suas ma.rgens encon
tram-se jazidas de car:vão ele pec1ra ele boa quru1icjade. 

ARAPAPUCÚ. Rio do Estado do Pará, brunha o mun. de 
Bt•agança e desagua no rio Caetá. 

ARAPARY. Ilha do Estado do Amazonas. no rio Negr-o, na 
margem esq . abaixo deAyrão . (Souza Coelho . Relat. cit.). 

ARAP AR Y. Ilha do Estado do P ad . no rio Amaz-onas, 
Ell nmn. ele Alemquer, proxima da ilha l\1iarimarituba. ~Costa 
Azevedo.- Fet•reira Penna ). ' 

ARAPARY. Igarapé. do Estado do Amar.onas, atii. da 
margem dir. do rio Paclauny, tnb. elo Negr-o. Sua foz fica entre 
a~ dos igarapés Cunuri e Maçarandiua . 

ARAPARY . Igarapé do Es tado do Ama~zonas, aff. da 
margem dir. do rio Tacutú. 

ARAPARY. Igarapé elo Estado do Pará; desag•1a na 
margem di r. do rio Xingú: pouco acima de Coroa,tá . 

ARAPARY. Rio do Estado do Pará; nasce no campo das 
Frecheiras, banha o mun. de Bragança e desagua na margem 
-esq. elo rio l\'Ianigiliua. 

·ARAPARY. 'Igarapé ail'. ela margem esq_. do rio To
ca,ntins. A menos ele clous kils . desse igarapé fundou,em 1791, o 
general D . Francisco de Souza, uma pov. O capitão-·tenente 
Parahy.buna dos Reia menciona na sua - Explomção e exame 
do rio Tocantins - um trayessão e uma ponta com o nome ele 
Arapary. Diz o illustre e~plorador q'lle o tt·avessão é extenso 
e que na_ ponta terminam douas grandes ensead'as formadas pelo 
grande r10. Baena diz ficar o Arapary fronteiro· á sexta ca
choeira, remontando o rio. 

ARAP:ARY. Cachoeira no rio Padaui ry, trib, do· Negrl!>; no 
Estado do Amazonas . 

ARAPARY. Cachoeira no rio Toc.mtins (Gcvrta Phys. do 
Barão H . de ~Iello). 

ARAPARYTEUA. Rio do Estado elo Pará, banha o muu, 
d'e Vizeu e de; agua no· GtH'upy. 
· ARAP:ASSO. (Pica.páo) Correcle:Lua no rio Negro e Estado 
do Amazonas, enLre Gamanaú e S. Gabriel. 

ARAPÉ. Ilha no rio Nhamundá, alf. do Amazonas, de
f ren,te do lago do mesmo nome, que fica na margem d:il: . e que 
se estende todo para o Sul. E' tambem. denomina da J'.f,arapé 
{ B. Rodrigues) . 

ARAPECÚ. E' assim tambem denominado o rio da Pe
dreira; no Estado do Pará . Vide Pedreira. 

A:RAPECÚ. Igarap'é que desagua na margem do rio Ta
pajoz, atr. do Amazonas. · 

ARAPECURÚ. Rio. do Est:tdo do Parâ, trib. do Tocantins. 
Suas margens são b:abiladas por indios ainda não civilisados. 

ARAPEPÓ. Ballji~e ilha, no mun. de Sal inas do Estado do 
Pará. A bahia tem pouco maís de sete kils. de largu~a. Nella 
desagua,m os rios Itarana e Itapeua. E!aena eescreve Arapipó . 

ARAPEPÓ. 1'ravessão no Tocantis, pouco abaixo da ilha 
Tucumanduba, no Estado do Fará. 

. .ARAPERA. Riacho do Estado do Pará a:fl'. da margem 
dír. do rio 'l'ocantins. (Btbl. Guanabarense. Baena Cho,·ogr.) 

ARAPICÚ . Igarap~ do Estado do Pará, banha o mun. de 
Obidos e clesagua. da ma.rgem dir •. do Trombetas, abaixo da foz 
da,Nhamundá ( Fer11eira. Penna . A Região Occ. do Estado do 
Pará,). Em uma inf. que r ecebemos de Obidoo, lê-se Arapuc-ú. 

ARAPIJÓ. Vide Carra::edo. 

ARAPIJÓ. Rio do Estado do P ará, na ilha. Maraj6 ; de
saa-ua n0 rio de Breres. 
~RAPINÃ. Igara.pé âo Estado do Pará, na ilha Marajó; 

banha 0 mun. de Ponta de Pedras e desagua. no rio Po~oroca 
ott :Marajó-assú (lnf. loc . ). 

ARAPIRACA. Pov. do Estado das Alagõa.s, no mun. de 
Limoeiro. "Arapiraca: Arvor~ grande, frondbsa, de folha _miu
dinha, assim como a fruc ta, ' que o gado come. A madetra é 
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~lva clu•racloma, e pres:ta-s~ ·á conslrucyão grosseira.» EJty. pau 
liso, cm·ruptelat ele mut>·aptJ'OgaJ ele mmra· pa,u e pi?·ogQ; cal'VO 
liso (B . Rocluigues. Rev. do Inst . cit . p. '49). ' ' ' 

ARAPI~ANGA. Pov. do Estadb do Pava, proxirua. d~ ci
dalile dat Vigia_, da qual é Seljla•raala por um igarapê. Tem uma 
esch. publ. de 10st. pu 1m. cueada pela Lei P1·ov. n. 1059 de 25 de 
junho de 1881. 

ARAPIRANGA. Ilha~ dG> illsbado do, Fará, entre as bahaas 
ele Gqajará e Maraj6. Tem uma ca,pella, dLvEn:sos engenhos a 
vapor para caona, olarias, serrarias . Possue muitos seringaes e é 
bastante habitada. Projecla-se transferir para ella o matadotu•o 
publico . · 

ARAPIRANGA. Rio do Estado do Par:i. Banha o mun. do 
Abaeté. Recebe o Mueratana e desagua no Tocantins. 

ARAPIRANGA. Rio do Estado do Pará, banha o mun. de 
Marapanim e des:lgtta no rio deste nome (Inf. loc.) 

ARAPIRAPI. Rio· do. Estado do, Ama.zonas; clesagua na 
margem occitlental do l!io. Marani·á t rib. do Negro acimá da 4a 
cachoeira daquelle rio. E' riquíssimo em cacáo . ' 
, ARAPIRY: Ilha do Elstaclo elo Pará, no mun. de Alemquer. 

E cortada pelss rios SurubiumirY' e Arapiry. 
ARAPIUNA. Rio do Estado do Pará , alf. do Anapú. 
ARAPIUNS. Indios que habitavam. a aldeia de Cumarú, hoje 

Villa Franca; no Estado elo Pará. 
ARAPIUNS. Rio elo Estado elo Pará; desagua no Tapajós 

abaixo ele Villa Franca. Recebe o i\Iaró. Em uma parte do seu 
curs0 é cleoon1i'nado Ar~tan. Tambem escrevem Uarapiuns. 

ARAPIXI. Dis·t. polJcial dependente da delegacia do termo 
de l\1anáos ; no Estado do Amazonas, no rip Purús. 

ARAPIXE. Rio na vertente septentrional da: · il1ha Marajó, 
no Estado do Pará. Desagua defronte da ilha, Mexianna. Des
crevendo-o, diz o Sr. Ferreira Peuil.a : « E' menor do que o 
Cururú, mas o maior e mais extenso de quantos desembocam 
na costa do N. Sahe dos Monclongos com o nome de Igarapê 
Fundo, re·cebe á dir. o igarapé dos Cajueiros e o da Mandioca, 
á esq. o igarapé Santa Maria e, já á visla da sua barra no Ama
zonas, reune-se-lhe do mesmo lado o rio SantG Antonio, en
gros~ado pelo do Egypto, que vaL tambem. dos Mondongos. Seg.ue 
o rumo geral pat'a .NO.; é extenso, profun-do e navegave1 a 
vapor na qnarta parte do seu curso inferior, e por vapores pe
quenos até dous tepços da: sua e-xtensã:a total;· mas é ba.gta,nte 
sinuoso de modo a toro ar morosa a su-a rrmvegaÇ'ão. Seu· curso 
e o dos seus affs. é todo na região dos campos, mas uma 
estreita facba de matto orla as sua3 margens, excepto o igar.apé 
Fundo, que cor.re em ca;mpo limpo. A sua bana no Amazonas 
é muito larga e não dó. entrada ou sahicLa: livre sinão com um 
quarto ou meia maré de enchente » . 

ARAPIXUNA. Log. no Estado do Pará, sobre o rio do 
mesmo nome; com uma esch. publ. de. iust. pr.im., creada pela 
Portaria de 14 de abril de 1873. . 

ARAPIXUNA. Um dos canae~, pelos quaes o Tapa,j0s. com
munica com o Amazonas. Fica defronte da foz do Ara,pium e só 
dá passagem, dt1ranle a enchente, pelo furo Carariaca. E' ha
bitado e possue muitos si tios e plantações de c:1fé e ca:cáo. 

ARAPOCA. Log. elo Estado elo Rio de Janeiro, na freg. de 
S. Vicent3 de Paulo elo mun. de .A:raruama; com uma esch . publ. 
de inst. prim. 

ARAPONGA. Parochia do Estado de Minas Geraes, no mun. 
de Viçosa de Santa Rita, junto da serra de Arripi~dos . Or.a~o 
S. J.\figuel b Almas e diocese de Marianna. Foi crea:da paroch1a 
com o nome de Arripiados pelo Al~at:"á de 7 de noyembro de 1~26. 
Aooencia do correio . Sobre· suas divisas vid"e: Lei Prov. n . 4015 d:e 
ilde outubro de :li8-!8; art. U. ela de n. 782 de 3i de ma,io de 1856; 
art. XVII da de n. 818 de 11 de julho de t8.'17 ; art. II. da de 
n. 1691 de 3 de ou·tubro de 1870; art .. V .. da de n . i908 de 19 de 
junho de 1872; art. IV. da de n . 2031 de 1° de dezembre de 
1873 · n. 3305 de 27 de agosto de 1885 ; ar L. V. da de n . 3387 
de 1Ó de julho de 1886: n. 3442 de 28 de setembro de 1887. 
Tem duas eschs . publs . "de inst. pri-m. uma das,quaes creada pelo 
art II. da Lei Prov. n . 2765 de i3 de setembro de 1881. Passou 

' a d~nominar-se S. Miguel do :<\-rapenga em virtude do M•t. fV . da 
Lei Prov. n. 3387 de 10 de Julho de i88li . 
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ARAPONGA. Porto no rto Paranahyba; EEtado de Minas 
Geraes; na estrada que da Bagagem vai a Paracatú. 
ARAPONGA. Ribeir ão ele Estado de Santa Catharina. alf. 
do Benedicto que o é do rio Itajahy-assú. 

ARAPONGA. Rio trib. da margem occ. do rio Madeira, 
alf. do Amazonas. E' tambem denominado dos li'crrc~elores 
(Dr. S. da Fonseca). 
~RAPUÀ. Pov, do Estado ela Bahia; na -margem clir. elo 

· rw S. Francisco, na com. de Chique-Chique. 
ARAPUÁ. Serrote no Eslado clo·Ceará, na parte ela cos·ta 

comprehenclida entre a ponta de Jericoacoara e a barra elo 
Timonha e proximo á enseada das Imburanas. 

ARAPUÁ. Serra do Estado de Pernambuco, no mun. ela 
Floresta. · 

ARAPUÁ . Ilha e ban-co de areia no rio S. Francisco pouco 
abaixo ela foz do rio Pará-mirim. « Segue o canal nave
gavel, diz HaHelcl, pelo meio do rio abaixo; ficando a ilha e o 
banco ele areia elo Arapuá, á elir. e o banco ele areia proximo á 
'forrinha á esq. e passando pouco distan·te do pontal da dita 
ilha encosta--se elle á margem esq. Sobre a margem dir. fica o 
silio do Arc;puá,; o braço elo do a·traz desta ilha é apenas 
na vegavel por pequenas canôas ; deste lado tem a margem 
24 palmos ele altura, . 

ARAPUCÚ. Rio do Estado do Pará., no ·termo ele Maca pá. 
ARAPUCÚ . Rio do Estado do Pará, no mun. ele Obidos. 

' ' ide Arapicú . 
ARAPUCÚS. Inclios que habitavam a antiga aldeia de 

Curríarú ou elos Arapiuns, hoje Villa- Franca, no Estado do 
Pará. Foi essa aldeia fundada pe•lo padre jesui"ta. Manoel 
Rabello. 

ARAPUINA. Carrego elo Estado ele Minas Geraes, banha 
omun . de Montes Claros e desagua no carrego clenomina,do 
Ribeirão, afl'. do rio Verde. 

ARAQUAHÚ. (Rio). Vide Miranda. . 
ARAQUAN. Ln(?o do Estado do Par:l, na margem esq. 

do rio Trombetas, E' quasi todo cercado de montanhas. 

ARAQUAN. Rio elo Estado de S. Paulo, atr. da margem. 
esc1 . elo Tieté, Corre entre os muns. ele Botucatú e Lençóes 
(Azevedo iliarq ues). 

ARAQUARA . Serra na fronteh·a elo Bt·nzil com a Repu-
blica da Nova Granada. · 

ARAQUARA. Ilha elo Es·tado do Rio de Janeü·o, na 
immensa babia comprehenclida entre a Ilha Gt·ande e o couti
nente, proxima ela ilha do Toque-tocrue e quasi defronte ela 
praia de Mambucabinha. 

ARAQUARA. Igarapé do Estado do Pará, n~ mun. de 
Monte Alegre. 

ARAQU ARIM. Lagôa elo Estado de Santa Ca·tharina. A 
Lei Pro v. n. 44i ele 15 ele março ele <1.858 autorisou a união 
desta lagôa com a de Acarahy. 

ARAQUARIÚ. E' um dos muitos nomes por que é conhe
cido o rio Mbo·teteín, no Estado de Ma·tto Grosso, (B. ele 
Melgaço). 

ARAQUARY. Vide Amcocwi. 

ARAQUA YM. Rio elo Estado elo Pará, no mun. de 
Curuçá (Inf. loc). 

ARAQUIÇAUA . Lago do Estado elo Pará, na com, cl~ 
Obiclos . E' citaelo na Pequena Cho1·ogr. da ;Prov. elo Pw·c~ 
(1.887) do professor Alves da Cunha,· que escreve Arahiçaua. 

ARAQUIÇAUAou ARAQUIÇABA. Rio do Estado elo 
Pará, banha o município ele Maca pá e clesan-ua no . Amazonas, 
·ent-re a foz dos rios Arag.uary e Piratuba. Vellow Barre·to escreve 
Ira-quiçaua, 

ARARA. Pov. elo Es·taclo do Parnbyba elo Norte, no termo 
de Pilões; com uma esch. puhl. de instr. prim. m·eacla pela 
Lei Prov. n . 848 de 1.0 de setembro ele 1.888. 

ARARA. Sen·a do .Estado de Pernambuco, [no mun. do 
Limoeiro . 

ARARA. Serra elo Es·taclo ela Bahia, na freg. do Bom 
Despacho e mun. ela Feira c'le Sant'Anna (Inf. loc.). 

ARARA. Ribeiro do Estado elo Ceará · desce ela serra elos 
Mattinhos e une-se ao rio Quixeramobim. ' 

ARARA. Riacho elo Estado elo Ceará, atr . do rio Figttei
reclo, 

ARARA. Cot•t•ego elo Estado ele Pernambuco, banha o 
mun. ele Limoeiro e desagua no rio Capibaribe. 

ARARA. Pequeno rio elo Estado da Bahia, rega o mun. 
de Alcobaça e clesagua no rio I tanhem ou I-tanhaem. 

ARARA. Pequeno rio do Estado do Rio ele Janeiro, alf. do 
rio das Lages. Rega o territorio eleS. João Marcos. 

ARARA. Carrego doEs taclo de lVlinas Geraes . nasce ao pé 
ela' cidade do Serro e desagua no Lucas cem o nome de Con
ceição . 

ARARA. Lago elo Estado da Bahia, na maro-em esq. elo 
rio Mucury. Communica com es·te rio por um cu~to e estreito 
furo : em suas margens esteve assente a colonia do Mucury. 

ARARABÁ. Pequeno rio do Es·taclo elo Amazonas, desagua 
na margem di r. elo Solimões entre o rio Purús e o desagua 
douro Paratary. (Arauj o Amazonas). 

ARARABY. Rio elo Estado do R. G. do ' Norte, banha o 
mun. ele Papary e desagua na margem dir. e perto ela foz 
elo Trahiry: 

ARARACANGUABA. O Dr. F. J. de Lacerda e Almeida, 
no seu Diario, diz ser assim tambem denominada a corredeira 
Aracanguá,, formada pelo rio Tieté, no Estado de S . Paulo . 

ARARA GRANDE. R iacho elo Estado do Pará, a;tf. da 
margem esq . do rio Tocantins . Não ·tem importancia. 

ARARAHY. Ilha do Estado elo Pará no meio da foz elo 
Tocantins, com 18 kils. de comprido e ce't·ca de ·tres de largo. 
(l- parte da margem dtr. do 'Docantins que fica defronte dessa 
1lha é conhectcla vulgarmente pelo nome de Limoeiro e a esq . 
pelo de Marapa tá. 

ARARAHY. Rio do Estado çlo R . G." do Norte, corre pelo 
meio do valle do Capió e desagua na lagôa Papary. E' atr a
vessado pela E . de F. de Natal á Nova Cruz. 

ARARAIJANA. Rio do Estado do Pará, na ilha Marajó, 
nas divisas do mun. ele Ponta de Pedras. 

ARARA-MIRIM. Riacho do Estado do Pará, atl'. da mar
gem esq. elo rio Tocan·tins. 

ARARANDEUA . Rio do E~tado elo Pará, atr. do rio 
Capim. 

ARARANGUÁ. Villa e mun. do Estado de ·santa Catba~ 
rina, na com . ele seu nome, na margem di r. do rio que lhe ·dá 
o nome. Orago N. S. Mãe elos Homens e diocese de S. Sebas
tião. Foi pov. pertencente á freg. ele Santo Antonio dos Anjos 
ela Laguna, da qual foi desmembrada pela . Lei Prov. n . 272 de 
4 de maio de 1848, que elevou-a á categoria de parochia . A 
Le~ Prov. n. 532 de 19 de março de 1864 designou p_ara sua 
séde o Jogar denominado - Campinas-, na margem dir. do 
rio Araranguá; a ele n. 635 de 27 de maio de 1870 desmem

. brou-a do tet·mo da Laguna; a ele n. 850 de 14 de janeiro de 
1880 reincorporou-a ao mesmo mun. desmembrando-a elo do 
Tubarão; a de n. 901 de 3 de abril de iSSO elevoú-a a villa, 
sendo installado o mun. em 28 de fevereiro de 1.883. Foi creada 
com. por Ado de 25 de junho de 1890 e classificada de i " en'
trancia pelo Decr . n. 535 de 28 do mesmo mez e anno. O 
mun. é atravessado pela estrada da Serra elaPeeh·a e banhado 
pelos rio~ Ararangná, Urussanga, além de outros. Sua 
pop. é est1mada em 5 .130 habs, Tem e~chs . publs. de inst. 
prim . e agencia do correio. Seti territorio é uberrimo e abun
dante -de vastas pasta~ens e coberto de immensas lagôas . Pro
dttz milho, arroz, feijão e cria bastante gado tanto vaccúm 
como eavallar. Ayres ele Cazal, J. F. Femandes Pinheiro e 
Mi llit:>t escrevem Al'a?·angw:í,; Saint-Hilaira, J;.éonce Aubé, 
Villiers de I'lle Adam e Van-Lede escrevem Arcwtnguá,; Pizar
ro, em suas 1\1mes. Hists. IX, 268, escreve Iriringuá. «Confor
mo-me diz Saint-Hilaire, c.:Jm a pronuncia do paiz escrevendo 
Araringuá, palav1·a que vem do guarany a?'a1·crunguay e si
gnifica ;·io ele arêa preta». Nos Relc~ts. pro>inciaes, em di 7 
versas Cartas do Es.taclo, na Collecçüo de Leis e em muitos 
outros documentos lê-se Arcwang~tr:L 



ARA. 139 ARA 

ARARANGUÁ. Sel'l'a do Estado de Santa Catbarina; des
taca-se da Serra Geral ou do Mar e percorre o mun. do seu 
nome. 

ARARANGUÁ . Rio do Estado de Santa Catbarina. nasce 
na serra de Araranguá, que faz par\e da Serra Geral e desagua 
no oêeano. Seus prindpaes afl:'s. são: o Americo, Amola-faca, 
Amola-f~qui~ba, Turvo, Mãe Luzia, Porcos, Negro, Jundiá, 
Cedro, Pmhen·inho, Manoel Alves, Cangica e ltapeva. Tem para 
mais de oito metros de profundidade e uma correnteza suave, 
que torna facil a navegação. Infelizmente, porém, movediços 
bancos de areia obstruem-lhe a entrada ; e a foz muda. de logar 
com as enchentes. O menor vento levanta ahi o mar em gran· 
des vagas. «Em uma canôa, diz Carlos Van:Lede, pLtdemos 
reconhecer qual era a disposição dGs bancos de areia; o que não 
foi por certo empreza agradavel, tendo poucas semanas an tes 
escapado de pagar com a vida uns brazileiros que andavam 
examina_ndo os. meios de melhorar 3; ban:a para a pequena 
navegaçao cos·tell'a, e foram arroJados a praia com a canôa, em 
que estavam embarcados. Mais felizes elo que elles, consegui
mo~ a~ravessar a foz, ficando-nos a triste convicção de que não 
sera tao cedo que esle no presta1·-se-ba á navegação marítima>>. 
Desagua no Oceano aos 29° 111 de Lat. S. O Sr . Boiteux diz : 
«Nasce este t•io (Araranguá) na serra do mesmo nome; depois 
de seguir as direcções de nordeste e leste, desemboca no 
oceano. A sua lar<>ura na foz é de 440 metros ; é navegavel em 
uma extensão de ~5 kils. ; seu fundo regula de 11 a. i6 metros, 
tendo sóruente na barra de meio a dous meLros na baixa-mar e 
elous a tres na prea-mar, em razão dos bancos ele areia, que lhe 
obstruem a bal'l'a. Os seus afl's. p1·incipaes são : o Mãe Luzia, 
o Manoel Alves, o dos Porcos. etc . >> Atravessa a estrada da 
Laguna ás Torres. · 

ARARANHY. (Rio) . Vide Uú·anda. 
ARARANI. Riacho elo Estado elo Amazonas. afl'. ela mar

gem esq. do rio Madeira. 

ARARAPÁS. Sena elo Estacfo ele Ma·Lto-G1•osso ramal da 
serra dos Parecys, proxima ao ramal das Ara1·as. 'Ahi está o 
morro do Tombador ( Dr. S. da Fonseca . Dicc. cit.). 

ARARA-PECUMA, Log. do Estado do Amazonas. na 
margem dir. do rio Negro, entre o rio Ixié ou Xi é e Dimi"ti 
(Sou·la Coelho. Relat. cit.) 

ARARAPIRA. Bairro do Estado de S. Paulo , no mun. 
de Cananéa, no funào da Bahia deste nome. Começou por al
cleiamento_cle índios .. Foi elevado a pat:ochia com a invocação 
de S. J oao, e rebaixado pouco depois dessa categoria por 
achar-se em decadencia. 'l'em dmts eschs. publs. ele ins·t. 
prim., creadas pelas Leis Provs. de i6 de março de i 859 e n. 8 
de i5 de fevereiro de 1884. 

ARARAPIRA . Ponta de t el'!'a, na costa do Estado de São 
Paulo, separa a ilha do Cardoso do continente e serve ele 
balisa ao exkemo do Estado. 

AR.ARAPIRA . Rio do Estado ele S. Paulo, no ruun. de 
Cananéa , banha o bairro de seu nome. E' navegavel por 
pequenos barcos e vai desaguar no ocea no 39 kils. ao N. da 
bahia de Paranaguá . Liga-se por meio de um canal ao rio 
Varadouro do Estado elo Paraná. 

ARARAQU ARA. Cidade e mun. do Eslaclo ele S. Paulo, 
nacom. do seu nome, a NO . da capital; distante 99 kils. de 
Bro~as, 30,6 de. S. Carlos do Pinhal, 85,8 de J aboticabal, 132 do 
Jahu, 77,7 do rw Claro e 32i da capital. A cidade está situada 

· num ex~e~so planalto, entre o tibeirão das Cruzes e o cot·rego 
da Serv1dao e .o ribeirão do Ouro. Tem (1888) quatro largos e 
quatr~ ruas prmc1pll;es, cortadas por outras menos importantes, 
qu_e vao todas term1nar nq carrego da Servidão . sobre o qual 
existe UJl!a grande po~te ele madeira, communicá.ndo a cidade 
com o ban·,·o da estal!ao . O a.specto geral da pov. é agrada
vel, mas a ed1ficaça<? é mmto irregular: as casas são quasi 
todas pequenas .e baixas , des·tacando- se poucos predios de 
melhor apparenCia · Possue a igreja matriz, a ca pella de Santa 
Cruz. a casa da carnara e cadeia. Ao Dt· Araujo Góes, distin
cto medico residente nessa ci_dade, devemos as seguintes infor
mações: «Navegando pelo r1o T1eté, em 1788, o Dr . Francisco 
José ele Lacerda e Almeida, astronomo pol'tuguez, que vinha 
de Matto Grosso em viagem de exploração, chegou á cacboéira 
elo Banharão e dahi avistou em distancia ele tres a quatt·o 
leguas uma vasta cordilheira que, á tarde, quando lhe batia o 
sol, representava urna grande cidade . Disseram-lhe os canoeiros 

que aquelles montes, na lingua indi .,.ena tinham o nome de 
:Aracoara, de .ara, dia, e aoa,,·a, toca ou morada, porque os 
1ncltos que halntavam a margem. di r. do Tieté, vendo sempre 
nascer o sol.por detraz da cordilheira, acreditavam que alli 
morava o dta . . Estes n:tonles de. A>·acoara, que se estendem 
pela margem dll'. elos nos Prracrcaba e Tietê der am o nome 
ao vasto, territorio cornpreh; ndido ent!·e aquelles rios , o Mo
gygua~su, o Rto Grande até o Parana , terl'i torio conhecido 
pela denominação geral de Campos de A.,·aco1111·a, onde se 
acham os rnuns. de Araraquara, Jaboticabal, S. Carlos do 
Pinhal, Jahú, Brotas e Dons Corregos . De todos elles o mais 
antigo e vasto é o de Araraquara, qLte na sua maior extensão 
mede cerca de 80 leguas pela margem clir. elo rio Tietê até 
stut foz no Paraná. K t radição que nos mon·tes de Aracoara 
havia minas ele ouro, como atlesta Saint- Aclolphe, no seu Dicc .. 
do BrcMil, lendo-se encontrado em diversos logares vestígios 
ele mineração. Mas além dos montes niuguem havia passado 
sendo completamente desconhecido o vasto sertão ele Arara
quara. Em 1790 Pedro José Netto, foragido ela villa de Itú, 
onde se tornara criminoso, internou-se nos mattos que 
existiam no logar onde hoje se ergue a florescente 
cidade ele S. Carlos elo Pinha l e, depois de percorrei
os em varias direcções, descobria os campos de Araraquai'a . 
Atrahido pela perspectiva desses ca mpos e fugindo sempre 
aos perigos de ser encontrado pela justiça de ILú, ex
plorou a campanha, e, depois de estabelecer as posses do 
Ouro, Rancho Queimado. Cruzes, Lageado, Cambuy, Monte 
Alegre. e Bomüm, lixou resiclencia nas ·terras do Monte 
Alegre . Alguns anuas depois, a vinda· de novos explorado
res para d sertão de Ar araquara obrigou o foragido Pedro 
Netto, senhor absoluto ele quasi toda a campa nha, a repar
tir os seus domínios. Com a condição ele o livrarem dos 
crimes ele que era accusado perante a justiça ele Itú, cedeu 
a di versos a mót· par te das suas terr as. Ao major Duarte 
vendeu o Monte Alegt·e e fez doação das posses do Üttro, 
elas Cruzes e do Rancho Queimado ; a João Manoel elo Ama
ral deu a posse elo Bomfim ; a Domingos Soares de Barros 
a do Lageaclo e ao coronel Joaquim de Moraes Leme a 
do Cambuy . Uma vez de posse dessas terras, tendo con
segnido o indulto a Pedro Netto, trataram os novos donos 
de requerer cartas de sesmaria, para o que veiu de Porto 
Fehz em 1812, o juiz de medições, ajudante José Joaquim 
Corrêa da Rocha, que logo deu principio á. divisa das ter
ras. N'a sesmaria do Ouro teve origem a pov . de Arara
quara, que começou por uma capella construída pelos pri
meJros habs., sob a invoçação de S. Bento. O primeiro 
neophito que nella recebeu o baptismo foi o cidadão Bento 
Luiz de França, cuja idade actual (i886) de 67 annos, pa
rece indicar que a capella de S. Bento Já existia em 1818. 
Ignora-se a data em que foi elevada á categoria de paro
chia .- POPULAÇÃO DO MUNICIPIO. Pelo recenseamento de 
1874 t inha o mun . 7.128 habs; actualmenteavalia-se a sua 
pop . em i0 .000 almas. - ASPECTO PliYSICO . 0 terreno é ge
r almente plano; existem vastissirnos campos destinados á 
criação de gado ; em alguns log·ares, porém, é bastante ac
ciden tado, como nos bairros elo Nl onjolo e elas Furnas, que 
ficam a Lês te da cidade, no Ghi ban·o ao S., e o as visin hanças 
elo rio Jacaré Grande. - CLIMA. E' geralmente sa udavel e 
ameno. Em certas épocas do anuo apparecem febres palu
closas. em conse9.uencia elas inundações do Jacar é Grande e 
d0 Mogy-guassu.- EsTit.~DAS DE RODAGE~r. As pdncipaes 
são: a de A1·araquara a S. Carlos elo Pinhal e a. de A~·a
raquara a Jabo·ticabal. - EsTRAD .~S DE .FERRo. Aqut termma 
a 1!:. de F. ela Companhia Rio Claro. Dentro do mun. exis
tem duas estações: a de Araraquara e a da Fortaleza distan
tes uma ·da outra i8 kils.; a primeira iuaugurãda a 18 de 
Janeiro de 1885 e a segunda em Agosto de 188'!. ~ hnba 
de S. Carlos a Aral'aquara corre em arande extensao pela 
divisão das aguas do Mon-y- gna lssú e Tietê clecenclo ora ás 
cabeceiras deste rio ora ls do Mogy. O terreno é por v1a 
de regra arenoso, nas encostas porém dos seus afis., quer 
de um quer de outro rio vêm-se arandes extensóes de 
matta virgem ou soberbos cafezaes. :§estes lagares o ter
reno é todo muito fertil e denominado terra roxa apurada, 
resultado da decomposição dos cabeças de doleytho que 
convergiram por virtude da eroção elo grés que as cobria 
nos tempos remotos. Por felicidade do Estado estes terrenos 
tendem a desenvolver-se, is·to é, a sua superlicie vai todes 
os dias augmentando porque o grés ·que cobre ainda uma 
grande parte delle, vai todos os dias clesappareceuclo. Em 
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:;utros Jog-ares j á não é a .terva resultado da decomposição 
. o do ley tho, onde se mstinguem opulentos cafesae's e sim 
:10 proprio terreno sedimentado, onde predomina um pouco 
de argila. No Estado dá-se a esta ten•;1, o nome de terra 
vermelha misturada , onde não só se cultiva com vanta.,.em 
o caf"é, _como tambem os cereaes . Esta especie de ter~eoo 
p redomma entre S.. Carlos elo P inh al e 8. J oão do Rio 
Claro, existindo no emtanto de ,permeio grandes zonas de 
terra roxa apurada , quasi todas aproveitadas na' plan tação 
do c~fé . 0s campos são ·todos arenosos; a ngua ela chuva 
que 1nfi!tra- se interiormente vai brotar quer á c! ir . quer á 
esq . do plnn~lto, alimentando ora os affs . elo Mogy, ova os 
do 'l'ielé. O proprio campo póde ser aprovei tac!o em muitos 
Jogares, onde existe urr.a parte ele ar.,.ila, ma,s geral mente 
só se prestam par :J. a criação ele gado, avjstanclo-se algu
mas manadas dos lados da estrada . Esta dispos\çãó predomina 
pers istente até ás maraens elo Paraná, seg~ndo inform a!ll 
pessoas da locall clacle. 8 planalto ele Botucatu, fron·tetro, nao 
é mais elo que a repr0elucção do ele Araraq nara, que acabo 
de descrever, porém aqui as aguas correm para o Tieté de 
um lado e do outro para o Par:a napanema, rio que lhe é pa
rallelo . A partir de 30 leguv.s da testa or iental dos clous pl a 
n altos, o terreno sedimentaria vai clesapparecenclo e dom ina ndo 
o eruptivo ou a terra roxa tão afamada ; assim é que a pac tit· 
ele Jahú, de um lado, na margem direita do Tieté, a Len
ções na margem esquerda a len a roxa se encontra quasi por 
toda a parte , Já aprovei"tada com a cnltuua do café. ln
felizmente a distancia, em que fica este genero elo mer 
cado exporta dor, diminue o seu valor eeonomico, porque 
ns ft•e 'es vão augmentando sempre, d iminuindo os· lucros elo 
lavrador. Muito breve esta difficu,Ldacle te m ele ser vencida 
em consequenci a da luta tt·avada ultimam ente entre as diversas 
linha", que procuram o N . e o NO. elo Estado, de um lado a 
Mogyana competindo com a Pau.lis ta do ou tro lado a elo Rio 
Claro com a ltnaua, e ao S. a Ituana com a Sorocabana. Dest,\ 
luta nasceu outro melhoramento : a navegação elo Mogy-guassú 
'rieté e Piracicaba, que tão bon s resultados vai proeluzindo e 
muito breve será completo, quando as companh ias clispuzerem 
ele meios adequados ao mel llot·ame.uto dos rios e do sys tema 
de transporte». Suas tevras são de pllimcira q~1alidade para a 
cultura elo café, cuja proclucção tem ct·escido considet·a vel
mente . Tambem produzem varias especies ele cannas, fabri
cando-se assucar e aguardente em di versos engenh os . Os 
campos de criar são magníficos pela sua vast idão e quali
dade da pastagem, :~;egados por numerosas correntes de agua 
Sua igreja matri z tem a in:vocação de S. ]3ento e depende ela 
diocese ele S . Paulo . Foi cl'eatl.a parochia, clesm,embracla 
da de Piracicaba, por Alvará ele 3D de outubro de 1817, 
e.levacla á. C!l.tegoria de vil! a pelo Dec. ,de 10 de julho ele :1832 
e á , de cidacl·e pela Lei ·Prov . n. 7 .de 6 de fevereiro de 1889 . 

. E' com. de primeira entr., creada pela Lei Pro v. n . 61 de 20 
de abril de :L866 e classificada pelos Decs. ns . 3659 de 25 de 
maio de 1866 e 4890 ele 14 de fevereiro de 1872. Além da maLriz 
poss ue cadêa e casa da camara. O mun. é constituído pelas 
parochias ela cidade, das Pedras, da Boa EsperaQça e do Sen..hot• 
.Bom .Jesus elo lbitinga e por diversas povs . , o .Avanhanclava 
e o:Itapura, que são coloni ws militares . Tem esch> . pauis. 
ele 1nstr . prim.; agencja elo cor reio. Sobre ,suas clivi> as vide: 
Lei Pro v. U.e 8 ele abril ele 1857 : de 28 de marco, 12 e 20 ele a bril 
de 1865; de 16 de marco de 1866; a rts. I e li da n. 6 de 5 ele 
março ele i870; art . I da de n. 5'1 ele 10 ele ab ril de 187..2; n. 5.2 
de 8 de abril ele 1880, n. 3'1 de 23 de marco de 1882 . Ha es tradas 
ele Araquara para H. ibait·ãosinho; IbiHng·a e üiver sos o.utros 
pontos do Estado. . 

ARARAQU..A:RA. Serra elo E•taclo do Amazonas, á margem 
esq . elo Tio Bt·anco, fi>Ouco •acima da foz elo Mttcujahy. Ac1ma 
clella Ctcam as serras Pelladas. 

ARARAQUARA. Serra do Estado ele S. Paulo, entre os rios 
P ardo, Pit·acicaba e Jaca ré-pepira, Della nasce o rio do seu 
nome. 

fARARAQUARA. Montes á mar gem di~;.. rlo rio !.P i e~é, fre
quen·temente envoltos em exalações q,ue fazem suppor a exis
teucia cle ricasminas; no !Elstado eleS. Paulo. illstiio .a44,4. klls . 
abaixo da confl . do I:liracica)Ja com af[uelle 1:io . ( Azevedo 
Marques). «O monte Araquwra, elo qUJal ·õe elevam Jlt'eq.uen
tes exalações, e onde se diz have·r ou·t·o, fica sobre a ,m&rgem 
d.tr. do do T ieté, oito leg-Has abaixo da embocadura do P itua
ctcl ba . Não se deve conrltndir este monte ". Qom a se111'a 
do mesmo nome, que fica mais centra l.». ( ~\.yve.s rle .Cazal ). 

<<E' .tr adição que nestes montes ha muito olll'ID. ~~arias J.Dessoas 
teem tentado cheg!l'l' a .elles, e IDmãe tem consªgtüclo pelos mui.tos 
pan·tanos e obstaculos que encontram; mas eu me persuado que 
esta ten'tatlva tem sido fe 1ta por homen s pugilla ,\imes e fr.a.cos 
ser tanistas , pois n ão é cl'ivel que em tt·es ··l eguas ele terreno 
possa haver obstaculo, que com tempo e trabalho se nãio vença. 
- Uma senhora velha de Araritaguaba, éle bom juizo C' instrui ela 
na Jingua elos Inclios, me cert ificou que na sua mocidade se cha
mava Araquara, e não t!ra•·a_qua1'a como hoje. S i ass,im é, 
quer dizer ·buraco elo dia , tal vez porque n~stes ma-is clepr.essa 
apparece o clia , e ele longe o vem os n :1veg:antes com os lJri
meiros raios da a m·or a . ]!] se é o nome de h?J9 qu·er dizer buraco 
ele a rara . Nestes campo~ q·tte j á se vã? t~ovoan do com fazen d as 
de gado, ba negros fugidos que extrahem ouro, porqtle se 

. tem ach ado signaes disso, .o que confirma qqe os montes, sem 
duvida tem o me> mo metal» . ( Dr. Lacerda Diw·io. ) 

AB..ARAQUARA. Morro do Estado elo P ,1ran à , no .mun. 
ele Guaratuba, a.o N. do rio S:~oby,. . 

ARARAQUARA. Grande h1•ejo ex istente no mun. ele Santa 
Cruz e Jllstaclo do E. Sant~. 'Pem seis kils. de exte(lsão e é a traves· 
sacio pelo Ri acho. 

ARARAQUARA. Rio elo Estado do E. Santo; n asce na serr~;~. 
S. Joaquim (fazen da elo capitão Niaria) e clesagua no r io 
Benevente, cerca de tres kils. a ba ixo ela pov·. de Jabaquara. 
Em Gt1arapary é denominado Rio Gmncle. ~Inf. loc.) 

ARARAQU ARA. Ribeil'ão _do E>tado elo E. Santo, en~re 
Santa Cl'nz e Li nha res; corre pelo teni bor'io -percorrido pela 
linha telegt·apb i c a. ( R~p . elos T elegraphas. j 

ARARAQU ARA. Rio do Estado ele S . Paulo, no mun. elo seu 
nome. Precipita- se por en tre as sinttosidacles da serra elo me.smo 
nome, na clirecção elo NE., e lança- se no rio Pardo. Rece be um 
ribeiro de igttal nome. 

ARARAQU ARA . Ribeirão do Es tado ele S. Paulo, banha -a 
yilla de Santa Isabel e clesagua rio rio J aguary -mirim. · 

ARARAQUARA. Rio elo Estado do Paraná no mun. d.e 
Guara tuba; clesagua no r io S. João. ' 

ARARAQUARA. Cachoeira elo rio Japurá. Spix e Martius, 
em 1819, subiram até essa cachoeira, ele onde-regressou o ultimo 
tendo Spix, por mot ivos de saude, fixado-se no bgar denomi-
naclo Po1·to elos Jltli?·anlzas . . 

ARARA.Q"UA.RA!'1\HRIM. Ribeirão do E stado ele S. P a ulo, 
afl'. elo rio Jahú. 

ARARAS. Cidade e mnuicipi,o elo ,Estado .cl.e S . Baulo, na 
com. da :Lime ira, a NO . :ela capital, servida pela El. ele F. 
Panlista ; a 195 kil s . ela capital, 48 ele Pivassununga, 5B de 
Mogy-mirim e 2~ da Limeira . Orago N.. S . do Patrocínio e 
diocese ele S. Pa1üo. Foi creada pat·ochia elo mun. da Limeira 
pela Lei Pro v. n. ".12 ele i2 ele julho ele ,1869; elevada á categ o
ria de villa pelo ar ·t. II da de n . 29 ele 24 de março de 18'1'i; 
e á de cidade pela ele n . 27 de 2 ele abr il de :1879. A fe1·acii:lade 
ele seu ~ólo e a boa qualidade das terras para a la vouca do cafe, 
explicam o r apido desenvolvimento dessa Jim·ascente pov: . ll~em 
uma igt·eja explend ida pela simpliciElad!}. e bom gosto, ceu
truida á custa ele esmolas, seucl.o a pt·im&i'l:a ele 20 :000' , cvel.'b,a 
testamentaria deixada por Albino Alves Cat·do~o . A cidade é 
s i tuada em um el.os pont~s mais alLos elo mun .; sua· fundação cla
ve-se a Bento ele Lacerda Guünarães, B::wão ele Araras. A pop. é 
calculada em 6.000 ha l1s . ,Po.ssue um a estação ela E. ele F. , ela 
CQmpanhia,Paulista. ~em escbs. ,pu}Jls. ele inst. prim., eluas d;ts 
quaes creaclas pela Le1 Pro v . n . . 47 ele 22 de revereiro de !1:881. 
Agencia d'l con:eio. Sobre suas divisas viCie a t·t . II ela Lei Prov. 
n. 42 ele '12 ele JUlho ele 1869 . A pop. ·çlo mun. é de 9.500 
habitantes. 

ARARAS. Selvagens elo N.. do Brazil. An,espeito dalles e.s
creveu ·o conselhei ro Brusg<>Je, em seu Re~cvt . de 186il o segtlinte: 
«Esta luibu é assás numerosa e ~ague ia•e rra nte sem Elomici:lio 
cel'to . .SegunG~o as tradiçõ.es. conhecidas, appfllreceu pela p.t·i
me ira vez nas maro-ens elo XiiTigú, h a lO annos. Desde então 
tem sido •encon·traefa nae1 ue11es logart:es , dando -se a sing.ul.ar 
circU!msta nci&de ser 'inimiga de to.clas1as 0utras hor·das, que a1!i 
e·x is llem, á excep,ção elos 'l'twuna peuas, 0om os qua.es cu ltivam 
as treitns Telações . R eferem os Juranas ·que os sel vagens ,pe»
ten.centes a es ta kibu são a ntr0popbagos , mas os 'l'uc ~napeuas 
o .negam. Nestes dons ultimo~ a>nnos ala rgaram ma is as .suas 
ell:cursões, desce.ndo a té á .gt·anQle ·prwia ·denominada Grauar.y, 
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qne demora ahaixo ela foz elo igarape P a ra nam ncú, que desagua 
no•rio .Xingú aba.üxo elas cachoetras, e em.distancia ele tres leguas 
ele um a peque~1 a pov., a que dão o nome ele Tinga- apuaã, e 
nas immediaçpes elas tendas clé al <>~uns iudivicluos empregados 
na colheiLa da gommaelastica . D~tltre .estes , os mais i ntrepi
clos t)r ocuraram en tencler-,se com a lo-uns claque lles indoios dan
clo,l hes farinha, sal, louça e ferr a~entas, e de!les rec~.beram 
aJ4"umas oJJer tas . Nt> arnno de 1861 demora ra m-se no menc io
~atlo logat· apenas 10 dias · no a11nb passado, pouém, ahli es,ti
veram por tnais de 20 dJás: Ne~ta occasião foram visitados por 
alg;nmas pe3soas, que perto se achavam empregadas no fabrico 
·da borracha, que lhes fizeram diversos brine~es. São de· aspecto 
nobre e altivo, de côt· quasi brarnca, e teem cabellos cas lanh o.s 
cl a t•os. As mulheves fazem do ca bello longas tranças, que al
ca nçam a cm·va elos joelhos, ê os hom~ ns o tt·azem coetaclo, e 
assaz em· to, usamdo muitos clell es fin issimos e espessos bigodes . 
Nessa occas ião encon traram -se 3-!3 incliviclttas adultos de am
bos os sex~s, que a lli se acba;vam , não compatanclo nes te num Pro 
outros muitos, qu e a esse tempo se a chavam internados n:J. fio
r es ta empregados na caça . Anch:wam todos completamente mt~, 
tendo e m si por m'ér o ador no uma grinalda feita de penn-as ele 
va t·1adas côt·as, e braceletes ele de nte> ele animaes . Até então 
nem uma clemon;;tração Linham da do ele ferocicl:;tde de seus 
n1áos in>tint8&, con"tr;t quem quer-que l'osse, que o.;; hia v is ita.r. 
No dia '19 ele Dezembro elo anno findo, ·por a lli passavam clni).s 
pequenas embarcações , e a tripolação curios·t por veL~os , a bra 
cou n ter ra . De improviso foram accometticlos por elles, e um a 
nu vem ele tlexas cs e nvolveu. Desse assalto resultou a morte ele 
dons homens, tt-ipolantes destas embarcações, q tte pertenciam 
á Lribu elos Jurun as e a cuja presença attribue-se o m o ti v o de 
tão inesperacl<t aggressão, visto como são os Jurunas seu·s 
ini migo;; capitaes ... Referem p "ssoas d ignas ·ele t'lcla fé, etue , 
sendo re1tn 1clas as fi exas, que se encontraram dentro elas duas 
embarcaçães subiram a quatrocentas e noventa e uma, at'l'e
messaclas todas em um es paço ele tempo, gue não ex:ceclel t ele 
meia hora, o que faz ct•et·, que a phalang~ qu~ a li i se achava 
era mui t s 11pel'io r ao numero ·con heciclo pelos vis ita ntes. 
iDepois deste facto ainda a:lli se conservaram por mui tos dias, 
desapparecenclo ao depo is, sem que ~os se con becicla a clirecção 
que levaram». Accioli diz: « Os Aritras u<?licaclos n a compo· 
s ição do ot·nato da plumagem geralmetlte es tim ada, já se 
acham avillados em grand e pnr.te e fura·m a ca1•t ilagem do 
nariz em que mettem enfeites ele ·pennas. » 

ARARAS. Log . elo Estado el e S . Paulo, no · t:~l\lll. tle Bra
gança ; com uma esch. publ. de inst. p rlm. 

!A:RARAS. Log . elo Estado ele Mat to Gross~, no clist. da 
chapada . 

. ARARAS. Estação ela E. F. çla Companhi.::t. Parulista (no 
Ramal); no Estado de .S. Paulo; entre as e.sta.çõe.s çle Cor
Cleiros e Guabiroba,; ,a 6Um,O ele a ltura sob t·e o ..n ivel tlo mn.r. 

.:ARARAS. São .assim clenom i nada~ umas baneiras situa
tlas na margem cl ir. do rio So.limões, no Illstado uo Amazo
n as, entre as ilhas 'l'upé e Pr:1.acuuba e l ogo acima ela foz elo 
~J~~. . 

!ARARAS. Ilha elo f~Maclo elo Amazonas, no rio Macleiea, 
acima elo l' iO &riup 0;1. n á : O Dt·, Lacerda, em seu Diari1, dá
lhe quatro leguas ele ·comprido. 

ARARAS. I-lha do ill~tado elo Pa rá , no l'i.o Trom betas. 
<< T endo, cliz o Sr. Barbosa R.oclrigttes, encontrado ahi um 
bando ele ar aras, que, es]nntaclas, esvoaçavam grita n elo, e nã o 
tendo nome essa ilha clei ; l<h 3 o ele th aras" . 

&RARAS. Ilha elo Estado do Par á ; na foz c! o .Amazonas . 
pt:oxima elas ,ilhas Rasa, elo p ,1 ~á e elo B~:~gee. · 1 

• ARARAS. São assim denomin adas qun tt·o i.lh,~s situadas na 
baJ,lia do Cun:alioho, lli llll. deste nome e Estarlo elo P.a t:á . Pt·Q-
xima clell as fica a ilh:1 Botija.. 1 

ARARAS. Ilha d"J 'E st:1clo ele Sa nta Cacthart·it~a, det'ronle de I 
Sant'.\nna ele Villa No.va, no mun. cht Lagun!J._, a tres milh as , 
d.a costa e qaasi fronteando a enseada cle"lm bift1ba. 

A!RARA:.S. Ilha elo Estado ele Matto ~resso, no nio Cuy_
ab;",; a ·12 kils. elo sitio elo Banana/I. Am'llla ela sua 'lxtuerm
clacle sepbentriiDnal.entt:a na rn fllrgem esq· claque.lle ~10 o Gua
.xú-assú. Ji)ão-lhe ,12 k1ls. ele ex.te nsão. 

A,B.AR.f\:8. Se~ra elo Es;tado do P ar aná, no mun . ele T ibagy 
~Inf. loc .). · 

ARARAS. Serra do Estado ela Bahia; no mun . do Monte 
Sn,nto (Inf. loc.). 

ARARAS. Serra do IDstado ele Goyaz. entre Flores e For
mosa ela Impera idz. Sep_!l(ra tam bem ·esse Estado dos ela 
Bah1a e i\l!nas Gerae~. Deve se u nome a ~t·a ncle quantidade 
elé aves deste nome que ahi sé encontram~ 

_ A~AR~S. Serra ~l o Es,taclo de ,JYiatlo Grosso, pe,la l at . ele 
i;)o i:>' e 1o0 20' ; faz parte do terreno a lto que cliYicle a ~ vec
tentes do Cuyarbá das do Paraguay. Desta sert'<\ manam o ri o 
Jcmao&,,·c~, que con·enclo ao NGJ., vai en•tratr •UO Parraguay, e os 
rios ela Jan_q:kda. e elo Pi1vhei1·o (ou ltamarn.cá), que a rumo 
Gle m. C"Jniiuem no Cuyabá , parto das ftoe g-s. ele Brot'ls !e ela 
Guia . Ao S. das ArRras col't·e em el,(recção S. o ri o do San
graclor. (Barão ele Melgaço). 

ARA-RAS. Rio trib . ela margem oriental elo Maeleii•a, aff . 
elo A-mazonas . (Baena ). Q conego Anc1t·é F. ele Souza escreve 
A.i"W'CI-Paraná. 

ARARAS. Ribeirão elo Estado elo Maranhão, aff. do rio 
Farinha, .que o é elo Tocantins. 

ARARAS . R ibe il'iio elo 'Estado elo Rio ele J a.ne iro, banha 
o rnun. ele S. Joã·J Marcos e clesagua no .rib~ irão das Lages. 

ARAR.A:S. R io elo Jflstaclo elo R. i o ele Janeiro ; r·etme-se ao 
rio ela Cidade e junbos vão dHsaguar na margem esq . elo Pia-
lJanha, aff. elo 1~arahy·ba do Sul. . · 

ARARAS. (10t·rego elo Es'ado do Rio ele Janeiro, nasce no 
mon·o elos Cava llos, no loga.r Macacú, banha a f reg . ele 'l'he
rezopolis e Llesagua no Paquequer. 

ARARAS. Rio elo Estado de S. Paul o, aff. da margem 
e>q. do >rio i\'Iogy-gnassú ; entr a Lime.ira e Mogy- mil'im. O 
Mogy-guassú recebe pela mesma margem e mais abaixo, um 
outro cot·t·ego tam bem denominado A ra ras . 

ARARAS. R ibeirão do Estado clê S. Paulo, aff. ela 11Jar
gem di r. elo Paranapanema . 

ARARAS. Ribeirão elo Estado de S.Pa~tlo, aff. ela margem 
esq . elo rio 'l'atuhy . Nasce no serro,te ela Campiuinha , entre as 
parochias ele Tatuhy e Guarehy. . 

.A!RARAS. Ribeirão do Es~ado elo Pal'aná, aff. ele rio Pi
quiry_. 

ARARAS. Ribei rão do Estado ele i.V!inas Geraes, afJ:'. elo 
rio Sapncahy. Li miJa o cl ist,. do Cor rego' do Ouro . . Recebe os 
r i beirões ela Boa Vista e da Onça . 

ARARAS. Rio elo Estado de Minas Geraes, aff. ela margéiÍt 
PSCJ . do rio Paraopeba, tl'ib. do S. 'Fr!llnci•sco. 

ARAR.AS. R.io çlo Estado de iY,(inas Geraes, aff. do Ajudas, 
que o é elo S. Francisco. Rece}Je o ribe it•ão ele S. Simão e separa 
os muns. elo Piumhy e Bambuhy. 

ARARAS. Ribeirão elo Estado ele Minas Geraes, alf. do t:io 
Perdição . (In f. loc .) 

ARARA:S. Ribeirão elo Estado ele Minas Ger aes, na fveg. 
ele S . ,.João elo Suassuh y . 

ARAJRAS. E-nseada na ma.rge111 orien·tal elo rio Tocan
tins, •no Jj]stado elo Pará, pro;õima da ilha da Magdalena. 

ARARAS. Cachoeira elo rio Ma ~eira , no Estado ele Ma'tJio 
Grosso, entr e a elo Ribe it:ão e a elas :Pederne"it·as. E' ·tambem 
designada po.r a lguns a.utores pelos. nomes ele 'ITigueiras . e T a 
'lllanduá; os indios, por!'lm , a denommam A'Y'a!J, 1sto é rto das 
Ar ll,ras. pela g raqele ·qua•n-tidacle clessP,s passaros e abnda 
papa~aios,maitacas j açanans e pe1•iquitos que ah t se agglo

'mera~ soLtando atroadores gritos. 
ARAE.A.S. Coruedeira clp rio TibagY,, aff. elo Paranapí!--

nema; ,no Estado do Paraná. . 
tA.RAR>EIYNI. Ilha do llTista do r~lo Par:á, no .mun. de Ca

rrretá . 
.AlRARENA. :J.'a}Jaou ;tlclein.,histerica., o.nde fQra m hospeda

elos pelos ;robajara-s na se11r<t ela ·IQiapaba (..np Estado elo Ceará) 
os paclre;; ,Fran·ciseo 'Pülto e Lt.J.iZ ,Fig.ueiró. ~.Essa pa lavra C"Jr 
·ruptela de i1·a.rana, mel falso, clll yY'q,,_ mel e r:ana, falso, pa ra l!elo 
a,I'Y'aJH<am Wf~l ·redQndQ, um elos caciques gue clomj navam as 
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trihus e tabas da Ibiapaba (P,. Nogueira) . cit. p. 225 . Ciau~i~ 
ele Abbeville, ciL cap . 12. p. 80, escreve An1.renda que Ja e 
corrttp tela tambem elo nome do ·texto. 

ARARETAMA. Nome pelo qual er a con·hecicla a ant iga 
villa ele Borba, no Estado elo Amazonas . 

ARARIÁ. Ilha elo Estado do Amazonas, no rio Solimões 
ent•·e a ilha Ucayale e a marzem dir. daquelle rio, pouco abaixo 
de Tabatinga. ~ 

ARARIBÁ. Dist. Cl'eado no termo do Cabo do Estado de 
Pernambuco, por Dec . de 21 de fevereir o de 1891. 

ARAIÜBÁ. Riacho do Es·tado de Pernambuco, aff. do rio 
Pirapama. Cone s6 dura ntP. o in"Ver no. 

ARAR IBÁ . Rio elo Estado do Paraná, banha o mun . de 
Guaratuba e desa.gua no rio Cubatão Geande, trib . da bahia 
daquelle nome (Inl. loc.) . 

ARARIBÁ. l{io elo Es·tado ele Santa Catharina, reune-se ao 
Perdição e juntos vão ao rio das Piçarr as pela margem direita. 

ARARI.j3Á. Corr0go do Estado ele Minas Geraes, banha o 
mun. ela Leopolclina e desagua ua margem clir. do rio Pirape
tinga ·Pequeno (Inf. loc. ). 

ARARICÁ. Pequeno rio elo Estado doR. G. do Sul, appel
liclaclo com frequencia Vacari-mirim . Nasce ao N. ela monta
nha conhecida com o nome ele Coxilha Grande, que faz pat·te ela 
Serra Geral , corre ao SE. e vai desagua r no Jacuhy sttpel'ior . 
Em 1784. os hespanhoes in·ten taram ficar com este rio quando 
se fez e ri tre as corôas de Portugal e ele I-Iespanha a demarca
ção clesles Estados. (Saint-Adolphe.) 

ARARIGUABA. Riacho elo Estado elo Cear á, no mun . de 
V:içosa . 

ARARIPE. Villa e mun. do Es tado do Ceará, na com. do 
seu nome nas abas da serra elo Ar ar ipe, ao OSO. da villa 
ele Assar'e ; regacla pelo rio S. Raphael, trib. elo Bastiõe~ . 
Ora go Santo Antonio e diocese do Cear{L Com o nome ele BreJO 
Secco foi creacla parochia pela Lei Prov. n. 1359 de 5 de novem
bro de 1.870 e elevada á categoria de villa pelo art. 1° ela de 
n. 1661 ele 3 de agosto ele 1875 . Percl au a denominaÇão ele Br~jo 
Secco pela ele Araripe em virtude ela Lei Pro"V. n. 21.72 de 23 de 
agosto 1889 . Comprehende as povs . denominadas Nova Roma e 
Poço ele Pedra . T em duas eschls. publs . de instruc. pr im. e 
agencia elo correio. Em 1872 sua pop. era de 9.720 habs. E' com. 
de segunda entrancia creada pelo Dec. n. 21 de 7 ele junho ele 
1890 e classificada pelo Dec. n. 474 do mesmo dia, mez e anuo e 
Dec. n , 975 ele 8 ele novembro de 1890. Compl'ehencle o termo de 
Sant' Anna do Brejo Grande. 

ARARIPE . Nucleo colonial do Estado elo Pará, na ft·eg . 
de B\loevicles, á margem da estrada de Bragança . · 

ARARIPE. Linha colonial elo Estado do R . G. elo Sul. Na 
juncção desta linha com a denominada Brazil creou 3/ Lei P t·ov. 
n. 1517 ele 26 ele novembt'O ele '1885, uma esc h. publ. de instr. 
prim. 

ARARIPE . Serra elo Estado elo Ceal'á; parece ser um r amo 
ela cordilheira circular da Ibia paba. Circumda parte do Ceará, 
seg-uindo a clirecção de ONO. a ESE. extremando os Estados 
do Ceará e de Pernambuco por uma extensão aproximada de 240 
a 300 kils., por um terreno alto, especie ele plateau, com declives 
mais ou menos rapidos que por vezes interrompem sua continui
dade, desde os limites do Jardim, onde se abate até o ni:vel do 
sólo, no logar denominado Baixio das .Bestas, onde faz o divor- . 
tium aqtw.rttm entre o riacho dos Porcos (afl' . elo Salg-ado e es·te 
elo Jaguaribe) e o riacho ela Brígida, (aff. do S. Francisco). (Vide: 
Obse·rvações do senador Pompeu á, Ccwta Ge?·al do Imperio). E' 
secca e summamente fresca, a bundante de agua em suas fraldas e 
sobpés, clond'e correm abundantes regatos, que utilisam todo o 
extenso "Valle elo Cariry. « Todo esse terreno , diz Pompeo (Ens. 
Est. T. I p. 141) é bem cultivado, produz canna , legumes, 
mandioca. algum café; e passa, sinão pelo terreno mais fertil 
elo Estado·, pelo mais ex·tenso, pelo que ofl'erece mais proporções 
para o desenvolvimento da cultura». «Em seus calcareos ex
istem sal-gernma, sulfato de magnesia e de soda" · (Brazil na 
Exposição àe Vienna d' Austda, 1873, p . 53). « Do lado elo O., 
diz o Sr . M. A. Macedo, continúa a serra do Araripe a enca
dear-se com o systema que corre parallelo ao S. Francisco: a 
ONO . dá-se na varzea da Vaqca o encadeamen~o com a monh-

nha ela Ibiapaba, e a E . , no Baixio d;:ts Besta,s (a 10 leguas elo 
Ja rdim) entronca-se com a Borburena, que liga-se ás cadêas 
que costeam o A Uantico.» O pacl>re Bellarmino José rle Souza, 
descrevendo a visita elo Revm.· bispo D. Joaquim José Vieira ao 
S . ela Prov. (1884) diz: « A manhã em que partimos (elo Brejo 
dos Santos) era fi:escaele modo que ·t0m a,mos o camin ho, admi
rando a grandeza elo Araripe c1ue, pela primeira vez subimos, o 
Araripe, este gigante das serras, colosso ele pedra e barro, que 
a na·tureza collocou naquella parte da Pro v. como immenso ce
leiro elo sertanejo cearense . Causou-nos especie ver uma p?ch-a 
erguida no topo da serra, figurando enorme pyramicle em rui
nas pelo roça r elos secul o§. Adiante, não muito longe, uma outr a 
J,Jeclreira apresentando-se ás nossas vistas corno otdacle clecahida, 
ele editl.cios estragados pela acção elo tempo, e que o povo chama 
Sobradinho, sem cllrviela pela semelhança apparen·te q ne offe
rece aos olhos do obser vador .. , Sub indo a serra não enc"ontra
mos moradores e nos disseram ser o motivo disso a f a i ta, cl'agna 
em sua vas ta depressão, a qual infiltt·anclo-se no barr o 'fro uxo, 
s6 apparece nos ba ixos ela mesma serra em fontes perennes qne 
fer·tilisam todo o ten eno e valles a,cl:jacentes. Foi o clefe iLo que 
desGobl'imos no legendario Araripe, mas cle l'eHo que a natureza 
corri giu, crea ndo essas fontes como Yeias elo coração por onde 
faz derramar toda a riqueza do seu s6l o. Do lado opposto da 
serra, coroada ele arvores seculares, observa-se a cidade do Jar
dim, cuja persp~ct i va vê-se, mas não se descreve». Essa pa
l avra é derivada ele a·1·a?·c~ e ype, habitação: Jogar ela ar ar a. 
(Martins. Glos. p. 491 ). 
ARARI~E. Pequeno rio do Estado ele Pernambuco ; clesagua 

no canal entre a ilha ele Itama"racá e o con tinente . « Dão este 
nome ( o de Ar a ripe ), diz Vi-tal de Oliveira, a um braço de 
mar no continente com pouco mais de duas leguas de ex·tensão 
e navegavel s6rnente por pequenas embarcações cosLeiras por 
ser rnui·to es'trei'to . Na sua foz ou comeco se encontt·a ele 45 
a 54 palmos de fundo lodo, depois 22 e 27 p almos até á distancia 
de uma legua e dahi para cima C!Llatro e cinco palmos . Faz o 
seu curso no CjUach·ante ele NO . e depois ele legua ·tem aper
tadas e successJVas voltas. Com pouco mais de milha da foz e 
na margem elo N. clesagua o ribeiro Gravatâ ou Ubú, muito 
estreito e tortuoso , mas com uma g1·ande extensão . E' nave
gavel por canôas unicamente nas enchentes até uma legua . O 
Ar ar ipe ·tem na sua margem austr al e perto ela foz cl1versas 
pedras, onde se encontram oito palmos d'agua. » 

ARARIPE. Recife situado na costa elo Estado da Bahia, 
·nas proximidades dos Abrolhos. << O recife A.raripe, diz Mou
chez, é um grande plateatt ele coral, uma parte elo qual eles
cobre e que é r odeado ele alg.uns recifes submarinos isolados, 
da mesma natureza dos que são designados nos Abrolhos pelo 
nome de Chapoeirões. Es·te escolho, de nove milhas (entre 
i 6o 7' e 16° 16' de Lat. S.), se es·tencle até t res e meia milhas ao 
mar ela ponta de Santo Antonio e prolon ga-se ao S, pot· muitos 
cabeças ele coral des ta:cados, conhecidos pelo nome de Itasse
panema e Alagados, que, si'ttta~los a duas milhas da costa, for -

. rna m o porbo ele Santa Crur. até â ponta N. ele Araripe. Para 
evitar esses escolhos nunca se eleve apr dximar ela. costa mais 
de quatro milhas . Si não se avistar tena, se deverá sondar e não 
se· navegar á em sondas menores de 25 metros, que se encontram 
a duas milhas f6ra elos r ecifes . As sondas ele 16 a 1.8 metros 
dis tam apenas algtimas amarr as e continuam até junto elos 
coraes, c1ue são a prumo elo lado do mal'. A costa, sendo muito 
baixa e uniforme e não offer ecenclo marcações par a navegar .por 
entre estes coraes, não se deve co nfiar na so nda . Quando o mar 
está calmo, os recifes exLeriores não mostram arrebentação» , 

ARAR~TAGUABA . _ Antiga aldeia ele índios Goyannazes, 
que extstw na acLual mclade de Porto Feliz : no Estado ele São 
Paulo. Lemos alg-ures signilicat• essa pa1avra ar·cwc1. come 
p~dra e parecer alludtr a um paredão que existe á beil·a do rio 
·Twté e que é formado <~por um r ochedo salitroso e Lalltado a 
p~que. Nesse paredão costumavam as araras e outros passar as de 
bteo r edondo afiar os bicos. Francisco de Oliveira Barbosa, 
em suas Noticias da Capitania de S. Pa~tlo, esc riptas em 1792, 
faz menção ela freg . de N. S. Mãe elos Homens ele A1·aritaguaba 
e di r. ficar ella 22 leguas ao O. ela cidade de S. Paulo e cor
respo nder á villa de Porto Feliz. No Dia1·io da viagem que {ez 
o brigadeiro José Custodio ele Sá e F aria ' desde a cidade ele 
S. Paulo até á praça de N. S. elos Prazeres do rio Igatemy, 
faz-se menção da f reg . de Araritaguaba, dizendo -se << provi:r 
este nome de um morrete ele pedra bruta e clut·a que fica á 
margem dir . elo Tiete, e que essa pedra acha-se esburacada 
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de virem as arat• as e outros p::tssaros pical- a e comel-:1, pot· 
possuir particulas salinas, a que chaJ;llam por esta parte 
ba1·reiro , . 

ARARI::r:AGUABA. Nome antigo dapov. hoje cidade de 
Porto Feltz; no Estado de S . Paulo . Essa palavra , segundo 
Mat·tius (G lossada lin,q. b1·az. ). significa sitio onde as araras 
pousam sobre pedras para comer . O Sr. Azevedo Marques 
escreve .'lra1"yta,q~taba . Vide a palavr a anterior. 

ARARIVÁ. Pequeno rio do Estado de S. Paulo; encami 
nha suas aguas para o Quilombo, atL do Juqui á. 

ARARU AMA. Cidade e mun . do Estado elo Rio de Janeiro, 
na com . ele seu nome, na margem occidentfl.l d::t Jagôa de 
A1·aruama, a 20 kils. de Saquarema e a 43 de Cabo Frio. 
Orago e diocese de S . Sebastião. Foi creada - parochia pelo 
Alvará ele 10 de janeiro de i 799 pertencendo ao mun . de 
Cabo Frio ; incorporada ao mun. de Saquarema pela Lr.i 
Prov. n. 628 ele i7 de outubro de 1852. Elevada á categoria 
de_ vt~la pela ele ~ · 1"128 de 6 ele fevereiro de 1859 , que sup
prrnuo a vUla cl\l Saquar ema, transferindo-a. para o logar de 
Ma taruna. C1dade pelo Dec, n . 1!0 de 22 de Janeiro de 1891. 
Sett primeiro vi&"ar io foi o padre Andr é Duarte Carueiro, 
Offerecendo o ciaadão C.arlos de Sá Carvalho um preelio nas 
condições ele servir para as sessões da Camara Municipal e 
do Jury, autorizou a portaria de 30 de julho de 1859 que se 
transferisse v. séde da villa de Saquarema para o arraial de 
Mataruna, qlle tomon então o nome de villa ele Araruama. 
Foi seu mun . i nsLallado em 25 .de agos to da mesmo anno . 
Tem duas eschs. publs. ele instr. prim: O mun., além da 
parochia da cid<1de, comprehende mais a ela Boa Esperança : os 
povs. ou nucleos de casas mais ou menos agglomeradas como 
Iguaba-grande, Iguaba- peq uena, Paraty, Potrtinba, Engeitado, 
Ver o Peso, Ponte dos LeiLes, todos no littoral da lagôa; e os 
Jogares ou nucleos depop., mais ou menos condensad;l.como Mor
ro C!:r a nde, Boa Vist1t, Boa Esperança, T apinhoã, T!'indade, 
Lagoa do Petxe, Lagôa ela Anta, !pitanga, Itatiquara 
Jutu:·nabyba, Barro Vermelho, Arapoca e Grapiapunha , todos 
servtdos por eschls . publs . O Relat. do Visconde ele Prados 
diz occupar a freg . de S. Sebastião uma superficie ele 334,90 
kt ls. quadr ados e ter uma pop. livre de 9526 habs . O mun. 
produz café; canna e cereaes : sendo o milho e a far inha 
de mandioca a base do seu commercio. E' com. de segunda 
entrancia, et•eada pela Lei Pro v. n . 1637 de 30 ele novembt•o 
de 1871 e classificada pelo Dec . n. 4868 de 19 de janeit•o 
de 1872. Comprehende os tet·mos do seu nome e de Saqua
rema. Sobre suas .divisas vide , entre outras, a Lei Prov. 
n . 1207 de 2 . de outubro _de 1861 ( a"C"ts . II e III ) . 

ARARUAMA. Lagôa do Estado do Rio de Janeiro, co
meça na cidade de Cabo Frio, onde se liga com o oceano 
do qual é ella propriamente um braço, sinão bah ia, que 
entr a cerca de 42 kils . pela terra a dentr o até a Ponte dos 
Leites, ou antes até o porto do Capitão-mór, que é a sua 
extrema occidental. Banha parte desse mun . , todo o de 
Araruama e pa11te do de Saquarema . Compõe-se ele varias 
bacias ou l:.wgos , ligados uns aos ou·tros por canaes ou est?·eitos 
boqueirões, mais ou menos compridos, mais Õu menos aperta
dos . Tem as seguint~s ilhas: Corôa da Barra, S . Luiz, 
José Leal, P almyra, das Pombas, dos Macacos, dos I<'er
ren·os e das Andorinhas, os seguintes largoa ou bacias : 
do Estaleiro, elos Patos, da Maracanan, de Aldeia de S. Pedro, 
da Igttaba Grande e P equena, de P araty, de Mata
runa_, da Pon·te dos Leites ou do Engeilaclo ; os seguin·tres 
estretlos ou canaes: ela P assagem, de Simão Luiz, !Lajurú, 
Estacada_, Bauw, Palmer, Boqueirão, Para ty, Fr . João ou 
da Pontmha e do Anzol; e os se""uintes portos de em
bar9-ue : Carro, Bo9ueirão, Iguaba 

0
Pequena, Paraty, Cabo 

Fno, do Bau:o, Aldem de S. Pedro, l\ilatat•una, Ponte dos 
Leites e Iguaba Grande, t~cando nos seis nltimos os vapo
r es da companhia Jordao & C. Possue diver sas salinas e 
m IÜtas caeiras . Monsenhor Pizarro diz o se"'ninte· a res
peito dessa lagôa : « A de I'>"iruama, situada ao"' N. da pov. 
(de Cabo Frio), que co~prehendendo nove leguas de compri 
mento. e tres na sua J;llalOr largura, é navega,•el de lanchas, 
carregadas de producções do paiz para Cabo Frio, e tem de 
fundo 14 lL ·16 braças. Po1· se communicar com a barra do 
mesmo cabo é muito farta de peixe saborosissimo, e sen·te 
os fluxos e ' refluxos das ondas até á ponta Grossa, onde 
acaba a força ; dalli ao Jogar cham~do Engeitado. em Cj,ue 
!tnalísa a lagôa, andam as aguas ag1tadas pelo vento» . Em 

um a notic ~ a sopre Cabo _Frio, publicada no . 46 da Rev. 
do Inst . Htst. _le-se o _segumte a r espeito des3a lagôa: " Lagôa 
notavel e murto prox1ma ao mar. Tem no seu maior com
primento nove leguas e na sua maior largura tres: a sua arna 
é salgada pela communicação com o mar pela bat·ra de C~bo 
FriO, e por isso enche e vasa até á ponta Gro,sa aonde 
acaba a força da maré; dalli até o lo,.ar En.,.eitado onde 
finali sa estn. lagoa a nda m as aguas couf os ve~tos . Ém al
gum as partes desta l agôa tem fundo de 14 e 16 braças e 
nella navegam as pequenas lanchas e canôas, que conduz~m 
para o Cabo Frio os efl"eitos das lavouras . E' muito abun
dante de peixe de toda a qualidade, não só dos que criam 
dentro, mas dos que entram pela barra.» O illustrado e 
integro juiz de dire ito de Cabo Frio, (hoje desembargador do 
tribunal criminal da Capital Federal), o Sr . Dr . Macedo Soares, 
em carta que nos dirigiu a 23 de mar ço de 1886, diz : "A lagôa 
de Araruama, impropriamente assim chamada, pois é uma ver
dadeit·a bahia, siniio um mediterraneo, tem 40 kUs. de compri
mento e é formada pelo mar, que entra pela terra a dentro, 
a la_rgando:se em seis ou oi·to bacia.s, que se communicam pores
treitos ma1s ou menos lon!Ios, mms ou menos largos. A superficie 
to tal da lagôa orça por 'l oO klls . quadrados. A alimentação é 
feita exclusivamente pelo ma r, tão insign ificante é a par te 
adduzida pelos rios cl'agua doce, que quas i sempre seccam , 
ou co1·tam pelo menos, durante as seccas . A p1•ofundidade 
média é pequena em relação á superficie, e por isso, o seu 
volume d'agua reliltivamente fraco, adquire, durante as 
seccas, uma densidade quasi dobrada da das· aguas do mar, 
g raças á enorme evapot•ação que então se opera , Eis por
que tanto abundam aqui as sali nas .» 

ÃRARUÁS. ltldios que ha -bitavam as margens do rio Ja
purá, no Estado do Amazonas . Adornavam- se com pennas 
de tucano, enfiando -as em furos que para esse fim faziam 
nas orelhas . Baena e Acciol i fazem menção delles . 

ARARUBÁ. Nome pelo qual é tambem designada a serra 
do Acahy; no Estado ae Pernambuco. 

ARAR UNA. Villa e mun . do Estado do Pa rahyba do NCJr te, 
na com. de Bananeiras, a cuja mun . pertenceu, a 168 kils. da 
capital e a 24 de Bananeiras, na serra. 01·ago N. S. da 
Conceição e diocese de Olinda. Foi creacla parochia pela Lei 
Prov. n. 25 de 4 ele julho de 1854 e elevada á cate
~oria de villa pelo art. 'rr da de n. 616 de 10 de julho de 
1876. Tem cerca de 9000 habs. Agencia do correio . 

ARARUNA. Log. do Estado do Ceará, na estrada de Mu
cunan, a seis kils. da cidade de Baturité. 

ARAR UNA. Serra do Estado do Parahyba do Norte. Forma 
com a de Cuité a principio um só cot·po, que depois se · 
bifurca para reunir-se á grande distancia no rumo de NO . 
e fazer n6 no espinhaÇo da já dita serra Borborema, no in 
terior da pro v. do Rio Grande)) (Maximiano Lopes Machado. 
A Parahyba e o .'!tlas elo Dr. C. 111endes de _-ilmeida, p. 44.) 

ARARUNA. Mono do Estaclo ele S. P aulo, no mun. de 
Ar ar as . 

ARARUNA. Praia no muu. de Soure do Es·tado do Pará, 
entre o igarapé Grande e o Camburupy. E' muito procurada 
pelos morador es das costas que ahi pescam excellentes tai 
nhas. 

ARARUNA. Igarapé do Estado do Pará, no mun. de Soure, 
clesagua no rio Pará. 

ARAJ1UNA . Corrego do Estado de S . Paulo, aff. do rio 
Araras, ti·ib. do Mogy-guassú. · 

ARARY. Villa e mun . do Estado do Maranhão, na com . 
do Baixo Mearim, em posição encantadora , cortada pelos 
igarapés Arary e Nema, vindo o ultimo do lago da Morte . 
Orago N. S. da Graça e diocese do Maranhão . Foi ftlll dada 
em 1723 pol,' José da Cunha d'Eça que fo i capitão m6r do 
Maranhão . Elevada a parochia pela Lei Pt·ov. n . 465 de 
24 de maio de 1858 ; e á ca tegoria ele villa pela de n • 690 
de 27 de junho de 1864. Incorporada á com. do Baixo 
M.earim pelo art. I da I,.ei Pro v. n. 985 de 20 de maio de 
1872, que a desmembrou da com. de Vianna. E' um dos 
lagar es mais fer tei s do Estado. A pop. é calculada em 3000 habs. 
«Em 1803 contava apenas tres casas e hoje (1820) conta 22 · 
tem duas caa_ellas: a da. Graça_ e a _do Senhor dos Aill1c tos~ ' 
A. R. P. o Lago. Itmc,·cw~o Clt. U~a estrada liga-a 



ao ôan1po çlo Bil.l'reh'o. C:ohiprehencle- os povs '. Bart't!iro Oar
na.nitlbal, Vas~oiraJ, Borb Iilin;t '· 1'em duas eschs. publs . d~ in~t. 
pí:'t~ ., uma das quaes·. creada pela Lei Prov. n. 539 de· 30 
d~ Julh? ge 1859~ Agencia do correio. Sobl'e s uas divisas 
v1de Let Prov .. n. 930 ele 23 de maio de 1871. 

ARARY. D.ist .. elo termo de Oametá' nu.Estad'O do P a,rá. 
Houve. abi uma esch. publ. de imst . prim ,'que a Portaria de·14t 
de m<~o!o de 1875 t!emoveu para Ga'l'ipy\' nesse:di'SL. 

ARARY. Lago na margem esq. do rio Madeira·,, cerca de 
204 kils . da foz. des te t•io no. Amazonas. E' de med ia-na grand'eza· 
e ab undante de tar tarugas. 

ARARY. La.go , cuja foz. fica nlli mat~gem di r .. do Amazonas 
immediatamente abaixo da foz do rio M>ad'elr a . 01 S t·•. Gosta 
Azeveclo esct•eve Ararj. No }.{appw dos Srs. Paraby.·buna dos 
Reis e Pimen·ta Bueno le-se Ua;rm•y,. · 

A:R:ARY. Lagôa na ilha Mar ajó', Es tado do Pat'á. E' d'ella 
que nosce o rio elo mesmo nome e é ne'lla· que acha- se uma 
importanie ilh a denominada Pacoval. Tem uma elevação. de 
12 a. f5 pés acima das terras mais altas·, que mai'geam a lag-ôa, 
o qüe", diz o Sr. Dertly, mostra a s ua origem a r t'ificial. E' fert'il 
em pirarucús e peix:es~bbis. Segundo a I!Jarta. geogr ap·hica dw' foz 
dos grandes ri'os Amazonas e 'l1ocantins, leva ntada• por José· 
Velloso, essa; lagôa comrnunica-se com a das Tartarugas por 
meio de· um furo e com os Mionclbngos por um rio d'enominado 
Apehy. A ser exacto o que affirh1a esse' pt·atico a pat'le cl'a 
grande ilha de Marajó compreliendicl.ta en·tt•e aJ tia1hia deste nome, 
foz do rio Pará e o Oceano é uma ilha pois, para o interior·, 
é essa parle cercada de a'gua ;pelb rio e lagôa das '1i'artarugas,, 
furo que communica, essa lagoa com a . de Arary, lagôa e. rio 
desbe· ultimo nome . 

ARARY. Igarapé ctlo Elsffad'o•do•Pará, aJI'. d'á margem dlr. db 
rio Capim. Fica entre os igara'Pés Jabo~y -mai01· e Pau Pin'taclo . 

ARAR Y. R io do Estado do P ará, n a! illia-Manajó; nasce no 
lago do seu nome, banha a villa da Cachoeira que üca-lhe na 
margem esq, e desagua na· bahia de· l\1araj6•. « O rio•l\{ra-ry·, diz 
Baena, é o mais bello e o ma,is p ov-oad'o de• tbdos ~os' riotr ela illra 
JYiarajó; seu cuvsó é elA 45 leguas e tem sua origem numa, lagôa do 
m;esmo nome. Em sua> foz· fi'cal a · illia ou de1!ta1 de' Sáut' A:.nna ;o . 
Nascendo no llago do m'Elsmo nom'e', t em esse 'rio sua sec,jã<'l d'e 
juncção obstrúida, d'e sor~e que; rto- verãi.J; pri'Va·li'do·~se de· suá>. 
fante de economia, fica com•ó Jei.tb qúasi; completàln1eilte desco• 
berto ; pelo mesmo tempo sobem as enchentes rapielas das 
po1·orocas, r evolvendo o filado é•lev-ando•comsigo• m'ui~O' lbdo' ou 
vasa que vai ficando depositado no• rio e obstruindo a; foE. :0'a 
obstrucção da foz e da nascente t•es tütam. os segui.n•tes i·nconve

. nieq.tes: Lo No inv.er.no, quando· os campos· todos alagam-se 
achando a foz do vi'o obstruida, o escoa merrto se fa,z· morosa
men·~e e a evapol!ação e a a bso1•pção são os.unicos agentes, q•ue 
se encarregam de seccal-os. 2 .. o N,o verao, q,uando o rio baixa de, 
nivel, estabelece-se u-ma solução de. continuiclacl'e entre o rio 
e o J'ago, e as aguas não podendo mais passar ,Pa.rá aquelle, 
to'rna-se qttasi todo o le i ~o do rio descobe~·~o. Pa.ra . remedliar 
esses dous males uma com missão encarregada de fazer os1 es
tudos para a desobstrucção désse rio e do Go iapy ~ 1884•); lembra 
<lt dva.gagem de 60.000 metl'OS aubieos de Le1:ra na. bocca; do la·go 
Ar.at·y e 60 .000 mett•os cu bicos de vasa n a>. .j}o z do A11ary;. Des'
crevendo esse rio diz o Sr. F. Penna: « E' o mais extenso e 
o mais importan te de todos; é formado pJlo Genipapucú e 
pelo Apehy, que entram qua:si juntos• no 11ago' Ar!ltry. Palrtindo 
da ponta S. do lagl) , o rio Arary tom a o r'Umo gera•l ~e SEJ. 
descvevencl.o, porém, sinuosidades n.umet•osas ; t•eael!e-' át di r. ~ 
Anajá-Mirim, pouco abaixo do lago, e. a esq;. o• @-oiapy já em 
mais de mej.o do seu curso·; passa, .por diversas fazendas, en.tre 
as quaes as nacionaes elo Arary e.de S . Pedro, e pe'lá 'I'H'I'a. da 
Cachoe ira, que es~â situa da em sua margdm esq,. correndo até' 
aq,ui _quasi sempre no meia dos eampos., pa;. v ih! a para baixo 
estrei'ta- se , torna-se somono, tnste e feiO como o l'odo·e as 
teuça,s de a nio ga,s que o marg~narp. ; CJiUã.ndo, poré·m, chega, 
ao· Baixo ou illia do l\l!o irim, muda de subite o seu t'umo prura.E:, 
sttas margens se afastam de mais• a mairs•, o he~·izon•t'eé' m a.is amp)<il 
e o . Pio, j á. tod'o outro,. passa por entr.e ma.r giYs praz-enteiras, 
mais altas e bordadas rle pedras; em·fim, lJassan,do p·or algumoars 
fazendas ele cultu:và e fillbr icas de assucaro e aguardente; er!ti'a. 
~o~ rum o. de ENE. n a bahia de Marajó ou rio Parâ~ deixarrdo 
a dtr. a tmportante ilha. de Sant!A:runa do Ara ry,. As' man:'é·s;, 
durante o ver~o, pouco sobem além da:. 'l'illa da Cacl\oeira. onere 
ella é forttss1ma em aguas vivas; não se fazem sentir além da 

fazencl~ db 1'ojal (do cororrel' S'ilveil'lt' Frade); e · durante o in
verno o fluxo é pouco 'sens ivel ac im a elo' lraixb d·o Mbirim. No 
começo desta nlttma Ps·tação observa-se o impor tan te facto de 
correr em as aguas elo Arar.)' em dua~ clirecç.ões,oppostas e con
trarJas: as da me·tade lilfe~JOr elo rto .conti·nuam a correr para 
a foz, ao p·asso q,tte as ela meiacl.e superior se dirig13m para o 
lago A.:vary., donde r etrocedem. quando es·be lago acha-se um 
tanto cheio . gste facto, . já. observado em1864 pelo Sr. Moraes · 
Jardim, e confirmado por diversas pessoas de boa supposição 
l"evelando a planura do centro da ilha, exp lica ao ·mesmo temp~ 
uma das causas das•si.tas·inundações anoi.!aes . 11. nave"ação ·do 
At'à l' :Y·, em duas qitadras do.anno, é impedida pela hr:v~são das 
cána~·,llJnas que es tendem. suas ra·izes sobre o rio, de margem a 
I_Il<vugem, e!l~r aneando-se de modn qtte para ' s·e ter passagem 
franc_a· é m•lster coda·l-as com a precisa a nteceelencia ou espera.r 
que, Impe.Jltdas·p_ela for.ça·das· ag,tas .do inv:et•no, ellas se des
preudam . elas margens. Neste caso , el.l as descem, em feixes 
tluctua n.tes, pela cort·ente, at•rasta,nclo em sua marc·ba a em-· 
ba11cação qpe as _encentm. E . es las lcamadas de capim fluctu
antes lee_m no pa~z? nome de b~wt:ancos e no ri_o Rara"'nay,o.cle 
ca'111.aloMs ''· Gl dtsltncto professor da Cachoe:Lt·a·, o §r. Fel·ix 
Ped11o Manoel· Pant!ljas, i nforma-nos serem tribs . do .A,l·ar y 
pe·l~ mllril'.em di r. o Anali ~~s-mirim, S José, 'lluc.unarés~ Oururú; , 
Salll.r e, 'I aromans e MoH'lll1 ;;e pela esq•. o Mar.aoanan, Goiapy . 
Mawhá, MurutucÚrnürim e \iu.rupf.t. ' 

A~.A:RY.. Igarapé do . Estado do M\1.1·anhao no mun. de seú
nome. Communica com o Nema no inve1no . De~cre vendo o rio 
Mearim, o coroneJ A. B. Pet\e ira do Lago(It-incra;rio cit.) fa~ 
menção. á ,esq, do .Igarapé Arar:r-mü,im e a 800 bDaças o igarapé 
Arary-assu e logo adeante o elas Lontt·as. Estes tl'es igaranés 
Jfcam acima ela. fez do rio Gllajahú •. 
ARASSOllAB~. V<icle A1·açoiaba. 

• 4RfSSUAHY. Cidade e m~n. do Est'a"cl.b d.e J.lil.inas GerMs, 
sede d~ .co~. de seu nonre, na ma1·gem d~r: do rio des~a ultima 
d~nommaçao; a 18 kils., da foz, a NU:. da: cidade de Minas. 
Novas. Orago Sa>nt'o 'Antonio e diocese· de Diaman'tiha. F0i. clist. 
d>O mu .n . . de Mn~as _Novas, d? qual !oi clesmem'bt:a:dà e incorp-o-

1 r ada ao da e.n tao V·tlla da Dtamahttna pela .Lei n . 83' ele 14 de 
a_bvil dei837: Crea_da parochia elo mun .. ~e Minas Novas pe'lo 

I § XII art. I da Lel•l?rov , n. 471 ele' 1 ele JU'n·bo de i 8l>O . E1eva~· 
~a iJ. categoria ele villa. pelo art. I ela .tei Pro v. n. 803' ele 3 de 
Junho de 185;7, q11e stt'bs't'ituio-llie a denomina-ção de Calhá,o 
cl:ne a té então ·tin·na. pela de .A:rassllahy. Foi confirmada: v.m d 
pelo art. IX cl'a Lei Prov. n. 1262' de 19 de·. dezembr o de :1:865 e 
a'rt. I da d'e n . 1673 d'e 20 'cie· setembro de 18'70 i t'enclo· sido in- . 
stallada em 1'0 de j'ulhO' d\l i87i'. Foi el'evad\i á ca-tegoria de 
cidade pela Lei· Prov: n •. 1.780 de 21 de se tembroJde•187.t .. P.assou 
a . denomhnlll!I.'•Se ' Galhá.o pelar de •n . 3326 de 5.de outubro de 1885; 
voltou a. denominar-se.Al·oosuwhy pela ele· n, 3485 de·4 de outttbro 
d'e f88il'. O· mun., ,wlém cla· paQtochia clat cidade, compt·ehendel 
mais a de Sant'o; A•ntM.io. do Iting.a, S. Sebast•ião elo Salbo 
Grande, S': Mtguei elo J equitinhonha,, S .. Joãe•da. 'Vigia, Santa;. 
Rúta, S . Pedro·,· eommercin•ho e S. Domingos e• os povs. do 
Bom Je~us • do• Lu~a ,· BJa• Y.ista, S. Roque\ El' com .. · ele, pl'imeira. 
entt·an·cla, CL·eadw pela. Lei Prov . n . 2082 de 23 de clezembt:o de 
1874 e classi fi.lcada pe'lo Dec. n. 5858< ele 30 de janeiro d·e 1875. 
Comp .. ehende•o tenno de1sem nome: Agencia do ·corrl!io. A cidade 
d0 A•rarssl!iaihy é ligaclat a~ 'l'heophrilo Otron1i, Grãc-Mo n-ol Minas 
No.~a'S , Hin-ga.o·a ou·Lras. pov.s. d? Es·tado por estuad~s , , ;endo 1a 

I 
uLb~ma de1las wtr !liVess,a,cla pelo ~1o Pia~1l1~, a penul1tima• pelos 
vMos S3t•wllal.e Gra<vat_a e a ante..:.penul litma pelo riol Ventania.. 
~obre suJ.s d•liVtSas Vltle :: aut. li dro Lei Pro v. n . . 886 det8· de 
.Jil!nho de 1.885; l!lrt. XVI da d'e 11\ 1190 de 2B de1 julho. de 1864; 
m. 1414 de 7• al'e de1.em bro de 1867 ;! art-. .DI da de n. ±7.23 de· 5 de 
<ilutl1nbro d:e 1870. ill' a cicl'ade mwis com>mercial do NE. do Estado. 
@>pa ni!le entreposto• ele sal e outi'os generos de impor.taçãb, que 
Se faz pela; U!l!Vegaçã-o fiu'l'i al dO' Jeq,uitinb:onh w e• elo k ras
sua!hJy, navegwçãJo,quel ter.m•inai. alli .. E' urm cerutt'o• pt•oductor de 
ru,ssucac e< de a-Lgodão• dia melhor quallidard'e . . Criação de gado. 
'I em tres e3t:·bs. ptt'bls. de inal .. pnim ., das•qua es• t:lill1a foc creacl.<a· 
pelo a l' ~. li d'a. :!!te-' Rnov, nJ •. 2390 <de i!3l de· outwhro· de 18'lí7. 

ARASSÚAHY . l"arochi'a do Elst'a:db•· d'e Mi·inas· Gera'es' no 
IJl n. de, S. João Bruptista1 a; f8 kils, ciru f r·eg. d1a P euha: e• a· 
40 ela cidarde d'e S. Joã:o Baptina, pi:oxima do rio Arassualiy. 
0!•agu N. S .. das Nrercês e cl.'iocese da; IDia:nrantina. Foi creadi.t: 
pa.Fúçhia· pelo. art. V1 d'a Lei Pro\'. n. i99V' ele 14ele n dvembro 
êle 1.87'3. Besmembracl:n: cl'o mun . de IHamantri:na e.!lnc·orp,onad'a· 
ao de S. Joã o .Ba,ptista Ifélo art. li da Lei Prov. n. 2132' d'e 25 

2785 
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de outubro de 1875 . Cultum ele cereaes e canna de assucar . 
Clima salubenimo. A pov. esL{~ asseute em Jogar elevado . Te~ 
duas eschs . publs . de inst. prim . ct·eaclas pelo art . II da Le1 
Pro''. n. !765 de 13 de setembro ele 1881 e ar t . i 0 da ele n . 2272 
ele i ,! de JUnho de 1876 . Agencia do correio. 

AR ASSUAHY . Rio do Estado ele l\Iinas Geraes, nasce 1111 
sena do Itambé do Serro, no logar denominado Chapada elo 
Co1tto, corr:e quasi parallelo ao Jequitinhonha em Lodo o seu 
curso, que e de 360 kils. pouco mais ou menos, e desagtm neste 
ult imo rio _llela margem cl ir . :y;- l?astan te caudaloso no tempo 
das aguas e uave<>evet ate a c1dade do A. rassuahy. Banha o 
mun. elo seu nome o o de S. João Baptista e atravessa as es
uradas do Rio Ver~elho a Diamantina, ele S. João Baptista ao 
arraial de Barreiros e da Piedade ele Minas Novas ao Grão
.Mogol. Recebe muitos r io• po r ambas as margens en tre os 
quaes os rios P reLo , Barbaclos, S. João, Santo Anton io, da 
Soledade, Ponto Euxino, Ita ngctá, Itapi rapuam Hacaramby, 
Fanado, Capivar·y, Setuhal, Gravatá, Cansansão, Calháo, Itama
r andiba, Lambary e outros . 

AR ATACA . Morro no mun. elo Yporanga, no Estado de 
S. Pau lo . 

ARATACA. Riacho contl. elo r io Itapirema, no Estado 
de Pernambuco ( Conego Honorato ). · 

ARATACA . Rio elo Estado da Bahia, atravessa o leito da 
E . ele F . ela Bahia a Minas Geraes . 

ARATACA. Pequeno rio do Estado elo R io de Janeiro, banha 
o mun . de S. João Marcos e desagua no r io P it·ahy. 

ARATAGUÀ . Arraial do termo de Ilhéos , no Estado da 
Bahia. Par a abi. a Lei P rov . n. 2332 ele I4 ele julho de 1882 
transferw a esch , publ. que se achava no logar S. João. Outros 
escrevem A1·itag1tá. . 

ARATAHI. Ribeir o do Estado do Amazonas, n<t margem 
d i r. elo rio Negro, aba ixo da pov. ele Caboquena, entre o rio 
Quiuini e o ribeil·o Quemeucuri ( Araujo Amazo nas) . 

ARATANGI. R iacho elo Es tado de Pern a,mb uco, entre as 
fregs. da Lnz e Gloria ele Goitá . Desagua no Ca piberibe. 

ARATANHA. Serra do Estado do Cear<Í., cerca ele 3G kils. d is
tante da C::tpital , ao SO . ; com 15 ki ls . de comprimento e 700m 
de altura. ru· mui to fresca, cober ta de m::tttas, c;tfesaes e arvores 
fructiferas . Del la manam diversos r ios. Ao pé, do lado NE., 
fica a Jlo roscente cidade de Paca·tuba, ao SE. :1. po.,. . Guaiuba e 
ao NO . a de Jubaia . Um pequeno valle separa-a ela serra ele 
11'1ar anguape ao NO . E' essa palavra derivada de a>'a?'a, ave e 

. tanha, bico. «Nn Ceará e Alagoas, Aratanha é ·tambem o nome 
ele um camarão pequeno e branco: e no Piauhy o das vaccas 
pec[nenas ( BeaUt·epaire Rohan. Glos . ele vocctbulos B>·as. , na 
Gazeta Littm:wia. 1883 . p . 7 ) . 

ARATANHA. Riacho do ·Estado do Ceat·á, nasce na serra 
do seu nome, toma depois o nome ele Guailtba Oll rio For moso 
e engrossa o Pacoty . 

ARATANHY . Ser ro te no Estaclo do Cea.r:i, en~re Acarnhú 
e Camocim, pc·•1:dma ela 1Ja hi:1 das Imbnranas . O .Dt• . Pau
l ino Nogneira em seu Voc abula•·io Inclig . cit. p . 226, escrev~ 
Aratanhai de arata nha c do d iminui tivo i, a t• a tanb:t peq uena. 

ARATAQUAR A. Rio do Estado do Rio de Janei ro, alll. 
da maq:;em di r. do 1\iambucaba. Encontt·a-se tamücm escriplo 
.rt?·atuquw·a . . 

_ARATÀS . Tribu selvage m doEstadoclei\b t to Grosso ; ha
btta os affi~:. do _Xin gú acima da foz do H.onuro. (Panla Castro , 
Relat . do Xm.r;tt ). 

ARATAUHY -crRANDE . Colonia elo Estado do Maranhão 
.elevada a es.;a categori;~ pot· Acto de 10 de j ulho ele iSi3. 
Acha-se asse n te na margem d ir. do rio Gr!LJa bú desde su't foz 
ate o J·ogar Palmei ra 'ro r tn.. na fre.guezia de N. S. ele ~nza
r eth dn Mearim. Em 1886 compu o h a-se de i49 i nclios ela tt·ibu 
Guajará, sendo G7 homens e 82 mul heres . A cultm·a consiste 
em legumes, cereaes pa t• ::t ali men tação dos i nd Lgenas, que 
·ta-mbem se empregam na exkacção de oleos e res inas e no 
córte de madeiras . 

ARATAY. Riacho do Estado ~o Amazonas, desngua ho r io 
Neg- t·o, en t. re Barcell os e Thomar. (Co nego Andrc F . de Souza
MaJOr Gurjão). 

ARATIC.Ú. Uma das JUéi.locas da Lri bu il!anhes, antigos 
D!CC . üEOGR , 19 

Magués; no Estado do Pará, (8 . Rocll'igue> . Rio Tapajós , 1875 
p . 134). 

ARATICÚ. Rio do Estado do Pará · clesagua na bahia dos 
Boccas,. «O Araticú, diz Ayres de 'Cfl.zal sahe a L. do 
Hyactlnd6. pam o largo c<mal que banha a' i lha de i\Iarajó 
pelo S.» . Em sua margem esq . está assente a villa ele Oeiras. 
Recebe o r io deste nome e o Ar anerá. T ambem escrevem 
rll·aticwn . 

ARATICÚ. Rio elo Estado do Pari•, banha o mu n . de 
Marapltnirn e clesagua no rio des te nome (Inf.loc . ). 

ARATICUM . Log. no mun. ela Floresta do Estado de 
Pernambuco, na serra do Arapuã. 

AR ATICUM . Log . no Es·tado da Bahia, entre os muns. de 
I nhambupe e. E ntre Rios, á margem do rio Subahuma, na 
es trada que de Alagoinhas vai ao arraial da Serraria . 

AR ATICUM . Ilhas no rio S. Franéisco, á dir ., proximas 
ela cachoeir a da Panella elo Dourado, na parte desse c· io que 
serve de d ivisa aos Estados ela Bahia e Pernambuco. 
(Halfeld) . · 

ARATICUM. Ilha no rio S. Francisc_o, na parte com 
prehendicla entre a ponta do Aracaré e P1ranhas. (Dr. Espin
dola, Geog·r . . 4lagoana). 

AR ATICUM . R io do Estado da Bahia, no mnn . de Itape
cnr ú (In f. loc. ). 

AR ATICÚ- MIRY . Uma das malocas da t r ibu Mauhés , 
antigos Magnés ; no .l!]sta clo do P ar á . (B . Rodrigues. Rio Ta
pajós, 1875, p. 134) . 

ARATICUNS. Pov. elo Estado do Ce:1rá. na com. do Sobral. 
a 16 ki ls. eles ta cidade . · 

ARATINGAUBA. Pov . elo Estado ele Santa Catharina , no 
mun. ele Ima.r uhy. 

ARATINGAUBA . R io elo Estael'o de Santa Catharina, 
nasce ch, serra do •r a boleiro, att·avessa os campos ele Una e 
clesagua na lag-ô:t I maruby . E' bast::tnte fundo e tem pouca 
conenteza. 'l'ambem o denominam _,b·atinguabct . 

ARATINGUABA . Vide .éh·ati,tgctubct. 

ARATINGUETÀ . Il hote no sacco cl::t pr a ia da Ba rra do 
J ucú, no Es lado do E. Santo . (As .M cwavilhas da Penha. 
pelo major Gomes N.eto, p . 156). 

ARATÚ. Ilha na bahia de Aratú e Estado da Bahia . 

ARATÚ . Balüa uo r econcavo da Bahia ele Todos os Santos . 
Peqetra-se ne lla por um canal estrei to, pt•of•m do e si nuoso que, 
a occulta. completamente e que a tornar ia completamente 
inexpugnavel. No centl'O della encontra- se seis a oito metros 
de agcta. Essa bah ia é ligad_a i~ de Todos os Santos pelo rio 
Coten-ipe ; é pat·.t ella e1ue proJecta- se a muda nça elo 1\xseoal de 
l\iarfnha da Bah ia . 

ARA TU. Uma das estaçc3es da E . de F. da Bahia ao 
S . F rancisco, no Estadll dacl'telle nome; entre as estações da 
Olar ia e i\Iapzlle . 

ARATUBA. Ac-raia l no termo de Itaparica elo Estaclo d;L 
Bahin; com umaesch. p:1hl. de ins\ , prim .. c;·eada pela Lei 
Pro v. n. 233-l ele 14 de j ulho ele '1882 . 

ARATUBA . Rio e ponta na ilha de Itapat"ica e Est<tdo 
ela Bahia. O l'io vai para o oceano . 

ARATUHIPE. Cidade e n~un. do Estado da · 13ahia ; ele
vada a essa •:a thego r ia pot· Dec. de O ele junho ele 1891. Vide 
Alcléa. 

ARATUHIPE. Rio du E~tado ela Bahia , banha o mu~; de 
sen nome e desagua na margem esq. do n o Jagua r1pe . _E de 
pequeno curso e tem pouca la!'jllra. ~· navegavel por na rco 
até aq uell a cidade . 

.ARATUQUARA . R io do E•tado do R io de Janei ro, ban ha 
0 mnn . de Angra dos Reis" desagua no rio 1\bmbucaba. (Coro
nel Freel. Carneiro de Campos) . Na carta do Estado lê-3e 
.4?'LOtaquar·a. 

ARAUÀ. Vi lln. e num . do Es~ado de Sergipe, na com. elo seu 
nome. pl'Dxima ela margem esq . do rio de se u nome. Orago 
N. S. ·da Conceição e diocese archiepiscopal de S. Sa lvador . 
F. t·a a <tlltiga·parochia ele N. S. da Parida, que a Lei Pro,· . 
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n. 848 de 9 ele abri l de 1870 elevou {I cateaol'ia de mutl. Foi 
c:eacla par~chia pela .Lei Prov. n. 678 de 8 d~ jünilo dtl 1864. 
'Iem 6.000 habs . e duas ~schs. publs. de inst. prim. Foi des
membrada ela co~ . ela El~tancia e incorporada fl. elo Buquim 
pelo art. I da LeL Prov. n. 1180 de 30 de abril de f88t . Com
prehende a pov. da Casa Caiada. Foi creacla com. por acto de 
10 ele JUlho de 1890 e classificada ele primeira entrMcia pelo 
Dec. n. 677 ele 22 ele agosto do mesmü anuo. 

ARAUÁ. Rio elo Estado do Amazonas q~e pelo occidente 
se une ao Coary. 'l'ambem escrevem U>'attcL 

ARAUÁ. Rio do Estado ele Sergipe; rega o mun. elo seu 
nom e e clesagua na margem dir .. do rio Piauhy. 

ARAUABÚ. Rio elo Estado do Amazonas, afl:'. elo Repununy. 
Passa pelas fraldas da sena ele Cuano-Cuano. 

ARAUANAHY. Ilha do Estado do Amazonas, no rio Soli
mões, logo adiante ela foz do Coaq. (Costa Azevedo.). Ha quem 
escreva A>-aMana:»hy. 

ARAUANAHY. Paranámirim entee' a ilha elo seLL nome e 
a margem die. do rio Solimões; no' Estado elo Amazonas. Diz 
o Sr . vVilkens de Mattos q LLe esse pamnâmirim terá 100 braças 
ele l argura e quatro milhas ele extensi1o. Com esse nome faz o 
capitão-tenente Amazonas menção de um canal na margam esq . 
do SoJimões acima elo Coary, enke Tauana e Uúá- tapet·a. 

ARAUÀNÁ-ÓCA. Igarapé elo Estado do Amazonas; cles
agua na maegem di r. elo rio J a uapery, aff. elo Negeo. 

ARAUANÁ-QUARA . Log. elo Estado elo Amazonas, á ma r
gem clit·. do ri o Madeira. Em lingua geral significa bttraoo de 
peixe. · 

ARAUANÁ-QUARA. Illl.a e igarapé do Estado do Pará, no 
rio Toca,utins . 

ARAUANÁ-QUARA. Vide Arunâ-q~tm•ct. 

ARAUAPIARA. Riberro elo Estado do Amazonas; clesagua 
n a margem dir. do rio Madeira, immediatamente acima elo 
Araxiá. No Diario elo Dr. F'. J. ele Lacerda lê-se An~apiw·ã, . 
Baena e Araujo Amazonas escL"evem !lmuapicvra. 

ARAUARI Nação inclig. elo Es tado elo Amazonas, no rio 
Juruá (Araujo Amazonas). 

ARAUATÓ. Ful'O ou canal que vem d9 Ama~onas e clesagua . 
na ma rgem clir. elo rio Urubú. Muitos, sem fundamento, dizem 
que por esse furo o rio Ueubú desagua no Amazonas. O conego 
André F'ewancles ele Souza diz: «A?·au cttó . Furo que sae ao 
Amazonas cerca ele 12 kil. acima ele Serpa. Neste fm·o des
agua os rios Anibâ e On<by. Defronte está o Madeira». O Sr. C. 
Azevedo diz Cjue o furo ArauaM vae ao Saracá e recebe o l'io 
Urubü . Franci&eo Xavier Ribeiro ele Sampaio diz: «No ultimo 
canal ela parte superior, chamado Arauató, clesagua o rio 
Urubú,. 

ARAUCÚ, Rio conl:l. elo Aquir1tÜ. Ayr2.s ele Cazal diz, porém, 
que AquicjtÜ é o nome da bocca oriental do Araucú. «Si assim é, 
diz a Commis~ão que, em 1872, exploeou o Xingú, vem a sel' o 
Arauc(i V'rclacleira mente a ff. do Xingú e por certo o mais im
porLanbe ele todos os que se encontram até ás ca.choeiras >>, O 
Araucú parece nascer da verten~e oriental elas mesmas serras 
que, pt·olongando-se, formam as cachoeiras do Xing-ú e do Ta
pajós. Corre primeiro por entre a~ margens escarpaclas e depois 
atcavessa ele S. aN. os vastos campos ele A.qulqui. E.ncon~ram 
se cachoe iras ao cabo de 24 horas ele viagem. Muitos escrevem 
Hy~wattcú. 

ARAUCARIA. Passo:t assim a denominar-se a freg. do 
Iguassú; no Estado elo Param\.. 

ARAUICHÁ. Igarapé elo Estado elo Amazonas; clesagua na 
margem esq. elo r io Jauapery, alf. do NegTo . El' denominado 
lambem tlguct Boa. 

ARAUJO. AntiD"O reg is to ou pos t) militar creaclo nas m :t J'
gens do rio Mucut•y

0 
para impedir as correrias elos índios e cobi

bir o contrabando elos di a mantes de Mtnas Geraes. 

ARAUJO. Log. elo Es·taelo ele Santa Catharina, no mun. ele 
Lages. E' Lambem denominado Cajurú ([n f. loc.). 

ARAUJO. Ilha elo Estado ela Bahia, no mnn. ele Remanso . 

ARAUJO. llha do Estado do Rio de Janeiro, na enseada dtl 
Paraty, proxima elas ilhas Rapada e Comprida. 

ARAUJO. Ilha do Estado do R. G . elo Sul, no rio Jacuhy 
e mun. elo 'Ji riumpho (Inf, loc . ). 

ARAl!JO. Igarapé cfo Estado elo Amazonas, aff. da margem 
esq. do r to Paelaua·y, trtb. do Neg t•ó. Stta foz Jicalentre as elo i<>a-
rapes Gap3no e Caranutahy. · 

0 

ARAU JO. Rio elo Estado de Sant'a Ca·tbat•ina, no mnn. ele 
S. Jos é . 

ARAUJO. P equeno rio do Estado de I.VliJlas Geraes, reune-se· 
ao Roça Gra.ncle e JUn tos lormam o Ventura Luiz, Lrib. do rio 
Maranhão, que o é do Paraopeba. 

ARAUJO LIMA. Coloni'à fttnclacla em 184Ó, nas m~rgens do 
rio Aragua't'y, no Estado do Pará, para resiclencia elos vetera
nos militares e suas famílias . Essa colonia não é mencionada 
nas r ela,ções elas colonias officül!es, estacloaes e particulares 
paeecenclo-nos ser a act tl!iJl C0lonia D. Pedro n fundada bambem 
em 18JO. ' ' 

ARAUJOS. Dist. elo termo ele Piumhy, no ElsLaclo ele Minas 
Geraes; com uma esc h. publ. ru5xta de inst. prim., creaela pela 
Lú Prov . n . 349;! ele 4 de ou·tul.n·o de 1887. 

A~AUJOS . Pov. elo Estado de Minas GeL"aes, no mun, ele 
Inhauma , an·b. Sanio Antonio elo Monte . · 

ARAUJOS, Pov. do Estado ele Minas Geeaes, ao N. da 
pov. ele S. Caetano da Vargem Grande, a i2 kils. ele distancia. 
Tem mais de 50 casas hfubi·taclas. ( tllmanak Sul Niineiro. 1884). 

ARAUJOS . Cot·rego elo Estado de Minas Get•aes, banha a 
fre. ela Capellinha e num. ele Minas Novas e clesagua na 
margem esq. elo rio Areão, aff. do FanaclinllO'. · 

:ÁRAXÁ. Em u~ Glo.sscwio ele vocabulos lwazileiros, pu-
bliCado na. Ga;;eta ütteranct ( n. 4, ele 15 ele novembro de :188 3 )' 
pelo eruchto gene~wJ Bea urep;üre Rohan, lê-se: - « An1.xá, 
s . m . , alto _chapaclao , plateatl (Couto üe Magalhães). Eis o 
que a l'Ai'\petto deste vocabulo nos diz o illustre au·bor elo 
Se!vagem: A p:llavra , ctraxá, é _tupi e guarani, vem elas duas 
raJze·s ara, dta e xa, ver; dao o nome de araxá á região 
ma1s alta ele um sys·tema q ualqnet•, como sendo a primeira 
e ul_tima l'ericl'a pelos raios do sol, ou a que por exellencia vê 
o clta; essa palavra no portuguez como nome de lagar é nome· 
elo ~ais alto pico ela 'l'ijuca, e ele uma ciclade ele Minas; eLL ·o 
accett~ em fa lta ele vocabulo portuguez que exprima a icláa 
com~ mesma ~recisão.» O autor não nos indica a região elo 
Braztl em qne•e usual es be vocabulo, nem e!l o tenho podido 
descobrir, apesar das diligencia;s a que tenho procedido, 
interrogando neste sentidos a naturaes ele nossos diveesos Esta
elos. O que sei e o que todos sabem é que ha em Minas G3raes. 
a cidade ele Araxá, cuja e'ty.mologia in~eressou muito o sabio 
Saint-Hilaire, sem resultado sa;iisfacLol'io. Quanto ao pico mais 
alto da 'l'ij uca, se lhe dão realmente o nome ele araxcí., já lhe não· 
pôde caber, por causa da sua fórma conica, a definição do 
o~apadãu elos ln·azileiros, elo pla·teau elos francezes, nem 
tao pouco cl~ plana,l~o . elos portuguezes. E'sta questão inte
ressa tanto a etymologta como á geogl'aphia, e eu desejaria 
vel-a bem eluctclacla . Entl'etanto direi que um noso distinto 
vi8jante, Dr. Severiano da Fonseca serve- se amplamente 
do vocalmlo araxw na sua Viagem ao Redor do Bra$il." 

ARAXÁ .. Cidade e mu11. do Es_tado ele Minas G-eraes, na 
com. Llo R to Paranahyba . De s1mples an·a1al que era, foi 
eleva,cla á categoria ele villa p~ lo Dec. ele 13 ele outubro 
ele i83l e á ele cidttde pela Lei Prov. n. 1253 ele 19 ele 
dezembt·o. el~ 1865 . Está situada em uma planicie , r egada, 
pot· um rJbeH'O elo mesmo nome. « A sete kils. ao S. da ci
dade, escrevem-nos desse logar, enconkam-se sete fontes ele 
aguas mineraes ele grande importancia para a inelustt·ia e 
mecltcLna. Acham- se essas aguas situadas dentro de uma 
lagem ele ilacolom ito, que fórma UJ•Ja ilha, no meio de uma 
matta, cercada por um corrego ele agua doce e por um 
n:turo ele ~eclra. Sua temperatuea é de 26 a 27 gráos cen
ttgraclos, lllclepenclente elo ar ambiente. O peso especifico é 
ele. 1,01~6. Uma analyse feita superftcialmente most1·ou a 
ex~stencta ele un::a enorme quantidade de gaz acielo sulphy
dnco, que de longe Já se faz . perce ln r pelo ch~i r o ele ovo 
choco; ,peJo sulphureto de prata, em todo o obJ ecto que · a 
contém, e que a faz ficat· preto -casta-nho, pelo precipitadO< 
de sulphureto de chumbo na solução ele sal de Satut•no, ebc. 
Além do gaz sulphuroso, existe potassa · em abundancia, e 
o muria·to de soclio, sal commum, razão tnrque o _ ga~o das 
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Yisinhanças con e até sem guia ao bebedouro para forne
.cer-se elos alimentos mt net·aes , poupando aos criadores 
grandes despezas r\a compra elo sal. A potassa lig-acl::t ao 
actde muru\t tco é tanta que a alcalin iclade percebe-se ao 
primeiro contacto da mão com a antn. Segttnclo · as obset·
Yaçõ~s feitas por um ilhtstrado c.Ilnico, pode -se legitima
mente classificar essa a "'ua de S?.tlph ttrosa alcalina. Della 
fazem os ha bs . do Ara~á uso em todas as molestias que 
soffrem. contando-se estupen dos c tS(ls ele curas mar av ilho
flas '' · O Dr . May, em um ~ r tigo publicado no Jornal do 
Commercio, diz o seguinte: K Em noss,, opinião não se deve em
pregar a agua s~não nas molestías cntaneas e hepaticas e no 
segundo gráo d·• tuberculose ; sendo seu liSO c!~ mínima tttili·
clade nos engo .·gi tamentos cbronicos elo figaclo e do"baço. que 
sobraYem ás febrP.s i nlermi ltente.;» . O illustt· aclo 81· . Dr . Mello 
Brandão, que muiLo se tem occ .tpaclo com o estudo dessas 
aguas, sugeitou-as á analy s :~ do> hbo,·atorios da Casa ela 
Moeda e da Faculdade ele Medicina. Damos em segtücla 
essas analy~.es p~rece nclo-nos entr etanto que terão ellas de 
soffrer mocltficaçoes, at~endenclo-se a que não fo ra m fe i tas 
nas propnas fontes mas sim em agtt'lS qu~ , remettidas em 
1875, s6 foram ex:tminadas em 1877 . O chefe elo laboratol'io 
ela Casa ela Moeda diz o segninte: « Analyse ch agna elo 
Ara xá, mandada fazer pelo Dr . Mell o Bl'anclão : 

Densidade a 27J ,5 C . .. , .. .. .. . l ,00 1 
Residuo de um litl'o ..... . . , . •. , ·i ,O j5 

.>..c ido s:tlicico ... ... .. .. ... . . . . .. . . . .. . .. . . .. . . 0 ,0130 
» sulfurico. . .... . . .. . . . ... .... .. .. . . . . .. . . 0,40\i 
» phusphorico - Traços . . .. . . . . . .. . ... . . . 
» carboni~o . .. .. ... .. .. .. .. ...... . ....... 1,9300 

Enxofre (no estado de sulfureto) . . .. .. ......... O,OllO 
Soda.. .. . . . . .. . . ..... ......... .. ... .. . . ........ 2,0~30 
Potassa . . ......... . . . .. . .. ... . .. ............. .. 0,1893 
AI um i na - 'rt•aç.os .. . . .. , .. . ...... . .. . ..... . ... . 
Peroxid o de fen ·o ... ... .. . . . .. . .. .. , . .. . . . .. . . O, OOGO 
Oxr.do de Manganez - Traços . ......... .. . ... . 
ca .. .. .. ... ... .. . .. . . ...... .. . ........ . . .. . . . .. o , o~o 
Magnesia - Traços . .. ... . ....... ...... . .. ..... . 
111ateria organica - Tt·acos . . ...... . ...... . . .. . 

4,6020 

A difl'erença que se nota entre este numet·o e o que repre
·senta o resicltto, deve ser attribuida á perda ele acido carbonico 
pela decomposição dos bicarbonatos que passam ao estado de 
c~r bona~os e de sexquicarbonato~ . A composição chimica elo re
incluo nao representa o pt'!mlttvo estado ele co:n1Hn:ação dos 
diversos elementos ela agua antes ela evaporação . A interpre
tação racional dos nameros acima indicados, faz suppor que 
esses el.e men:J;o.s se achem dis:t!'ibuiclos na agua elo seguinte 
modo. 

Sulfato de soda.... . . ..... ....... .. . . ... . . .. .. O, 7113 
Bicarbonato de fer.ro .. ... ..... . ....... .. . .... . 0,0120 

» » potassa .. . ....... . ... .. .. ... .. 0,3565 
» » cal......... .. . .. . . .. .. .... . .... O,ii57 

» soda ....... .. .. .. .. . .... .. ... .. 1 ,7217 
Ca.rbonato de soda........ .. ............ .. .... . i,fi03 l 
Silicato de soda .. .. . .. . . ... ..... .. . ... .. . .... ,. 0,0310 

4,5950 

A agua é ~óme)lbe alcal ina. Pela agita~.ão clespt·e.ncle-se le,·e 
che1ro de ac tclo s ui1Jhydrico . Os ensaios ralativos á existencia 
do arsenico, iodo e fiuor, det·am resnHado nega•ivo . Rio ele 
Janeiro, 1 de f~ ve1·eit·o ele i887.- J\1ancel l\1uximicmo de Men-

·.don~a, cbefe do Lab:> ratorio . , O chefe do Labo.rato;·io ele 
HY.gle.~e. d~ Faet.llclade , de l\ICedici•na d iz ·: Analyse ela agua 
elo. Ar .. xa, remett te!a pelo Sr. Dr. i\l.le ll J Brandão.- IDm 1.1m 
catxote co,m o segurnte le trei ro : Ao Illm. 'r , Dr. B01·ges de 
Cos.ta.- No Laborator•o de ffygiene, def•·onte da Esco la de Me
dtéi.na - Aguaa do A.raxá - l!)a parte do Dt· . Mello 'B ra nl'lão-: 
h ayra 10 gan·afas lacradas sem r otul o nem ele; i.,.naçâo a,lg ·tma: 
As r ol11as des t"s gar rafas estaYam bas·ant-e afteraclas , apt·e
s~n bando uma ccrr es::.ura e consis~encia tão rra<'a, que reclu
Z'tam- se a .fr.agmentos s?b a menor prdssão, e.m todas as 
gar rafas ex1s·tta um depos ito de substancia escttra e mui leves . 
A agua representa uma.c:•l <Jr ação pa rdace n ta sensível , che iro 
mais ou menos pronunc1ado ele ac iclo sulpbycl rico, gos to saLino 
e ao mesmo tempo bepa.tico, sensação de unctuosidade, densi 
dade de i,OOH a 24°,5 do thermornetro centígrado. A pequeno 
qua ntidade de agua de q• te dispunha não me permi'ttit1 pro
ceder ao exame dos gazes. A a,nalyse não revelou nessa agua 
a presença ele iodo, br omo e arsenico. Um litro ele agua for 
neceu 4 ,855 gr . ele resíduo no vacuo e i,280 gr . a iSO•. 

Analyse' qua11tilativa: 

;;;;~{lfir:~,·~ ;: ;; ; ;::: :;:;::: 
Cal. .... . ............... . .. .. .................. . 
1\iagnesia . ........ .. . ........ . . . .............. . 

· Ox.vdo fel'l'ico .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . ... . ...•... . .. 
~Interb. Ol·ganlca . . .. . . .. . . ....... . .. . .... . ... . 
"\zota to I 
Alu~lina .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

A nalysl! interpetratiua: 

Bicarbonato de potassa .... . . . . . . . . ... . ... . . 
Carbonato neutco de sodio . ..... , . . .... . . ... . 
Bicarbonato de sod io . .. ......... . . . ....... . . . . 

» » c:tlio .. . . .... . . ....... . . . . . . ... . 

su 1r~t) de s;âr~'~'~!~~~~~·:·:·:<::::::::::::::::: 
Phosplutlo de sodio . ...... . . . ................. . 
Chloru•·eto de S>dio .......... . ... ... .. ...... .. . 
Sulfut·eto de sodio . . .. . .. . . . .. . .. . ............ . 
Silica . . . . . . . . . . . . ........ . .. . .. .. ....... . ...... . 
~iaLel"ia. organica . . . .. . .. . . . . .. . . . . . .. . .... . . . 

if~.~~~~s~ ...... .......... ... .......... ..... ... . 

gr . 

1,9270 
0,234 3 
0,0033 
0 ,0760 
0 ,0030 
0,00 2 
0,175;' 
2 ,0J42 
0,0011 
0,0032 
0,0010 
0,2i90 

Traços 

.J ,8207 

g•· · 

0 ,3307 
2,!·i09 
1,4i99 
0,0106 
0,0103 
O,OJ20 
'0,5036 

9,003;; 
O,OOiO 
O,Ol9J 
0.0700 
0,2t,QO 

Vestigios 

4,8164 

A exagerada propnção ·de mrater ~a Gl t'ganica exi~tente na 
a mos tra c!' a gtta q·ue exami ne i, provém em gr a nde par te das 
rol'has qae obturaram as garrafas. Não d ispondo de dados in
d ispensaveis, ofl'erecielos pelas op!rações que, em analyses 
des ta or dem, devem ser p•·aticaclao;, jun to ás fontes , apezar da 
p ropor ção ele salfureto ele soclio que ex iste na amostra d'agua 
examinada e da sua importancia como agente mi neral is!ldor 
d:ts aguas medicinaes, não me acho autorisado a concluir 
que seja sul fu rosa a mesma agua ; a preponderancia no
tavel · elos car bonatos a lcalinos leva-me a consideral·a como 
a lcalina . Cumpre-me cleclM·ar q,ue a presen te analyse não 
póde Tepresentar senão a proximadamente a :verdadeira com
posição ela agua da propda fonte, Yisto como foi executada 
em condições anor maes: a altera.ção das r olhas facilitando 
a eu t t· acla elo ar nas garr a f as, e o. despr endimento dos gazes 
ellis tentes na agua , concot·reram par~~: aodifica\' mais ou 
menos pr ofundan'lente a mesma agua ; guardo po;is .reservas 
relaHv,amimte á verdadeira composição da agua do ATaxá. 
H.io de Janeiro , 21 de maio de i887.- Dr . José Bo1•ges 
R ibe i r·o ela Costa » .. (Vicle Diario 0 /ficia.l de 2 ele janho de 
1887) . O clima do A .. ra,Xá é optimo ; sua posição magnilica . 
A cidade é prote&icla po t• senas a lcantiladas, que mitigam a 
fo rça elos ventos elo O. e do S. Poucos muns. de Minas o.ffe
recem com•>· o ele At·axá tão favot'aveis condições de acclimação 
aos e11 r opeus elo S. E' o mun. percort'ido por divet·sas serras, 
entre as quaes a da Canastra, a elos :i'l'fon tes e a elo :'liont>~ Alto ; 
e é regado por muitos rios , taes como o d·ts Velhas, Q •ebra 
Anzol , Misericordia, Capivara , Galheu·o, Santa Juliana, Prata, 

· Tamanduú, rib~irâo elo Info r no, Entrecosto, Jacuba , ill.armelloJ 
Sa nta 'l'he reztt, corrego Fundo, Pira peti nga, S . João, e~c . 'l'e.m 
os portas denominados do 'Modes to, Pa i J.oaqwim e Jo>to Llllz, 
no r io das Velhas; Maria Marq11es e Yielras, . n@ Qttebra 
Anzol. .·\. pop . emprega- se na criação de gaclo bonoo, de q.ue 
exporttt mais ele 8.000 cabeças para a Capital .Federal ; tarnbem 
dedica-se á cultut•a ela ca noa de assucar , ele 13'e net·os ahme1:t·\CIOS 
e elo f um o, qtte é de qua, lidade superior . Pela comp0s1ç<LD elo 
sólo e pelo clima presta- se este m un. perfeitamente ti cu!Lura do 
tr igo, cevada e uva . N::ts milttas abunda a baunilha, e nos 
cerrados a borracha de manooabeit·a, a gomma araxma, ver
dadei ra succedanea da gom m~1. a rabica corno agglutinati'Vo, e 
a ell:1 super ior corno agen te the.raipe.utico. '.l.'od? o muq . é aurí
fe r o na opinião do Dr. Orvil'le Derby • .A egreJa matriz da Ci'7 
dacle tem a in ,.ocação elo SS. Sacramen<to de S . Doming•)S e 
depende ela d iaces~ ele .Goyaz. 'llem cinc.o esehs. p~bls . cte inst . 
prim., u ma das .quaes noct~rna ; agencta elo correw. Entre as 
estradas que a ltgam a (hflerentes pontos elo Estado, notam- se 
a que do Araxá vai ao Patrocínio e que é atravessada pelo Tio 
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Quebru. Anzol, a que do Araxá vae ao Sacr arue nto e que é 
atravessada pelo r io das Velhas , e a tJUe do Ar axá vae a Dores 
de Santa Juliana e que é atr avessada pelo rio Capivar a. O mun. 
e consti tuído pelas parochias da cidade, de N . S. elas Dôres ele 
Santa Julia na, ele San to Antonio da P ra tinha, de N. S. da 
Conceição e de S. Pedro de Al ca ntara. Sobre suas di visas vide 
entre outras, as Leis P rovs . n.. 1407 ele 9 ele dezembro ele 1867; 
n . i 7i3 ele 5 'de OLJtubro ele 1870 : art . 1 da ele n . 1796 ele 25 ele 
setembr o ele 1871 ; n . 2281 de {O de julho de i 876 (ar ~. III); 
n. 278-1 ele 22 ele selem bro de 1881 (a rt. IV) ; n . 2848 ele 25 de 
outubro ele 1881 (ar t. V). ln ~ormam.-nos haver sobre es te num. 
uma importan te monograph1a pubhcacla n a Gazeta ele Ubera bc~ 
pil lo Dr. J oão José Frederico LudoVIce . 

ARAXIÁ . Ilha elo Estado elo Amazo nas, no rio Madeira 
def1·on te ela foz do rio do se u nome. Algun~ escrevem Arayic~ . 

ARAXIÁ R io elo Esta do do Amazonas, a tf . da margem 
d ir. do Made ira. E' esse rio rico ele copahy beiras na parte 
super ior e de ser ingaes nas proximidades da foz. Nelle vi vem 
os índios T urás , Mm·as, Ara l'U.S , Matanauis e outras td bus 
desco nhecidas. Segundo affi rma o Dr . Silvu. Cou·tinho, as 
aguas elas cabeceiras desse r io são da côt· do café. T a mhem 
e denominado lllarmellos e se9undo o capitão-.tc n ent~ <\ m<t
zonas- 111a•·mellões. No seu traoalho A Amasoma, ( D•arzo do 
G?·ão-Pani ele 30 de outubro de 1884) ass im o descrev.;m os 
Srs . B. Caymari, José Gualdino e Domingos Olympio : 
« O Araxiá ou rio dos Marmellos, com 175 metr os ele ba rra;, 
entra no Madeira cinco kil s. acima elo lago Murucutu tú, 500 kils . 
distante de sua foz do Amazonas. Durante o inver no cl s, nave
gação facil ás embar cações que calarem de tres a 4m ,50. m as 
pelo verão, só podem na vegai-o as ele Qrn,80 a um J?le tro. A ·~70 
kils . de sua barra começa a vasta secçao encachoell'ada do r10, 
em que, além de corredeit·as .e cascatas , ergue-se. uma ca ta
rata ele 50 palmos (110m) de queda no tempo da ma10r v~san-té . 
Pelas outras passam sem grande cltfficul';iada as_ canõas de 
dimensões r egular es. Acima das cachoeiras, E-ao _mut eh s
tan·te das margens, er guem-se serras que nao sao altas . 
O . rio entra depois numa vas ta pla nicie, que pt·olonga_:-se á 
d ir . e á esq . , ar êa quas i sempre com r~ra vegetaça o ela 
capim c1ne secca logo no começo do verao . Da margem . 
esq. do T apajós 1n•olongam- se. gr andes c.ampo ~ ela mes~1a 
na·tureza e as noticiaS elas campmas elo Ar1pua na, Abacaxis, 
Canuma~ e ele outros t ri bs . do Tupinambara nas levam a 
crer que os campos occupam todo o interior, São côr ela 
café as aguas das ca)Jeceiras deste rio, t ão desconhecidas 
como· a maior parte das nações que as ha bi ta m, além elas 
dos T ur ás, Mur as, Ar aras , Matanauh~ , etc. Grande a bun
dancia de seringueiras em a.mbas as suas margens .» 

ARAY. Vide Amras (cachoeira ). 
ARAYOSES . Parochia do Estado elo Mar a nhão, no m un . 

de S. Ber nardo, perto da margem esq . do rio Parnah yba, 
aos 3° ,10' de Lat. S . P rocede essa freg . de uma aldeia 
de índios Ar ayoses . Tem 4 .000 · habs . que se empregam na 
cultura do arroz, canna, fumo e na criação de gado. Ot·ago 
N . · S . da Concei ção e d iocese elo Mar a nhão. E' paro
chia an·tiga . A L ei Pt·ov. n. 299 de 10 de novembro de 
i85i dete t•mino u que o assento dessa . li:eg . ~os se· na pov. elo 
E ngei tado. T em duas eschs . publs. ele mst . prun ., ct·eadas pela 
Lei P rov . n. 1289 ele 30 de julho · ele 1883. Agencia do 
correio. O territot"io ela par ochia é t·egado pelos rios P arna hyba 
T u·toia. Par á-m irim , Magú e diver sos ou tros . Nella fica a 
piscosa lagôa de João P ires . 

ARCA . Serra elo Estado elas Alagoas , ao poente da serra 
' ela Pedra Talhada , que fica qua tro a seis leguas ao N. O. 

de Anaelia (Dr. Espindola . Geogr . Alagoana). 
ARCA. R ibeirão do Estado da ·Minas Geraes , no mun. ele 

Marianna . 
ARCHIJ:;'ELAGO (Ilhas). Nome dado pol' Cas·tro e 'Fr a nça, 

exploradores elo T a pajós a s: ranele n;rmero ele ilhas de~ ta no 
en'tre os riachos Tres Irmaos, San t Anna e S·. J oaqmm, no 
Es·taclo de J:VIatto-Grosso . 

ARCO . P ar aná-mirim, e nh·e as ilhas das Onças e a ilha 
do P acoval todas situadas no r io Amazonas e E st ado des te. 
nome, pouc'o acima ela Villa Bella. 

ARco : Ca-choeira elo rio Urar icoer a ; no Es tado elo Ama· 
zonas , proxima a de b r a napon ou J ar anyapon. 

ARCO DO LEME. Dá -se este nome aos r es tos de um a n tigo 

for te, que er·a destinado {, cle t'esa ela cid<~ cle elo Rio de Jan eiro 
para imiJedir a passage m ela • praia da Copacabana pa ra a d~ 
Bota fogo , no caso ele m vasãio inimiga por aquella parte da 
costa. O panora ma que se desdobra diante de quem se colloca 
nu· alto elo Arco elo Leme .é sut•prehenelen·te . Fica na freg . elu. 
Lagôa. do mun. ela Capi tal Feder<l,]. . 

ARCOS. Anti go nome da cidade de Tury-assú, pertencen·te 
ao Estado elo Maranhão. 

ARCOS . P ar ochla elo Estado ele l\Iinas Ger aes, no mun . ela 
Formiga; situa.cla em um espigão , ban hada pelo corrego dos 
Ar cos, em sadia locnlidacle , com ex:cepção das mar gens elos 
riachos Sant 'Anna, Canclonga , S. Mig·uel, Alm as e S. Simão, 
onde r einam febres pa~ustres , Ao SO . ela pov . existe uma grande 
matta de excellente cultura in·te rmeada ele grandes pedt·eira s 
ou serras calcar eas , que forma m em mtü·tos l ogares escurissi
mas e pro fundas tócas , onde a bunda o melhor sali'tre . Possue 
gra nde quan·ticlade de madeiras preciosas . Dista 27 kils. ela 
cidade ela F ormiga, 25 elo Porto Real, 24 de Pains . Orago 
N. S. elo Carmo e diocese de Maria nn a . F oi e1·eada par o
cbht pela Lei Pro v. n. 980 de 4 ele j unho de 1859. A pop. é 
calculada em 4.000 habs. 'l' em duas eschs. publs. de inst . prim. 
creadas pelas Leis P rovs. n . 2029 e n. 2037 ele 1 de dezembro 
ele 1873. Sobre s uas divisas consultem- se as seguintes Leis 
Provs. n. 1099 de 7 ele ou tubro de ele 1860; n . 1140 de 24 
ele setembro de 1864 n. 120:! de 9 de agos to de 1864; n. 1252 ele 
17 ela novembro ele 1865 ; a rt. UI ela de n. 1890 ele 15 de julh o 
de 1872; art. li ela ele n. 2001 ele 1 ele novembro de 1873 ; n. 
2636 ele 7 de ja neiro de iSSO; § I art. Ili e].a de n. 3058 ele 28 
ele outubro ele 1882. Agencia elo correio. 

A~COS. An~igo r egis to ou posto rr\ili~ar elo Es ta do da 
Balua , nas mar gens elo r io Jequitinhonha . F oi fLtnd ado par a 
cotHer os selvagens e obstar o contraba ndo elos diama ntes. 

ARCOS. Ilha elo Es tado elo P ará, no Baix:o Toca n·tins abaixo 
da cachoeira Guariba . E' formada por grande m'assa de 
r ochas vulcanJCas e coroada de uma vegetação r achitica que 
contt:ast a com o luxo e opulencia da que orria as margens ~ltas 
elo no. 

ARCOS . Ribeirão elo Es·tado de S . Paulo. Tem sua origem 
na sen·a do Ipira nga, corre em dit·ecção á pov . de Hapeva dà 
F axina e, faze ndo j Lmcção com o r ibeirão Roseira, f6rma o rio 
Apiahy -gttassú (Azevedo Marques) . 

ARÊA. Cidade e mun. elo Estado do Par ahyba do Norte, séde 
da com . elo· seu nome, no ponto mais culminante da serra 
Borborema. O terri'torio do mun . é muito acciclen tado e as 
terras bem regaclas e proprias para todo o genero de cul'~ura . 
La voura de canna ele a ssucar, café e cereaes. E' ligaçla a diversos 
pon tos do :jllstaclo por estradas , sendo mais importan·te a que ela 
capital de Pern a mbuco e ela Para hyba se dirige ao centro do 
Esta elo passa ndo por essa cidade . Orago N. S. da Conceição e 
diocese de Olincla. Foi cr11ada parochia pela Carta R égia ele 29 
de ju11ho de 1813. Villa pelo Alvar á de 18 de ma io de 1815; 
installada em 30 de agosto de 1818 . Cidade pela Lei Prov. n . 2 
de 18 ele maio de 1846 . O mun., além da parochía da cidade, 
coinprehendia ma is em 1883 a do Santíssimo Cor ação de Jgsus, 
outr'or a Senhor Bom J es us dos Pilões, que nesse anuo fo i ele
vada a vllla . E ' com. de segunda en·tr. creada e classificada 
pela Res. elo Conse lho do Governo ele 9 de maio de 1833, Leis 
Provs. n . 27 de 6 ele julho de 1B54 e n . 8 de 16 de outubro de i858, 
e Decs . n . 687 ele 26 ele julho ele 1850 e n. 5079 ele 4 de setembro 
de 1872 . Sobre suas divisas v-ide : Leis Provs. n. 1i5 da i7 ele 
clezem bro ele 1863, at· t . 11 ela ele n . 6W ele 1 de julho de 1866 · 
n. 678 de 30 ela setembro ele 1879 · n . 703 de 27 do novem bro d~ 
1880. A pop. da cidade é ele bres 'a 4.000 habs. e a elo mun. de 
30.000 . ~o mu~. existem minas de carvão de pedra e ferro, se
gundo a lh rmaçao elo eng. J oão Jacques Brunet, qua ndo encar
r egado de explorações pelo Es tado. T em rugenda elo coneio. 
Desse municlpio recebemos. em 1884, a seguinte infot·mação : 
Aspecto. O mun . é montanhoso por todos os lados, tendo al
g'umas pla nícies nas chapada s de alg uns dos r amos da serra , e 
campos extensos n.o Poente e NO . , destinados 8, criação ele gado· 
Se?·,·as . As que cortam o mun . 9er almen te na direção ele NE. 
a S . , prendem- se , segundo uns, a cordilh~ira Borborema, e, se
gundo out ros, á cor cl!lheira Marítima . R ws. º mun . carece ele 
rios na1:egaveis , os principaes que o r egam sao: o Curimatáu, 
Ar açagy, Riachão, 1\~a ,ldahú, que recebem diversos corregos. 
1\tliner aes , O gra ni·to é frequen·te nas quebr adas da serra e 
mesmo em muitos Jogares : ha t a mbem diffarentes especies de 
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barro para fahr~co de telha, tijolo e louça de cozinha. Nos 
terrenos do sertao, no Jogar Cabeço e em outros elo mun., h a 
exccllen~e pedra calcarea . Affinua-se que na serra da Bezerra, 
36 !dls. ao NO. ela cidade, tem-se encontrado pedras finas. 
Exist.e ferro magnetico, em "'rande abunclanc ia, em quasi todas 
~s serras do Curimotáu, pri~cipalmente na Caxix~, que demora 
JUStamente no limite elo mun . ele Bananetras .e a margem ela 
estrada que divide esse termo e o cl'At·êa. Ag•·loultw·a, . Canua 
de assucar, al.,.oclão mandioca, fumo, mi l•ho, feijão e café. 
Criação de ()'aclo

0 
vacc~m cavallar, lanigero ~ suiuo . IndttstriCI . 

A indusLt•ia
0

fabt'il consi~te em :J.ssucar, rapaduras, aguardente , 
fat·inha de mandioca, gomma ele aranlla, cal, obras de olaria, 
tecidos de al.,.odão. Curiosidades. No lado S . da set•ra elo Al
godão ha um~ gru ta de forma irregular, onde encontra.m-se se
pultadas em arêa finíssima muitas ossadas humanas, que parece 
terem siclo para ahi transportadas pelos indi$enas. Nella entra 
hem a claridade e uãó penetra a chm·a. ventro ela g t· uta ha 
pintm·as e caracteres feitos com tinta encarnada. Na serra da 
Caxixa tambeni notam-se muitas cut·iosiclades, grutas, olhos 
d'agua, abysmos e diversos mineraes como o ferro magnetico, 
em que muito abunda; encon·tt·am-se ali tambem caraderes e 
figuras pintadas com tinta encarnada . No Jeito elo Araçagy, 
no logar Pinturas. em distancia de quatro leguas ao NE. da 
cidade, ha uns ta nques naLuraes, nos qua_es nota~-~e depressões 
e saliencias, que mui·tos querem que sepm artltctaes e as at
tribuem a trabalhos dos indígenas, parecendo, entretanto pro
duzidas pela acção das agttas. Di.sta.noias. Da cidade á cap. do 
Estado a SE . 27 leguas; á Lagôa do Remio-io, a O. tres; 
a Pilões, ao NE., cinco ; a Bananeiras, ao N., 9 ; a Alagôa 
Nova, 3 : a Campina Grande, 8 ; ao Ingá, H; a Mamanguape, 
18 • . Histo1·ü~. A cidade d' A~êa foi um pov. per te ncen te á 
anttga villa de Monte i\Iór. Em 1813 ( 23 ele outubro) foi creacla 
Íl'eg. e elevada a villa por Alvará ele 1815 ( :lS de maio), sendo 
instaurada em 30 de agos'to ele 1818 pelo ouvidor André Alves 
Peretra Ribeiro Cime. Em ·L822 soffl·eu a invasão dos Caram
bolas. Foi elevada a cidade a 18 de maio de 1846. Nesta c i· 
dade nasce tt o Dr . Pedro Americo. Topographia.. A cidade está 
situada sob1re a estreita chapada ele um elos mais elevaclos 
ramos cltt cordilheira . Seus eclificios são: a matriz, as capellas 
de N. S. do Rosario e ele Santa Rita; e um theatro particular, 
o melhor do Estado. População. A do num. é calculada em 
30.000 habs. »O Dr. Maximiano Lopes Machado em seu folheto 
A Parahyba, e o Atlas elo Dr. C. lvlencles de ,llmeida, diz 
·ter sido a freg. d' Arêas creacla pela Carta Regia Je 29 de julho 
de ·l813 e distar da capital 27 leguas . 

ARÊA. Cidade e mun . do Estaclo ela Bahia, sécle da com . 
de se1l nome, a 85,7 kils. da c<tpital do 'Estado, na . margem 
di r. do rio Jequiriçá . O mun . é, em geral, montanhoso e coberto 
de espessas ma·ttas; a O. tem algumas planici~s. E' pe;coyrido 
por cliversas serras, entre as quaes as denor;nnaclas : 'In'H'Ica, 
Pellaela, Bom Jesus, Cruz, Burro M01·to; e e t·egado por cll1fe
rentes rios entre os quaes o ele Contas, c1ue separa esse DlUIL do 
da Victoria, Maracás, Preto e Jequiriçá. Sualavoma co~s1s~e 
em café tabaco, mandioca, canna de assucar e cereaes. Cn açao 
de gacl~ . Sua igreja matriz t.em_ a _invocação ele S. Vicen:e 
Ferrar e clepencle da chocese arc.luep1scopal de S . Salvador. 
Não se sabe ao certo a ela ta em que o primeiro explorador desse 
mun. ahi che.,.ou mas sim que, em '1777, o mesmo obtivera por 
sesmaria os te~re~os clescle a barra elo riacho Estopa até á barra 
do riacho Tot•res, á margem elir. elo Jectuiri çá. Mais tar~le 
Manoel de Souza Santos edificou uma capella com a mvocaçao 
ele Santa Ignez, a qual ainda existe. Havendo em 18U uma 
grande secca, que durou tres annos, os "'em·os de Souza Santos 
mu_claram- se clahi e foram residi!· ottde hoje acha-se encrll:vacla 
a c1dacleele S. Vicente Ferret· d'Area . Em 184l, por occastao da 
visita que alli fez o padre Antonio illspinola, deu-se principio 
á fundação de duas capellas, uma no bairro d' Area de Cima, 
cóm a invocação ele Santo An·tonio, e outra no el' Arêa de Baixo 
com o nome de S. Vicente I!'erret• (que é hoje matriz da cicladP), 
ficando ellas dependentes do cura to ele Santa Ignez da f reg . de 
Santo Antonio de Jequiriçá. Foi elevada á categoria ele villa 
com 0 nome ele Jequiriçá por Dec . ele 13 de novembro de 1832; 
installacla em 15 de outubro ele 1833 . O art. 1 da Lei Prov. 
n. 261 ele 16 de março de 1841 ?reou nE- pov. cl' A~·êa, do termo 
de Jeqniriçá, uma freg. com a l!lvocaçao ele S. V1cente Ferr_er; 
a Lei Prov. n. 1046 de 17 de jtmho de 1?68 trasferm na sede 
da villa de Jec1uiriçá para a pov. da .Are!L ela fre~r . eleS Vi
cente Ferrer. tendo logar o acto dessa. remoçao em 7 de 
janeiro ele 1869. Conservou-se _a~ nela por alguns annos o mun. 
com a denominação de Jequn•1ça até que, em 1876, a Le1 Prov. 

n. 16li de 16 d_e junho preceituou que a villa. ele Jequiriçà pas 
sasse a denomtnar-se vtlla ele S. Vicente Ferrar d' Arêa . Em 
1877, a Lei Prov. n. 1726 ele 21 ele abril, creanclo a com. ela 
Amarg-o~ a, tncorporon-l!le o _herm_o cl' Arêa; e por Acto Presiden
cial ~e o ~e mm:ç~ ele 18t8fol destgnaJa Area para séde ela com . 
e resJclenma do JUIZ de el1re1to e do promotor publico . Em 1880 
o§, I!~ do art. _i ela Let Pro v. n . ~ ~97 de 9 de julho elevo~ 
Area a categorta de com., sendo classdicada ele primeira entran
cia pelo Dec . n. 8760 ele 18 de novembro de 1882. A cidade t~m 
2,500 habs . O mun., além da parochia ela cidade comprehencle 
mais as duas de N :::; da Conceição do Cariry de Nova La"'e e 
Senhot· elo Bom Fim ela Capella Nova ela pov. das Velha~; e 
diversas povs. entt·e as quaes as denominadas: Brejões, Ribei 
rão, 'l'res Lagõas, Casca e Rancho Velho. Foi elevada á ca
tegoria ele ctclade pelo Dec . ele 30 ele junho de 1891. Agencia 
elo co r rei o. 

ARÊA. Povoado elo Estado ele Pernambuco, no mun. de 
Goyanna . 

ARÊA . Log. na freg. de S . João elo Triumpho elo Estado 
elo Paraná. 

ARÊA. Ponta na ilha de S . Luiz elo Maranhão, na <:n·trada 
ela Barra. Sobre ella está edificada a fortaleza de Santo Antonio. 

ARÊA . . Ponta na bahia elo Rio de Janeiro, Estado cleate 
nome e mun. ele Niterõy; defronte ela i lha das Flôres. Possue um 
importante estabelecimento ele fundição e construcção nautica. 

AREA. Nome de uma elas ilhotas ele arêa que obstruem o 
parcel das Roccas. Ahi, em 1856, foi erigido um aignal e 
plantaram-se coqueiros, crue tornavam aquelle parcel visível 
a 14 ou 15 milhas, mas que clesappat·eceram . 

ARÊA. Ilha no rio S. Francisco, a traz ela qual ha uma 
ilhota e as povs. ela Tapera e do Limoeiro (Dr. Espinclola 
Gcogr. Alc~goana, p. 41). 

ARÊA . Ilha no rio S. Francisco, na parte desse rio que 
separa os Estados ele Pernambuco e Bahia, abaixo da cachoe11·a 
elo Ferrete, proxima elas ilhas da Boa Vista e elas Mortes 
(Halfelcl) . 

ARÊA. Ilha do Estado do E. Santo, na barra do rio Doce. 
ARÊA. Rio do Estado do Piauhy; clesagua no Parnahyba, 

no espaço desse rio comprehendido entre a bart•a do Parnahy
binha e a do Taquarllssú (Eng. Guilherme Dodt). 

ARÊA. Riacho do Estado do Parahyba elo Norte; nasce de 
um vallado que fir.a por tr ar. ela serra da Gamelleira e desagua 
no Riachão, aill. do Mamanguape . . 

ARÊA. P equeno rio do Estado de Pernambuco; nascs no 
logar Jundiá. e faz barra no PH·a ngy, um kil. abaixo da foz do 

· Quipapá, depois de um curso ele 18 kils. (Iuf. loc.). 

ARÊA. Rio do Estado de 8et•gipe, affi . elo riacho d'Arêa (In f. 
loc.). . 

ARÊA. Rio do Estado da Bahia, affi , do Capivary, que o 
e do Paraguassú: 

ARÊA. Riacho elo Estado ela Bahia: banha o man. do seu 
nome e desagua no rio Jequü·içá. -

ARÊA. Rio elo Estado do E. Santo, aill. elo ri o Santa Maria, 
trib, ela bahia da Victoria. 

ARÊA. Rio do Estado elo Rio de Janeiro; nasce na serra 
elo mesmo nome, banha o mun. ele Saquarema e vae desaguar 
na lagôa deste nome com a denominação ele Bacachá. 

ARÊ)A. Conego do Estado de S . Paulo, entre asfregs . elo 
E. Santo do .lU o do Pei~e e S. José do Rio Pardo . 

ARÊA. Ribeirão elo Estado do Paraná, aill. ela margem clir. 
elo rio Negrinho, trib. do Negro, que o é do Iguassú tiqf. loc.). 
Um outro informante elo Rio Negro faz- nos mençao ele um 
ribeirão d'Arêa, affi . ela margem esq . do rio Negro . · 

ARÊA. Halfeld dá noticia de dous riachos com esse nome. 
que clesaguam no rio S . Francisco, entre a cachoeira ele Pira
pol·a e a barra do rio das Velhas. 

ARÊA. Corrego do Estado ele Minas Geraes, alll. elo rio Pará 
entre Oliveira, Entre-Rios e Tiradentes. ' 

ARÊA. Corrego elo Estado ele Minas Get·aes, aill. do ri
beirão S . Francisco, trib . elo J equitinhonha . Desagua perto cb 
pov. da Cachoeira (Inf. loc.). · · 
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ARÊA. Ribeirão elo Estado de Minas G2raeo, affi . do rio do 
Somno, que o e do Pal'aca.tú . E' o mais prox im o das cabeceirvs 
d :1 quelle l' i o . 

ARÊA . Ri!J ~it·ão elo Es·tado ele Minas Gevaes, af!l. elo rio 
Parauna. 

ARÊA. Cot·re;;o elo Estado de Minas Gel'aes; des~g; ta na 
margem clu·, do l'io Jequi~inhonha, proximo á loz elo rio 
S. Miguel. 

ARÊA. Carrego elo Estado de Min·as Geraes; nasce junto ao 
arraial elo Bom Despacho, do mun. de Inhaum~, e desagua no 
rio Picão, af!l. do l'io I'~ríL 

ARÊA. Lagôa no mun. da Pa,l meit·a dos Inclios; no E.qtado 
das Alagoas. 

ARÊA. Passo no arroio elo ·mesmo nome. ent t•e o arrJio 
Salso e uma fazenda pa rticular na esL•·ada da capital; no mun. 
rleS . GabriPleEstadodoR. G . do Sul. 

ARÊA BRANCA. Pov . do Estado do Cear á, na com . de 
Aracaty . 

ARÊA BRANCA . Pov . e po1·to no Estado do R. G. elo 
Norte, no mun . de Mossoró. O dist. abi creado pela Lei p,.o,•. 
n. 656 de 5 de dezembro ele 1872 foi supprimido pela ele n. 797 
de 1.9 ele clezem bro ele 1876. Seu pol'Lo é nm dos mais prrn:imos 
ela gu :· opa . Muitasembarcaçõas estt·angeiras o visitam· annual
mente . A distancia enLre o porto e a cidade é proximamente 
de42 kils. Na sessão da Asse-mbléa Prov. de 1875 mel'eceu 
approvação o' ProJ ec to de Le i n. 472 autorizando a construcção 
de uma E. de F . (em direcção ao rio S. Francisco), a partrir 
desse porto aos limites do Estado, passando p3los muns. de 
Apody e Páo dos Ferros. O termo elo contracto para essa con
strucção foi a ss ignado a 28 ele agosto daquelle anno e appro
vado pelo Geverno Imperial pot· Dec. n. 6139 ele 4 de mal'ço 
de 1876. 'l.'em uma esch. publ. de ins t .]~r.i m. creada pela Lei 
Prov. u. 673 ele 5 de a!l'osto ·de 1.873, swpprimicla pela de n. 809 
ele 19 de novembro de 1877 e rest01urada pela de n. 843 de 23 de 
junho de 1882. 

ARÊA BRANCA . Pov. do Estado. ele Sergipe, no mun. ele 
Larangeit·as; com uma esch . mixta, creada p~l'o art. 11 de Lei 
Prov. n. H88 de 6 cb maio de 1881. E' ·ta;ubem denominado 
Manilha. 

_ARÊABRANCA. Pov. do Estado da Babia, á margem 
cln·. elo r1o S . Franc•sco, entt·e Remanso e Sentocé, proxirua do 
pov. Cal'apinas ( Halfelel ). 

ARÊA BRANCA. Pov. elo Estado ela Bahia, á ma1·gem 
esq. do rio S . Francisco entre Sentocé e Casa Nova, proxima 
dos povs. Urucé ele Baixo e Paus Brancos ( Halfeld ) . 

ARÊA BRANCA. Bairro da ft·eg. de Senhor E>eus Menino 
dos Araçás, no Estado ela Bahia . E' banhado pelo Coricó~ 
mirim . E' muito cultivado e povoado . 

ARÊA BRANCA. Peque110 arra ial do Estado da Bahia, na 
ft·eg. de Itapuan. • 

AR~A BRANCA. L?Çí· do Estado elo R io ele Janeiro na 
f reg. de S. José ela Boa lV!orte. ' 

ARÊA BRANCA. Bairro cll) mun. ele .Monte-mór, no Estc~clo 
S. Paulo. 
· ARÊA BRANCA. Bai rt·o no mun. do Amparo do gstaelo 

de S. P aulo . 

ARÊA BRANCA. Pov. do .E~tado de S. Paulo, no •mun., à·e 
L~nçóe~ . 

ARÊA BRANCA (S. José ela). Log . do Estado de Minas 
Geraes , na t't·~g. elo Abl'e Campo. 

ARÊA BRANCA. Log. na freg. ele Santo Anto1lio do Ma-
tipoó, do Estado ele Minas Ge1·aes. · 

ARÊA BRANCA. Serra do Esbaelo ele Minas Geraes, na . 
fl'eg . elo Abre Campo. 

ARÊA BRANCA. Ribeirão do Estado de S. Paulo ali' do 
rio Bonito, qne o é do Mogy-guassú. ' · 

AREA BRANCA. Ribeirão .do EsLado de S. Paulo banha o 
mun, de Guarehy e clesagua no rio deste nome. ' . 

ARÊ:A. BRANCA. H.ibeirão elo Estado ele Minas Geraos no 
mun. cl\l Ponte Nova. ' - ' 

AREADINHO. Corre.;o elo EsLaclo tle Minas Ge•·aea. ba nha 
o ·terl'itorio ela freg ele Dol'~ s do Areado, e desagtta no rio 
deste nome. Recebe, entre outros, os cor•·eg·os Tanutndui~ . 
E lias e Olaria (fnf. loc. ) . 

AREADO. Parochia no mun . ele Alfenas, elo :Estado de 
Minas Geraes, nas ft•aldas ele uma collioa, IJanhacla pelo in
significante riacho de seu nome. Orago S. Seb:tstião e diocese 
ele S. Paulo. Foi cape lia ct1rada a 21 de agosto ele 1858 por 
cleapacho elo Bispo ele S. Paulo e confil'maela pot· Acto ele !3 de 
janeiro de -l859 Elev:acla á éategot·ia de parôchia pela Lei 
Pro v. n. ti88 ele 22 ele setembt·o ele 1871, foi ca nonicame1He provida 
~m 4 ele dezembro elo mesmo anno. S3gundo a tl'adição foi essa 
pov. funda cl<t em 1823 pelo finado tenente-coronel José Joaquim 
c!!"- Cnnha_ Rtstos, q ·1e edificou a egl'eja cl<:l S Sebastiibo, que 
llil~'la hqJe serve de matl'iz. 'J.'em duas esch>. publ>. ele ins t , 
jll'tm. Agencia elo corraio. Além d<t matriz, ·tem a capella ele 
Santa Cr nz. Sobl'e suas clivisa.8 vide: Lei Pt·ov . n. 293·3 de 23 
de seLemb•·o de 1882, ad. I da ele n. 2335 ele .12 de julho ele 
1876. Lavoul'a ele café, canna , fumo, a lgoclãe cere~es : ct·iação 
de gado . Tem uma fabt•ica ele ch<~])léos, uma 'de Yt~las ele Cél'a ' e 
diversas de tec idos ele lã e algodão. lllista cerca ele 120 kils. ele 
'fres Corações ele Rio Verde e 84 dos Poços ele Caldas. 

.AREADO. Parochia do Es·tado ele Minas Geraes, no mun. 
ele Santo Antonio ele Pa Los. Oragv ele N S . ela Conceição e 
diocese ele Goyaz. Foi essa pov. j á e lenula a dist., incorpot·acla ao 
mun. eLe Campo Gl'ande pela Lei P1•ov. o. 99fl cle30 de junho ele 
1839, ao de Santo Antonio ele Patos peln. ele n. t291 ele 30 de 
outubro ele 186@, á fl'eg. elos Tiros do mun. de Campo Grande 
pela ele n 1416 de 9 ele dezembx'l ele i 867. Com a res·tauração do 
mun. do Campo Gl'ande foi a elle essa pov. a inda uma vez 
incorporada pela Lei n. 2032 do 1 ele dezembro de 1873. 
Transfel'iela a v!lla de Campo Grande para o arraial elo 
Ci1t·mo do Arratal Novo com a denominação de - villa elo 
Cal'mo elo Paranahy, ba- fui o dist. elo Carmo a ella an nexaclo e 
portanto a :J!lOV. elo Al'eado. A Lei Pl'ov. n. 2329 ele '12 de julho 
ele i87ô eleYou Areado á categoria ele parocbia e o a r h. 11 
ela de n. 2656 de 4 de novembt•o ele 1878 desmembrou-a do 
termo elo Carmo do Paranahyba e incorpot·o~-a ao de Santo 
Antonio de Patos. Tem duas eschls publ s. de inst. prim., uma 
elas quaes creacla pelo art. I § li da Le i Pro v. n. 2847 ele 25 de 
outubro de 1881. A nove kils. elo ar1•aial, nas margens elo 
ribeirão das Caboclas, está situada uma importante fabrica de 
ferro. 

AREADO. Ribeirão elo Egtaclo de S. Paulo, aff. do Ypi
ranga, que o. é elo Juquiá (Azevedo Ma1•ques).«O ribeirão Area.clo, 
diz o Sr. Carlos Ritth, vem elas serras elas Fornalhas e dos 
mont~s do norte. Tem 1 ~braças ele largo e quatro a seis palmos 
de fundo: é navegavel duas leguas e mais e tem alguns mora
dores». 

AREADO. I'l.ibeit·ão do Estado ele Mina:s Geraes, banba a 
Freg. ela Conceição do Areado e desagua no rio Ahaehé. Nasce 
em baixo ela serra elas Posses. Na carta de Gerber, esse rio 
vai faze•· barra com o braço do Abaeté que COI'1'e elo S. a N, 
Eschwege no seu trahalno sobre a galena do Abae!é dá a em
boc~dura do A~·aad1 no bt·aço ln re<>l eLo Abaeté, ist:;. é, no que 
corre de N . a S . 

AREADO. Ribeirão elo Estado cl 1 Mir,.a~ Geraes, nasce na 
serra de seu nome e desagm~ no rio 'fur·vo, a: !I'. elo Sapucah,.. 

AREADO Corre~o d:J Esta'lo de M•inas Geraes , banha o 
mun. do C a~ mo ela Bugagem e desag-<u~ no l'io Perdize.'l (In f. 
loe.). 

AREAES. Rio do Estado ele S. P:wlo, no mun . de Santos; 
nasce no morro elo mesmg nome e desagua no rio Cubatão. 
Tem tres a cinco kils. (Inf. loc.) . 

ARÊA FI,NA. Rio do E~ ta do do Paraná, b:1nha o mun. do 
Rw N ~gl'o e desagua na mârgem dir. elo rio deste nome (:~r. 
loc.). 

ARÊA GROSSA. Log. do Estado do Rio de Janeivo, na 
f reg: da Conceição da Va..l'gem (J ltrujuba ), mun .. ~e Nytei>õi. 
Da1L1 parte uma esL l'acla que vae tet• a o Samangaa1a ou Sa;m
bagoiá. 

AR:il:A GROSSA. Morl'o do ~!:~Lado do Rio Ja·neiro, no mun. 
da Crupital, á beira~mar, entre o mort•o ·dO Seminario e o de 
Sambagoiá . 

AREAL. Pov. do l!:staclo de Pernambuco, na mal'gem esq. 
do rio S. Francisco,,proxima da foz elo riacho Jacaré (Hall'eld) .. 
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AREAL. Pov. no te rmo do Cabo e do Estado de Pernam
buco . 

AREAL. Pov. do Estado das Alagoas, na com. da União, 
pro:<ima elo ribeiro Canhoto, a O. da serra Paliada . 

AREAL. Pov. do Estado do Sergipe, no mun. da Dot·es. 
AREAL . Log . do Estado do Rio Janeit·o, na freg. de S:mta 

Rila do mun. de Campos. 
AREAL . Log . no Estado do Rio de Janeiro, na freg . de 

S. Fra ncisco Xavier do mtw . de Itaguahy. 
AREAL. Pov , do Estado do R io ele Janeiro, na freg. de Ce

bolas, mun. do Parahyba do Sul . 
AREAL. Log. do Estado do R io ele Janeiro, na freg. de Itaipu 

e mun. deNyter õi. 
AREAL. L'Jg. na paror;hia de Irajá do Districto Federal. 
AREAL. Log. na freg. rle Jacarepagm\. do Districto Federal. 
AREAL. Bún·o na parochia de Santa Ephigenia elo Estado 

ele S. Paulo. Ahi Uca a egt·eja ele Sanh'Anna . 
AREAL. Estação da E. ele F. elo Norte, Estado do Rio 

de Janeiro. na conr. dos rios P t·eto e Piabanha, no kil. 66,350 
e a 444m 900 de altura sobra o nivel do mar. Foi inaugu
rada a 'IB ele maio ele 1.886. E ' importante, commercialmente 
f aliando, porque nella toc'l.m:se as l't·egs. _da Bem posta, 
Cebo'as e Sapucaia . Nella tel'mtna a 3a secçao e começa a 
q Lta ! ta claq uella es Lr acla. 

AREAL. Serra do Eshado da Bahia, na ft·eg . elo Bom Des
pacho e mun . daFeiraele Sant' .-1nna (Inf. loc.). 

AREAL. Lago na margem esq , elo r io Bt·anco, t rib . do 
Negro; no Estado elo Amazonas. 

AREAL. Rio do Estado de Santa Cahha rina , banha o mun. 
de Blumenau e desagua no rio ltajahy (Inf. loc .) . 

AREAL. At-roio do Estado elo R. G. do· Sul ; um dos 
braços do Arena!, a:ff . elo Vaccacahy, que o é elo Jacuhy. 
r AREAL. Anoio elo Estado elo R. G. do Sul, aff. da 
margem dit·. do rio Quarahim , trib. elo Uruguay. 

AREAL DE SANT'ANNA. Log. do Eshado de S. P a ulo, 
no mun. ela Capital e freg. de Santa Ephigeuia . 

AREAL DO PAREDÃO. Arr oio elo Estado do R . G . do 
Sul, alf. elo rio Cacequy, entre S. Gabt·iel e S. Vicente. 

AREALSINHO . B:t irt·o elo mun. ele Hapetininga, no 
Estado de S. Paulo . A Lei Pro v. n. 3 de 5 de fevereiro de 
18 4 creou ahi uma esch . publ . de ins t. prim . para o sexo 
masculino. 

AREÃO. Dist . creado no mun. ela Victoria e Estado da 
Bahia pela Lei Pt•ov . n. 731 de i8 de maio de {8)9. Fica á 
margem dir. do rio de Contas. 

AREÃO. Bairro do Estado de S. Paulo, no mun. de Tau
baté : com uma capella ele Santo Antonio dos Pobres que se 
festej'a anmtalmen te nos primeiros d ias do mez de novembro. 

AREÃO. Pov . elo Es tado ela Minas Gerae3, na fveg . do 
Quilombo, mun. de Barbacena. 

AREÃO. Ilha do Estado elo Pará, no rio Tocantins. Di z o 
capiLão-tenenLe Parahybuna que a extremidade S. des>a ilha 
forma o lahio N. elas bocas do canal de Haóca . 

AREÃO. Rio elo Estado ele S. Paulo; banha o· mun. de 
Santos e elesagua no Cuba hão . 

ÁREÃO. Corrego do Estado de S. Paulo, afl' . do rio Soro
caba, entre A ti baia e Juquery . . 

AREÃO. Rio do Estado ele San ta Catharina; j unta-se ao 
Cedro e· re unidos vão ao Tubarão pela margem d i r . E ' de 
pequeno curso . 

AREÃO, Rio do Estado de Min as Gcraes, banha a freg. da 
Capellinha. e mun . de nfinas Novas e desagua no Fanadinho, 
um ki l. acima ela barra dest3 r~o no F~na_clo . Recebe em sua 
mat·ge m esq . o cort·ego dos ArauJOS, e a dn·. os cort·egos das 
Areas e do João. 

AREÃO. Nome ela pr imeira escoa nte ou pery notavel que 
se encontra nos campos de Casalvasco, entre o passo do 
Barbaclinho e 0 pery elo Chap~o de Sol; no Estado de Matto 
Grosso . 

ARÊA PRETA. i\Iorro do Estado do R . G. do Norte no 
mun. da Capital . 

ARÊA PRETA. Rio do Estado de S. Pattlo, ~fi' . elo J acupi 
ranga de Cima; col'l'e entre os muns . de Ig uape e Xiririca . 

ARÊAS. Cidade e mun. do Eshado de S . Paulo sécle da 
com. de seu nome, Í\ margem do ribeirão Vermelh~. cercada 
por divers ·Js montes,. ligada a Rezende, cidade do Estado do 
Rio de Janeiro, por uma E. de F., que tem principio na esta
ção de Stn' ctby; ligada a Sih·eiras, Banana l e a outros pontos do 
Estado por estradas de rodagem. Seus principaes edificios 
são : a egreja matri z, de torres altas e elegantes, a cape !la elos 
Santos Appareciclos, a de N. S. da Boa Morte e a do Senhor 
Morto; o Lheatro de S!tnho Antonio e o edificio da Camara Muni
cipal, onde t'uncciona o tribunal elo jury. Sobre o r ibe irão João 
Paulo existem duas pontes e sob t' <~ o Vermelho uma. Orago 
Sant' Anna e diocese de S. P:1ulo. 'l'e ve or igem no estabeleci
meu to de lavradores att t·ah idos pela tertilidade do solo. Foi 
creacla f reg. por Alvará ele 26 ele janeiro ele iSU ; elevada á ca
tegoria de vUi a pur Provisão ele 28 de n ovembro de 1816; 
installacla em 22 de agosto ele 1817. Cidade pela Lei Pro v. 
n. H de 24 ele março ele i857. Clima sadio e teneno mnito 
fertil, principal rnenheem café, base ele seu cornmercio; culti
va- se tambem canna e algnrn fumo. O mun . tem 6.800 habs. 
E' com . de he r ceira e nt. creacla pela Lei Prov . n . 16 de 30 de 
março ele 1858; suppl'imicla pela ele n . 61 de 2J ele abril ele 
1866, t•estabe 'ec ida pela ele n . 63 ele 15 de abril de 1873 e 
clas3iCtcada pelos Decs. na. 5298 ele 31 ele ma io deste ultimo 

·anuo e 89 ue U de dezembrJ ele 1889 . Comprehende o termo do 
seu nom e e o ele S. José dos Barreiros . Agencia cl'l correio. 
Sobre suas di visas cr.nsuHe m-se as Leis Pt·o vs . seguintes : n. 5 
ele 31 de março de 1864; n . 28 ele 3 ele abril de 18ôô; n. 32 ele 4 de 
abl'il ele 1872; n . 22 ele 16 de março de -18i3. Comprehende os 
povoados : Itaguaçaba ou I tagaçaba, Botelhos, Vat·zinha. 
S . Roqu~ , R io Acima . O te rritorio do mun. é acc icleniacloem 

. tuda a s :ta extensão; pequenas siio as planícies que separam os cli
vel'iiOS montes. As elevações são em geral cJbertas ele mattas, e 
os valles e encostas em g rande par·he cu !li vados. Ao S. es tendem
se os vashos Campos da Boc:Lina, notaveis pela exce!lencia elo seu 
clima . A pat· te m 'lntanho>a é fo rmada p3la serra ela Bocain a, 
que att·avessa o mun. aosnl, com diversas t•am iU cações, das 
quaes os mort•os de Sant' Anna e Fortaleza são os mais impor
tantes. O territorio é cortadopot• pequenos rios, tribs. elo Para 
hyba . Desses os mais impol'tantes são : o Itaf;l'açaba, o Verme
lho, o João Paulo e o Sant'Anna. O Verm elno e o João Paulo, 

· q ue se reimem proximo da cidade, ser vem de li miles urbanos . 
ARÊAS. Parocbia do 'Estado do Ceará, no mun. de Ara~ 

caty, nas divisas elo Estado com odoR. G. do Norte; a 70 
kils . mais ou meno3 de Mossoró e Aracaty. Foi elevada á 
cate!Ol'ia de parocbia pela Lei Prov. n . 1667 . de iL de agosto 
de 1875 . Sobre suas diVIsas vide Lei n. 1G67. Tem uma esch. 
publ. de i nst . prim., creada pela Lei Prov . n . 2005 de 6 de 
setembro de 1882 . Orago N. S . do Rosario e diocese do Ceará . 
Possue a fr eg. tres capellas filiaes : a de N . S. da Abbaclia da 
Matta. F t·eséa, a ele N. S . ch Soledade de Caissara e a de N. S. 
do Rosario de i\Iutamba. 

ARÊAS. j:..og. do Estado elo Maranhão , nas di visas do disl. 
das Pedreiras , elo lado dir. elo rio Mearim . 

ARÊ AS . Pov. do IJ:staclo ele Pernambuco, no mun. de 
Goyanna . Orago S. Sebas tião. 

ARÊAS. Po 1·. elo Estado de Pernambuco, á marge m esq . do 
rio S . F r a ncisco, na parte desse rio comprehendida en tre o 
Jogar denominado Pau ela Histeria e Juasei r o, pt·o.dma da pov. 
T aper a de Cima (Halfeld). 

.ÃRÊAS . Log. do Estado ele Sergipe, no mun. de Sanho 
Amaro (Io f. loc.). 

ARÊAS. Pol' . do Estado da Bahia , na margem esq. do rio 
S. Francisco, entra Remanso e Sentocá, proxima da pov. do 
Mnndo Novo. 

ARÊ AS. Arraial do Eshado da Bahia , na freg . do Ba~
racão ; com uma esch. publ. ele inst. prim., ct•eada pela Lei 
Pro v. n. 1996 de 6 de julho de 1880. 

ARÊAS. Po1• . do Estado de Santa Catharina , a 12 kils . da 
matdz da villa de S. Miguel. 

ARÊAS. Pov. do Estado ele Santa Catharina, no mun. da 
Laguna (Tnf. loc.). 
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ARÊAS. Log. do Es tado de Minas Ge raes, na freg. de 
Joannes ia e mnn. de Itabira, sobre o rio Santo Antonio . 

ARÊAS. Bai~ ro na freg . da cidade do i\Iusambinbo; no Es
tado de Minas Geraes; com uma esch. mixta creacla pela Lei 
Pro v. n. 3645 de 31 cl~ agosto de 1888. 

ARÊAS. Log . nove kils . ao s·. da cap ital do Estado de 
Goya~, na freg. de Sant'Anna . O jo1·nal A ?1·ovincia de Goyaz 

' de 17 de dezembro de 1869 publi cou o seguinte : « O Sr . David 
Claudino da Silva, morador nas Arêas (legua e meia ao sul 
da capital) acaba de ftmdat· em sua ·residencia 11ma fa l.Jrica 
de fundição de ferro. que está fltnccionando h a. varias se
manas, com result~rdos animador~s . A fabrica é por ora uma 
experiencia, um ensaio ; convinha mesmo que assim se co
meçasse. Tem um s6 cadinho que dá quatro fundições por dia 
sendo cada uma de oito libras de ferro; uma arroba diaria, 
por consequencia . A experiencia vai logrando bom exi to; as 
pedras da Chapaclinha, que o Sr. David manda vi r de prefe
rencia. pela commoclidade do transporte, d:io excellente qua
lidade qtter de ferro, quer de aço. Dizem que as do Ouro-Fino 
ainda são de melhor qualidade, e mais abundantes ele metal. 
Já se estabeleceram jttn to á fabrica tres officiuas ele ferre iro, 
qtte estão constantemente em trabalhos aperfeiçoando em in
strumentos de lavmtra o ferro que vai- se prcduzinclo. In for-. 
mam-nos q<Ie a fabrica e officinas não podem satisfazer á 
grande a ffi11encia de encommendas ele foices, machados, etc . , 
etc ., com que os lavradores as acabrunham.» A Lei Prov. 
n . 771 de 8 ele' novembro ele 1886 creou a'!ü uma esc h . pt!bl. 
de inst. prim. 

ARÊAS. Nome de nm a gruta existente no JUI.tn. de Ipo
rann-a do Estado de S. P<nllo. Estende-se em distancia de mr.is 
ele 1'2 kils . por baixo ele um grande morro . l~ ' percorrida por 
um ribe irão que vae fazer bal'l'a no Bethary. « E ' notavel pela 
distancia que ha a percot•ret· ; calcula-se em mais de 12 kils. , 
por baixo de um gra nde morro. Um ribeirão cot'l'e por 
ella e na entracln apparece n'uma distancia de 20 metros 
sumindo- se outra Yez; desemboca no rio Bethary. A caverna, 
forma boqueit·ões, na largura ele mais de 50 metros . O r i
beirão ora ap.parece den tro da c~.verna e ora clesappat·ece. A 
seis ki lometros de distanci a da entradn da cn.verna. cahe::n 
elo tecto e m pingos d'agua que formam uma especie dé throno 
de stalactites . Ao lado esquerdo, ha uma especie de pulpito, 
que com o reflexo ela luz, brilha como se fossem muitas estrellas 
reunidas.>> 

ARÊAS. pior.ro 110 mun. de Iporang<t e Estado de S. Paulo 
(In f. loc. ). 

ARÊAS. niorro do Estado do Paraná. a 3.2 ki ls. de Cur y
·tiba e a 1.050 metros sobre o uive i elo uiar; na estr ada que 
une essa cidade a Assunguy . 
. ARÊAS. s~rra elo Estado ele Minas Geraes, na freg. do 

Furqnlm e mun. ele Marianna. 
ARÊAS . Ilha elo Es tnclo do Pará, no mun. de Sottzel (In f. 

loc .) . 
'AREAS. Furo no muu. de Gurupá,cloERt:J.dodoPará;pro

ximo dos igarapés Assú e Assahyseiro. 
ARÊAS. Igar a pé do ,J!;staclo do Pat•á ; ba nha ·o mun. ele 

Uelgaço. 
ARÊAS. R io do Estado ele Set·gipe, lnnla o mun. do Bo

quim e clesagua no rio Pi:tuby (In f. loc . ) . 
ARÊAS. Rio elo Estado da Bahia, alf. elo rio de Contas. 
ARÊAS . Rio do ·Estado elo Rio de Ja neit·o ; nasce na ser ra 

d'Agua Queat<l'ejunta-se ao rio Parahyba. 

ARE AS. R ibeirão elo J•:staclo elo Rio de Janeiro; afl'. elo rio 
Preto, qu o é elo P<trahybtma. 

ARÊAS. Carrego do Estado de S. Paulo, banha -o mnn. de 
s. João ela Bca Vista e clesag1!a.m\ marge m clit·. elo rio Ja-
guary. Tem um c 1rso ele cmco klls. · 

ARÊAS . R ibeiriio elo Estado de S. Paulo, ba nha o mun . 
do Paranapauemt e desag11a nn margem esq . elo rio das Almas, 
alf. elo rio daquelle nome (In f. loc . ). 

ARÊAS. Rio do i~stado ele S . Paulo, alr. ela marge m dir. 
elo Canôas . trib. do r io Pat·clo, qne o é do Grande. Em 
uma parte do seu curso separa esse l.!: stado do de :Minas 
Geraes. 

ARÊAS. Rio do Estado do Paraná, afL da margem dir. 
do Cubatão. 

ARÊAS. R io do Estado do Paraná, ban ha o mnn . de Palmas 
e clesagua no fgua.ssü . . 

ARÊAS . Rio do Estado do · Paraná. aff. do I"'ttassú nas 
div isas do mun. ela capita l. · o ' 

AREAS. R io elo Estado de Santa Cathat•ina, ba nha o mnn . 
de Blumenau e clesagtta no ~eesto, aff. do lt[)jahy (Inf. 
loc .) . 

ARÊAS. Ribeirão do Estado de Santa Catharina all'. do rio 
Itajahy-mirim. ' 

ARÊAS. Con ego elo Estado de Minas Ger aes, aff. do rio 
Urucuia; no termo de S. Francisco . 

ARÊAS . Pequeno rio elo Estado ele Minas Gel'aes; nasce 
na ser.ra elos. nfellos, na freg . da Ven·tania e desagua no rio 
Conr[tusta, ltmttanclo até cer La distanc ia essa freg . da de 
Passos. Tem seis a sete mett-os ele largura e t res de pro
fundidade. 

ARÊAS. Carrego do Estado ele Minas üeraes. banha a 
freg. da Capellinha e nhut. de Minas Novas e desao-ua na 
margem clir. elo rio Areão, afi. elo Fanadinho . " 

ARÊAS. R ibeirão elo Estaclo ·de Mi1<as Gerae;;, no mun . 
do i\iusambinho. Rettne-seao r ibeirão Santa Rita. 

ARÊAS . Rio do Estado de. Goyaz, a li. elo Corumbá . Corre 
, e.ntt·e San\a Luiza e Pyrinopolis R ecebe os. ribeir ões An

tlnltas e i\>I acacos . Engrossa nmito no t empo elas aguas . 
l';' atravessado por duas puntes que dão serventin, a duas 
estradas estflcloaes . Do mun. ele Sau·ta Luzia nos fazem men
ç,ão cl~s sef;,ttintes corregos aff.q. clesqe ri o : Agua Fria, Ca fundó, 
Capoeira Grande, Gamellas e F orquilh a , todos pala mar
gem dn·. 

ARÊAS . Rio do Estado de Goya~. alf. elo Meia Ponte . 
ARÊAS. Corr ego.do Estado de G~yaz, aa·. da margem esq . 

do r10 .Bacalhau, afl. do Bagagem. Sttas nascentes ficam a SE. 
ela captt;tl, no logar ela Set·ra Dourada deil.ominaclo Encru
zilhada, por ser ponto onde se dividem as estradas que da 
cidade de Go;raz vão para o N. elo Estado ou para o S . (O 
.li'a?·-1Vest do Brct:::il.) 

ARÊAS. R io do Estaclo de Goyaz . Depois de receber á 
esq . o rio do Out·o tiJma o nome de Santa 'l'hereza, com 
que vae desaguar no Tocantins. Em uma planície de sua 
margem cli1·. foi fundado em i 855 o presídio de Santo 
Antonio . Recebe pela margem dir . os corregos Vinte 
e Quatro, Bois, Porteira e Bonito e pela esq . o P:tu a Pique, 
e Poções . Esse rio, qnanclo atravessa o presidia , tem a 
largura ele 30 metros, sendo sua profundidade e velocidade 
elas agttas m uito variaveiR por causa elos obstaculos natu
r;tes que ex istem em seu le ito. Póde ser naveg-ado durante 
a mai,or parte elo anuo desde sua foz até o legar denomi
nado Picos, 10!3 kil s . abaixo ela sécte elo presidia . 

ARÊAS . Con ·ego do Estado ele Goyaz. banha o num. la 
capita l e clesa3'na no rio Vermelho. · 

ARÊAS. Ribeit·ão elo Estado de Mat t.o Grosso: atravessa 
o cam inho ele Cupb {t a Goyaz e unido a outro clesagua 
no ri o elas Mortes. O Dr. Severiano da Fonseca faz menção 
d.e um rio Arêas, aff. da margem .esq . do P:t.t·ediio, tl'ib . do 
r 1o elas i\Ior1es. 

ARÊAS. Ribeirão elo l•~stailo ele Matto Grosso· nasce nas 
malt~l'ias ele S. Joã.o ela Bocai ,1 a, cerca de 70 k il~. ao ONO . 
da vtlta do D,~amanttno e :lesagua no rio Sant'Anua, afl'. elo 
Pa ragna,v. J~ tnnaveg-al'e l. Nasce nas fl ores tas ele S. Joi'io 
ela Bocatna, 70 lul>. no ONO. da villa do Di amanti no . Junto 
a elle clescobrit·am-se em 1812 as minas de seu noi:ne. 

ARÊAS . Ribeirão Llo Es tado ele Matto Gros<o , a.fl'. do 
Nioac, enlrcos ribei rões Rapadur a c Guaxnpé. 

ARÊAS. l~ ibe irão elo Estado ele Matto Grosso: atr:wessa 
o caminho de Cuyab.á a Goyaz e lança- se no Bagnia. (B. ele 
Me lgaço . ) 

ARÊAS . Lagoa do Es tado elo R. G. do Nor,te, no mn11. 
elo Jardim (Inf. loc.). 

ARÊAS ALVAS . Log . do Estado elo R. Gl. elo Norte, no 
mnn. de .l\Iossb ró e clist. cl' Area Branca. 

R006 
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ARÊAS GORDAS . .Morro na costa do Estado do R: G . d~ 
Norte, entre a ponta do Calcanhar e a ilb a de Cima. E 
ter i·eno elevado e coberto de at•voredos; apresenta dtversas 
confi.,.urações conforme a posiçiio e distancia em que o 
ohser~ador acha-se delle e é u m ponto assás nota vel para 
a entrada do canal dos Olhos de Agua . O navegante 
a vista- o a i7 ou 18 milhas de distancia. Entre esse morro 
e o a r ra ial elo Cajueiro, observa-se, á beira-mar, um pe
queno comot•o de m·i\a, que, quando estiver alagado . e ao 
rumo de SO., indicará ao uavegante achar-se per to ela 
pedra denom inada Siobas. 

ARÊAS GRANDES. Pequeno rio do Estado ele Santa Ca
t barina; desagna no canal ou rio S . Francisco . E' est reito 
e só navegavel por pequenos barcos . 

ARÊAS GRANDES. Ribei rão do Estado ele Matto Grosso, 
no caminho de Goyaz par a Cupbá. entre os l'ibeirões Area
sin has e Aten·adinho (João Vito. Itinel'atl'io ciL.) . 

ARÊAS1NHAS. Ribeit·ão do Estado de õJatto Grosso, no 
cam inho de Goyaz para Cuyabá, entre os ribeirões Lagoinha 
e Arêas Grandes( João Vi"to. I tine?'Cll'iocit .) .. 

ARÊAS PEQUENAS . R io do Estado !e Santa Cathal'ina, 
no mun. ele Pa raty . 

ARECAT SÁ. Rio do Estado do Amazonas, · a Jr. da margem 
esq . do Uraricoera, entre as nascentes deste e a foz do 
Uraricapar á . 

ARECUNAS . lnclios do Estado elo Amazonas; habitam as 
margens do rio Uraricoera. 

AREDECÕ. Rio do Estado do Parahyba do Nor te, no mun . 
ele S . João do Cariry . E' tambem denominado S. José 
(Inf. loc . ). 

AREHIBÚ. Assim denominava-se o riacho de Russas, Uú 
Estado do Ceará . 

AREINHA. Log . no mun . ·de .Miritiba elo Estado do Ma 
ranhão. 

AREMBEPE. Pot·to no mun. ele Abranles: no Estado da 
Bahi a ( lnf. loc. ) Encontra-se tamb m escrip to ' A?·ambi11e. 

ARÊN A Ilha elo Es l:ado do Rio ele Jane iro, no nnm. 'ele 
S .. João da Barra, no rio Pat·ahyln~. Tem cerca de cinco kils . 
de ex ten são. 

ARENAL . Arroio do Estado do R. G. do Sul, aff . da mar
o-em ('Sq . do rio Vaccacahy, trio. do Jacuhy. E' fo rm ado, se
:;_u ndo o eno-enbei.t·o Camargo, pelas aguas elos arroios Taquara, 
Ferreiros, .tZreal e Santa i)laria . 

AREQUENAS. Selvagens que habitam no alto Trombetas . 
«Vi,·Pm, diz o Sr. B. Rodrigues, no rio Cacho~·ro (a!l:'. ~lo 
Trombetas), e tem q_uasi os mesmos usos ~lo s P_1aua Ghotos, 
clifferençando-se nas ligas das pernas, que sao mats umas pv-

. neiras ele palha do que ligas. TrHzem os cabellos mettidos 
dentt·o de um a espPcie de cartucho feito de pa lha de palmeiras . 
Seus arcos, que têm 2m,5 de comprimento, são ele n:núr á- piranga 
e muirá -pinim a; são l1 ~os no lado ela cord a e cannados elo op
pos to. S11as flechas slio todas em •enenaclas . " ( Relat. sob1·e o 
Rio Tl·ombetc~s, 1875, p . 33. ) 

AREQUITIBA . Rio elo Estado ela Bah ia; desagua no rio 
R eal, ce l'ca de 30 kils. antes ela embocadura deste !lO oceano. 

. ó e navegavel_por pequenas embarcações . Encontra- se tambero 
esc ri pto .·h·aquttiba . 

· ARERÊ. Senado Estado elo Cea rá , à margem esc1 . do l'iO 
Jagnaribe- E' pequena e mui pedregosa . T em um a caverna 
celebre pela sua profundidade (Poropêo). 

ARERÊ. Riacho do Estado elo Ceará, no tnun, de Jgatú, 
ant. T elha . 

ARERÊ . Rio do Estado do R . G. elo Norte, banha o mun . 
ele Cangua retama e desagua no Curimatahú . 

AR E RIB Ú. Nom e primitivo do actu al· r iacho das Russas, 
assim chamado hoje porque banha esta cidade '; no Eslado do 
Ceará. (Pompêo. Ens. E st . T .. li, p. 57~ Essa palavra é der!
' 'ada de a 1·e)'(i e pu es trondo, gnto da arere (P . Nog. TToca bulano 
Ind ig., p. 227) . 

ARERI ÚS. Tr ibu selvag~m qu~ hab itava a bacia do Aca
r ahú · bravia e indoci l (Aranpe, Jilst. CJt. p. 14 ). Essa palavra 
s ig nifica agua de areré, ele a?'eJ'IÍ maneca pequena, e ~t agua . 
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ARERU NGÁ . Vide Inhr.r,nduhy . 
ARETIPICABA . Assim denominava- se a ballia Formosa 

s ituada na costa do Estado elo R. G . do Norte. ' 
.A;.REUÁ . Ilha do Estado do Pará, uo mun. ele Curuçá. 

(Inl lo c . ). 
AREZ . Vill a e mun. ci.o Es~aclo do R. G. do Norte. na com. 

de Goyanninha, as~en te sobre uma planície nJagnilica., gozando 
el e um a excellente v1sta, JUnto da lagôa Geoayeas, q ·1 e fertilisa ~ 
terreno. Su~ s ·Let• t•as são uberr imas , dando uellas exce lle n temente 
o café A inclusteia é limitacl 1 á criação ele gado . Affirroa a 
tradição que o tert•eno dessa villa fo i descoberto e po voado por 
indí genas, que deram-lhe a denominação, que a inda hoje con
serva e que mais ta rcle os jPsuitas, por meio ela catechese, or
gan isaram urna a ldeia no sitio que occupa a villa, e abt levan
tara m os seus primeiros fundamenws . Pertenceu, em prin
cipio, ao mun. de Goyanninba, para onde o Dec. de 7 ele agosto 
de 18:32 transfe1'ira a séde da vi11a ele .\.rel'i . H.estaurada villa 
pela Lei Prov. u. 318 de 8 de agosto ele 1855, foi rebaixada 
dessa categoria pela de n. 519 de 21 de abril de 1862 e an
nexada ao mun. a que h <1.via pertencido, até que pela ele n. 559 
ele 16 ele dezembro de 186J, que supprimiu-Jh e a parochia foi 
incorpot•ada á vi lla do P apar :)' . Pela Lei Pro v. u . 642 de 14 de 
dezembro ele 187'1 foi resLabelecicl a a parochia e pela de n. 778 
de 1:L de ,dezembt·o de 1871) (oi des ligada d_9 mun . de Papary e 
elevada a categorta ele vt ll ::1 . Ot·ago S . Joao Bapttsta e diocese 
de Olinda . Foi CJ'earla parochia pelo Alvará de 13 ele agosto ele 
182-L. Incorporada à com . de Goya mJinha pelo ú ec . n 11 ele 
2-! ele janeiro de 1890. Sua pop. é avaliad<t em 3 642 habs. 
T em duas eschs . publs. de inst. prim. Agencia elo correio . 
Sobre limites vide o Dec. n. 27 de 3-1 de m a io de 1890 . 

ARGEL INA. Colo nia do Es~aclo do Paraná E ' a mais 
antiga ele todas as colonias desse Estado e acha- se situada a 
cinco kils. ele Cmityha, á marg~m di r. ela estrada da Graciosa. 
'l'em 138 habs . e uma esc h. para ambos os sexos : et·eacla pela 
Lei Pro v n. 399 ele 11 ele ab t•il do 1874. Foi fundada em 1859. 
Conta actualme nLe ( 1889) 13.'\ hahs., sendo 53 italianos, 42 
fr ancazes . 38 brazileiJ·os e cinco al lcmães . Os seus baba. cu lti,,am 
milho, feijão, batata e c~. nteio, ded ican do-se lambem á horti
cultura . Acha-se este nuculeo div id ido em 33 lo tes , subdivi
didos em urban os e rusticos. 

ARGUIM . I arochia do Es tado da Bahia, no mun. do Cm·
ralinho . Ot·ag-o Santo Antonio e diocese a rchiep iscopal de 
S. Salvador·. Foi a rraial da parochia d , 'an to Estevão do Ja
cuhipe, da qual a Lei Prov. n . 1588 de 13 de agosto de 1875 
desmembrou para elevar á categori a ele ;Jat' chia. Dista 77 
kils. da séde do mtm. Seu terri to ri o é banh ado pelos rios Pra
tigy e Par ,tguassú Foi incorporada civilm ente ao termo da 
Cachoeira pela Lei Pro v . n . 1845 de 16 ele se lembro de 1878 e 
ao mnn. do Curralinho pelo art . H da de n 1987 u!l 26 ele 
junho cle1880. T_em uma escb . publ. de inst..: prim., creada pela 
Lei PI·ov. n . l8e>6 de 17 de setembro ele 18t8 . 

ARIÁ. Ilha do Estado do A mazonas , no rio Solimões, ua freg. 
do Coary . 

ARIABÚ . l~ i o do Estado el? Amazonas,_a.rf. da margem esq . 
do canal clen01ntn ado Maturaca, que h ga o no vene~uelano Bariá 
com o rio brazi leit·o Cauabury . 

ARIACUNÉ. Nome que a nti gamente se dava á primeira 
ilha, que se enco nLra subindo o Cuyabá, e a duas ou lres milhas 
de sua foz , no ~stado de Ma·tto Grosso. Presentemente dá-se ao 
canal da mat·gem esq . o nome de b1·aço dos T1·es I rmã-o<. Foi 
neste braço, segu nrlo o Dr. Lacerda, c1ue em junho ele 1730 foi 
destroçada pelo ge n lio Ariactmé uma g' I'ande expedição, que se
guia ele . C11yabi para ' . Paulo, leva ndo o ouvidor Dr. Lanhas 
Pe ixo to , que mort·e tL e mais ele 400 christãos . Os annaes de 
Cuyabá, pot·ém, r eferem,· que esse destroço succed u no rio 
P araguay, co m Oti incl ios Paiaguás . Assim lambe R! o r efere a 
re lação de uma pessoa notavo l, que ia na expedição do Dr. 
Lanhas Peixoto. Varnhagen, Hist . do Brazil, V oi. If, p. 169) 
Barão ele Melgaço. «ArictctJnt! (Ilha) Gra nde Hha no rio Cuyabá 
quatr o ki ls . acima ela sua fóz . Tem uns oito a 10 kils. de exten
são e qua tro a cinco na. maior la rg- m·a. E' ce le bt•e essa paragem 
po i·que ahi fo i atacada em 1730 por uma multidão de bugres em 
mais de 80 canôas e destruicla completamente, com gt•ancle 
mortandade e perda de 60 arro bas ele ouro, um a fr ota di
rigida pelo ouvidor Dr . Anton io José ele Lanhas Peixoto e 
piloteacla por I!lnE-cio Pinto Monteiro. De cerca ·de 400 pes
soas dessa expecl içao sómente duas escaparam no mal to , apre-
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sentando-se depois {I S ft·otas de Felippe de C<~.mpos Bicudo e 
João cl'Araujo Cabral , que lambem desciam trazendo os quintos 
do onro . Ao saberem ela caiastrophe receiaram proseguir na 
denota e mandaram pedir soccot•ros á capital. Ot·clenou-lbe a 
camara que vollassem , o que fez Bicudo, mas não AraUJO que 
abandon a ndo as can oas pt·eferiu s~guil• por terra, cortando 
rumos Re rtão a dentro, leva11clo a homb ros o om·o do estado . 
Dos can.:1.es lateraes á ilha o de melhor navegação é o ela direita, 
~ono-o ele 18 kils . conserva o nome do rio; o ela es querda ·toma o 
ele ln·aço elos Tt!es h· mãos» (Dr . S . ela I<'onseca. D icc. cit.) 

ARIAPÓ. Rio do Estado do Amazonas, aff. ela mar g-em esq. 
elo Marary, trib . elo J>adauiry , e este do Negl'o . Fica entre os 
ic,arapés Iupana e H.ol etaro. 
0 

ARIBÁ . Co1·ntplela indig . da pala vra porlugtleza al,q~~i;la;·, 
usada nos nosso.> sertões nn ltuguagem _v ulgar : un2. anba ele 
pirão, de feijão, de a rroz, etc . (P . Noguell'a ctt. p. 22r). 

ARIBIRY . . Esteiro qne cle~~gua 1~a bahia ; t_a Vic'toria, no 
Estado elo Espu•lto Santo, abaixo elo Penedo . \ Ide A·mbtry. 

ARIBOCA. Igarapé elo Estado do P ar á, clesagua na mar
"'elll clit·. elo rio Capim, en Lt'e os igarapés Atm't e 'l'ayassú- y. 
" ARICÁ. Lao-ua rtue clesagua na margem esq. do rio 
Araguaya, aif. "elo '.l'oca ntins , acima do ll'avessão ele ::;an ta 
Anna. 

ARICÁ-ASSÚ. Antigo povoado elo E stado ele Matto Grosso, 
á mal'g_em eSq. do rio elo mesmo nome, cerca ele 2.2 ktls . d1stante 
da Ca.pllal. 

ARICÁ-ASSÚ. Rio do Estado de i\Ia tbo Grosso~ clesa~u-: ~;o 
Cuya h,,, <\baixo da cidade deste nome, na La t. S. ele h:>_o ~ • 
Vem da se1·ra que acompa~lla a ma rgem esq . elo r iO em cltstan-

. ele 36 a 48 kils . O Barao de Melgaço, descrevendo esse n o 
clta. " ·h·icú-xssú. R iacho c1ue nasce nrt serra, 12 leguas a E. 
~~z éu)•abú.. Recebe pela di r~ as aguas ele muitos t·ibeit•ões, ,sen
do pri 11cipal o do Meclwo. Nao é mwegp.Yel , e entra no Cuyaba a?s 
150 53' B. As margens elos dous Ar~cas e o terreno que mede1a 
entre elles são nlagacltços e ela cltflict! trans1to, no tempo elas 
aguas. Existiam out1·'oraduas povs . com o~ mesmos nomes, so
bL·e os ditos r iachos, e~ ts,tantes ele Cn~alm, quatro legnas a cl? 
,\ricá-assú e seis a elo Artca-mtt'Jill.» «feiO aff. esq . elo Cuyaba 
~os 150 58' ; 36 k ils ; a bai_xo cl~ ft·eguezia ele Santo Antonio, e 
97 acímn. do Croarv. -m1 r1111. Nasce nas seiTas ela Chapada uns 
7o ki ls . a E. da capital. Seu cmso é maior ele ·100 'k il s. Não ê 
naven·avel recebe as agnas ele varws l'lben·os, sendo clelles 
p;inclpa l 'o elo i\Ieclico.>> (Dr. S . da Fonseca . Dicc . cit . ) 

ARICABA. Log. Llo 11staclo elo E . Santo , na [reg . elo QLtei
mado . 

ARICAMBÚ. Serra elo Estado elo i\lat·anhiio, onde encor~ Ira
se ouro de 23 c1uilates, est.ando por explorD.r <:_s respec ttvas J az ~
(l as (Dicc. Geogl'. elc~s Jlt[poc~s elo !J.1'Cb ZZl , 188::>) . MaHe Brun el ,t 
tambem noLici<t de umn .Jaztda aurtfera nessa serra. 

ARICÁ-MIRIM. Antigo povoado do Estado de Matto Gl'Osso, 
uns 3) kils. distante da capitnl, e á margem do r io ele seu 
nome. 

ARICÁ -MIR IM . R iacho do Es tnclo de ilfatto· Gro<so; nasce 
na sen·a, -l5 leguas a E .. S. E. Lla cidade ele Cuyabá . Estão 
as snas cabeceiras pro:umas elas do r1o elas Mo r tes ou M<:nso, 
a!l' do Araguaya e pol' t<tnto p ox· esta pat· ag·~m passa a lmha 
~liv,is ol·ia das ag1 1~s para o N . e ]_)~ t·a o S._ Ao cah it· ela sert'a 
0 Aricá- miri m faz um salto; clah t para ba1xo e naveg-a.vel , mas 
com cliJTicnlclacles mesmo para pequenas canOa~. Entra no 
CuyalHi peln Lat: ele 15° 59_' (Barão de Melgaç?.)- « ~io a!r. 
esq. elo Cuyab:i , uns (i:J luis. abaixO elo /\.r1ca~Assu. Na_sce 
110 alto ela chapada cerca de 80 luis. a E . S. _E. ela ~apita ! 
em co ntrav<3rte ntes com o no M 1nso, tnbntano elo r~o elas 
Mor:es receh3 al"'uns afl's., en t1·e elles o carrego elo Paul< ar te e 
entra 1; 0 Cuyabá "'aos 15° 19' S. Dá navegação a canôas» (Dr. S. 
ela Fonseca. Dzca. c1t.) 

ARICANDUVA. R io do Estado Lle S. Paulo, afl'. da mar g-e m 
esq . do 'rieué. Tem nma ponte ele ferro sobt•e col umuas pela qual 
passa a E. ele F . de S. Paulo ao R1o ele Janetro. 

ARICANGA. Dist. do mun. ele S. ilfigue~ de Guanhães, no 
Es~aclo de i\linas Ger aes, com uma escb . publ. ele instr. 
pt·itu. 

ARICANGA. Sen·a do Estado do K Santo, no mun. de 
Santa C1·az. 

ARICANGA. P equeno rio do Estado ele Minas Geraes , aff. 
do rio Graipú; no mun. de S . MigLtel de Guanhães . 

ARICOBÉ. Aldeamento elo Estado ela Bahi a, no rnun . de 
Campo Largo. . 

ARICORONES. Inelios do Estado ele i\Ia"t'to Grosso; habitam 
o 1·io de S. S im ão, margem clir. do Guaporé. Tambem es-· 
ct·evem .11"ic01:onis. 

ARICOR Y. Pov. do Estado elas Alagoas , na mar gem esq. 
do rio S. Francisco, pouco abaixo da pov. de Santo An
tonio do H.abello e proximo elo pov . denominado .iYhw
g uengu~ (Halfeld). 

ARICORY. Mõt·ro do lDstado elas Alaguas , 12 lols. acima 
ele S . Braz (Dr. Espi nclola. Geogr . A.lchgowlcb, p . 32) . 

ARICU NANES . Tribu selvagem que habita1·a a lJacia do rio 
i\ladeira (João Augusto Caldas . Qb,·. cit. ; Araujo Amazonas. 
Diccioncwio) . 

ARICURÁ. Lago n a margem esq . do r io Branco, trib. 
do Negro; no Estado do Amazona3 . 

ARICURÚ . Antlga aldeia do Estado elo Pará . « Ella e as
outras denominadas Araticú e Ar Llcar ;í et·am nomeadas 
vulgarmente Aldêas dos Bocas» (Baena) . Vide A>·~wcbi>·ú.. 

ARIHI NI. Nação indig . da Guyana, n os rios i\Iiuá e 
Cauabnl'i, da qual provêm a pop. de i\l at•abitanas e Cmiana 
(Araujo Amazonas. Dica.). 

ARI MAN. Log . elo Estado elo Amazonas, no rio Puni> 
e mu n. ela capital. A Lei P rov. n . 265 de ·15 ele ma io· 
de 1873 creou ahi uma pal'och ia com a invocação de 
S. J oão ; e a ele n. 202 ele S ele maio ele 1874 c1·eou 
1un elist. Tem uma esch. publ. ele inst. pr im., creacl'n pela 
Le i Pt·ov. n. 366 el e 7 de _julho de 1877. Ahi tocam os va
pores ela linha de Man{tos a Hyutanahan . 

ARIMAN. Ilha do Es·taclo do Amazonas, encostacb {>, 
mavg:em dit· . do ri o Purús. •r em 80 braças ele compl'i mento; 
proxmmmente (Dr . S . Coutinho). 

ARIMAN. Barreit•n situada na margem cl ir. do Fu nis , 
a!f. do Amazonas . «Tem tl'es braças de a ttnra e uma legna de 
comprimento. Aqni r eu niu Manoel Urbano 600 Pammar ys 
e Juberys, fazendo-os descer ela parte snpel'iol' elo r io para 
formar-se uma alde ia, con fo t·me tencionon Peclt•o el e Cir iana . 
Urbano fez um g l'aude roçado e leva n lon n ma capell a . 
Estnvam as causa s neste pê quando Fr . Peclt·o foi clem itLido . 
Urbano então levou os P ammar ys para J acaré, onde se 
conser vam ainda hoj e ú espera do miss ionar io. » (Dt·. S. Cou
·tinho . RelM elo P~wús, 186~). No llm ela barre it•::t entl'a no· 
Purits o igarapé elo Ariman . 

ARIMBÚ. Rio elo Estado elo Pará, banha o mun. de B:·a
gança e desagua na margem cl ir. elo Cae té (Inf. loc.). 

ARINAN. Nação indig . dn Guyana, no rio i\I ajari (Ca-. 
pitão-tenetl'te Amazonas) . 

ARI NGUIDE . Riacho elo Estado de Pernambuco, aff . elo 
t•iach o Ma,r agog·_y. Cot're só pelo inverno (Honot•ato) . 

·ARINOS . Rio elo E;staelo de i\[atto Grosso ; formado p2lo 
rio Negro e pelo Estiv,aclo que nasce, seg1w clo o Dr . S . da 
Fonseca, « no morl'o do BuritysinhiJ da sel'l'a Az ul , onde 
suas ag-uas se dividem das do Pcwc~natinga, que deslisa parn. 
oN. , elas elo Tombculo?", cabece ira elo Cuyabá, ú SE ., e elas. 
elo Dicmuc.ntino, que, em l'Umo de SO . , descem pat·a oPa
va.guay » . Renne-se com o .Juruena e jnn tos fo rmam o 
1'apnj 6s. lDm sua Descripçcí,o Geogrc~phica elo, Ccbpitetnia ele 
MMto G1·osso, (1797) diz R icardo Franco de Almeida Serra : 
«Fazendo coqtravertentes com os menc ionados rios, nasce 
no alto elas ser ras elos Pa!·ecis o rio T a pajós , em grandes 
e eltsta ntes rami ficações , elas quaes a ma is occ. é 0 
rio fl>·inos, que enlaça a> suas fon tes com as elo Gu iaM , a 
po tlca dista ncia elas do Paraguay . O Adnos te m um 
buço occ . , denomin:tclo rio Negro, desde o rtua l a té 
o r io Cuiabá, abaixo das sua3 superiores .e maiores cata
dnpas, onde é navegave l, são oito leguas ele tl·aJecto de 
terra, e 12 do mes mo Arin os a sahir ao mesmo lagar do 
Cuiabá . Este Arinos j\t. nas s nas cabeceiras é amifero, e 
ne lle se descobriram em i747, · as minas de Santa Isabel, 
abandonn.clas log-o, tanto por n ão preencherem as es pemnças 
claquelles aut'eos tempos, como pelo valen te gent io, . que 
habita v a ac1uelles tenenos . Pela margem do Poente do Annos· 
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nelle clesagua o ri o do Sumidouro, q•te fazendo contt·avertentes 
em breve inter ,·allo com o Sipotuba, gt·ancle e occ . braço do 
Parao-uay, fac ili ta a navegação de um para outro rio. O celebre 
serta~ejo João de Souza e Azevedo. em i746 fez es te transilo, 
descendo pelo ri o Cuiabá alé entrar 'no Paraguay, e, navegando 
por e~e agttas arriba, entrou no ' ipotuba, que tambem navegou 
contra a corrente alé ás s11as vertentes : então varou as cauôas 
em terra, e as trausponou para o rio do Sumidouro, que navegou 
aguas abai"'o, apezar de occulta t·- se este rio por n_ão pequeno 
espaço por baixo ela terra. ci rcumstancta ele que derH·a o nome. 
Passada esta furna . entroÚ do Sumidouro no Arinos, e deste no 
Tap:tjós, rio em que acl10u vencireis cataratas, inda que 
maiores que as elo J'.Iadeira; encontrando tambem gt·andes 
mostras de ouro no rio das Tres Barras, braço oriental do 
Tapajós, iOO leguas abaixo das fontes do Arinos, , Castelnau 
dá ao Arinos a mesma origem que R icat•do Franco, isto é nos 
monies Parecis, a umas i5legttas a E. da villa do Diamantino. 
sendo o Estiva do o verdadeiro tronco do Arino3 . (Vide na 
palavra Tc•p ~tjós o Resmno elo Itmerario ela clescich elo Tc•paJ Ó> 
em O~tt?tbl"O ele i 8 5 ·1: ). O Barão ele Illelagaço ass im descreve 
esse l'iO: « Al"inos (Rio dos).-Notavel aff. oriental do J ur uena 
<2l galho elo Tapajós, tem suas fontes sobre a linlla. divisaria 
das aguas cio ' . c do S . , nas immediações elo parallelo 14o 20o 
e do meridüwo õSo O. de Pal'is (l2o 34.0 do Pão de Assuçar), 
muito proximas das do CuiaMzinho e Quiebó. cabeceiras elo 
Cui<l.bá; e proximas tambem ás elo Amolar·. a mais septentrional 
oi'i ·am do Paraguay . Distam ccusa ele 15 leguas (80 kils.) a E. 
·ela villa do Diamantino . O Conde de.Castelnau dá a este Plcbteau 
a altitttcle ele 210 meLros. Creio que ha notare] erro nesta ava
liação, que não guarda p roporção com o seguinte r esultado de 
obserntções barometricas, feitas por di ve rsos explol'adores : 
Campos elos Pnrecis, fontes do Guaporé e Juruena. 375m 
(Dl'. Pontes) . Serra a E . de Cuiabá, sitio elo Buriti 670m 
(Langgsdor/l'.) Morro de S . Je r onymo, na mesma serra, 'i92m 
(idem). Cidade ele Cttiabá 213111 (idem) . Sete Lagôas, fontes elo 
Paraguay, 305m (o mesmo Conde de Castelnau). Leito do 
Paraguay perto do Diamantino, 155m (idem) . Passagem do 
Araguaia na estrada de Goyaz 212m (idem.) Corre o rio muito 
sinuoso no quadrante ele NO. , r ecebencl.o logo pela margem 
esq. o ribeirão elo Estivc•clo, e na distancia ele i5 leguas o 
rio Preto, que na confi . tem se'te ou oito braças (15 mett•os) 
de largo, excedendo de 25 braças ( 55m) a l a t•gura elo 
Arinos . Poucas milhas abaixo desta confl. es~á o chamado 
Po!"to-velho, distanLe iO leguas do Diamantino. E' por este rio, 
que se faz a navegação eles ta vi lla para a pro v . elo P ar<.t, 
navegação clifficil na verdade, mas .que tem a va ntagem de 
ser feita toda dentro do paiz. Entretanto teria cessado de 
todo, depois ela franquia da navegação elo Paraguay, ee não 
fosse a impor tação do guai·cmá., ar tigo que fabricam os 
índios Maués, e que tem- se tornado de primeira necessidade 
para muitos elos habts . ele l\IaUo-Grosso . O primeiro explorador 
ao Arinos foi o sa t•gento-m6 r João de Souza Azevedo, que 
em 1746 subiu pelos rios Paragt1ay e Sipotuba, e varando por 
terr a as suas canoas para o rio do ~umiclo!tl'O, seguio por 
este e pelo Arinos, Jun1ena, e Tapajós abaixo até o Pará. 
Não se an imou porém a Yollar pelo mesmo caminho, e 
regressou aos a rraiaes ele Matlio · Gros o pela navegação elo 
Amazonas, Madeira, Mamoré, Ouaporé e Sarat•é. Sessenta 
annos decorreram sem que se intentasse mais a navegação, 
até que, em 1805, por disposição do governador .Manoel Carlos 
ele Abreu Uenezes e d iligencias do ouvidor ebastião Pita ele 
Castro, fez-se uma expedição sob a direcção do forriel Manoel 
Gomes dos Sa ntos, o qual chegou ao seu destino, mas par ti -

. ctpou ao govern ado1·, que era impraticavel a torna-via o-e m 
pelo _1nesmo caminho . Não obstante o successor daqt~lle 
capltao-geoeral, Jo~o Carlos Augusto ele Oeynhausen, depois 
marquez do Aracat1, providenciou para que se fizesse nova 
:tentauva, e em 1812 dous particulares. Antonio Thomé ela 
Fr'anç~ e Migu~l- João· ele Castro , comÍne·tte ram a empreza, 
pr oteg idos e auxthaclos pelo e-overno. Mais animosos que seus 
antecessores foram a Santarem e dalli á cidade elo Par á , e 
Yoltaram pélo mesmo caminho . Desde então com poucas 
interrupções ha sido esta navegação annualmente mais ou 
111enos ft·eqnentacla. 'l'ambem desc1e então, ou pouco depois 
teatou-se ele abrir vamdouros pat·a passagem elas cargas e 
mesmo canôas elas ·ag-uas do Arinos e rio Preto para as 
dn Cuiabá e do 'Paraguay . Em 181_4 o capitão Bent~ ~i_Ees de 
Miranda abrio um caminho ·elo r1o Preto para o rtbetrao dos 
Nobres, que desagua np Cuiabá; e pot·. e~t~ via tra nsportou 
1ga.rités vindas do Para . Da boca do r1bell'ao elos . Nobres ao 

porto ela capital con tam-s~ s; _leguas (187 kils.) . Em 18.20 0 
tenente de mtltctanos Antonw I en:oto de Azevedo, que no anuo 
anteceele_nté hana explorado o Paranatinga, couduzio pela 
navegaçao elo At' l llOS, quatro peç<ts ele artilharia ele "'Uarnição 
ele fe l'l'o e ele calibt·es seis e novel e muito pesàdas"' as quae~ 
fo ram posterw rmen Le varadas elo r to Pre to}Jara o de Sant'Anna 
e por_este P?-ra o Paraguay lemdus á Vil a - illar·ia. Em i846 ~ 
capttao Jos? Alves Ribeiro abr~u outr o ,·araclom·o de um pon·to 
elo Armos , aCII!la el a confi_. do l'lO Preto, até o Cuiabá, no logar 
chamado BMxw, logo abano elo Salto, e um pouco acima da foz 
elo rio l\lanso . 'l'em vindo canôas eigarités pelo dito Yaradouro 
que tem nove a i O legua;; (50 kils .) ele extensão · e sen-undo s~ 
diz, poder-se- ia encurta i' sem muita clespeza . Dista E8 leo-uas 
(2'10 kils . ) elo porto da capit:1.l. Os men cionados explorado1·es 
eocreveram roteiros 1 , em que se clesct·evem os acciclentes dos 
rios e elas suas marg-eus, cachoeiras, baixios, morros , af!'s., e tc., 
Avaliam mais ou menos aproximadamente as distancias, mas 
niio indicam o curso do rio, ele modo que se possa cletet·minar a 
posiçii.o g.wgraph ica dos principae> pontos . O consel heiro 
Ge~rge Langgsdoril'e o offici~l. ela. marinh~1. russa R uosoJJ', que 
por es~a vm clesceram ele Cu taba ao Para em :l827. colheram 
sem cluücla os elemen~os necessarios para a formação da 
respecttva car ta, mas nao :ne consta, qtte fossem publicados . 
Em :l861 um geographo inglez, \Villiam Chanelless desceu 
tambem pelo Ar inos, Juruena, e Tapajós, e e nco~tram-se 
alguns t· esultaclos ele suas obsel'vações em um folheto intitul ado 
Região ccoidcntcbl da. p;·ovincia do Pa1·á, publicado em :l869, 
pelo Sr . Domingos Soares Ferreira Penna. Do dito folheto, 
que tambem menciona a relação ele uma viagem feita em 185±, 
pelo Sr . Benedicto da , ilva França, combinado com outros 
roteiros, extt·aio as seguin tes informações : O P orto-velho ele 
Arinos est:i por 130 57' ele Lat. e 58° 29' ele long. O' ele Pariz ('13o 3' 
elo Pão ele Assucar) . Dista 10 leguas (55 kils.) do Diamantino . 
Dalli ú. boca elo 'umidouro, que desagua pela marg~m esq . ha 
13 ou H leguas (9 kils .) em linh a l'ec&a, e o dobro peb. nave
gação , pot· ser sinuosissimo o rio nesse intervallo, no qual se 
passam muitas correntezas e innumeras ilhas . Cousa ele cinco 
leguas abaixo elo Porto->elho (28 kils . ) entra na margem 
di r . o riacho ela Prata; 12 leguas adiante, elo mesmo lado. 
entra o dos P atos 2 ; tres leg·uas (-17 kils. ) mais adiante estií.; 
ao lado esquer do, o local do ex tinc·to At?"aic~l- velho ou elas 11tlinas 
de Scltllta. Isabel. Estas minas fo r am descobedas em i745 pelo 
mestre de campo Antonio ele Almeida Falcão e seus filhos, 
moradores nos arraiaes do IIIatto-Grosso . Para ell as act1dit1 
muita gente elo mesmo dist . Em i746 deu-se um confiido de 
jurisdicção entre o viga rio de Cuiab.;. , padre Manoel Bernardes, 
que para lá se dirigia, e um sacerdote provido pelo vigario de 
Matto Grosso; excommungaram- se mutuamente . As minas 
davam pouco ouro e tornaram-se a sepultura ele muita gente, 
Quatro leguas abaixo das minas (.22 kils .) cbe&"a- se á foz do 
Sumidouro, cuja posição geographica, segundo 1Villiam Chan
dless . é 13o 23' 30" S . e 58o 37' 40" O. de Pariz ('13° 11. ' 20" do 
Pão ele Assucar) . Abaixo do Sumidouro, cuja foz tem i5 braças, 
o Arinos que tio h a 30 e poucas, adquire de 50 a 60 . Con
tinua a cor rer com muitas voltas ao rumo geral ele N., um 
pouco para NO. Em d istancia ele nove leguas entra p 13. margem 
esq . o ribeirão ou bahia elos Parecis, e ou~l'o pelo lado opposto, 
pouco mais de meia legua abaixo . Adiante i3 leguas faz barra 
pela di r . outro ribeirão, e mais seis leguas o riacho dos TCI!).JC~· 
nlmnhas • de i2 braças de boca, cujas marge ns são habitada~ 
pelos índios elo mesmo nome, ainda hostis para comnosco. Dali: 
para baixo com_eçarr. a apparecer corpulentas ar,·ores ele tocan 
ou cas tanha de l\laranhão, de que se fazem canoas, e vão ficando 
as mattas mais bastas . Com o anda r ele i6 legua.s passa- se o 
Bl1ff'!'anco- ve•·melho, ele altura de cinco braças, e cinco l egu~s 
adiante· os Poções, notavéis pela abundancia de peixe . Com ma1~ 
tres leguas chega- se ao l'ouso-aleg1·e, assim chamado porque ah1 
se acabant os trabalhos de passagem de cachoeiras para os nave· 

1 Nelises roteiros os 1uesmos Iognres são designa_dos ~OL' diversos 
nomes: o que ctusa alguma confusão . Algun delles estao hoJe completa
mente esquecidos. 

~ A este riacho d~i Antonio "rhomé o nome de S . José i é tambem 
conhecido pelo de Bacahú·is, do nome dos indios, de mansa indole , que 
habitam suas margens ou cabeceiras. 

3 A este rio dá Benedicto F t·ança o nomP. de igarapé Tapanlnmas, 
chamando ~4iiJ Tapanhu.nas o antecedente. Ha nisso equivoco que não 
sei resolver . Antonio 'fbomé chama a esses rios S. Vencesláu e 
S . Miguol. 
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gantes, que sobem O r io . '!'odavia este, no intet•vallo l)e rcorrielo, e 
obstruido por" muitas pedras e correntezas, mas com canaes 
naveg<eveis . Dt1as leguas abaixo elo Pouso-A.Iegr·e encontra-se a 
pl'imeira cachoei ra, que obl'iga a a livi ar as ca nôas : é a el a F'i · 
,qttei>·a, q•1e Antonio Tbomé denominou das Niuitas-ilhcbs, 
Seguem- se as da Si,·gcb do Cosme e do Boquei,·ão (denom inadas 
Esca?·amuça,qrancle, Esccwwnt?ça pequena por Antonio Tbomé). 
Passam-se em seguida diversos baixios e rebojos e algumas 
bocas de ig-arape . . Habitam ou freq uentam essas parag·ens os 
inchos bt'avios Nhambicuaras . PL·incipia-se a avistar serr as, 
na direcção elo rio abaixo. Consa de 20 leguas aba.ixo ela ca
choeira ela Figueira , elesagua na margem elit•. o rio dos P eixes 
(S. Prancisco; de Antonio T homé) Tamiam.i elos Apiacás, e 
tambem conhecido pelo nome ele l'io elo PcbdJ·e-Lope< , elo ele um 
explorador que subiu por elle em. 18'14 O LL 18'15, em procura 
elos Mac··til'ios . Deste rtJ aba1xo, ate a foz elo J ttruena contam-se 
12 lemms · passam-se as cachoeiras elo Rebojinho e ela Nl eia 
ca,·g/l (cle1;omi~aclas T,·~s-J,·mãos e Re~ife , por An1onio ~b?~é) 
e abaixo ela pr1meua, a margem esq ., a boca ele um nhen·ao, 
que o mesmo Anton io Thomé denomin ou Sararé . Encon
tram-se por .estes l ogar es os inclios A.piacás, que em 1805 hos
tilisara m Manoel Gomes, mas presentemente são mansos, e 
mesmo têm muita 0ultura . Distan cia elo Porto-velh o ele Arinos 
á bar1•a do Juruena, 11t leguaR . Idem em linha t'ecta, segundo 
observações elo \Villiam Cha ncl less, 80 leg-u:1.s . Rumo geral , N . 
zro O. Do rio elos Peixes para baixo app.tr ece a praga elos 
piuns ». 

ARIÓ Iga1·apé elo Estado elo Pará, aff. el[l. margem clir. elo 
rio Xi ngú . 

ARIOPONA: V ide A1'Ú•11~nd,, 
ARIOQUINHA. Log, elo Estado elo P.[crá, no mun . ele 

Muaná , 
ARIP AICÉ. Pa,ranõ.-mü·im no Ituxi e Estado elo Amazonas. 
ARIPECÚ . . Rio do Estado do Pará; clesagua a O. elo lago 

do seu nome . E' muito encachoeiraclo. 
ARIPECÚ. Lago elo Estado elo Pacá. tres milhas acima elo 

lago Mura, na margem esq. do 'l'rombetas. Tem ele largura 
duas milhas pouco mais 011 menos. E' cil'cumclaclo ele mon
tanhas na clirecção do N . e mat izado ele diversas ilh as, taes 
como a das Garças, elo Camaleão, elo Calal'ate e do Capitary. 
E' muito abundante em castanh a~ . 

ARIPECURÚ. R io do Estado do Pará . Tem suas nascentes 
proximo a uma taba Piaua- Ghotó, clesce paPa o S . por um 
terreno pedregoso, que torna-o todo cheio ele cachoeiras, 
Entrando na plan icie, alarga-se, recebendo communicações elo 
lago Janauacá, (ou Jat·a·uaçá)' ondo clesagua o rio Acapú. 
Desse lago em diante é que toma o nome ele Cuminá, com que 
vae desaguar no Trombetas. E' um elos principaes aíi's. elo 
Trombetas ·tendo como este as aguas pt·etas. As pr incipaes ca
cho~it•as elo Al'ipecur(t são : Cajual, Treme Terra (com tres que
das) e Inferno; desaguando nesta nltima pela margem clir. o 
Pinelobal ou Penecura, que vem elo ENE. (8. Roel l'igues). 

AIÜPIBÚ. Log . elo Estado ele Pernambuco, no m llll. ela 
Escacla; com uma estação da E . ele F. ele S. Francisco, 
entre as est'tções ele Frecheil'as e Ribeirão, no kil. 78m,2t9. 
Tem agencia elo correio . 

ARIPIXUNA. Um elos quarteirões elo mun. ele San.ta t•em, 
no Esbaclo do Pará. 

ARIPUANÁ. Di st .. elo termo ele Borba no Es tado elo 
Amazonas . Tambem escrevem Anpuana.n. 

ARIPUANÁ. Ilhado Estado elo Amazonas, no rio Madeira. 
ARIPUANÁ. R io elo Es tado elo Amazonas, afl'. ela marg·em 

oriental elo rio Madeira, trib. elo Aru~zonas. << Seg-11e no rumo 
de S., ·~ão lat·go na foz como o Madeira. es~ re ita - se po~wo ~cima 
e vae com 110 a 120 metros a-té as cachoe1ras, que sao cmco e 
distam ela foz 2.20 kils . mais ou menos . Tem dilatado cürso o 
Aripuaná, que pode ser nav_egaclo durante oi·to me.zes elo anuo, 
no inverno por embarcaçoes que calarem 2m,50 . D1zem os 
n~lurae·s qn'e enconl•ram-se-lhe clil a~arlas campinas nas cabe
celras . De 30 kils. ele sua foz para ctma abundam as florestas 
ele arvores ele copahyba (Cupaife1'Cb officinc~lis). Na pal"te 
supet:iol' de se 11 curso ·te2m os índios Araras alg umas malocas, 
e asstm mais tres nações :&I iauarel.é-tapui , Anerá-tapui e 
Matanaú. Fica-lhe a foz de 300 kils . ela elo Made il·a (A Amazonia, 
por B . Caymari, José Gualdino e Domingos Olym pio) . O capitão-

tenente 1h•aujo Amazmas esceeve ,1riupaná. Affirmam praticos· 
elo rio Macleir·a não S2> ' o A.rip ttaná lão la t· go na foz como 
aquelle , que é ac ima da bocca·alguns kils. que elle a; larga e já 
pt'oximo á pl'imeim cac hoe iea é C[Lte estre ita. «O rio .·JYi}Jtta•td,, 
diz o conego Beruarelino ele SoLtza, la nça- se na margem 
clir. elo Madeira. Seg11e 110 l'llllilO ele S . e terá ele largura 
na fo1. 80 braçus po wo m üs ou menos; estreita tun pouco 
acima e vai com 50 a 60 bt•a~;as até ás sttas cacheeiras . 
que são cinco e distam ela foz 40 l e~· uas proximamen te . Este rio 
c~1rsa muito longe e pode se L' navegado , clut•a nte o inve rno, 
em barcos que demandem da oito a 10 palmos d'agua. Mais clar a, 
e ele melh or gosto C[lle a elo Made ira (cuj as aguas são barrenLas 
na parte superior e de um verde claro na inl'eriot· áquem elas 
cachoeil•as) é a agua ele<;te rio. Dizem os nat.uraes que ha 
extensascampina:s nas cabeceiras . As copahybeiras ab t1nclam 
nas margens eles te l'io ele se is leguas ela foz em di a nte» . 

ARIQUENA. Nação inclig . ela Munelurucania , no rio 
Madeira, ela crual pro vé m a pop ele At·areta ma. (Arauj o · 
Amazonas ) . · 

ARIQUINDÁ.. Cambôa uma milha ela foz elo rio Formos o, 
na margem au.stral, no Estado ele Pernambuco . Tem pouco 
mais ele quatro milhas ele extensão ao l' tuno SO . , termin ando 
no pol'to elo 1'ijolo, cerca ele tL·es kils . ao poente ela pov. ele 
Taman claré. Tem no começo ele HO a 120 metros ele la t' gura 
com uma profLtudiclade de 18 a 20 palmos ; pa ra dentro, porém 
estreita; sécca muito. 

ARIRÁ. Pat·a námirirn elo Estado do Amazonas, no rio 
Negr o, entre Moreira e 'l'homar (Souza Coelho. Relat. cit .) 
A~I~AMBA . Igarapé elo Es tado elo Par ::i., afl'. elo l'io 

Cumma, que o é elo Trombe ta~ (In f. elo Vig-ario ele Ob;clos) . 
ARIRANHA. Lago elo Estado elo Amar.onas , limite elo cli st. 

pohe1al ele Moreira, creaclo no r io Nen-ro entre Barcellos e 
1' homal' , o 

.fi.RIRANHA. Ribeirão elo Es tado ele Matto Grosso, aff. 
onental do Mirocncla, 66 k ils . abaixo ela Forquilha. 

ARIRANHA. Rib.eiro elo Estado ele Matto Grosso aff. esc1· · 
elo Nwac, entre as bocas dos afl'; . clirs. J acaré e Porteira . 

ARIRANHA. Sal to no rio hahy, Estado elo Pa1·aná. Fica 
entre as cachoeiras Pinclauba e o salto elo Ubá. 

ARIRANHAS. Rio elo !Tistaclo ele S . Paulo, no mun. ele 
S, João Baptista do Rio Verde . (Inf. loc .) 

ARIRANHAS. At•t•oio elo Estado elo R . G. elo Sul , aff. ela 
margem esq. elo rio Ut•uguay. 

ARIREAÇÚS. Tl'ibu elo T apayús que em 1773 habitava a 
aldeia eles te uH imo nome, hoje cidade de San·barem: na pr o v. 
elo Pa rá (8, Rod L·.igues. R-io Tap~jós . pag . 132) • 

ARIRIAIA . Mol'l·o elo Estado ele ·s. Paulo, no mun. ele 
Cananéa. (In f. loc .) Ha ainda ahi uma lagoa elo mesmo nome . 

ARIRIAIA . Rio elo Estado ele S. Paulo, fo rmado pelos rios 
Aril'ia ia- assú e mirim, navegaveis em ·toda sua exte nsão; faz 
bana no Mar Pequeno . Esse rio e seus tl'ibs. pres t01.m- se ao 
t1·ansporte elos procluctos que elema•tdam a vi !la ele Cana néa e a 
cidade ele Iguape . 

ARIRIÚ. Rio elo Estado ele Santa Catharin a, banha o mun. 
eleS . José e desagua na bahia do Desterro . Convém não con-· 
fundil-o com o Iri'"~Ít, que nasce perto elo mot·ro elo Cubatão, 
nomun. de Joinville, e desagua no ma r elo costão elo Iririú na 
bahia ele S. Franci;co . Alguns cha mam a este ultimo rio· 
tambem A rúí. e Arirití. co nlunclinclo- o com o primeiro e isso 
porque os ant1g·os povoadores t inb atm o mau vezo ele ir dando a; 
certo~ logttres nuvos os nomes el e otüros que ,i á conheciam, 
prmc1palmente quando ao vel-os recebiam impressão qne lhes 
r~cor~lava os an·ter tores. Segundo memol'ias ant1 gas amuos os 
r1os tiveram_ a mesma denominação ele Iririú, h i>je, por ém, ou 
po1· conupçao ela pala Vl' a ou pela necess idade ele ev t ~ a ~·-se a 
confusão, denomina-se J,·il"iú ao rio elo not•Le o Anrní. ao 
do sul. 

ARIRÓ. Log . elo Estado elo Rio ele Janeiro, uo 1nun. ele 
Angra elos Reis atravessado pelo rio ele seu nome . Ha 
a hi uma agenci~ ele r egis·tro. Foi sécle da freg . ela Conceição· 
da Ribeil'a ex- vi ela Lei P rov . . n. 8l5 ele 8 ele outubro de 
1885 . 

ARIRÓ. Serra na extt'ema elos Estados elo Rio ele Janeir e e-
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S. P aulo. Faz parte da Serra do Mar. Dá ori gem ao rio de seu 
nome, 

ARIRÓ. Rio do Estado do Rio de Janeiro, nasce na serra 
do se u nome e desagua na enseada de J ut·umirim . 

ARIRON, Serra secca e deserta, no mun. de Canindé• 
Estado elo Ceal'it (Pompêo. Ens. E . t . p. · 167) Corruptela ele 
a,.-if'i (palmeira, cocos schi~ophyll,, i\1. ), e que lLtteralmente 
significa - em nascimento, faze r nascer (B .. Caetano . Vccab. 
cit. p. 506) Pompêo no Dic . Top .. escreve Jhnron. 

ARIRY. Log. elo elist. de Bemfica no Estado elo Pará, 
com uma esc h. publ. d<'l 1nst . prtm . para o sexo mascu
lino, creada pela Lei Prov. n . 1. 05\J de 25 de junho de 
1881. 

ARIR Y. Rio do Estado do Pará, banha o dist . de Bem
fica . 

ARISCO. Log· . do Estado do Ce:.trá, a 35 kils. da cidade 
ele Gl'a nj a, att·avessado pela E. ele F. ele Camocilm a Sobral. 

ARITAGUÁ. Pov. do ITistado da Bahia, no mun, de Ilhéos, 
<i. margem dit·. elo t'io Itahipe (Inf. loc .) . Outros escrevem ilm· 
taguá. . 

ARITAIRY. (Rio de InaJá) Uma elas malocas da tribu Mun
durucús (B. Rodrigues, Rio Tai>a.Jós . :l8i5, p . 135) . 

ARITAPERA. Um dos quarteirões da parochia de Santa
r ém, no Estado do Pará . 

ARITICUM. Arroio do Estado do R . G. do Sul, aff . do rio 
Pardo. 

ARITIQUIBA. Rio elo Eslado de Sergipe, no mun. de 
Santa Luzia. 

ARITIS. 1'ribu indig. do Estado ele Matto Grosso ; hab ita 
dous aff:g . do Xingú acima da conf. des te com o Ronnro 
(Paula Castro. R clat. do Xin,q~~). 

ARIU. R io elo Estado de Santa Ca tharina . Vide 1ü·iriú. 

ARIUAÚ. Pov. do ITistado elo Amazonas; com uma esch. 
Publ.mixla, creacla pe la Lei Pt•ov . n, 746 ele 12 de maio de 
1887. 

ARIUAÚ. Fm·o no rio Solimões e Estaclo do Amazonas . 
E' tambem denomi•tado Ariua.1~-pua{& (furo do Ariuaú) e com 
mun ica com o rio Negro no tempo da c hei<~. . O Sr. Wil
kens de Mattos, no seu H.oteio·o, escreve A>·itu:llt~ ; O Sr. Costa 
Azevedo , em sua Ccwta. elo Rio Ama:::onas, rept·esenta esse fttro, 
mas com a denominação de Uariatl~ . O capitão-tenen~e Ama
zonas escreve Ua,•ia~~ e manda ver Gucwiba.. onde diz : « Canal 
que communica o Solimões com o r io Negro, seis legttas acima 
da sua foz». 

ARIUP ANÁ. Ribeit•o do Estado do Amazonas, a li'. da 
margem dir. do rio Madeil·a, entl'e Arare ta ma e o ribeiro A•· áras. 
O Dt· . Silva Coutinho e outros esct·evem Ariptman . No Dú11>·io 
do Dt·. F. J . de Lacerda lê-se .17·iopona . Baena e A. l'aujo Ama
zo nas escrevem AI'Üt]JCmci. O co nego André Fernandes de So ttza 
esct·eve Aripuana. 

ARMAÇÃO. Parochia do Estado de Santa Catharina, no 
mun. do Biguassít, na ponta de terra que te.n o mesmo 
nome e que fórma a entt·ada N. da hahia de Santa Catha
rina. A abolição do privilegio da pe;ca da balêa tirou a essa 
pov. toda a importancia. Foi pela Lei Prov. n. -168 de 
18 de a ~ril de 1859 desmembrada d<t freg , de S. Miguel .Para 
·con~ttt m· com o arraial dos Ganchos uma. freg. com a tnvo
caçau de N. S . da P illclade. Diocese de S. Sebast ião. Tendo a 
L~i P rov . n. 1092 de 5 ele a"'osto de 1886 supprimido o 
n}.un. de_ S. Miguel, cuj a séde foi transfericla para a vil! a de 
Btguassu, passou a fr eg·. da Armação a fazer parte elo mun. 
cles'sa vil la . Tem duas e~chs . pu l>lics. de inst. prim. 

ARMAÇÃO. Log. do Estado da Bahia na freg. de Itapoa.n 
e mun. da capital. Pesca ele charéo. 

ARMAÇÃO. Pov. do Estado do Rio de Janeiro, a seis kils. 
da mat•·iz da cidade ele Cabo Fl'io. Foi fttndacla em 1740, e é 
habi ada pOl' pescadores . 1'em uma esch. publ. de inst. 
prtm. ct•eaela por deliberação ele 5 de outubro de 1852 ; e 
uma ~apella da in vocação de Sam' Anna. 

ARMAÇÃO. Log . e morro do ) l:stado do Rio de J!!-neiro, 
nos arredores da cidade de Nyterot. Tem um estabeleCLm.ento 
Dyrotechnico de marinha e é deposito ele petrechos )Jelh cos. 

E' esse logar ass iJ? denominado pelos es tabelecimentos que 
outt·:ora te.ve par::- tnclust t·m da pesca e pt·eparo do azeite da 
bale1a . All1da ex1stem aht as grandes ca.ldeiras ondd se pre 
parava o aze1te . 

ARMAÇÃO . Pee1uena pov. do Estado de S . Paulo, na ilha 
de Santo 1\ mat•o, Jttnto d <t barra da Bertioga e em ft• etlte elo 
forte deste nome . 

ARMAÇÃO iliontanha do Estado ele S. Paulo, na ilha de 
Santo Amaro. 

ARMAÇÃO Ponta da costa do Estado de Santa Catharina . 
aoS . da ponta dos Trinta Reis. ' 

ARMAÇÃO (S<tcco da) . No littor al do Estado de Santa 
Catloat·i na , pro~imo a Bal'l'a do Norte, entre as pontas do 

. l\I' ta- ma ta e do Magalhães. « O Sacco da Armação, da ponta 
do 'l'ing11,.t pa•·a L. diz o Barão de 1'efl'é, é um ancoradour o 
espaço o, de bom fundo, e ab l'igado do NE. para os navios que 
est ive t·em a duas amarras ela capellf.l. da Pi~clade . Sahin do-se 
da Armação com destino á C;üeira é bom nunca passar para 
O. ela ilh a tirildit de San ta Cruz á Capellt visto ter- se 
ele dat• t•eqgttat•do ás Iages ata

0
"'adas da ponta do Curral. , 

Vide Planta Hydrographica ela ns ta e Por to de Santa Catha
rina, levantada por V. Hoon holtz ( lbd2). Segundo essa Planta 
tem a enseada on sacco da Armação uma pt•ofundidacle d'as-11a 
que val'la de quatro a clt1as braças, existin lo a maxtma 
sõmente a E. ela lin ha que u ne as duas pontas acima citadas . 

'ARMAÇÃO. Carrego do l!.:stado de iliinas Geraes, atravessa 
a cidade de l\lul'iahé e desagua no rio d ste nome . Dizem ser 
assim chamado porque, em outl'us tempos , havia proximo do 
logar em qne elle atra\'essa a principal rua dessa cidade, 
uma casa que não fo i acitbaela, ftcando simplesmente com a 
armação . 

ARMADA . P asso no rio Jaguarão, em ft·ente ao r incão do 
mesmo nome, no Estado do B .. G. do Sul. 

ARMADA. Passo no rio Camaquan, na estrada da Encru~· 
zilhada a P elo tas, no ills·tado elo R. G. do Sul 

ARMADIAS (Porto das) . Nome antigo do pot•to do Cuba
tão, substituido depois pelo de P orto ele Santa (Jruz, no Estado 
de S . Paulo. · 

ARMANDO . Ilha doE~ tado do E. Sa nto, no r io Doce, entre 
a pov . de Linha t•es e o porto elo Tatt't. 

ARMAZEM. Pequena pov. do Estado das Alagôas, na mar
gem esq. ~lo t'lO S . Ft~'t ncisco e do ri beiro das Cabaças , a 23 kils . 
NO . da c tclade do Pao de Assucar . « l~ste arraial, d iz Halt'elcl 
tem uma egreJa situada atrás de todas as casas da pov . n~ 
declive do morro; o numero das ca ·as é de 46 com 150 a 200 
habs. F6ra do arrai al, na praia, existe um rochedo de gra
nito q·1e pt·ojecta para denLro elo rio e se rve de encosta para 
as eru barcações que procuram o porto do Armazem : abai
xo e proximo a este , entra o riacho do Armazem óu das 
Cabaças, como é denominado nas suas cabeceiras)), 

ARMAZEM. Igarapé do Estado do Pará, na ilha lVIa rajó : 
ban ha o mun . de Ponta de Ped ras e elesagua no rio Marajó-assú 
(Inf. loc . ). 

ARMAZEM. Riacho do Estado das Alagôas, ban ha a pov. 
do seu nome e desagaa na margem esq . do rio S. F1•anctsco •. 
E' denominado das Cabaças nas suas cabeceir as (Halfeld). 

ARMAZEM. Rio do Estado ela Bahia, banha a ilba de !tapa
rica e de~ag <.ta no mar. 

AEMAZEM. Rio do Estado de Santa Catharina, aff. da 
margem dir. do rio das Palmeiras, t ib . do Tuba rão . 

ARMAZEM. Lago do Estado de Santa Catharina, tambem 
conhecido pelo nome de Garop:lba do Sul. Acha-se ao poente da 
lagoa do (Jamacho; tem uma extensão de quatro lols.de compn
mento e tres ele largura. 

ARMAZEM. Lagoa do Estado do R . G. do Sul. Sangra ao 
N. na lagôa de Tramandahy e a.o S. na do Firmiano. 

ARMENIA . Lagoa na cidade ele S. José do Taquary, no 
Estado do R. G. elo Sul. 

ARMINIO. Pot•to do Estado do Pará, no rio Tocantins : 
Nelfe desagua um igat>apé do mesmo nome . 

ARNEIROZ. V illa e m un . do Esta do do Cear á, na com . de 
Inhamuns, á margem esq. do l' io J aguaribe. F oi. um aldeamenlo 
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dos inclios JLtcás em 1727 . Sua egreja matri r. tGcr, a invooação 
ele N. S . ela Paz e depende ela diocese elo Cea,:ú . Sobre a data 
em que foi elevnda a parochia as opiniões são contt"acl ictorias . 
Assim o R elc.t . da Repar~ição de Esta tís t ica di~ que '~ elevação 
a essa categoria fo i determin ada pela Pl'ovisão de i3 de março 
de 178<1; o ftnado senador Pompêo diz qne foi por Provisão el e 13 
ele novembro ele 1783 tendo a inauguração lido Jogar a 13 ele 
março do anno seguinte; o Sr . J . Brí gida elos Santos diz que 
foi por Provisão cb 13 ele novembro ele ·1785. Foi Ct"eada villa 
por Lei Prov . n. 1128 de 21 ele novembt·o ele 1864. O Sr. J. 
Brigiclo elos Santos d iz que a 28 cl" se tem bt·o ele 1765 o gover
n ador de Pel'nambuco mandara er igil' em vi !la , com a denomi 
n ação de Arnciroz, a aldeia elos inclios Jucás . 'l'em tre~ eschs~ 
publs . Lle inst. prim . , et•eaclas pel as Lms Provs ._n s . 2o l ele b 
ele noYembr o ele 1842, 695 ele 3 ele novemb1·o ele 1So4 e 1938 de 5 
ele agosto ele 1881. Agencia elo correio. O mnn., a lém da. J~a t·o 
chia ela l"illa. compt·eh encle ma1s a ele N . S. ela Conce1ça~ elo 
Cococy. Sobre.limi les vide : Leis Provs . ns . 8H ele 25 ele agos to 
de 1857: 935 de 9 ele agosto de 1860; 1132 ele 2-l ele nove mbro ele 
1864 : 1733 ele 25 ele agosto ele 18i6 (a rt. III); 1946 ele 25 de 
a.,.oslo ele 1881; n. 2021 de 16 ele setembro 1882 . A pop. ela freg . 
d~ Arneiroz é ele cinco a seis mi I habs . Comprehencle o JlO'' . 
Bebedouro com uma capella ela invocação ele N. S . do Pa·trocinio. 
No mun. existem mais ele 50 açudes . 

ARNESTO. Vide Tr.~nq~!e do A1·1wsto. 

ARNIPÓ. São ass im denominados clous riachos elo E stado 
da Bahia , afl"s . ela marge m clit•. elo r io S. Francisco; clesaguam 
acima da cachoeira ele Roclellas (Ha!felcl). 

ARNOBIO. (Santo) l\Ior ro no mtm. ele S . Ficlelis e Estado 
elo Rio ele J aneit·o. 

AROABA. P,io elo Estado elo E . Santo, nasce na f reg. do 
Queimado , mun. ela capital e clesa gua n o rio Santa Maria . 

ARO AQUI. Naçã0 inclig· . ela Muncluruca n ia , nos rios Ane
u ene e Hiauapil'i, da qual pt·ovêm a pop. ele Jahú. E' guet'reira e 
antL"opoph aga e não se disforma pal'a distinguir-se . Com ella e 
a 'l'urnmá se fundou a primeira pov. elo Rio Negro, n as imme
cl i ações ele Ai lll'im (Capitão- tenente Amazonas) . Esct·evem 
tam bem Anwhy e Ar·uaq~1is . «Os Aruaquis, diz o Sr . Barbos a 
H.oclri.,.LLeS . forma?am outr'ora uma tl'ibu numero sa , que se 
estencfL. d·esde o rio Uat umá até a rio Negro , porém subcliviclio
se e formon a tri bu hoje elos Pariquis e Uasahys , mais conhe
cidos por YauaptJ ry.>, nome que ~iram elo rio pelo qual cleocem ao 
rio Negr·o . Subdividida a tl'il.Jl.l, tomou-se esta perseguidora das 
outras. Hoje muiLo di zimada, vive quasi civili>acla, r estando 
p oucos em estado sel vag-em n a5 cabeceiras do rio Uatumá . Em 
geral a nela m nús, com o cueyu, que é um :1 facha ele cinco palmos 
ele compr ido com um ele la rg ura, tec ida de a lgodão, tinta ele 
urucú, com franj as de pennas elo corpo ela arara vermelh a . Nas 
festas ornam a ·cabeça com o saquiuchy de pe nnas de cauda ela 
ai:ara, levantadas , sahindo ele um a tes~eit·a ele pennas ele gavtão. 
Usam brincos, a que chamam q~tena nhy, feitos ele p3nnas de 
·bucano ; de pu l~eiras justas ele pennas brancas, r·ocó , e ele ligas, 
n ·?qw!•·y, tecidas de algodão, \t tltas de urucú . Por n.~mas usam 
cuidar·us, f.; ibos de n<m rc~plrang·~, chatos e esqumaclos, d 
m~tJ'UC~í., da mesma madeira . term inados em lanças e ornaclós 
n a ex.t t·em idade cpposta co n1 duas pennn.s ela cauda ele a1·ara, 
p a ra a!t;ig,ü· a pontnyia ; rle a ~c:os , beué, e flechas . Usam tambem 
o manctlJeda, que s>1o facas fe1tas ele den t~s ele ammaes . Como 
orna to fu1·am a separação elas narinas, e pelo fu t·o passam duas 
pennas ele tuca no . São muito tt·igueiros , fe tos, reforçado;; e de 
es tatura regular. As Ln ulher es, feias em geral, com o ros to feito 
como por um só mo lde, anelam t.am bem nuas, com uma t ang·a 
pequena e quadrada, feita ele algodão ~ seme 1~tes de ua1J uhy, 
,;c>m uma te~teira de pennas ele papagaw e Ja pu , e de collare_s, 
pulse iras e ligas feitas ela mesma ~emente . Os Aruaqu1s sao 
polygamos, e para o casamento nao h.a ceremoma propt•Ja . 
Obtido o consentimento elos pa1s, o no1 v o prepat·a r oça para 
sustento da mulher , e os pais os a rranjos domesticos, como 
:panellas, tipi t.ys , igaca.nas, etc .. . Descrevo estas d uas tt·tbus 
JUntas (Ar uaqui s e Partqnts) l?ara se poder comparar os costu 
mes e vêr a cliff'ere nça que hoj e as separa, quando os Arua~ms 
tiYeram o mesmo clialecto, usos e costumes que os P anqms, o 
que com a separação m odificaram . Pelos vocabularios, que 
e"hibi na _E,_posição AnthropologtCa , ve r:-se-ha. qne, emqu an~o 
os Aruaqu1s conservavam a sua pronunCia asp1racla, os ParJ
quis a tornava m guttural. Já vimos a modificação nos trajes 
e a rmas; agora vejamos na ceremonia festiYa qtte fazem peJa 
morte ele algum eles seus . 'ranto uns como outr os aclopb am 

a crem<l,L)ão elos carlavet·es. Os Aruaquis , depois ele queimarem os 
caclaYeres, calcinam os ossos, e guarclam-n'os em casa em um 
W'1Í. Durante esta ceremonia dansam e cantam em roda ela 
fog-ueiL·a. Calcinados os ossos e gua rda dos , segue-se o preparo 
elo caohiry, o que dura a lguns dias. Preparada esta especie ele 
aguardente, ret ine-se novamente a população ela maloca, e 
fazem e ntão a festa . Começa ella l'ecluzindo-se os ossos a pó, e, 
depois ele mi s turado este com a tinta do tn•ucú; depositada em 
uma igaçaua, forma-se a clansa em torno a es ta . A' medida 
que cantam e clansam , vão molh ando as mãos no liquido e com 
elle se pintando, intenompenclo- se só o. dansa pelas libações ele 
cachiry . Quando só resta u1ua peque11n. quacticlacle no fundo da 
igaçana, vasam o r esto para pequenos potes de gargalo , e os 
enterram sem ceremQnial a lgum em lagares proprios. Com isto 
finda-se o f uneral. . . Os Aru aquis misturam á tinta com que 
s~ pintam, oyó elos ossos ; os PariqtLis só se J?intam. Aquelles. 
tem cemtten o; es·tes enterram .os ossos calctnaclos em casa, 
porém ambos ainda conservam o uso elo fogo para consumit· os 
seus mor Los». 

ARÔCA. Lagôa elo Es·taclo ele Pernambuco, no mun. ele 
P ajehíL ele Flores. 

AROEIRA. Log. elo Estado do R . G. elo No t·te, no mun . ele 
Mossoró (In f. loc.) . 

AROEIRA. Pov. elo Estado ela Bahia, á margem esq. elo 
rio S . Ft•ancisco, entre Barra do Rio Gra nde e ChiqtLe-Chique , 
proxima ao pov, ela Lftgôa ela Onça. 

AROEIRA . Log . elo Es tado de Minas Get•aes, n a freg . elo 
Bom Despacho e num. ele Inhauma . 

AROEIRA . Serro ta elo Esta do elo Ceará, na f 1·eg . ela Im
p era tri 7. . E' secr.a e pedregosa . 

AROEIRA . Ilha com ~wicla e ele pouca importancia , s i·tuac~a 
no grupo em frente á matriz ela ilh a elo Governador, na hah1a 
do Rio ele Janeiro. 

AROEI RA . Riacho do Es tado elo Ceará, banha o mu1L elo 
Espit'lto Santo e clesagua no rio Banabu:ihú. 

AROEIRA. Rio elo Es tado ela Bahia, no prolongamento ela 
E. de P. ela Bahia ao S . Ft·anci.sco . 

AROEIRA. Corregos (~res) elo E stado ele Goyaz, banham o 
mun. ele Santa Luzi ~. e d eaaguam, um no ribeirão do Alagado, 
outro no ribeirão Jacobina, e o outro no ribeit'ão Vermelho 
(Inf. loc.). 

AROEIR AS. PoY . elo Estado ele Sergipe, no mun . ele Villa 
Nova; com duas eschs. publs. ele inst. prim. , creaclas pelas 
Leis Provs. ns . 1131. ele 1.8 ele março ele 1880 e 1201. ele 12 ele 
maio de 1.881. 

AROEIRAS . Pov. no termo ele Caeleté elo EsLaclo ela Ba
hia, na sena elo seu nome; com uma escb . publ. ele ins t. prim., 
creacla pela Lei Prov. n . 2063 ele 6 ele agosto elo 1880 . 

AROEIRAS. Lo.,.. elo Estado Llo Rio ele Janeiro, na Ilha 
Granel~, e mun de Angra âos R eis . 

AROEIRAS. Uma elas nascentes elo corrego S. Domingos, 
· aff . ela margem escr. elo rio Ver~e, no Estado ela Bahia, a 14 

kils . elo Gen·tio (Paulo ele Frontm). 
ARONY . Rio a fl:". ela marge m clir . elo Urtl guay; banha o 

teni tol'io contestado pe.los Estaclos elo Paran(, e Santa Catha
rina. 

AROUCHA. Igarapé elo Es tado do Maranhão , nas divisas de 
Sanbo An t0nio e Alm as da com . ele Alcantara . (Lei n. 1385 ele 
i7 ele maio 1886) . 

AROUCHE. Log. elo Estado de S . Paulo, no mun. ela capi
tal. E;-:1sie aln um hospital , cujos trabalhos foram iniciados em 
f.e. veren·o ele 1881. pela administração da Santa Casa ela capi·tal. 
]~ ele vastas proporções, achando- se nelle incluiclo um internato 
para a educação ele expostos e ingen,ws . Até 1882 tinha- se cUs
pendido nas obr·as cerca de 390 contos , os quaes, na mót• parte, 
foram aclquil'iclos por don at ivos . 

ARPOADOR. Ponta no littora l elo mun . ele Ca bo Frio elo 
Estado elo Rio ele Janeiro, entre a ponta da Pedra P1·eta e a elo 
Campinho. 

AR'POADOR. Ilha no li ttoral elo E stado elo Rio ele Janeiro, 
defronte ela enseada da Praia da F'reguezia , que fica na Ilh a 
Grande . 
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ARPOADOR . Praia no Di5t . Federal. Pt•ende-se ás da Res
tinga e da Copacabana. 

ARRAIA. Igarapé elo Esl:J.do do .'uuazonas, alf. do t•i o Ta
cutú; nos tet'l'enos q1te confinam com a Guyana Ingleza . 

ARRAIA. Igara pé elo E'taelo elo Am azonas afl:'. da ma rg·em 
el ir. elo rio Negro, em Tauapessassü. 

ARRAIA. Igarapá do Estado elo Pará, no mun . de lliacapá . 
ARRAIAL P ov . do Estado do Marf}nhão, na costa S . ela 

ilha eleS . Luiz, aO. da ponta Jupary. El banhaclapelas aguas 
ela bahia a que d{~ o nom e e que fica entre o contmente e o S. 
cl'aquella ilha . · 

ARRAIAL. (S . João do) Antigo elist. do mun. ela ImperaLriz 
uo Estado elo Cear~ . .l!'oi elevado a parochia com a denomina 
ção de S. João ela Imperatriz pela Lei P rov . n . 2H2 de 15 de 
dezembro de 1885 . Foi incorporado ao mun . de . Francisco 
pela portaria de 17 ele abril elo 189J . Foi elevada a cathegoria 
ele villa pelo Dec. n. 34 de 1 de agosto ele 1890, que incorpo
rou o seu mu n. ao ·te rmo e com . de S . Francisco .. Insta llad ::~ a 
19 ck agosto de 1890. 

ARRAIAL. Pov. do Estado de Pernambuco, na pat•ocbi a de 
N . S. da Saucle do Poço ela Panella; com uma esch. pubi . ele 
inst . pr im., m·eacla pela Lei Prov. n. 1040 ele 22 de abril ele 
1872 

ARRAIAL. Pequeno pov. do Estado da B~hia, no mun . de 
Pilão Arcado, na margem esq . do rio S . Fr~ncisco; com uma 
esch . publ . de inst . prim , 

ARRAIAL. Log . elo Estado de S . Paulo, no mun . ele Bra
gança. 

ARRAIAL. Log. no mun . de Itajahy do Estado de Santa 
Catharina . 

ARRAIAL. Estação da E. de F. do Recife ao Limoeiro , no 
Estado ele Pernambuco, entre. Encruzi lhada e Macacos . 

ARRAI AL . Ilh a do Estado da Ba hia, no rio S . Francisco, 
n0 mnn . de Pilão At·cado. 

ARRAIAL . Enseada no Estado do Maranh ão, entre o con
t inente e o S. da ilha de S. Lui z. P ouco mais a E. denomina-se 
Bahia ele Tibi•·y por causa do igarapé do mesmo nome qtte ahi 
desagu<t, Neste logar costuma m tran~~ta r os igar ités que vão e 
vêm das villas do I usar10 e Jcatu . I em cerca de 20 lu1s . de 
comprimento ela pont:t de Guarapirauga á fozdo ri o ~losq ni lo, 
e ·11na sua maior l a1•g ura . Desta enseada, d1 z o pt·attco Pb l
lippe, sabe o canal ou l'io do i\Ios'!ui to que vai dar em um outro 
de maior l argura, den:>m tn ado- 1'10 das Saltnas. 

ARRAIAL. Irtar apé elo Estado do Par á; desagua na margem 
esq . do do Capi~1, entre os igarapés Goiabal Qtti audeua . 

ARRAIAL . R iacho do Es tado do i\l a1·anhão, no mun . do 
Br ejo: (In L loc .) 

ARRAIAL. Rio do Estado do Pia uhy, banh n. o mun. de 
S.Gonça lo ela Rege neração e desagna no Canindé . 

ARRAIAL. Riacho do Estado do Ceará, no mun. ele Russas . 
ARRAIAL. Rio elo Estado elo Par:mà; banl1a o mnn. de 

Guaratubt e clesa"'ua no rio Cnbatão- Gt·ancle, tl'ib . ela bahia 
daquelle nome (Inf . lo c.) 

ARRAIAL. Rio do Estado do Paraná, aff. elo rio Negro, 
que o e do Iguassú . 

ARRAIAL. R io do Estado de San ta C:ühal'ina, aff. da mar
gem esc[. do rio Itajahy- ass1'1 , acima ela foz elo Luiz Al,es . 

ARRAIAL. Co rrego elo Estado ele i\linas Get·aes , na sécle d't 
freg. de r . S. das Dures elo Campo Fo rmoso . Tem U llllJ. ponte 
na· passagem par.\ o Ba irro Alto. 

AP,RAIAL. Corre~o elo Estado de :Minas Ge t·aes , banha o 
mun. do Carmo ela Bagagem e desagua no rio P et•dizes. 

ARRAIAL. Nome de uma estrada que li ga S. José ~los 
Pinhaes á cidade de nlorretes; no Estado elo Paraná. 

ARRAIAL DA CANÔA. Pov. do Estado elo P arahyb;t elo 
Norte, no mun . do Pianco, pt·oxtmo do r to deste nome . 

ARRAIAL DA IGREJA NOVA Nome pelo qual er « out(ora 
conhecida a actua1 cidade ele Barbacena, no Estado de :i\! mas, 
Geraes . 

ARRAIAL DE B AIXO. Log . no mun. de Diamanlina cl_o 

Estado de ~I i nas Geraes; com uma tlsch. publ. de inst. prim .. 
ct·eaela pela Lei Prov. n. 3.217 de 11 ele outubt•o ele 188-!. · 

ARRAIAL DO BREJO. Pov . do Estado do Rio de Janeh'o. 
no mn11. d~ Maxambomba ; com uma e. c h. d iust . prim., cre.:. 
ada pela Lei Pt·ov . n . 1553 de ·1870 . 

ARRAIAL DO CABO . Pov. do Estado do Rio de Janei ro 
no mu1t. de Cabo Frio ; com uma esc h . publ . de inst . pt·im. ~ 
creacla. pela Lei Prov. n . 29 de 185-1. 

ARRAIAL DOS BIBLIAS. Log. elo DisL Federal. na ft·eg . 
de In haúma, en tt·e Piedade e Cascaclura . · 

ARRAIAL DOS FRADES. Parochia do Estado do Rio ele 
Janeiro, no mun. Lle Macabé . Orago N . S . ela Conceição e di
ocese de S. SebasLião do Rio de Janeir . Segundo o H.elat . elo 
Visconde ele Prados, occupa essa pl rochia uma superficie ele 
588.000 kils . quaclt·aclos e Linha nma pop . ele 2.000 habs . Tem 
duas eschs . publs. de inst. pt·iln . 

ARRAI AL DOS LEMES. Ater rado formado pelos I rimei
ros naveganles de Cuyab:J, no local chamado hoje B ananal 
(B . ele i\Ielgaço) . 

ARRAIAL DOS PALMARES . Era assim antigamente da
nominada a acLual cidade de Atalaia elo Estado das Alagoas. 

ARRAI AL DOS SAPOS. Log. elo Estado do Rio de Janeit·o 
ctlt'ca de dois kils da cicbde do Parahyba do Sul. SegtUul~ 
comm unicayão feita, em 30 de junho de 1887, pelo Pres iden~ e 
da Camara i\Iunicipal cless;t cidade, ex iste perto desse at•t•a ia l 
uma fo nte ele agua fenea e gazosa. 

ARRAIAL DO VIDEO. P ov . elo Estado elo Ceará. no mnn . 
de Santa Quiter ia, na set'l' a dos i\Iattinhos. · 

ARRAIAL NOVO. -~ntigo cmato do Estaclo ele Minas Get•aes. 
Pertenc?. u à parochia de Santo Anton io elos Patos em virlucle 
do art. XVI da Lei Prov . n . 472 de 31 de maio de 1850, á ele S . 
F rancisco elas Chagas de Campo Gt·ande e mun . do Arax<í p ~ lo 
§ II a r L. III cht ele n. 654 de 17 de junho ele 1853 ; n.o muu . ele 
Campo Gran de pela de n . 999 ele 3J de junho de 1859 ; e ao ele 
Patos pelo § III ar L I da de n . 171:3 de 5 de outubro de 1870. 
Fo i sede ela f t•eg. de Campo Grande pelo al't . III da Lei Prov . 
n. 17 13. Com a res laut·açii.o cht vi !la d Campo Grande, pasou 
a set• parochia desse mun. em virtude da L~ i Pt· v. ns . 2032 
de 1 de dezembt'J ele 1873 . Finalmente. a Lei Prol'. n . 2306 
cl~ 11 de jnfho ele 187G, em seu at· t . I rr ,· transl'et-io a séde da 
v dia de Campo Gt·ande pa 1· a o a rr,Lial do Car mo do Art·aial 
Novo, que passou a denom inat·-se - Villa do Carmo do Parn.
nahyba. - Diocese de Goyaz. O mttn . que tem o nome de Carmo 
do Paranahyba , compõe-se das pa rochia~ de N. S. elo Carmo 
do Arra ia l NoYo e S. Fra ncisca das Chagas de Campo 
Gt·an de . 'l'em duas eschs . pitbls. ele inst. pt·im., das qnaes 
a elo ~xo f m i oi no, ct·eada pela L c i P I'O I'·· n . 1876 de 15 d~ 
jttlho de 187.2. 

ARRAIAL NOVO. At'l'aia l elo Estado ele i\lin as C+eraes . no 
mun. de i\Iarianna, sepa t•ado da freg . do F urquim p?la 'ca
cboeirct do Fundão. Tem uma vasta e nova capella . 

ARRAIAL NOVO. Dist. da l'l'eg . de N . S . elo Por to de 
Guanbães no Estado de :.\li nas Geraes ; com uma esc h . publ. ele 
i nst. prim . , creaela pela Lei P ro v. n. 2012 de 25 el e se
·tembro de 1882, que passou a set· mixta pelo art . I § Iri 
da de n. 3 115 de 6 de outubro de 1883 . 

ARRAIAL NOVO DE SANT'Al\TNA. Bair ro do Estado do 
S . Paulo, em Batataes; com uma. esch . publ. de inst. prim. 

ARRAIAL QUEIMADO. Assim denominava -se a actual 
vi lla Bocayuva, no i!:staclo elo Paraná, antes elo Dec. de 11 de 
ja.neit·o ele 1890. 

ARRAIAL VELHO. Lon- . do E>ladoda Bahia, no mun. do 
Remanso, :i mar"'em esq . 

0 
do l'io S. Francisco . Tem uma 

pequena capelltt (flalf,•ld) . 
ARRAIAL VELHO . Pov . do E<õlado de Mi nas Ge,·aes, ne 

mun . elo Sabara, á marge m clit· . do rio elas Velhas . 
ARRAIAL VELHO. Pov . do Estado ele Goyaz, no termo 

da Formosa, a 90 ki ~ s . el<~. citl<tde deste nom 2. 
ARRAIAL VELHO . Log . elo Estad o de i\:lat to Grosso, á 

marge m do Arinos, entre o l'io dos P aLos e a barm elo Stimiclouro 
(Chand less) . 

ARRAIAL VELHO . :.\Iorro do Estado ele liia LLo Gt·osso, no 
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mun . elo Diamantino. Jun to a elle tem orio-<:nt o ribeirão 
<l' Agua Fria, aJT. elo rio Preto, que o é elo Ar i~ os . 

ARRAIAL VELHO. Pon ta na cosia elo msLaclo elo Parahyba 
do lol'te. «Com pouco mais ele legua elo Cabo Branco, por 
14 SE., . vê- se, diz o general Beaurep:üt·e Ro il a n , a ponta 
elo Anaral Velho, sobrancei ro á qual se nota um outeiro 
com a. egreja ele N. S. ela Penha; e é na enseada que 
forma m es·tas duas pontas que está o pov . el a Penha . » 
(Ms) . 

ARRAIAL VERMELHO. Log. elo l]]staclo ele Minas Gera.es• 
n<~. freg . elo Ca ratinga e mun. ele Manhuassú. 

ARRAIAS. Villa e mun . elo J!; staclo ele Goyaz, na com . elo 
Rio Paranan, a 706 kils. ela capilal , a 139 ela Palma, a 
,16 elo Mor ro elo Chapéo e a 132 de S . Dom ingos ; junto á 
maraem esq . elo corrego d' At•raias, em uma collina ela serra. 
Min~it·a. Clima sadio . Criação ele gado vaccum . Entretem 
grande cornmerc io com a Bahia . « A villa está assente, diz 
Saint A.clo lphe, na margem elo ribeiro Arr ayas, afl'. elo rio 
ela Palma. Este ribeiro t< urifero fo i descoberto em 1740; no 
anno segu in te, o governaclo1' ela capitania, D. Luiz Mascare
nhas, fez pr oceder em sua presença ao alin hamento elas ru as 
duma pov ., a que deu o nome ele Arrayas, elo qual se de
rivou o elo ribe iro qne por ella passa e s~· vae lançar no 
rio Maranhão ... l]]m 1790, ~enilo governador da Prov. 
'l'ristão ela Cunha de Menezes, clesC'JlJI'io- se ao pé cl'Arrayas 
um a nova mina ele ouro, cuja côr p::u·cla tit·ava a p1·eto, o 
que fe7. que se désse a esta mina o nome de D~scobe>·tcb 
de Ch~ro P1·eto . Com efl'eito esle ouro muito bom, não ob
stante aquella côr pal'ticular, era alli ·~ão abttnclante que 
dizem ter os mora.clol'es, em uma só no ite, subtrahiclo illi
cita mente a q1\antidade de ~res arrobas . » O padre Silv a e 
Souza em sua 11! emoricG do Desoob>·imento da Capitanicb ele 
GoycM (1812) diz a respeito ele Arraias o seg-umte; « Ar
r o.ial pequeno, rico em seu principio, pelo descobrimento 
elo ouro pôclre. Foi ass im chamado ch abuncl a ncia des te 
pesr.aclo que ex iste no seu ribeirão, que ent ra no Palma e foi 
descober to em 1740. O s,•. D. Luiz ele Mascarenhas as
sis·tiu á st1a r epar tição e alinhou as suas rnas. l]]stá siL :1o.clo 
a 12.o 42'. » Monse nh or Pizarro, em suas Nlems . Historicas, fal 
lanclo fle Tl'istào ela Cunha Mene~es diz te r-se descober to no 
tempo desse governador « a riqueza ele Arra ias, qtle se deno
minou D e$coberta elo Oa·r0-2JOcl?·e porset• de má cô r e denegrido 
e que alli se consm·vava llltma segunda formação em ·ten·as já 
lav radas, e em veeiros de crystal, que prol'unclamen te at l'aves
savam a p issarra; nelle houveram bateadas de 60 oitavas, e 
.calculou-se em tres arrobas ele ouro o ext rah iclo numa noite 
pelos trabalhadores in~urgentes "· Cunha :r11attos, que ah i esteve 
-em 16 de ma io ele 1823 diz no V . I elo seu ltcnenwia : « l~s te 
al'l'aial, situado no meio de aspe ras monlanh a~, no fundo de 
uma coYa junto á margem esq . elo corrego R ico , tem 90 casas 
todas baixas e pela maior parte m altra~aclas , dispostas em um a 
vasla pra,ça, e lres ruas cheias ele pedras soltas; a Egreja Matriz 
de N. S. elos Reme di os com tres i ndeceu tiss imos a ltar es; a 
Egreja de N. S. elo Rosa rio elos Homens Pretos ; e estão, sem a 
mais pequena somi.Jra de necessidade, constnündo on Lra Igreja 
·de N. S . da Conceição pat•a Hcar talvez ·tão maltratada como as 
primeiras. A agua que desce elas monta nh as, que ficam a Lés te 
·do arraial, é em tanta qua nticla,cle que corre pelas ruas , e apezar 
disso as poucas l'amilias qtte ele ordin a l'i o aqui existem , e ntre
.gues á mais pet·fei ta ociosidade, n5o têm ao menos horta liça 
para comerem . , Foi elevada ::\. ca~egot·ia de vi l! a pe la Re3. 
elo Consel ho do Governo de 1 de a bnl ele 1833, tendo s1do w s
tallaela em 3 ele fever eiro ele 1834 . Foi sett muu . incorporado á 
;:om . de Cavalcantep•lo art. I §Vcla. LeiPt•ov. n. i9de 6cle 
j ulb o ele 1850 . Transferida sua séde pl<ra o a r:aial de Santo 
Antonio do Morro do Chapéo, com a clenonunaçao ele TT1lla de 
1llante Aleg1•e pela.Lei Prov . n. 12 ele 31deJu lh o de 185Z, clls
posição essa r1ue foi revoga da pelas Leis Provs . n . 5 ele 2 ele 
agosto de 1853 n. 338 ele 31 de jull1o cle 1861. In cor porada á com. 
do Rio Parauá pelo a r t. IV da l.ei Pro v. n. 370 ele 10 ele setem
bro ele 1870 e art . I ela ele n. 491 ele 29 de julho de 1872 . Sua 
egreja matriz tem a invocação ele N. S . elos Remedios e depende 
c~a cliocesse ele Goyaz . Foi creacla p1.r ochia ele natureza _coll a 
tlVa pelo art. I cl <~. Lei Pro v. n. 14 ele 23 ele JUlho ele 183::~ . Seu 
mu n. comprehencl ia , além ela parochia ela villa , mais a ele 
Santo An tonio elo Mort'O elo Ch apéo, que a Lei Prov. n. 565 de 
25 c~e julho ele ·1876 elevon á ca tegoria de villa com l< clenomi
naçao de Villa do Pw-anM~ e que até 1882 não havia ainda sido 
lDStallacla . [!]' ligad a ·a Cavalcante por uma. estrada.., at.rayessa· 

da pelos rios Bezel'l'a e das Almas . T em duas escbs . publs . ele 
ins ·~ . prim., Agenci a do correio. Sobre sLtas d ivisas vide: a1·t .. 
II clM Leis Pt•ovs. n. 9 e 13 ele 1 ele agosto ele 184.2: art . II ela 
de n. 9 ele 23 de nove mbt•0 ele 1855 j n . 760 ele J6 de out.ub1•0 ele 
1886 . O mun . é regado pelos rios Manso, Montes Claros, Bezerra, 
Bonito, Machado, Palmat, Mosquito, S . Francisco, Arraias e 
outros. 

ARRAIAS. Log . no mun. de Mazag-ão elo Estado d o Parà. 
ARRAIAS . Ilh as (tres) no r io l\1a.cleil'a, proximas (cerca de 

seis kil s.J ao rio rle que tomam o nome; no mstac1o do Amazonas . 
ARRAIAS . Ilha elo l]]st'aclo elo Pará ; na foz elo Amazonas 

(Baena). 
ARRAIAS. Ilha elo EsLado do Rio ele Janeiro, na bahia 

ele Angra dos Reis. 
ARRAIAS. Rio elo Estado do Amazonl<s, afl'. da margem 

esq. do Maclen·a , abauo elo Gi-Paran ~.. « Dista ela ilha el os 
Muras 22 leg-uas » . 

ARRAIAS. Tgar a,pé do l]] sLado elo Maranhão all'. elo .rio 
Graja h ú, tl'ib. elo Mearlm. ' 

ARRAIAS. Rio elo Estado ele Goyaz , nasce na serra Mi
neil'a, ba nh a a ' 'illa do seu nome e clesagua no rio ela Palma,, 
aif. elo P<tranan . 

ARRAIOLLOS. Parocbia elo Estado elo Pat•á, no mun . ele 
Gurupá; na mar·gem esq. elo rio Tauaré , sobre uma collina, 
27 kils . ela foz elo mesmo rio, que desagua no fnrJ ele Al'l'a iollos a 
529 kils . ela capital. Orago N. S. do Rosario, e diocese ele Be lé~ . 
Sobre esta pov . diz o Padre lVl. Ayres de Casal, em S'la ChOI'O
gntph·ia B•·cbs?.liocb : « Villa pequena e vistosa, sobr e · uma 
coll in a jun to á margem orienta l, cin co leguas ac ima da em l,oca
clnra. elo rio Aram ucú: tem dons grandes terreiros con~ a]auma 
f6rml<. ele praças e uma gra nde Matriz dedi ca da a N. S. do 
Hos~r!o. Seus bahs. são ag1·icultores e pescadot•es . A agua do 
rw .e fr ta e. c t·ystallin a . » O coronel Jg-naci o Accioli ele Cer
que1ra e S1!va, em sua Chor~g··aphia Pw·cGcnse, ass im se ex
pres.sa : «. V1lla meelran~ e v 1s·~osamente situada junto a uma 
collma,c1ncoleguas acrma da foz in fe ria~· elo lago 'l'uberê, e na 
mar;~em oriental elo mesmo lago , CUJ<l foz cli st~t nove Jeauas 
elo Gurupá pela elirecção ele oeste, corrend o a costa elo A~na
zonas se mpt·e ao Norclesle até Illticapa . l]]sta villa co nsta da 
43G habs . pela maior parte ind ios , e a l~g-rej a Mat1· iz tem por 
orago N. S . elo Rosario. Anoz, algodão, mandioca e cacáo são 
os se us ge neros ele industri a ag·ri cola. As margens desse lago 
a que tambem chamam rio Ar amucú, apresenlam bellas cam ~ 
piuas, porém desertas ; as aguas são ala ra.3 e ft·ias, e a fl'onclo
si clade elas ar1•ores,.nos inte t·va ll~s que deixam _vêr <ts campinas , 
fó rma uma y1sta prttoresca . » Em seu E1}saw Choro.r;, .. aphico 
sob,·e o Para, dtz o ·tenenle- co l'onel Lacl 1slao Monteiro Baena: 
« Vill a funda da na margem oriental elo ri o 'l'oceé sobre urna 
collina jacente cinco leguas acima ela boca elo mesn1o rio, o qual 
defi ne na aba sep-tentnonal elo Amazonas. E lle é estreito : mas 
ala rga-se em d iversas partes : o. a r voredo elas sttas margens é 
Ol' :1 es pesso, ora aberto; dá grata so mbra aos vianclanLes ele 
quando em qnanclo ,.e na mesma alte t·n ativa deixa ver campos , 
lag-os, varzease colhn as abasta das em arvores de v1stosa grenh a . 
Defronte ela sua boca existe uma ilha chamada do Gommcmdahi 
cor ta da ele oito igarapés, qtte pe t·~e nce ao cli s t.' ela Vil la · e na 
p:·oximicl a cle el a mesma boca estão duas ilhe~as razas e ~laga
cllças, entre as CJUaes h a clous batxos ele vasa , e pelo meio delles 
corre um canal ele tres braças de fundo , qLLe este nde-se pelo rio 
T?cr é, " quem vulgat·me nte ap~elliclam ele Al'l'aiol los . A villa 
na o te~ ruas: con sta ele uma un~ea praça o d ada ele 28 n1oraclas, 
C[LLe sao todas. hunulcles, e frnge1s as par edes : e !or a des te 
~ontorno aqm e allt tem ma1s cinco tambem ele tec to ele 
Jolha~·em. No centro desta pt•aça está 'fincado um esteio de 
acapu,•~ que chamam pelou l'inho, A egreja tem lecto ele telha: 
e for eddlca cla . em louvor ela Santiss ima Virgem elo R osario . 
~l).ntes ele serv tlla _era AlddcG ele T oc,-6: nome do ri o q•Je de t·am 
aqu ella tel'l'a quando 1·eligiosos capuchos ins ti tu iram no Ca: the
cismo os sylvi co las, que q uizeram enLrar na nossa Santa Fé . 
For creada VIlla em 20 ele fevere irp ele i 758. cujo ac~o assjs·t.io 0 
g,overnP.clor e capitão-ge nera l Francisco Xavier ele Menclonca 
hutaclo com o clesem bar gado r corregedor Pascoal ele A bra.nches 
i\1a ~eira Fernandes . O seu clis t. começa ela. i lh a elas Velhas . ~ 
acaoa. nas vertentes do rio T ocré. A pop. e composta ele 425 
vizinh os , a saber: 203 brancos, 182 inclios, 20 mamalucos · cujos• 
numeras di s·tinctos compl'ehenclem ambos os sexos. Den:lt·o.clo 
dis·t. ela villa, fór:.t elo ri.o Toet·é, não ha moradores, nem roças 
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clelles . As ter ras são aptas para a plan·tação do café, da 
ma ndioca e do ar roz , porém o trabalho da cult ttra é assás 
pequeno . ~lantam man~ioca sóme~lte a necessaria para o seu 
propl'io alimento; o cafe pouco ctudado ~hes m.erece,, e o a r roz 
ai nela menos. Desta planta no tempo do D tl·cctorw dos !Odtgeuas 
cuidava-se tanto c1ue a inda hoje de nominam Ig~rc•pé do Ar>·ozc•l1 
o igar:,pé que sahe na costa do Amazonas aCima d ~ 1garape 
T upanaqttdra,, e que então servia para essa pla11taçao. 9 t ra 
balho aoorario desses indios nunca transcende a plan taça o dos 
generos" ele primeira necess idade no .gr{to ele abunclancia_ suf
·Jiciente para stm sustentação; e por tsso a mawr exte~sao de 
mato que que imam , não passa de cem braças de compt·t rn_e nto 
e setenta ele largura, e a menor de t reze braças ele comprtclo e 
doze de lar ooura. Além desta ta l ou qualla~oura, elles tambem 
colhem ela"; florestas elo seu clist. castanha doce e estôpa, e 
buscam a salsapar r ilba nas serras elo rio Jary , ac ima elas 
cachoeiras, e r emam as canoas dos mercade;antes com quem 
se ajustam . Não ha muito tempo que esta villa cessou ele 
m in isLrar inclios para os trab<\lhos da Ribeira ela Praça de 
Maca pá, os quaes para isso eram designados r·evesaclamente pelo 
J uizo Ot• clin ario . A esta villa costumam ir comp t•:tr os g-e neros 
silves ll·es algu ns moradores das Villas ele Mac~pá, Mazagão 
e GurupCL Da foz do r io Tocré até á Pt·aça de Maca pá estir ,l -se 
a costa septenlr ional do Amazonas ao Nordeste» . Em i853 foi 
o territorio ele sua pa-rochia augmentado com o de N . S. ela 
Conce ição ele Espoze nde , então supprimida. T em duas eschs. 
publs. ele insi. prim . 

ARRAIOLLOS. Igarapé do Estado do Pará, aff. do Ama 
zonas . Banha o territorio da freg. do seu nome. E' muito 
estreito . 

ARRANCA PÁ . Cor rego elo Estado ele Minas Get·aes, 
banha o territorio da freg. ele S. Miguel elo Jeq uitinhonha e 
desagua no rio Preto. ou Il ha elo Pão, ali'. elo Jertuitinhonha 
(Inf, loc.) . · -

ARRANCA RABOS. Corredeira no r io T ieté, entt·e a barra 
do l~irac i caba e o salto ele Avanha nclava; no Estado de. S . . Paulo . 

ARRANCA TOCO. Log. elo Estado ele Matlo Gr.osso, no dist. 
ele Brotas . . · 

ARRAPOCO . Sobre essa palavra lê-se o seguin te na· obra 
L'Ovc~JJOO et l'Amazone, elo Dr . Joaquim Caetano da :.;ilva : Nome 
ind1g . elo canal amazon ico formado pelas ilhas .Ba!lique e pe lo 
continente guayanez . <<O braço occ1cjental do rio Amazonas, que 
se lança no ma.· é denominado Ar•·apoco • .. Ao N. elo At•rapoco 
fiCa o r io A1·awri, que é u m bello rio •. . E ntre o rio Amazonas 
e a bahia de \ Viapoco, lançam- se no ma>· os segui n tes r ios : 
Arrapoco, que é um braço clJ Amazonas , Arawcwi, l\Iicar i, 
Conawini , Cassipur ogh » (Robert Eiarcourt, explor ador inglez 
da Guyana !)lU 1603, desde o Araguari até o Maroni ) . ·!11. 
d ' Avezac, vê em Ar n(,poco ou A1·apoco ele Rober t Harcour t, uma 
prova decisiva do sentido por tuguez de f w·o ligado á raiz 
2Jóca; attenclenclo a que em certas oa,rta,s bi'OJ!::i leiras a palavra . 
Arapecú, derivada ele AYapoco , é empregada precisamen te co mo 
deaiguáção do li'1wo do A1·a,g1taJ·i . Mas, segttndo a citação feita 
pelo proprio M. Avezac, em ba ixo da pagina, essas car~as 
brazileira~ se reduzem a uma só, que é a Ga1·ta TolJog,·aphwa 
tt-as p1·ovincia,s do Grão Pa,·cí e Rio rlcgro, muito modHna pois 
é posterior á t rasladação elo throno portuguez para o Brazil , 
como o attesta o nome de p1·ovinctas em logar ele capitanias . 
De Laet e em i 633 e 1640. La Barre, em 1666, en tend iam por 

_ .'i?"•'ap?co a pont<o. do Araguari, fronteira Í\ ilha Bailique . 
D'Anv1lle. em '1748, Bell in, em 1763, Olmedi lla, em '1775, faziam 
do A1·apucú um r io guayanez desaguando defronte da ilha 
~aviam1:, .sem nenhuma com mu ni cação co m o Ar aguari. q ra a 
1lha B;u ltque e a ponta do Arao-ua r i fo rma m a extremHlaele 
septent rional elo braço occiclental elo clelt'l. elo Amazonas: a ilha 
Caviana e o continen te opposto, for mam a extremidade me ri
diona l el a par te in ferior des te braço: e é no espaÇo i nte rme
clia r io que clese m boca o F w·o do .Jh ·agucwy. Essas coinciclencias 
fazem suspeita r que o A1·apooo ele Eia rcourt não é senão o braço 
occidental do .:\mazonas, na parte comprebenclida en1.t•e as ilhas 
Bai lique e Cav1ana . E o te:11to de Harcour t dá a essa conjectura 
toda fo~·ça de evidencia ; porquanto d iz á pag . 1270 do T . IV 
de Purchas , publicado em Londres em i625 : " O br aço occi
dental do rio Amazonas . . . é cha mado Arrapcoo »;e repete 
a inda duas vezes, ás p . ·127-1 e 1282: « Al' l'ap,co, braço do 
Amazonas.» 

ARRASTA BURRO . Corrego do Estaclo ele Goya.z, afl'. ela 
ma1:gem dir. elo t'io S. Mar coL 
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ARRASTADOR . Igarapé r1ue sepa.1·a a illla ela Desgr~ça de 
outra menor que lhe lica ao N. nas agua.s elo r io Torto donde 
deri va esse igarapé; no Estado do Maranhão . ' 

.ARRASTÃO DO RIO D AS PEDRAS . Log. elo Estado elo 
Rto ele J ane1ro, na freg . ela Aldeia de S. Pedro, mun . ele 
Cabo Frio; com uma esch. publ. de inst . pl'im . 

ARRA!'TO. Pov . do Estado das Alagoas, no mun . do Pa
ra~yba . 'I em uma capella. de Santa Ep~igenia. e uma esc h publ. 
ele mst. prun. Dtsta 48 klls . de Atalata e se1s do Riachão. 

ARREBENTA BOI. Morr J do Estado de l\I inas Geraes, na 
freg . do Bom Despacho e mun. de Inhaúma . 

ARREDORES . Log . no mun . ele Queluz, do Estado de São 
Paulo. 

ARRELÁ. Ribeir ão do Estado ele S. Pa ulo, aff. ela margem 
esq . do R ibeira ele lguape; corre entre os muns . ele lguape e 
Xir i r ica ( Dicwio de tml.OJ via,qem mineJ·alogicc(, em i 805 pelo 
conselheiro Mar tim Francisco R ibeiro ele Andrada) . 

ARRENEGADO . R io elo Estado ele 'i\l inas Geraes, no mun . 
de Paracatú. Corre par a o Esc m·o Gr a nde . 

ARREPENDIDO. Corrego elo JDstado de Minas Gerees, no 
mun. ele Paracatú. Co r.-e para. o rio Escm·o Grande. (In f. 
loc). 

ARREPENDIDOS . Pov. do Estado ele Min as Geraes na 
com. elo Rio Paracatú, em ttm valle formado pela ser ra: dos 
Christaes e da Tabatinga, 155 kils . ao N. ela cidade de Para
catú. Junto a esta pov. passa a estrada qu~ liga a cida,le do 
Paracatú á de Goyaz . (Vide Limites entre Minc~s c Goyazpelo 
Dt·. Vit·gilio Mar tins ele Mell o l!'ranco . 1878) . 

ARREPENDIDOS. (Bom Jesus dos ) . Dist. elo n1'.tu , ele 
Entre Rios, n(} Estado de Goyaz, ct•eaclo pelas Leis Provs. 
09.2 ele 9 ele setembro ele 1882 e n . 7l3 de 6 ele agosto ele 1884. 

ARREPENDIDOS. Morro elo Estado ele Minas· Geraes, na 
freg. de Santa R ita elo Jac utinga . 

ARRE PENDIDOS. Arroio elo Estado do F.. G . do Sul, trib . 
ela lagôa Mirim pe lo lado occiclental. 

ARREPENDIDOS. ·R ibeirão liri b. do rio P t·eto: nasce ou pa
I·ece nascer ele um tremed~ l , onde, segnncló alg;uis, tem tam
bem sua origem o rio S. Marcos. O Estado de Minas Ge1;aes 
disputa ao de Goyaz todo o tet·ritorio comprehendido á margem 
esq . do r io S . Ma,rcos até á foz elo ribe irão dos Arrependidos . 

ARREPENDIDOS. Cachoeira no rio Tocan t ins e Estado do 
Pará. Consta de t res pancadas, que são outras tantas cachoeiras 
bem clistinctas, e que permi ttem um canal assás largo e pt·o
fundo p:t ra a passagem elas canôas. Nella não se vê, como em 
otl'tras cachoeiras do T·ocan tins, mo n tículos de accumulaelos 
pedaços de rochas, q ue no tempo da. sGcca tn,nto prejudicam a 
navegação . 

ARRIBADA . Loz . do Estado ele S. Paulo, no mun , elo 
Ba na nal. ~ 

ARRIBADA. Sert•a elo Estado ele Mina~ Geraes, na estt·acla. 
elo porto elo Chiaclor (n~ r io . Fara~yba) par a Mar cl'Hespanha . 
As te rras desta serrn, sao fn as e uuproprt as parJ. o plan tio do 
café . Começa quas i na foz do rio Parahybuna, aLravessa toclo 
o mu n. do Mar cl 'Hes panha, ent ra no de S . João Nepomuceno, 
onde toma o nome de Bicas, maís ta rde no ele Juiz de Fó t·a, 
indo finalmente bi fu rcar-se na ser t'a da Mantiqueir.t em João 
Gomes . 

ARRIPIADOS. Assim denominava-se a ft·eg . de Ar aponga; 
no .l!:s ta.clo de Minas Geraes . Vide ANtpon,qa. 

ARROIO. Pov . do Es tado de Santa Cathll r ina, no mun. ela 
Laguna e f reg. do Mirim (In f. loc .) . 

ARROIO. Passo cr eaclo no mun . de Taquary elo Estado do 
R. G. elo Sul, pela Lei Pt·ov. n. i 89 ele 29 de out ubt·o de 
1850 . 

ARROIO. Vide Conceição do Arroio. 
ARROIO BONITO. Log. do Es tado do n . G. do Sul , no 

mun . do Cahy; com uma esch. publ. ele ins L. pr im ., crea.ela pal a. 
Lei P rov . 11. 10-U de 20 ele maio de 1876 , 

ARROIO CADÊA. Log . do Estado do R. G. elo Sul , no mun . 
ele S . Leopoldo, á. margem do ar roio do seu nome : com uma 
esch. pu i.J l. ele inst . prim. · 
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ARROIO D'EL-REI. Log. no mun. de s,1.uta Victori:t do 
Palmar do Estado elo R. G. elo Sul; com uma esch. publ. de 
inst. prim., creada pela Lei Prov. n. :1.545 'ele 17 de dezembro 
de :1.885. 

ARROIO DO LOMBILHEIRO. Uma das estações da E. de 
F. do Rio Grande n Bagé, no Estado ·do R. G. elo Sul. entre 
Pelotas e Canguçú. , · 

ARROIO DO GURO, Log. do Estado do R. G. do Swl, no 
mun. de Taquary, com uma esch. publ. de inst. pr·im., creada 
pela Lei Prov. n. 925 de 8 de maio de 1874. · 

ARROIO DO PADRE. Colonia do Estado elo R. G. do Sul, 
no mun. de Pelotas. Foi fundada em 187:1.. E' povoada por Pom
meran ios. A Lei Pro v. n. 1517 de 2õ ele novembro de 1885 
creou ahi uma esch. publ. de inst. prim., para o sexo masculino. 

ARROIO DO SÓ. Uma das estações ela E. de F. de Porto 
Alegre a Uruguayana ; no EsLaclo elo R. G. elo Sul. 

ARROIO DOS PINHEIROS. Log. no mun. de Taquary 
do Estado do R. G. de Sul; com uma esch. mixta, creada pe!R. 
Lei Pro v. n. 146:1. de 30 de abri l de 1884. 

ARROIO DOS RATOS. Log. do Estado do R. G. elo Sul, 
no mun. de S. Jet·onymo; com uma e·ch. publ. mixta, cr·eada 
pela Lei Prov. n. 15l7 de 26 de novembro de 1887. 

ARROIO DOS RATOS. Importantes minas de carvão situa
das na marl!'en; esq. do arroio dos Ratos, no mun. de S. Jerony
mo e Estado do R. G. elo Sul. Distam cerca de 20 kils., do rio 
Jacuhy. A companhia que actualmente explora-as tem uma 
E, de F. de cerca de 20 kils., cujos pontos extremos são o esta
belecimento das Xarquedas, á margem dir. do Jacuhy, e as 
referidas minas. O carvão dessas minas, r eputado hoje excel
lente, é emp:·e·gado em diversas es~raclas ele fe1•ro e em elifl'e
l'entes linhas de navegação. 

ARROIO FRANCEZ. Log. no mun. da Soledacle elo Estado 
do R. G. do Sul. 

ARROIO GRANDE. Cidade e mun. do Estado do R. G. do 
Sul, na com. de seu nome, na margem esq. do rio elo mesmo 
nome, a 50 kils. da cidade de Jaguarão, a 40 da villa ele Herval 
e a 59 de Santa Isabel, em terreno em geral plano. E' uma das 
mais importantes e futurosas povs. do Estado pela pop., posição 
topografica e facilidade de communicação com os centros popu
losos do Estado. Grande criação de gado. Orago N. S. da Graçn 
e diocese de S. Pedro. Foi creada parochia a 31 de janeiro de 
1812 e confirmada pela Lei P.rov. n. 54 de 26 de maio de 1846. 
Elevada á categoria de villa pelo art . I da Lei Prov . n. 843 
de 24 de março de 18 73. Foi elevada a cidade com o nome de 
Federação por acto de 4 de dezembro de i890, sendo em 6 de 
julho de 1891 restabelecido o antigo nome de Arroio Grande. Tem 
duas eschs. publs. de inst. prim., Cl'eadas pelas Leis Pt·ovs. de 12 
de maio ele 1846 e n. 837 de 22 de março de 1873. Estação tele
graphica. Agencia do correio. O mun., além da parocbia da 
cidade, comprebende mais a ela .Santa Isabel, que foi creada pe!a 
Lei Prov. n. 1368 de 9 ele ma10 de 1882. A freg. de S. Joao 
Bap~ista elo Herval, que perteacin-lhe a té 1881, [oi_ nesse anuo; 
em consequencia da Lei Pro v. n. 1326 ele 20 de ma LO, elevada R. 
categoria de villa. Sobre suas divisas vide: §IV at·t. I da Lei 
P ro v. n. 757 ele 4 de maio de 1871 e at·t. li ela de n. 843 de 24 
ele março de 1873. Foi creada com. pela Lei n. 1.898 de 27 ele 
julho ele 1889 e classiftcada ele 1." entr . pelo Dec. n . 284 de 26 
'de março ele 1890 . · 

ARROIO GRANDE. Rio do E~tado do Paraná, no mun. de 
Guarapuava . Nu.sce na serra do Tromhudo . 

ARROIO GRANDE. Arroio do Est\ldo de Santa Calharina; 
desagaa :1.2 milhas no N. elo rio Mam].Jilub9;. E' realment: ur.:. 
sangradouro da lagôa do Morro Som briO. So pequenas canoas o 
sulcam, A corren·teza é insi gnifi ca nte c seu cui·so apenas de 
seis kils. mais ou menos. 

ARROIO GRANDE. Arroio do Est:1do do R. G . 'do Sul, 
1·ega 0 mun. ele seu nome e. o de S. J:oão .Bapl ista elo Herval e 
depois de um curso a~p~·ox1mado. de 60 kü~. desagua na costa 
occidental da Iagôa Mtrin!, ao pe da Ponta Alegre,. por uma 
est-reita embocadura , quast sempre obstl'l.nda pnr ban:os areno
sos. E' navegavel até :1.2 Jdls. acima da sua foz por hiates e 
lancbões empregados no transporte ele generos para o commer
cio ela cidade elo Arroio Grande, importados das cic1ades de 
·Porto Alegre, Rio Grande e Pelotas. A navegação só se faz nas 
aguas cheias. Recebe o arroio das Pedras. ' 

ARROlO GRANDE. Arroio elo Estado elo R. G. elo Sul; 
nasce na extrema S. ·da serra dos 'l'a:pes e desagua na lagôa 
dos Patos, nbaixo da foz elo rio Camaquan. 

ARROIO GRANDE. Arroio do Estado do R. G. do Sul, aff. 
do rio dos Sinos, que o é do GuR.hyba. . . 

ARROIO GRANDE . Arroio elo Estado elo R. G. do Sul 
nasce na set•ra elos 'l'apes e desagwa na margem cl.ir. do rio 
Camaquan. E tambem denominado Santo .·lntonio. 

ARROIO GRANDE. Arroio do Estado do R. G. do -Sul, 
afl:'. do' rio Vacc:LCaby-mi~im. 

ARROIO LOBATO. Log. elo Estado do R. G. elo Sul, na 
ex-colonia Silveir:a Martins; com uma eschola de instr. pt•im. 

. ARROIOS. Fortes situados na margem dit·. do rio Tocan· 
·tms, no Estado do PR.rá, em frente do de Alcobaça, a :1.16 kils. 
da cidade de Camet.á, Eram estes fortes os antigos limites do 
Estado ele Goyaz nas margens daquelle rio. 

ARROIOS. Morro elo Estado do Pn11á, com 25 braças de 
altm·a. E' o ponto mais elevado que encontra-se na secção do rio 
Tocantins comprehendicla en tre a pon ta do Limão e a cacho
eir a elas Gttal'ibas (In f. Loc.). 

ARROJADO. Pequena sert·a no ·mun. do Souza, do Estado do 
Parahyba do Norte. 

ARROJADO. Rio do Estado da Bahia, atf. do Rio Corren
tes, trib. da margem esq. do S. Francisco. E' navegava! na 
extensão de 18 kils. 

AROJADO. Corrego do Estado de Goyaz, atf. da marge'm 
dir. do rio S. Marcos. . 

ARRGMBADO. Furo que li~a o rio 'l'aperussú corri o Manigi
tiua; no l!:stado do Pará (Inf. 10c.). 

ARROMBADO. Pequeno braço elo rio Manguaba, no mun. 
de Porto Cal v o do Estado elas Alagôas. . . 

ARROMBADOS. Log. do Estado de Pernambuco na fre"' 
ele S. Pedro Martyr de Olinda. ' o· 

ARROMBADOS. Braço de mar que enka pela costa do Estado 
R. G. do Norte e que communica com a camboa denominada 
Barr,a da Ilha . (Vital de Oliveira), 

ARROMBADOS. Arroio elo Estado do-R. G. do Sul, trib. 
da lagôa Mirim pelo laçlo occidental. 

ARRONCHES. Antiga parochia do Estado do Ceará, no 
mun. dacapital, cerca de quatro kils a SO. dacapital, á mar
ge.m _occicle~:lla~ da lagô~ ~orangaba, qu~ de!! seu nom~ a ~ntiga 
m1ssao de md1os adm101s·trada peras Jestutas. << For ah1, diz 
Pompeu, que o famoso Jacaúna, irmão do celebre Camarão, 
fixou sua tribu em 1611 para proteger a colonia de Martim 
Soares Moreno, a quem chamava seu filho. Foi extincta a villa 
em i833 pelo conselho do ~overno e a freg. em 1835 ». As leis 
Provs. - ns, 2 de 13 de maiO e 16 ele 2 de junho de 1835 sup
primiram a villa e fre:t de Arroncbes. Foi restaurada paro
chia pelo art. I da Lei l"I'Ov. n. 1728 de 18 ele agosto ele f876 e 
villa com o nome de Porangabapela de n. 2097 de25 de novembro 
de :1.885. Tem dttas eschs. puhls. de iust. prim., creadas pelas 
Leis Provs. ns. 893 ele 23 ele jtwho de 1.859 e 1993 de 14 ele agosto 
de 1832. Sua matriz tem a invocação do Senhor Bom Jesus dos 
Afllictos e depende ela diocese do Ceará, Ahi fica uma das esta
ções da E. de F . ele Baturité, no kil. 7,2. Sobre limites vide 
Leis Provs, ns. 1471 de 18 ele novembro de 1872 1828 de 18 de 
agosto de 1976, 1975 de 27 de junho de :1882; 2061! de 12 de 
dezembro de i883 . Vide Porangcbba.. 

ARRONCHES. Lagôa do Estado do Ceará; na ft·eg. do seu 
nome; perto elella exisli~ outr'ora a missão de Porangaba. Em 
suas· margens faz-se tijolo de alvenaria. 

ARROZ. Serra do Estado de Pernambuco, na com. de 
Garanh·ms, com 80 b :aças dé altura e m~ia Ie,;ua ele extensão 
(Honoralo) ·. 

ARROZ . Ilha do Estado do Rio de Janeiro, na bahia .de 
Angra dos Reis, na freg. da Ribeira, 

ARROZ. Riacho do Estado de Pernambuco; desag.1a na 
margem septentrional do rio Capib3ribe. C·1rre só durante o 
inverno. 

ARROZ. Cor rego doEs ta do de Minas Gera'es, na~ce na serra 
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Grande das Posses , banha o lel'l'itorio ela ft·eg . da Conceição 
do Areado e, após um curso de nove ki ls., desagna no r ibei
rão do Ar eaclo (In f, loc . ). 

ARROZ. Lagôa do Estado d·~ Pernanbuco no mun. do Bom 
Conselho (Inf. Loc.) 

ARROZAL. Parochia elo Estado do Rio de Janei ro, no mun. 
da Barra do ;E'irahy, l igada a essa cidade, a Itaguahy e. a Barra, 
Mansa por estradas. Está collocada. em um dos mav; bel~os 
e alegres ponlos ele Serra acima em espaçoso va lle mu1to 
!anelo dos ventos. e no cruzamento ele estradas importantes . 
Orago S. João Baptista e diocese ele. S . Sebasti~o . El'a capella 
cu rada etn 1700 F' oi creacla parochm pela Le1 P rov. n . 141 
ele 12 ele abril de 1839 e inco rporacla ao mun. ela Bana do 
Pirahy po r Dec . ele 19 de fevereiro de 1890. Lavoura de café e 
cereaes . Tem 4000 habs., agencia do correio e duas eschs . 
publs. de inst. pd m. creadas pelas Leis provs. de 3 ele setem
bro de 'l842 e ele 29 de maio de 18-!7 . O . Relat. elo Visconde ele 
P rados dá a essa parochia uma supel'flcie de 182,72 ki ls . que
d raclos e uma pop. livre ele 2.49-! bal>s. Pertenceu ao mun . do 
Pirahy clesdé 1838, em virtude ela Lei pro v. ele 28 ele setem
bro. Sobre suas divisas vide : Lei Pt·ov n. 582 ele 16 ele outubro 
de i85i . E' banhada pelo Cachimbáo . 

ARROZAL. Ba irro elo mun . de Bragança no Estado ele São 
Paulo ; com uma esch. publ. de inst . pr im . , creacla pela Lei 
Pro v. n. 33 ele 24 ele março ele 1876. 

ARROZAL. Pov. elo Estado ele Matto Grosso, na com . de 
Cuyabá, entre os rios Correntes. e Tiquira ou Iliquira . São pan-
tanosos os terrenos em que es·ta srtuacla . • 

ARROZAL . Phar olete elo Estado elo Par á, inaugu1·aclo em 
1 ele abril de 1888, tendo sido removido ela foz elo r io Tocanl in.s 
onde funccionava desde 1860 com o nome rl.e Pan.acuera . Acha
se hoje coliocaclo na bocca do rio Arrozal (Rio Amazonas.} O 
apparelho de luZi é dioptrico ele 6<> ordem , e a luz procluzicla 
pela combustão elo oleo minera l é branca, fixa, visível a eese 
milhas . O,.Plano foca l eleya-se 9m,60 acima do nivel meclio 
das marés . Assenta em columna de ferro, pintada ele branco . 
Sua r..osição geograpbica é 1° 25' 4011 ele Lat . S . ,18' •!1' 00" 
de lcing. O ele Gr . ; 5° 30140"•cle Long. O. elo Rio de Janeiro; 
51 o O, i ' 1.5" ele Long. O. de Pariz. 

ARROZAL . Serra do Estado do Cearü, á margem dir . do 
r io J agual' ibe, entre o Riacho do SangLte e Icó . Tambem é de-
nominada Sel'l'a elo Arroz . . 

ARROZAL. Furo do Estado do Pará, entt•e a ilha Car napijó 
e 0 continente. Vae do r io Guajará ao Tocantins . 

ARROZAL. Rio do Estado elo Pará, banha o mun . ele Ma
capá e clesagua no Amazonas . 

AR ROZAL. Igarapé elo Estado elo Pará, na Ilha Cavianna. 
Em frente a esse igarapé fi ca?J dous bancos, que formam en tre 
si um canal, onde encontra- se apenas a profundidade ele i Y.i 
braças . Jazem esses bancos a 0° 15' O" ele Lat. N. e a 7° 29' 0011 

de Long. O. do Rio de Janeiro . 
ARROZAL. Carrego do Estado ele Goyaz, banha o mun . de 

Santa Luzia e desagua na margem dir. do ribeirão Sant'Anna, 
aff. do rio S . BartholomeLt. 

ARROZAL . Lago do Estado do Par á, na margem esq . do 
rio T ocantins (Inf. loc.) . 

ARR UDA. Serra elo Estado do Parahyba do Norte, no mun . 
(~a Campina Grande . 

ARRUDA. Ribei rão do Estado ele Minas Geraes, ail'. do rio 
Dourados, que o é do Paranabyba (Cunha Mat tos . I tinerMio, 
T . I, p. 86). 

ARRU DA . Pequeno r io do Eslaelo de Minas Geraes, aff. 
da margem esq . do r io Pouso Alto , tr ib. do Parauna (I nf. 
loc .) 

ARRUDA •. Carrego ~o Estado ele Goyaz, afl', elo carrego ela 
Olaria, que o e elo !'Jbe1rao elo AgapJto . 'l'em este nome, segundo 
uma versão popular, ele um caçador ele perdizes que não perdia 
tlm tiro. 

ARRUDAS. Corrego do Estado ele Minas Geraes, entre 
Pomba e Merc@s. 

ARRUDAS . Ribeirão do Estado de Mi nas Geraes, no mun. 
de Sabará.. Passa pela fabrica de lecidos de Marzagão e desagua 
na margem esq. elo rio das Velh as . 

ARRUDAS . Cot·rego do Esraelo de Minas Ger ues, na freg . 
cl'Abbaclia e mun. ele Pitanguy. E' um elos for madoras elo rio 
Formiguinha, lrib . elo rio Pará . 

ARSENAL . Ar l'aio do Es tado do R . G. elo Sul nasce no 
matto ele Santa Ca·tha rina e la nçã-se no arroio Aren~l. 

. AR SE'.I::UB AL. Rio elo Estado de Niinas Geraes; nasce nas 
1mmecl1açoes or1entaes ela c1elacle ele S. João· BaptisLa e clesl).gua 
no Itamarancliba. Recebe o ~Sobradinho, Ch t·ystaes e Conk acto 
(In f. loc. ). 

AR Ú . Bar ra do rio Purús no Solimões ; no Estado elo Ama
zo nas 

ARUÁ- ASSÚ. Em uma Descripçã.o do E*tdo ele lvfa.tto 
G1·osso , escripta em 1'797, encontram- se dous rios denominados 
Aruá.-as>ú e Antá.-mú·im, que são' os que hoje eocontt·am-se 
nas Ca?·tas com os nomes de Aricá-assú. e Aricá-mil-im . 

ARUAH UA . Rio elo Estado elo Pa1·á, banha o mun . de Bra
gança e clesagLta no rio Caeté (In f. loc.) . 

AR UAIÁ . Nome primitivo da cachoeira Santo Antonio no 
r io Madeira (Capitão- teneul;e Amazonas) . ' 

ARUAJÁ . Lago do Estado elo Amazonas, na fre"' , de N. S. 
de Guadelupe ele Fonte Boa, na margem esq . do rio Jut·uá. 

ARUAN. Ilha do Estado elo Par á, no clis. ele Arra~ollos • . 
ARUAN . Rio elo Estado elo Pará . Sagunclo uns, é afl'. elo 

Arapiuns; segundo outros é o nome qu~ toma este ultimo rio 
depois que recebe o Mar6 . 

ARU AN. Lago do Estado doPará, na ilha Marajó (r\..lves da 
Cunha , Pequena ohorog,·. do Pan·á., p. 24. 1887). 

AR UANÁ . Nação incl ig . do Estado do Amazonas, no rio 
Juntá . (Capitão- tenente Amazonas). 

-ARUANACOARA. Ilha e paranámir im elo Estado do Ama
zonas, no ri o Solimões, l O"'O acima ela foz elo r io P urús. 0 
paraná.mirim fica á esq . J'o rio , O Sr. Costa Azevedo escreve 
U a1·anacoara ; J. V. Bar reto no seu Roteiro, p. 23, Aramá
quara ; o Sr. Wilkens de Mattos, no seu Rotci·ro , e o capitão
tene:~te Amazonas, no seu DiccionMio, AruanacoMa: 

ARUANAHI. Vide Arauanahi. 
ARUANS. Indios ferozes que viviam na ilha de Joan ues 

ou lVIarajó. Em 1643 naufJ:agou, na ba!'l'a do Pat·á., Pedro 
ele Al buquerque, 3° governador elo Estado do Maranhão, pe
r ecendo quasi toda a gente com que vinha, pa~·te della nas 
ondas e parte nas mãos desses selvagens . Encontra-se 
tambem escripto Aruamá.s. 

ARU.A.PIAR Á . Ilhas (duas) no rio Madeira, junto (Í. confi, 
elo rio do seu nome . . 

ARUAPIARÁ . Rio do Estado do Amazonas, aff. da mal'• 
gem clir . do Madeira . Sua foz fica ent re a dos rl os Baetas e 
Marmellos. O Dr . S. da Fonseca escreve Arttapi,·á; o capi
tão- tenente Araujo Amazonas, A?·uapiat•a: o Dr. F . J, de La
cer·cla, no seu Dial"io , Arttcbpiará.: no Diw;-io Ast1·onomioo ( 178i) 
l ê- se Aruapiara . 

ARUAQUI. Vide tb·oaqui. 
ARUARÚ. Igarapé do Estado do Pat•á, na ilha Marajó : 

desagua no rio Par á proximo á vi1la de Monsarás. ( Velloso 
_Barreto ) . Em uma inf. que nos foi prestada pelo vigario 
de 1\fonsar· á~ não é mencionado esse rio, mas o Uruay. 

ARUARY . Um dos quar tei rões do Jl!Un . de Santarém, no 
Estado .do Pará. . . 

.A.RUBADURY. ( l'io dos Acarys ) liJma das malocas da 
t ribu Munclur ucú ( B . Rodrigues. Rio T apajós. :1.876. p. 135). 

ARUCAIMAN. Cachoeira no r io U1•aricoera ; no Estado do 
Amazonas. Fica proxirua elas cachoeiras denominadas Uet•a
pon e Monar upá. 

ARUCARÁ. Vide Al"iotwú. 
ARUCAUNIM. São assim denominadas tres ilhas si tua

das no r io Japur á, trib. elo Solimões ; no Estado. do Ama
zonas , A maior fica proxima ela margem esq . do r i o e as 
d uas outras mais proximas da margém_ dir .. , sendo separa,.. 
elas da p rimeira por um paranámirun, donde sabe um 
igarapé . 

AR.lil'CATJNIM. Barreiras siLuadas na margem dir . do rio 
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Japm•á . Começam na costa de Arucauni e terminam no 
sitio de João Albano. 

ARUCURÉ Uma das malocas da trilm Mundurucú 
(B. Rodrigues. Rio Tapajós, 1875. p. 135). 

ARUDUBY. (terra ele papagaio) Uma das malocas ela 
tribu Mnncluntcu. (B. l~odrigt~es. Rio Tapajós 1875. pg. 135). 

ARUJÁ. Parochia do Estado ele S. Paulo, no mun. ele 
Mogy das Cruzes, a NE. da capi tal, elislaule 22,2 kils , de 
Mogy, 8,3 de Santa Isabel e a 33,:3 da c1elade de S. Paulo. 
« Teve origem , diz o Sr . Azevedo Marques, por uma ca
pella dedicada ao Senhor Bom Jesus, que é o ~eu orago, e 
construida em 1781 por José ele c.arvalho Pu~to, que .a 
dotou com terras e outros bens1 porem que a nao concltuo 
por have1· mudado ele resiclencia, cab~nclo ? n:_ento da con 
clusão ao capitão João de Carvalho Pmto, 1rmao do fundador 
como tudo consta do proces~o ~a tomada ele. con tas de ca':' 
pellas e resíduos pela ouv1dona geral, CUJO cartor10 fo1 
extincto, passando parte dos processos para o 1° carta
rio de orphãos ela cidade de S . P r,uto " · A pop., que é ava
liada em 2.000 habs., emprega-se na cultura de cereaes. Foi 
creada parochia pela Lei Prov. n. 4 ele 8 ele ju ~1ho ele 1852. 
Sobre suas di visas vide: Lei Pro v. de 18 ele abrtl de 1870 ; 
n . 4 ele 8 de março de 1873. 'J.'em duas eschs . publs. ele 
inst . prim. Agencia do correio. 

ARUJUTEUA. Morro do Estado elo Pará, no mun . de 
Mat·apanim , na foz do furo Camará, na costa . ( I nf. loc ). 

ARUMÃ-DEUA. Igar apé do Estado elo Pará, desagua na 
margem esq. do rio Capim, entre os igarapés Cajueiro e 
Caranã-deua . 

ARUMAJÓ. Pov. do Estado elo Pará, no mun. de Bra
ooança cerca de 24 ki ls. distante desta cidade, na margem esq . 
'do ri~ Arumajó. Começou em 1875 por iniciativa elos mo·ra
dores que ergt1eram uma igreginha. Tem 30 casas de telha, algu
mas ele negocio, uma bonita capella e uma esch. elementa1· 
com 70 alumnos . A pop. é laboriosa, prome·ttenclo por isso a 
pov. muito adi antamento. 

ARUMAJO. Rio do Estado do P ar€• . nasce nas maltas do 
mesmo nome, banha a pov . d~ Arumajó e á pós um curso ~le cerca 
24 kils . reune-se com o Aturiahy e Caeté para com estes for mar 
a · bahia do Caeté. ( In f. loc.) «Nasce nas mattas do mesmo nome, 
corre de S. a N . e vae desaguar na bahia do Caeté. A' mar
gem esq. tem os aff,S'.· Tijioca e lmborauaca e à dir. o igarapé do 
Campo .e o A turiahy >> ( lo f. lo c. ) 

ARUMANDUBA. Log. uo dist da cülade de San tarém do 
Estado do Pará; com uma esch. publ. de inst. prim .. creada pela 
Portaria de 14 d\3 abril de 1873. · 

ARUMANDUBA. Fm·o no dist. de Aiiaeté do Estado do 
Pará. 

ARUMATEUA. Log· . do Estado elo Pará, no mun. ele 
B_a ião . . 

.ARUP.ADY. Rib aJf. da margem cl ir. do Abacaxis, a 6<10 
ktls. da foz . (Wappoons, A Terra e o Homem). 

ARUP ANÁ. Vide A.rttparaná,. 
. ARUPARANÁ. Furo que desagua pela mat•gem dir. do J'io 

Solimões no Estado do 'Amazouas. E' um desaguaclom·o occiden
tal do irio Purús. (Costa Azevedo). O capitão-tenente Amazonas 
escreve .ti?•upaná, e diz ser ·a quar·ta e mais occiden tal boca .do 
rio Purús 130 leguas acima da foz elo rio Jamundá. Ayres de 
Cazal escreve Arupanná, e diz ser esse furo o terceiro canal e o 
mais occidental do Purús 'nas proximidades elo Solimões. Baena 
diz ser a quitlta bo0a do 'riQ Purús e escreve A·ruparaná. Accioli 
escreve Jlntparaná, . 

ARURÚ. Lag@ !:\o Es tado do Pará, desagua na margem dir. 
do rio UrttariL, que vae ao Amazonas. 

ARUTUBA. Ilh a do Estado do Amazonas, no Solimões de
fronte da i lha Bararuá, que fica na foz do Auati-paraná. Entre 
ellae a margem clir. do Solimões fica o paranámirim dq Aru
·tuba (Costa Azevedo) Não ser á Arc~tttba? 

ARUTY. Ribeiro elo Estado elo Amazonas, aJl'. do Solimões 
pela margem dir •. , acima elo rio Jutahy, entre os ribeiros Capa
tana .e M~turá. Foi acima delle a primeir a, e em sua frente a 
terce~ra Situação da a ntiga f reg. de Maturá. . 

ARVORE. Gt•ande serro sibado no extremo occidental da 

serra do Het•val e a 35 kih. da villa da Encruzilhad:J.; no Es
tado elo R. G. ele Sul. 

ARVOREDO. Ilha ao N. da de Santa Cathal'ina , no Estado 
deste nome. Fórma com a ponta do Rapa, extremidade N. dessft 
nltima ilha, a entrada ela bella e magestosa bahia de Sa nta 
Catharina. 'r em perto de 22 kils. ele circumferencia e fica aos 
27o 16' de Lat. S. e 41° 9' da Long. O. A 14 ele março de 1883 
inaugurou-se no morro de Sill. dessa ilha um pharol. Nella fi
cam as pontas elo Le·treiro, de Leste e cl0 Sul ; e os saccos deno
minados Manso e das Balas . Para L. clella ficam os ilho tas elos 
Filhotes e a ilha Deserta. Sobre essa ilha , informou-nos em 1878 
o falleciclo coronel Alvim : «Ao N. ela ponta elo Rapa sete mL 
lh as e a SE. da das Bombas nove milhas jaz a. notavel ilha d 0 
Ar voredo, a maior depois elas de Santa Catharin a e S. Fran_ 
cisco. E' impor tante pela sua posição em frente e a meio ela em 
bocadura N . elo canal que conduz ao porto da capital. E' visive
cle grande dis tancia por sua consideravel altura e· como pont 
ele l'econhecimento não tem ig Ltal. Junto ao Arvoredo , na pont0 

do S., ha um penhasco acha tado cobe rto ele vege tação agrestea 
chama.do Ilha Deserta, . , 

ARVOREDO. Phftrol na ilha elo Arvoredo e Estado de Santa 
Catharina, aos 27o 18' 00" ele Lat. S. e 5° 12' 00" de Lon g. O. do 
Rio, de Janeiro, ou 4So 22' 20'' O. ele Greenwwh, ou 50° 42' 30" 
O: de Pariz; na parte SE. ela ilha; l uz branca fixa, alterada 
por lampejos brancos e ver melhos de dous em dous minutos ; 2" 
ordem, dioptrico: alcança 23 milhas; altura do foco a ·14m,7 
acima elo solo e 9Jm,O acima elo prea-rnat·; acceso a 14 ele março 

de 1883, A luz abrange um arco do horisonte de 2!H0 , desde 
de 12o NO pelo Oriente, Sal e occidente até 81o NO. 

ARVORES VERDES. Log. do Estado elo Pianhy, nas di
visas do mun. ele Porto Alegre, á margem elo rio Parnahyba. 

ARVORES VERDES. Riacho do Estado do Piauhy; clesagua 
no Parnahyba, 23 kils. abaixo do pot·to de Marro{ts. 

ASA VESSAS . Corrego de Estado de Minas Geraes, na es
trada gemi da cidade elo Arassnahy ('reive Argollo. lvlem desc. 
sob1·e a E. de F'. B cbhicb e Mincbs. 1883). 

ASCURRA. Log·. no mun. ele Blumenau do Estado ele San·ta 
Catharina 

ASPEREZAS. ·S,erra do Estado elo R. G. do Sul. Estende-se 
pelo mun. ele Paratiny até encon·Lrar-se com o rio deste nome . . 
E' uma bifurcação da serra dos Tapes, 

ASSACOERA. Rio do Estado ele S. Paulo. alf. ela ma ro-em 
dir. do de S. Vicen te, 0 11 escoante do lagamar ele Santos . Pro
cede da serra de Mongaguá. 

ASSACÚ. Igarapé elo Estado do Amazonas, no mun. de 
Itacoa·tjara . 

ASSACÚ. ·Rio do Estado do Pará, no mun. de Affll:J. . 
ASSAHY. Log. do Estado do Amazonas, no rio Juntá, no 

mun . de Tetle. 
ASSAHY . Ilh a do Es·tado do Amazonas , no rio Negro, pro

xima .elas ilhas denominadas Rei e Afaro. 
ASSAHY. Ilha no rio Negro, alf. elo Amazonas, no Estado 

deste nome ; entr e as ilhas denominadas Pirhayauara e Ba-
cate-rainha. \ 

ASSAHY. Il_ha do Estado d<? Matto Grosso no Guaporé, entre 
o Corumbiara e a Ilha Compncla . 

ASSAHY. Igarapé do Estado do Amazonas, atl'. da mar
gem esq. do rio Japuvá, ll'ib. elo Solimões. 

ASSAHY. Rio do Estado do P ará. corre ao N . da cidade , 
de Vigia e vai para o rio Pará. · 

ASSAHY. Igarapé do Estado elo Pará, no mun . de Obidos. 
ASSAHYSl<JIRO: Igarapé no num. de Gurupá do Estado 

do P ará . 
ASSAHYTEUA. Igarapé do Estado do Pará, desagua na 

margem esq. elo rio Capim defronte da ilha S . Caetano . 
ASSAHYTEUA ou Assahytiua. P equeno rio do Estado do 

Pará, aff. da margem esq . do Qua·tipurú (Inf. loc .). 
ASSAHYTUBA. Ilh a na embocadura elo Amazonas , no 

Estado elo Pará. Fica proxima ela ilha Curuá e fôrma com 
as de Bailique, Co·tia, P anema e outras o canal sepientrional 
ela barra elo rio Amazonas. 
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ASSAHYTUBA. Ilha no rio Negro, aff. do Amazonas; 
entre a boca elo Cauabury e Castanheiro. 

ASSAHYTUBA . Rio elo illslado do Parã banha o mun. de 
i\laca Já e deságua no Amazonas. ' 

ASSARÉ . Villa e mun. do Estado do Ceará, na com . do 
seu ~orne, entre o rio Bastiões e a serra ele San ta Erigida, que 
lhe flca ao S . , a 78 kils. elo Saboeiro e a 55 ela capital. O 
dist,. é muito fert il e regado pelos rios Conceição, Bastiões e 
Carthú. Os habs . emprP~am-se na agricultara e criação de 
gado. Orago N . S. elas Dores e diocese elo Ceará. Em 1838 
a Lei Prov. n. 124 ele _26 ele ~tgos to creou ;una freg . na capell~ 
de SanL' Anna elo Bt·eJO Gt·ande, fillal a matrtz da villa elo 
Grato, com a denominação ele Senhora Sant'Anna do Araripe · 
essa disposição foi revo.,.acla pela de n. 202 de 28 de a"'osto d~ 
1840 e : estabelec ida pela ele n . 230 ele 12 de janeiro d~ 18H. 
Em 18;)0 a Le1 P rov. n , 520 ele 4 ele dezembro transferia 
a freg . ela Senhora Sant'Anna do Brejo Grande para a capella 
ele N. S . das Dores da pov . do Assar é com esta denomi
nação. Foi elevada á cat.e.,.oria de vil!~ pelo art. I ela Lei 
Pro v. n .• 1152 de '19 ele jti"Llw de 1865, que annexou ao seu 
termo os dista . do Brejo Secco, Assaré e Poço da Pedra e no 
art . li incorporou-a á com. elo Saboeiro . E' com. de prlmeira 
entr. , creacla com o nome de Saboei1·o pela Lei Prov. n . 757 
de 5 ele agosto ele 1856, e classi fi cada pelos Decs . n. 1869 ele 31 
de jane iro de 1857 e 5195 ele i1 ele janeiro de 1873; perdendo 
aquelle nome pelo de Assaré em virtude da Lei Prov. n . 1787 
de 28 de dezembro ele 1878. A pop. do mun. é ele 15 a 
16 .000 habs. Tem duas eschs. publs . de inst. prim. Cl'eaclas 
pelas Leis Provs. ns . 313 ele 1 ele agosto de 1844 e 606 de 8 de 
novembro ele 1852. Sobre limites vide: art . III da Lei Prov. 
n . 630 de 22 de dezembro ele 1853: n. 8H de 25 ele a"'osto ele 
1857; n . 1'132 de 21 de novembró ele 1864: n. 1565 "de 9 de 
setembro ele 1873; n. 1633 de 5 de set~mbro de 1874: n. 1777 ele 
23 ele novembro. de 1878 ; n. 1814 ele 22 ele janeiro i:le 1879 · n. 
2096 de 25 de novembro de 1885. Agencia do correio . «Essa 
palavra á co rruptela eçc~ estaca e eré partícula afirmati\•a . 
Naturalmente alguma es·tac~ ali encontrada pelos indígenas e 
que attrahw-lhes a atlençao. P. Nogueira Vocab, Indig . p. 
228» . 

ASSEGUÁ. Vide ~lceguá. 
ASSEMBLÉA . Villa e mnn . do Estado elas Alagôas termo 

da comarca ele Atalaia, á margem esq. elo rio Parahybá, ent re 
duas collinas que lhe ficam ad,1 ace ntes, passando-lhe pelo centro 
o riacho elo Meio . Stm ediilcação é, gera lmente bôa contam-se 
cerca de 5UO casas de telha, in?lusive ·tres sobt·ados,' a matriz, 
umll. capella de N . S. do Rosarw e otltl'a menor sob a invocação 
S. Fra ncisco, no ant igo cemiterio, um novo cemiterio sob re uma 
das collinas e a cadeia publica . O mun , tem 27 a28 mil liabs. 
E' ba nhado pelo rio Parahyba que o atravessa clesde a extrema 
occidental com o de VicLoria e o limite oriental com o elo 
P arahyba, cerca de 30 kils. r ecebendo neste percurso as aguas 
dos riachos Veados, Limoeiro, r iacho do Meio, Gurungumba, 
Quizanga, Sabalangá, Poço Feio, riacho Santo e outr os 
men ores. Ao passar pela serr a dos Dous Irmãos, fórma o 
Parahyba uma bonita catadupa bastante elevada. O territorio 
do mun . é accidentado por algumas serras, montes, collinas e 
outeiros, senc!o as principaes a serra ~os Dous Irmãos, por onde 
passa a estrada que elo centro se chr1ge pat•a o li Ltoral, a elo 
Bananal, Cip~, Cafucb y e oulras . Ha regular an im ação no 
gyro com merctal, havendo di versas e bôas casas de negocio na 
:nl.la e algumas ~as povoações . Estabelecimentos ele bolan
cle~ras e machtmsmos, uns movidos por agua , outros por 
amm~es, par?- d~scal·oçamenLo, preparo e ensaccamento do 
algodao, e ma1s diversas o.fficinas de artes e o.fficios mecha
~icos e. destillações de aguardente, são os unicos r amos ela 
lncl.ustrla l oca.l. Possue o mun. boas mattas que produzem 
bastante macle:ra de construcção civil e ele ma rcenari a, tel'l'enos 
frescos e ferte1s, nos quaes se cuHivam em gra nde escala a 
canna de assucar e o algodão, o fumo a mandioca milho e 
outros legumes, h a vendo já !:m algumas propriedades ~ inicio da 
pla ntação elo café . c,rtaç~o de gado ha pouca, pois q ue a 
natureza elos terrenos e ma1s aproprtacla para plantações. Bt·e
vemente chegará a essa villa a A lagôas Railway. Orago 
Senhor Bom Jesus do Bomfim. A r Pspeito de sua historia 
le-se n o A lmanah do Estado das Alagôas para 1891 o seguinte~ 
«Mui pouco se pócle dizer com rel?-~ão á parte hislori<:._a dêsta 
l ocalidade . pois fallecem as not1c1as :de sua funclaçao e da 
épocha próvavel em que começ~u ~ ser habitada. Nem mesmo 
a tradição olferece dados verostmets e bastantes, sobre os quaes 

se estabeleçam pesquizas e incla,.ações neste senticlo e si 
alg~em os possue, au~cl~ não os q11fz dar á luz ela pttbli~id~de . 
A V!s~nhança e p:·oxumda;le em que se acha de Atala ia, União, 
Anacl1a , Palmeu a etc, ela logar a suppot·-se como provaver 
que n~ P.roprLO logar em que asse nta a villa, 0 11 em algttn::, 
s.ttw proumo, houvesse alguma aldeta dos índios que rimi
tlvamente occup:Lram todos esses lo.,.at·es e assim t"mbemp 1 

d. t . , d o ' " pe a pouca '.s a neta em que esLa a se!'l'a da Bar-rigc~ . não póde d~ixar 
ele ter stclo eg.tal mente theatro das devastações do celeb t·e qui
lomb<l elos Palmare>. Referem os antigos que por esta região ba
nhada pelo valte elo Parahyba, o_lugar que prtmeiro começo 11 a 
ser halHtaclo fot a actual povoaçao da PasBagem (no município 
da VJCtorta) onde havia um~ pequena et•mida, na qual os 
habs. promoYLam a celebraçao de actos elo culto r eli"'ios 0 
nas principaes festas do anno, especia l ment~. pelo Natat Que 
em certo. anno, diriginelo~s e para esse lugar um sacerdote 
de Atala1a , chamado para celebrar uma . das tre8 missas do 
Natal, e cahindo .nesse dia uma chuva torrencial, que fez trans . 
bor~lar tocl?s os r1achos, ao chegar o dito sacerdote ao Riacho do 
JJ1~w (asst~. cha mado p,or correr entr e os riachos L tmoei?·o, 
ac1ma do sttto em que hoJe se acha~ villa, e o Gurungumba. 
abatxo desta ) encontrou- o invadeavel pela enchente· e impedidÓ 
ele pro.seg.ULr a vta.gem, foi o dito sacerdote obrigacl~ a celebrar 
o sacr J~ClO ela m1ssa nest~. loc~l ,,arm~ndo o altar debaixo de 
uma gtancle arvore que ah t enstm. Este acontec imento deu 
logar a que os habitantes dos3iUos visi.nhos levantassem debaixo 
da mesma arvore uma cru~ e depo1s . uma capellinha, onde 
pelos annos segu mtes contmuou a haver missas de natal 
affiuinclo para o si tio alguns babs. que ahi edificara~ 
suas pequenas cv.sas de morada, formando -se assim pouco ã 
pouco ~ma pov .. q1~e tomou o nome de Riacho do i\ieio, e pelo 
qual a1ncla hoJe e Yulgarmente conhecida, embora não seja 
esta a denominação offic iah>. Foi creada parochia pela Lei. 
Prov . n. 8 de i O ele abri l de 1835, e elevada a villa por Dec. 
de 13 de o~ttubro de 183'1. T em agencia do correio, e tres eschs. 
publs. d~ 1ns~ . prim . Compr e.ude os povs . Sabalanguá. Quei
mado, hmoeu·o Bananal, P 11tclaba, Bom soce"'o e LaO'es do 
Calderão . Passou a denominar-se Villa Viçosa po1!" Dec 
u . 46 de 25 de setembro de 1890. · 

ASSES!. Pequeno rio do illstaclo da R\hla. nasce na serra 
elo Ghrys tal e banha a com. ele Porto Seguro. Dizem ser abun· 
clan te ele ame·thys tas . 

ASSES!. Ribeir~o do Estado ele Minas Geraes, no mun. 
de P_onte Nova. F1ca ac ima elo corre"'o do Ouro e desa"'ua 
no l'lO Doce (Inf. loc . ). Ga-briel Soare';; ele Souza faz men;'ão. 
no seu Rotet1:o do Brazil de um rio deste nome : « .•• E comó 
esta gente chegou a este Rio Doce, e o acharam tão possante, 
fizeram . ne~le canoas de casca, em que se embarcaram, e foram 
por a llt aClma, até onde se metle neste rio outro a que chamam 
.4ceoi, pel o qual en trar am e foram quako leguas, e no cabo 
dell~s desembarca ram e fo r am. po1· terra com o rosto ao NO. 
H citas, e atravessaram o AoecL , e anela ram 50 leguas ao longo 
delle da banda ao S . 30 leguas. Aqui achou esta rrente umas 
pedrinhas, um as pedras vercloengas, e tomam ele a~u l , que tem 
que .Parecem turquesquas, e affirmon o gP.~t io aqui visinho que 
no ctmo deste monte se t.n·avam p~clras mmto azue, e que havia 
outras, que segundo sua mformaçao teem ouro muito descoberto . 
E quando esta gente passou o Aceci a clel'l'adeira vez dalli 
cinco ou seis legttas ela banda N . achou Sebastião Fer~a udes 
uma pedreira ele esmer aldas e outras de safiras as quaes e3 tão 
ao pé de uma ser1·a cheia .de ar voredo do tama~ho de uma le
gua .. . ». Se rá o Assessi que t ratamos o mesmo ele que falla 
Gabriel Soares? Ha quem conteste . 

ASSIZ. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, ali. da mar~ 
gem esq. elo rio José Pedt·o . 

ASSOBIO. Morro do Estado de Minas Geraes, nas divisas 
da freg. da Virgínia. Ficam- lhe proximos o morro do Embiral 
e a serra do Ptu·gatorio . 

ASSOBIO. Rio do Estado do Pará, banha o mun. de Souzel 
e desagua na mar"'em esq. elo Xing{t (Tn f. loc.). 

ASSOMBRO. Pequeno rio elo Estado do .E. Santo, en tre 
Santa Cruz e Linhares, no territorio percorrido pela linha 
telegt·aphica. ( Rep . dos Teleg,·aphos) . 

ASSÚ. Cidade e mun. do Estado elo R. G. elo Nor te séde 
da' com. ele seu nome; na margem esq. do rio Pira nJ{as a 
78 kils. NE , da .cap ital do. Estad~. Cul tiva algodão, canna'cle 
as.mcar e mandwca, Sua mdustr1a constste na preparação de 
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que ijos, manteiga e velas de cê t•a . Seu porto fica 18 kils. ao N. 
ela cidade, no Jogar àenominaclo - Morro do Coronel Je
ronymo - ,e só é frequeulaclo l_i)C.r bat·caças e canôas. Exporta 
a lg.odão , LL' a nças para chapéos, CJ ueijos. velas de cêra de car
nauba, pe1xe secco. Possue um Asylo ela Infancia fundado, em 
1861, yelo padre Dr . Ibiapiu a . Sua eg.reja ma tri z tem a in
vocaç!l-o de S . João Baptis1a e depende da diocese ele Olinda . 
O extlllcLo Conse lho Presidencial, ~m sessão ele 25 de ou tubl'o 
de 183J, confi r mou o titulo ele - Villa Nova ela Princez;a - , 
que fàra concedido pelo Alvará de3 de julho ele '1873 . Goza dos 
fót•os ele cidade do A ssú desde a publicação da Lei P1•ov. n 124 
ele 16 de outuul'O ele :1845 . E' com . ele segunda entt·., creada p~la 
Lei n . 13 ele li de ma.rço cb 1835 e classHicada pelos Dec~. 
ns. 687 de 26 ele jnlho de 1850 e 4971 ele 29 ele maio ele '1872 . 
Tem duas eschs. publs. el e inst. prim . , uma das quaes creada 
pela Lei Pro v. n. 673 ele 5 ele agosto ele 1873. . Age nc1a elo 
correio Ahi nasceu c> padre FranCisco ele Bl'lto Guerl'a, es
c.olbido sen :•.cl01· pe lo regente Feijó a 10 ele j ttlho ele '1837 e fal
lecido a 26 ele feve reiro de ·1845 . Sobre el la diz Ayres de Cazal : 
"Vill a Nova da Pl'inceza, primeit·amente .tlssú, bem situada na 
margem esq elo ri o das Püanhas, obra ele sete leguas acima 
ela sna embocadura, onde cliegam byates, l.té a mais consicleravel, 
populosa e commer ciante ela parte occi cle nta l. A.lém ela ma lriz 
dedicada a S. João Bapt ista, tem a h erm ida ele N . S . elo Ro
zario . Seus habs. criam gaclco , e cultivam os mesmos generos 
crue a capital. As saJi nas occupam muita gen te, e seu pl'Oclucto 
faz um consiclerave lramo ele cornmercio » . 

ASSÚ. Lagôa elo Estado do Mat·anhão, junto á margem rlü·. 
elo rio Grajahú, com o qual se communi~a pot• um. canal 
13 kils. acima de sua juncyão com o Mear1m. E' mu1to pis_: 
cosa . 

ASSÚ. Lagôa elo Estado do Rio ele Janeiro, no mun . de 
S. João da Ban ·a . 

ASSÚ . Ig.arapé do Es_taclo do Pa1:á,; clesagtta ;1a D;l;a;·gem di r . 
do rio TapaJÓS pouco amma elo Cox1po (O Rw 1 apaJOS pelo 1° te
nente R . 'l' avares). 

ASSÚ. Nome pot· que é conhecido o rio Piranhas depois de 
banbal' a cidade elo Assú e com o qual va i fenecer no oceano . 
Vide Piranhas. 

ASSÚ. Riacho do Estado ela Bahia; nasce na 'l'erra Secca 
no log. Assuis inho, banha a f reg. elo Assú ela Torre e desagua 
no mar. Tem cerca ele 24 kils. ele curso. 

ASSÚ. Col'l'ego do Estado ele Goyaz . aff. ela margem clir. do 
rio Vermelho, t ri b. elo S. Bartholomeu (Inf. loc.) . 

ASSÚ DA TORRE. Parocbia elo Esbado da Bahia, no muu. 
ela Malta de S . João; edificada no sitio denominado P mia do 
Forte, a cinco kils, O. ela Torre do A vil a e a 100 ao NNE . da 
cidade ele S . Salvaclot·. Orago S. Pedro e diocese archiepis
copal de S. Salvador . Já er a pn ·ochia em 1608 . A Lei Prov. 
n. 1138 ele 4 de abril ele 1871 transferia-a para a capella 
de Sant'Anna do Palame; a ele n. 1996 cle6 ele julho de 1880 
desmembrou-a do tet·mo de Abrantes e incot·porou-R. ao da 
Maua 'ele S . João ; a de n . 2359 de 1 el e agosto cle18•2di
vidi o-a em duas: ,A.ssú ela 'l'orre e Palame. Dista 65 kils. 
de Abrantes. Tem 10.000 habs. e duas eschs . publs. ele i ns t . 
prim. Comprehende o pov. Subahu ma. « O pequeno pov. de 
Assú ela Torre, escrevem-nos da localidade, é dividido ell! 
ires par :es : Assú, onde está a ig l'eja matl'iz, a Praia elo 
F orte e a Boa Vista. Existem ab i ainda as ruínas da casa 
do V isconde da Torre de Garcia d'Avila>>. · 

ASSUMPÇÃO . Log. do Estado elo Amazonas, n o m11n. ele 
Te.fl'é, n~. margem clir . elo rio Solimões proximo ao laga Ingá 
e ao iga rapé Itauá. 

ASSUMPÇÃO (N . S . ela). Missão no Es tado do Pará, 
fundada em 15 ele agosto ele 1871 pelo cupttchinho !'ranciscano 
Fr . Cand ido de Heremence, com assistencia elo bispo D. A n
tonio ele Macedo Costa, sendo seu primeil·o missionario o ca
puchinho italiano Fr. Luiz Piazza que, depois da morte 
daquelle f ra ncisc<tno, abandonou a missão, prefer indo aco.m
panhal' o bispo D. An tonin, qunndo ve io á côrte, afim ele ser 
JUlgado. Corre po1· esse loga r o igarapé Pacatetta, aff. da 
margem esquerda do rio Cal_i) im. 

ASSUMPÇÃO. Pequeno pov. sobre a serra de Ut·uburetama, 
no Estado do Ceará. a 12 kils . da Villa da Imperatriz, a cujo 
mun •. pertence . 'l'em uma capellinh a filial á freg. e que 
·bem a 1nvocação de N. S. da Assumpção, e duas eschs. publs. 

de inst. prim. , Cl'eacl,ts paio art . I da Lei PL"Ov. n .. 1176clé 29 
de agos to de 1865 e urt . H da de n. 1-117 de 25 de agos to de 
1871 . 

ASSU MPÇÃO . Log. elo Estado elo Ceat·á, com hma capella 
fd ia l da matriz da Va t·zea Alegre. 

ASSUMPÇÃO. Pov. da ilha elo mesmo nome, no rio 
S. Francisco; no Es tado ele Pernambuco . Está assente na 
extremidade occiclental ela ilha . Os habs . , quas i toclos índios, 
em pre<>a m- se na agdcultm·a e com especialidade na cul
tura â'o milho, mandioca e a lgodão ; criam t ambem algum 
gado . Poss ue uma igt·eja - ela invocação de N. S. da Assum
pção . 

ASSUMPÇÃO (N . S . da). Fot·Laleza do Estado do Cead\ , 
«Em seu principio teve o nome ele N . S. do Ampa>'O ·e 
foi construída em '16'11 pelo cap itão-mÓ<' Mar·tin Soares Mo
reno, enviado pelo governador get·al D. Diogo de Me
nezes para fundar um estabelecimento no Ceará., com a lgumas 
famílias de Pel'nambuco e indigenas elo chefe Jacauna, amigo 
ele Mal'tin Soa t·e~. Atacada pelos Hollanclezes em 1625 e 
1637, conseguia repelil-os ; mas neste ulti'mo a nuo, em 
outro a Laqu9, foi tomada por Jorge Gttrtsman, que com 
quatl'O navios e aj udado por Lllll chefe inclio, della se apo
der ou sem r es is tencia e conservou-:t dura nte se te annos, 
no üm elos quaes os mesmos inel ios alliados , tendo de 
vinga t· injustiças, degolaram a gua t•ni<;ão com o se~ co~man
clante Morritz entregando a fortaleztt a AntoniO I e1xeH a e~e 
Mello. chamado por elles elo Maranhão. Durant e o dom1 n1o 
hollanclez, a fortaleza perdeu o antigo nome e ~·~cebeu o 
ele Soháll.tnembow·q, que tambem perdeu por occastao ele ser 
restaul'acla pelos· nossos, passando en tão a ter o ele N . S . da 
Assumpção . O povo dasil$'non-a , pot·ém ,.sempre por F'ortaleza, 
nome que ficou tendo tam tJem a pov . adJacente, e que com a 
marcha élos annos passoLL a vil! a, cidade e capita l ela l?rov. 
O senador Pompeu (Ensaio Estcatütioo, Il) diz que. ess11. forta
leza foi reconstruída nos annos de 18'16 a 1818 pelo govern ador 
Manoel Ig nacio cl" Sampaio Plna e armada com 27 canhões . 
Em 1847 Jaz ia arruinada e só com 20 canh ões, se.,.undo se vê 
do mappa iL 38 annexo ao Relat. da Guernt; depois ela 
questão Christie, em 1863, foi reparada e hoj e acha-se em 
soffrivel estado ele conservação. ·Está em posiçiio elevada e 
em condições ele defender a enseada sobr e a qual se assenta a 
cidade. A sua cMegoria é de fortaleza ele 2a classe 11 (Fausto 
Souza). Em se[l Resumo Glwonologioo ela Histor·icb do Ceará, 
1876, o Sr. J . Erigido dos San·tos diz o seguinte na d~ta 
16H: «Martim Soares Moreno, tenente, commanelante tntenno 
da fortaleza do R. G. do Norte, sen do nomeado capitão- môr 
do Ceará pelo govet'naclot· ~era! Diogo de Menezes, para que 
colonisasse o paiz, chegou as suas plagas com dons soldados e 
um capellão . P~etencle Candido Mendes que fôra em 1609, 
ao contrario de Beauchamp. Sob a protecção ele Jacauna, 
irm ão de Camarão e chefe da aldêa de P a npina, ou Canca1a, 
fttndou a capella e o fortim de N. S . do Amparo, no mesmo 
Jogar em que Pedro Coelho se ·tinha es ta belecido. Algttns pre
tendem que Jacauna fôm chefe ela aldeia de Porangaba; 
mas· não é cet•bo , pois que ahi dominava o chefe Algodão ou 
A.many, Amaniú, ou Manin, como quer Gabriel .Soares_. 
Dizer-se que este es tabelecim ento foi no mesm~ lo~al ~lo pr_L
meiro importa avan çar que fot na ba rra do l'LO Ceara; pots 
que alli aintla exis tem ruínas que o denunciam, e ocorre que o 
for te, que se fundou elo local ela cidade da F ortaleza, de
nominou- se de N . S. da Assumpção , sendo tradicção corrente 
que os ind<ios tt·ou xet·am, ás costas, ela barra do Ceará, o seu pel
Jonrinho, por occasião da muclaoça da aldeia, !JUe sem duvi ,la 
foi occasionacl.a pelas febt·es palu_dosas, q Lte r einam all i per iodi
camente e tem tornn.do aqu elle s1to inhabitavel. E' certo a inda 
que o a,_ncoraclour() do Ceará (Siará) foi ouLr'ora excellente ; o 
rio podta se t• uavegavel pot· meio de c;anôas até immedia
ções ele Caucaia (Soure) >>. Sainé Adolpbe dá erraclameote 
esse forte fundado em -1613, confll!ndindo com o fol'tim de N. S. 
do .Rosario, flll;claclo nesse anno na enseacl!a cle Pe1·uquaqu:u a ou 
Jerlquaqua ra (buraco das tartarugas). 

ASSUMPÇÃO . Morro do Dist. F ederal, na ft·eg. da La. ôa, 
prende-se ao Col'covado e ao Mundo Novo . De sua parte voltada 
para a praia de Botafogo extrahe-se gr aude quantidade de pedra. 

ASSUM!PÇÃO. Serra a O. do Estado àe Mio 11.s Geraes; 
este nde-se por en lre os l'ios Grande e Pardo, pelas comarcas 
elo Rio Sapucahy e ào Rio Grande. Extt•ahe-se clella a lgum 
ouro. 
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ASSUMPÇÃO . Rio elo Estado de Minas Geraes, a ff. elo 
Machadinha, que o é do Machado e este elo Sapucahy (lnf. 
loc . ) 

ASSUMPÇÃO. Rio do J!:stado de Minas Geraes, banha o 
mun~ de Cabo Verde e atl•avessa a estrada que desta cidade 
segue para o Musambinho. Tem uma p~nte no Jogar Vargem 
Grande, Recebe o S. José~ desagua no rio Cabo Verde· 

ASSUNGUY. Villa do Estado do Paraná, cre1da p~la Lei 
Prov. n . 680 de 27 ele outulH·o de 1882. Pas.>ou a denominar-se 
Sc1·ro .1zulp~la de n. 816 de 1 de no~·embro de 1885, 

ASSUNGUY. Coloni::t no E tado do Para ná, craada em 1860; 
a 10::~ ki1s . da capital, a 316 metros aci·na elo nivel elo mar, 
cortada pelo rio Ponta Gl'Dssa, aff. do RibeiL·a; com terrenos 
uberrimo3, clima saudava!. P1·oduz todos os artigos de 
cultura tropic:d, sobresahinclo en~re elles o fumo e a canna 
de as;;ucar. Tem uma magniftca egrej1 c .ttholica, um templ_o 
protestante, duas eschs. publs., um hospital. E'ligad1 a Cttrt
tyb:t p~r uma estrada. Sua pop. ê ele 1.08Z h :.bs . , sendo -1.069 
estrang~iro ; e 2 .013 nacionaes. Vide S{!)tto Az~tl. 

ASSUNGUY. Rio do Estado de S. Paulo: nasce da sel'l'a 
do Mar, corre no rumo de N. a S. ; t·~cebe â di r. o rio elo 
Pereira, que ft•aldeja as abas maritimas daqnella S3rra, e des• 
agua no Juquiá peia margem dir. Tem um salto, cleno •ni,nado 
Grancle, cujo ruido, garantem, ouve-se tt mats de 12 ktls. ele 
distancia . 

ASSUNGUY. Rio do Estado elo Para11á: no mun. do Serrv 
Azttl. E' uma das cabeceira• elo rio Ribeira . 

ASSUNGUY DE CIMA. Villa e m·m . do Estado elo Paraná, 
ex-parochia elo mun. do Serro Azul, na margem esg . do 
rioA~su nguy , Ot·ago N. S do Amparo e diocese de S. Paulo. 
Fot ct•eada parochia pela Lei Prov. n. 697 de 18 ele novembro de 
188.2 e elevada á categoria de villa p3lo Doc. de 15 de fevet•eit•o 
ele 1890. Tem duas eschs. p·tbls. de inst. pr im. Agencia ele 
correio. Sobre suas divisas vide Lei Pro v . n. 589 ele 16 de 
abr il de 1880 e ar h. H ela de n. 697. Comprehende os quar
·teirões elo Hupava, Taquaral, Jacaré, Bo'l Vista, Ribeirinha, 
S. Sebastião e Pedt·a Branca . Tem: 1.203 habs. e umas 220 
em todo o districto. 

ASSUREMA. Log . elo Estaclo ele Pemambuco, no mun. do 
'l'riumpho; com uma escb . publ. de inst. prim., creada p~la . 
Lei P1·ov. n. 1040 de 22 de abril de 1872 . 

ASSURUÁ . Serra diamantina elo Estado da Bahia; es
tende-se por entre os rios Cachoeirinha e Remedios, atraves
sando as coms. ele Chique-Chique e Urubú . Em seu. per
curso toma differenLes direcções. «Em 1810, pouco mais ou 
menos diz o Dr. Gatão Guerreiro de Castro, descobria-se a 
granel~ lavra elo Assuruá, no termo de Chique-Chique, loo-ar 
onde está hoje a pov . de Santo lgnacio, que dett tambem arrobas 
de ouro. Ess~ o:tro era muita grande e eu tive em meu poder 
uma palheta grossa em _fó t•rna de nuve!ll, com tres dedos qu~
draclos ,, . « Distante sets leguas em ltnha r ecta, pouco ma1s 
ou menos da villa ele Chique-Chique, diz o Dt· . Antonio 
Pereira dn 'silva Louo, existe a fazenda de criar gado,. deno
minada Cm·>·al das Egnas, onde se encontram ?S chversos 
logat•es dos CJ:Uaes pNseuteme~te s~ extt·abem os d1amantes na 
serra do Asmruá, que passwclo pJr esta fazenda vae cot•rendo 
na mesma direcção do rio S. FrancisC·J; não sei o logai: onde 
começa tal serra, ou onde fica; julgo ser conhecida debaixo de 

·diversos nomes, segundo os loo-ares por onde vai atravessando, 
porquanto me cons·ta chamar-";;e alli de Assuruá, elo brejo assim 
chamado. que é uma extensão de 16 leguas de terrano, pouco 
mais ou menos, habitada por mui s lavt·adores e poucos fa
zendeiros, por onde atravessa és ta serra. Esta fazenda acima 
dita foi an li gamenLe povoada por índios, e ainda hoje existem 
em não pequeno numero os seus descendentes, os quaes contam 
toda a historia de Moribea ou Moribeca, os acontecime ntos que 
tiveram Jogar, sua riqueza, asseverando ser elle o chefe dos 
indios e que alli tambem mor tVa fazendo explorar aqueUes 
lo"'are~ da serra que lhe parecia, do3 quaes tirou grande p0rção 
de0 ouro e diamantes, o qtte bem se prova con~ os gra:ndes 
serviço3 feitos pot' elle _pat·a esse fim, e que awda 1toje se 
encontram no cimo da dtta serra no logar chamado Coelho e 
em outro chamado Suss ~tapára, e na ~ita serra no logar da 
Mangabeira (onde hoje se tiram os dt~mantes), encontran_do
se neste ultimo Jogar e em outros, cadtnhos, bt_gornas, e dtffe
rente~ vasqs ele bart·o, dos quae> alguns estao estampados 

com cunho de moeda e outras co usas já em parte deterioradas 
pelo ·tempo, como estacas, moirões, que serviram de esteios 
para. ca~a; tem-se tambem encontra~o a lgumas pedras com 
mscrtp~oes em caract3res, que nos sao desconhecidos, pare
cendo e lias pregadas o ~t embutidas de proposi to para fazer 
alguma t:tplgçm 01.1 occultat· alguma c1usa; porque seo-uuclo 
me consta, ainda não se conseguia arrancar nenhuma ~pnar 
dos meios empregados e esforços que se Leem feito: emfim os 
moradores antigos des·ta fazenda contam minucios:tmeote 
fac tos particulares C) lie sa bem (creio que por ·trd.dição) d ~vida 
do t·ll Moribeca, como seja a pruposta que eUe fez ao rei 
de Port·.tgal acerca de taes riqueza~, a pretenção delle, a 
maneira pela qual envenenou os índios que o aco11panharam 
para a Bahia no logar denominado RamchiJ da Fome, aftm 
ele não de ;co brirem estas minas, a morte clelle, e alg.tmas 
Jettras ou signaes symholicos que foram encontra.dos já em 
outro tempJ em cim:1. da serra, como mostrando o l ogar onde 
se achaYam dep~sitados e occ·.tltos os seus cabedaes; o que deu 
Jogar a fazer-s3 varias indagaçõ?s e a e~l)lorat'-se desd e. algLtm 
tempo aquelles Jogares, não com a devida cons.tn. ncia ou 
attenção q:te merece~ mas tão sómente ao acaso, abrinclo·se 
dtve_rsos buracos, 011 pequen~s excavações aqui P. a lli; por cujo 
motivo se descobr1ram ulttmamente os dilferente> Joo-ares 
elos quaes estão extt·ahindo diamantes, a saber : 'l'ama0nduá ' 
Pintor, Mangabeira, Gamelleira, Cotovello e ontros; pois n~ 
reclo.1deza de 14 leguas, em qualquer parte que s_ explore, 
encontmm-se diama,ntes em motior ou menot· quantidade. A 
mina de ouro existe seis leil!-as distante desta, advertindo que 
na mesma sena se descobre ouro em todo o cordão que dis ta 
de um a a outra mina. E' para admirar e não para se descrever 
a riqueza ele tal lognr». « Aq minas de ouro do Assurná, 
segundo uma 1\!Iemoria r acentemen te publicada por Feecl. M. 
Schubert, forari1 descobertas ha cerva ele meio secnlo, a 90 
leguas ao O. da Bahia, no Jogar chamado Gentio, com. de 
Chique- Shique ; p~r essa occasião aflluiram milhares de pesso:ts 
de toda parte, principalmente da beira elo rio S. Francisco e 
elo Estado de Minas, pat•J. trabalhar e extrahir o ouro que ahi 
e nas visinhanças se achava em abundancia á flor da terra, e 
assim cr.lou-s_e uma pov. e um commercio importante e flo
rescente. Enorme quantidade de ottro sahio, pedaços de libra 
não eram raros, e atê de pesos de arrobas app:treceram, e 
muitas fortunas se fizeram e infelizmente não ba estatística a 
respeito, porque o ouro extrahido foi em parte comprado pelos 
ourives do interior para obras, e servio tambem principalmente 
com? pagamento dos g;eneros e merca~orias do> negociantes da 
Bahta, donde achou feltzmente cammho para a Europa evi
tando assim os direitos e os impostos do governo sobre a ex
portação do ouro. As descouertas das lavras de diamantes do 
Sincorá em 18!2 ou 1843 deu causa ao abandono das minas do 
Assuntá, por ser menos vantajosa esta do que aquella explo
ração. Não obstante a grande propriedade dessas lavras, no 
anno de 1857 uns 10 ·oa 12 negociantes dos Lençóes e da 
Bahia, que conheciam o va~or e a abundancia das minas do 
Assuntá, instituíram uma companhia e obtiveram um pri
vilegio por 90 annos. Em 1858, n~andou ~ companhia agentes 
á Eu1·opa con tractar um engenhe1ro prattcJ na exploração de 
minas e 50 operar i os; em vez da 50, porém, Yieram 2\JO pes~oas, 
incluindo as fami lias, o que sobrecarregou por tal fórma a 
em preza que se não p)de manter. A" tenivel secca que as
solou essa parte do IJ!s~aclo concluiu a obra da destruição. 
Autorizada pelo Governo, a companhia sttspendeu os seus 
·trabalhos». «As minas de ouro elo Assur11á, diz o engénheiro 
ele minas Manoel Thimotheo da Costa. estão situadas nJ. serra. 
do mesmo nome, um ramo da serra cia Chapada, q ··e não é a 
sen turno si não a con linuação ela serra Sincorá, tão rica em 
diamantes. A sei·ra do Assuruá existe além do rio Verde, aff. 
á margem dir . do S. Francisco, áquem deste rio e. a 120. 
l •guas proximamente da cidade clt' S . Salvador, capttal do 
Estado da Bahia. Sem duvida alguma são muito ricas estas 
minas de ouro. 'Os s~us principaes deposito~ •. estudados em 
varias locs. teem os mesmos nomes dos ~~ tws onde se os 
encontt·a, e são os seguintes: 

l b Gentio do Ouro 
a Lagôa 

Il Lavra Velha 
lii BaLxa Grande 
IV Minoiro e Destervo 
V Jaaú e Jardim 

Estes depositos constituem-se geralmente pJr gra neles b :~eias 
de ca~calho3 a·triferoq, as quae> são atravassadas por innu-
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meros e possantes veios ele qua:r tzo contendo em si disserni" 
nados com bastante írregt~laríclacle volumosos plocos de ouro, 
chegando ás vezes a pesar kilos! Contudo, a verdadei ra riqueza 
elas minas de ouro elo il.ssnrtlâ acha-se accumu lacla nas bacias 
de cascalhos auríferos existentes nas encostas da serra, sendo 
que, são ell as nota v eis pela sua v as la extensão, cons idera vel 
possança e pl'incipalmente pela grande quantidade cll) ouro que 
podem fornecer. A exploração destas mmas não offerece extra
ordmaria clifficu!clade a não s3t' que existindo longe ela co~ta, o 
tranS])orte elo material e machinas precisas será dispendioso"· 
V1de lgnacio Accioli, ll!l ems. Hi>ts. ela Bahic~, 'l'. V. 

ASSUTINGA. Pequena pov.do Estado ào Maranhão, ao N. 
do lago do mesmo nome, no nHm . de Arary. 

ASSUTINGA. Lago do Estaclo do Mat·anbão, a 26 k ils . da 
freg. de N. S. ela Graça do Arary . E' grande, mui p~scoso e 
abundante ele poraquês. Fica qu~si secco nos estios rigorosos. 

ASSUTIUA. Rio do Estado elo Pará, banha o num. ele 
Vizeu e clesagua no Gurnpy. 

ASTRÉA. Ribeirão do Estado do Rio de Janeiro, na cidade 
do Carmo. 

ATALAIA. Cidade e mun. do Estado das Alagôas, na com. 
de seu nome, cerca de 42 kils. ao norte do littoral e pouco 
mais de i2 da cidade elo Pilar, á margem esq . do l'io Para
byba, sobre uma em inencia 011 encosta de monbnha que vae 
declinando g radualmente a té i dita margem por um lado, e a 
do riac ho Borarema por outro. E' uma das situaçõ 2s elo gstado 
em que melhor es são as cond ições de salubridade. Clima brando 
e ag radabilisaimo, sem a calma ardente de outros logares no 
verão, nem humidacle incommoda e doentia na estação das 
chuvas, é Atalaia canstantemen·te visitada por enfermos ela 
capital e outros pontos, que nella vão convalescer .. O mun. 
occupa em sua maior parte um solo irregular e accidentado por 
montanhas e valles, outeiros e serrotes , em geral cobertos ele 
verdejantes mattas, baveodo, porém, taboleiros e ,· arzeas em 
diversos pontos . O assucar e o algodão são as fontes principaes 
de 1·iqueza agt•icola do mun., sendo t~quelle fabricado em di
versos engenhos. 'l'errenos uberrimos e fecundos, aplos ]1ara 
todo o gclnero de cultm·a, produzem tambem com abu11clancia a 
mandioca, o inhame, milho feijão e outl'Os c~reaes . Qttallto á 
priação de gados, limita-se á que se faz em peq t1ena escala 
nos cercados elos engenhos para uso e consumo dos mesmos. 
O mun. é reg,tdo pelos ries Parahyba, Borarema, Anlwmas; Im
bury, Parangaba, Sornno, Itapicurü, Cajueiro, Camaratuba 
{Jtinga, Jundiahy, além de outros; e é perco.rrido pelas serra~ 
Dons Irmãos, Bananal, Tronco, Talhada, . Naceia , João Cor
r eia, Uru]Jema, e Gravatasinb o. Compt·ehende as seguintes 
povs . ln gazeira, Branca, com uma capefla de Santo Antonio, 
Varzea, com uma capella de N. S. da Conceição, Sapucaia, 

·c a beça de Cavallo, Roncaclor, com uma capel!a da Conceição, 
Boca da Matta, Boca da l\fa tta ele Fóra. e Fazenda ela Pm·an
gaba. Orago N. S. das Brotas e diocese ele O linda . Uma 
das mais a ntigas situações de~se E>taclo, remonta-se ao seculo 
XYI~ a fundação elo pov . de Atalaia, que primitivamen·te tinha 
a denominação de .IÜ'a.ic~l elos Palmar·es em razão da proxi
midade em que se acha da serra da Barriga, onde naquelle 
seculo existio o celebre Quilombo elos Palm:1reg. Mais tarde 
foi-se dando a troca desse nome pelo de Atalaia, que ainda hoje 
conserva, por ter sido alli posto ele atala ia, durante muitos 
annos, um destacamento de soldados pot· ordem do governo 
de Perna mbuco na guerra tr,~vacla para a destruição e ani
quil'amento comple to do mesmo quilombo. A esse posto foram 
então aflluindo os habitant?s de outr·os Jogares, não só pam 
venderem aos soldados generos alimenücios e outros productos 
de sua cttltur.a agrícola, mas tambem pa ra estabelecerem alli 
sua residencia, ampat•aclos e gara ntidos pela ferça publica 
contra as depredações dos quilombolas, qlle costumavam as
saltar st1as !H'Opriedades e lavouras. Assim foi ct·escenclo o 
povoado e desenvolvendo-se a edificação de modo que na epoca 
'do aniqui lamento daquella horda ele ~arbaros , Atalaia j á era 
uma povoa~ão crescid~., havendo a llt pequenas c:tsas de ne
gocio. Foi in vestida na c<I.tegoria de villa enlt•e os annos de 
1762 e 1765, sendo ouvidor Manoel Gouveia AI vares, conforme 
.eonsta de uma esciptura em livros do tabellião Antonio Maciel 
de Lima, e do termo de aber.tnra e encerramento elo livro do 
cofre dos orphãos p3lo ouvidor Castro de Mattoq. Foi elevada. a 
cidade paio Dec. u. 88 de 5 de março de 18!)1. O mun. tem 
25.000 líabs, A cicla!ile tem a"encia do coneio e duas eschs. 
publs. de inst . prim. 0 

ATALAIA. A talvez seis kils. acima da cidade ela Atalaia, 
existe um alcleamP.nto com esse mesmo nome. Fica á mar
gem esq. elo rio Pa rahyba. Attr ibue-se sua fttnclaçii.o aos 
indios c1ue, de S. Paulo, trouxe Domingos Jorge Velho, que 
clalli ve io com o fim de batet· os Palmues. Em virtude da 
Car~a Régia de 12 de ma1•ço ele 18:)7, os inclios ahi existentes 
foram a ldeaclos, tomando o aldeamento o nome de - Arraial 
de N. S . das Brotas- e ao cleante o ele - Missão ele Ata
laio,- pelas Cartas Régias ele 1 de abril e '17 de jL111ho de 
1809 .. Contém uns 700 halJs : E' tambem denominado Cabeça ele 
Cavallo. 

ATALAIA. Log. elo E~tado do Rio ele Janeiro, no rnun . de 
Cordeiros . 

ATALAIA. 'l'orre e pharol do Est.aclo do R . G. do Sul, edi
ficados . em uma parte da tena ao S. ela vill a ele S . José elo 
Norte, na com. de Rio Grande. O pharol. que se domina 
elo Pontal da Barra, serve para indicar a entrada do porto 
do Rio Grande . 1!:' de luz branca fixa, variada por luz scin
ti!ante de 30 em 30 segundos ; 2a dioptrico ; alca nça 16 
milhas. Está situado a 32° 7' :15" ele Lat. S. e 8° 57' 00" 
ele Long. O.; ou 52° 7' 20" O. de Greenwicb . ou 5!0 27' 30" O. 
ele Pal'iz. 

ATALAIA. Morro do Estado do E. So.nto, em Guarapa.ry . 
Acha-se no lado S . na entrada elo porto deste ultimo nome. 
E' tambem denominado Fo1·tC!le:;c~. 

ATALAIA. Ponta no littoral do Estado elo Pará, onde se 
acha o pharol das Salinas. Vide Salinas. 

ATALAIA. Cot•rego elo Estado do Rio ele Ja neiro, aíf. elo 
rio Macahé . 

ATALAIA GRANDE. Praia na ilha F el'llando ele Noronha, 
sitrracla no Oceano. 

ATALAINHA. Log. do Estado de P el'Dambuco, na ilha 
F ernando ele Noronha, á beit·a-mar. ::lua praia é defendida 
por medonhos rochedos difftce is ele serem galgados . 

ATALHO . Riacho do Estado elas Alagôas, aff. da margem 
esq. do rio S. Fl'ancisco. 

ATALHO. Con·égo elo Estado ele .Minas Geraes, aff. elo rio 
Borrachudo. 

ATALHO. C0rrego do Estado de Goyaz, banha a cidade 
de Entre R ios e desagna no ribeirão elo Vae-vem. Fornece agua 
á pop. dessa cidade. 

ATALHO. Corrego elo Estado de Goyaz, a-lr. da margem esq. 
elo rio Crixá. 

ATALHOS. Sacco- entt·e a ponta, ela Ma.ssemba ba e as ca
cimbas da praia de Massembaba (no ·Ocea-no); na lagôa de 
Araruama. do Estado do Rio de Janeiro. 

ATAMANCUM. Nação selva.gem que habita as ma rgens 
sllperiores elo rio Jary, trib . da margem esq. do Amazonas. 

ATAPANY. Rio do Estado do Amazonas; desagt1a na 
funda enseada que faz o rio Urubú pouco adiante da villa de 
Silves. Con·e ao N. ela serra Uata-pocú. 

ATAPÚ. Busio gra nde ou cara mujo, que set•ve de t rombeta 
ao nosse jangadeit·o qtlando que1· chamar os companheiros ou 
ft·egtlezes ao mercado de peixe (J. Galeno Soen. Pop. p. 273). 
Este uso foi abolido na :capita l, em 1842, prohibindo as patru
lhas ela policia que se tocasse o buzio na feira (vide Actc~ da 
Camara Munici·p~l ,da Fortaleza de 18 de maio de ~842)- Rty.; 
- cot•ruptela de tta pedra e pu P.st.rondo : grito de pedra (Pau-
1-ino. Noglleira. V,;cab, Indig.- Rtl·v. do 11t·st. do Ccrcwc~ . 1887 
p. 228). 

ATAPUZ . Pontal ao sul ela foz do rio 'rij11copapo, que 
desagmt na barra de Catuam.a; no Estado de flt~rnambuco. 
Vital ele Olh·eira escreve Atapúz; l'v!ouchez Atapaz. Em uma 
inf. que recebemos de 'l'ijucopapo lê-se Atapú. 
· ATAQUE. Lagôa do Estado do R. G. elo Sul, no alto da 
coxüha do Haeclo e defronte das pontas do arroio qu.nhã-Pcrú. 
Perto dei la passa a .tinha divisor ia entre o B~·aztl e a Repu
blica do U t·uguay. 

ATAQUE. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, aft', do rio 
Sapucaby-mirim. Banha o mutl. de S. José do Paraíso. 
. ATATÁ. Rio do Estado do Pará, no mun. ele Muaná. Tem 
pot· a ffs. o •raparuquara, Atatá-mirim, Pil'at·ucuquara, 'l'iju-

3\ 17 
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caquara. Communica com o Inamarú pelo furo Capiia
l'iquara. 

ATAUAÚ . !lho. uo r io Branco, aíl'. do Negro, que o é do 
Amazonas; no Estado deste nome. E' uma das mais proximas 
da f~ daquelle rio . 

AT AU Y . Rio do Estado do Amazonas, ali. da margem 
occ identa l do Paclaui ry . 

ATERRADINHO . Log . no termo da Brotas elo Estado ele 
S. Par tio . 

ATERR Al)lNHO. Pov. do Estado elo Minas Geraes, na 
f1·eg . de Dôt·es do Aterrado . 

ATERRADINHO. Log. do Estado de MaUo Gt•osso, á mar
gem esq . elo t• io Paraguay, no m un . de S. L :üz ele Caceres. 

A TERR ADINHO . Ribeirão do Estado de S. Paulo, aff. du 
l'io ela Co tia . 

ATE RR ADI NHO . Corrego do Estado de Minas Geraes, na 
freg. de Uôt•es do Aterrado. Pertence á bacia elo rio Grande . 

ATERRADI NHO . Pequeno r io do Estado de Goyaz, aff. do 
Doce, que o é elo Glat·o e este do Paranahyba. 

ATERR ADI NHO . Ribe irão do Estado de Matto-Grosso, 
cujas aguas vãl) eagrossar o rio Doce, aff. do Clat·o ott dos 
Pasmados. 

AT ERRADINHO. Ribei rão do Estado de Matto- Grosso, no 
camirrho de Goyaz p<tt'a Cuyabá, entre os ribeirões At•êas 
Grandes e G ranandy (João Vito . Itinc,·a,rio cit.) 

ATERR ADO. Pat• ochia do Estado de ~1inas Geraes, nomun. 
de Santa Rita de Cassia, ligada a Passos por uma estrada 
cor tada pelo l'io 8anL'Anr1a no logar Bananal. Ot•ago N'. S. 
das Dôres e diocese de S. Paulo . Foi cr·eada parochia p lo § 
li a r t. I da Lei Prov . n. 497 de 28 de junho elo 1850. Des
membr·ada do mun. de Pas'>os e incorporada ao de S. Sebastião 
do P<~ r aiso pelo art . I ela Lei P t·ov . n. 2784 de 22 de setembro 
de 1881. Sobre suas divisas vide: art. H ela Lei Prov . 11. 1579 
de 22 de j ulho ele 1868; art . II da de n . 1665 de 16 de setembro 
ele 1870: a t·t. I !I da de n. 1708 de 4 de outubro de 1870 : art. I 
da ele ' n. 3 l t0 de 6 de outubro de 1883 . Tem d uas 'eschs. 
publs. de inst . prim., ct•eaclas pelas L is P rovs. ns. 1064 de 4 
de outubro ele 1860 e 2064 de 17 de dezembt·o ele 1874. Agencia 
do cor•·eio . A par och iaes tá. situada em uma vasta campina, 
cercada de bellas maltas e banhada pelos rios Grande e Canõas. 
Seus campos são optimos para criação e suas ter ras excellen·tes 
para cultura. Em seu ten·itol'io encontra01- se as sen·as e 
morros denominados : Agudos, Campeiros, Grotão, Sa11dade, 
Sellado e Dous !L·mãos ; e os rios Grande, Canôas, S . Thomé, 
Ouro , Aterradinho, Tremedal além de outros . 

ATERRADO. Parocbia do Estado de Minas Get•aes, no 
mu11. de Dôres do Indaiá. Orago N. S . da L •tz é d10cese de 
Mar ianna. Foi cr·eada. paroch i~t pela Lei Pt·ov. 11 . 76.! de 2 
de maio de '1856, que desmembrou- a da po.rochia ele Bambuhy. 
Incor porada ao mnn. de Santo Antonio elo Monte pela Lei 
Prov . n . 981 de 3 ele junho de '1859 e ao de Dôres do Indaiá 
pelas de os . 265 1 de 4 de novembro de 1880 e 2782 de 22 ele 
setembro de 18SL. Sobre suas divisas vide: art . HI da Lei 
P rov . n . 200'1 cL 14 de novembro ele 1813; art. I ela de n . 
2414 ele 5 novembro ele 1877; n . 3360 de 10 de ouLubro de 1885 . 
Tem duas eschs . ]:Jubls . de inst. prirn ., uma das quaes m·eaela 
pe la Lei Pr ov. n . 2923 de 25 ele setembl'O de 1882. Agencia do 
correio ct·eaela por Portar ia de 26 de j ttlho de 1884. 

ATERRADO. Pov . do Estado elo Rio de janeiro, no mun. 
ele Saquarema; com uma esc h. publ. de inst. prim. 

ATERRADO. Log. do Dist . Federal na freo-. de Santa 
Anna. E: atra vessado pelo canal que começa no~ fundos da 
Esc'. Mumcrpal «S. Sebastião» e termina na Po nte dos Mari
nheir os. Ahi ~cham-se a Fabri ·a do Gaz, o Asylo ela l\'lend i 
cidade, a estacao dos bonds ela Companh ia de «S. Chr·istovão » 
e a e · tacão de S . Drogo, onde é recolhido o gado abatido em 
Santa Cru~ . E' perco t•ri do pelo_s bo nds dessa Com pa nh ia e pelos 
dad de «Vi li a Is~tbe l » e« Car ns Urbanos». O caual que o atra
vessa é cercado por um e_xtenso g radil e rn argeaclo po r dous 
l'enques de a ltivas pal met ras e outras ar vores que devem of
ferecer dentro em pouco tempo um lindo panor ama . Quatr o 
pontes dJ.o passagem sobre o canal ele uma r ua a outra. 

ATERRADO. Pov. do Estado de Minas Geraes, na cidade 
de S. José d'Além Pa rahyba . 

DICC. GBOGI\. ~i 

A'~ERRADO. Rio do Es_tado do E . Santo, no. espaço per
cnrr iclo peh lmha ~Plegr·apbrca, entre San ta Cruz e Lin h ares. 
Recebe o Jararanda (Rep. dos T clegraphos). 

AT E R RADO . Ribeirão rio Estado d• S. Paulo ali'. do r io 
Parahyba; en tre Loreua e Guaratinguetá. '· 

ATERRADO . Rio do Estado do Paraná alf da maro-em 
clir. do Capivary, que é trib. do Ig ·tassú . Recebe o 'l.'ab~ão . 

ATER R A DO. Corrego elo Estado de :\Iinas Geraes, banha 0 
mun . da LP.opoldma e desagua na margem dir . do rio Pira
petinga Grande . 

AT E RRADO. Rio do Estado ele Minas Geraes, nasce na 
ser ra elo Pouso Frio, bauha o mun. da ChrisUna e clesagua no 
rio Verde. 

AT ERRADO . Rio do f~stado de Minas Geraes, banha o mun. 
de S. Gonçalo do Sapucahy e corre para o r io des~e nome. 

AT ER RADO . Ribeirão do Estado de Matto Grosso, no cami
nho de Cuyabá ao Diamantino . 

ATERRADO. Pequeno espaço da margem esq . do rio Para
guay; é atttngrdo pelas innundações per iodicas mn pouco ao 
N . do para llelo 17°. (B . de Melgaço). 

ATERR ADO A LTU. Log . no mun . de Lages elo Estado ele 
Santa Catharina. 

ATERRADO AL TO . Ribeirão aff. ela margem clir. do rio 
Canoinhas, tl'ib . elo Negt•o, que o é elo Iguassú e este do 
Paraná. 

ATER R ADO FALSO. Ribeirão que percorre a parte liti
giosa elo terri torio enrre os l.flstados do Par aná e Santa Catha
rina e clesagua no ribeirão da Cachoeira, um dos formadores 
do rio Negro. tl'ib . elo Iguassú . 

ATERRO . Bairro no mun. ele Lorena; no Estado de 
S. Partio . 

ATERRO . Nome de nma· chapada existente no mun . de 
Santa Luzia do Eslaclo de Goyaz (lu f. loc . ). 

ATE RRO. Igarapé do Estado do Amazonas, na cidade de 
Manáo;, capital do Estado. . 

ATERRO. Corrego elo Estado de Per nambuco, banha o niun . 
do Bom Conselho e desagua no Balsamo, atr. do Parahyba
(Inf. loc . ) . 

A TERRO . Riacho do Estado de Sergipe, aJf. elo rio 
S. Francisco; no mun . de Villa Nova . 

A T É -VÊ R . Logar onde nasce o rio d~s Neves, no Estado 
do Mar anhão (Cr uz Machado, Relat. de i856) . 

ATHAN ASIO. Ilha do rio Parnahyba, abaixo de Santa Phi
lomena e proxtmo da ilha elo Tagy . 

ATHANASIO. Enseada na margem dir. do rio Tocantins 
no Estado do Pará . Nella clesagtta o igarapé elo mesmo nome . ' 

AT HANASIO. Igarapé do Estado do Para ; desao-ua n11. 
margem clir . do rio Tocantins entre os igarapés ~leliro e 
Hermi nio . 

ATHANASIO . Corre!;O do Estado de Minas G<>t'aes , banha 
a f•eg . do Caratinga e desagu a no ribeirã() S. Domingos. 

ATHENAU ES . Sel vagens CJ, 'te habitavam a par te central da 
reg_ião banhada pelo rio l'apajós . São mencionado~ pelo pri
metro -tenente R . l'ava!'es no seu t rabal ho O Riu Ta;pa,jó .~ . 

ATIADEO. Uma das tribus da nação Gu<tycurú, no Estado 
de Ma Lto Grosso . «Os Guaycurús nossos a lliados, q te Jicam elo 
r io Mondego para o S . , estão t•epat' tidi:>s em sete hor das, 
ou a ldêas ~randes , geralm nte amigas umas das outL·as, sem a 
menor dit'rerença em cousa a lguma . Ohagotéo, Pacaxodéo, 
Adioéo, Atiadéo , Oléo, Landéo, Cadioéo , são os nomes qtw as 
des ig nam» . (Ayres de Casal , Choroqr·. B r·as) . «:São ta mbem 
h< rdas da tribus dos Guaycurús os Atiadeo , daq cirr.umvtst
nhanças de Nova Coimbr a e Albuque r•que, que são to los bapti
saclos, exercem um pouco a agricul tut•a , são excell entes caval
leiros , embora seus c tvallos seJam mui Lo feius (•feo.qr . P hys. 
de W appoous, pag . 439). O Bar:io de Melgaço não faz menção 
dessa t ri bu . « Di vidia- se a nação g uaycu t·ú , diz elle, em nove 
hordas ou t rt bus: Uatadeos, Ej ueos , Cadioeos, Pacajudeos, 
Oleos, Biakeos, Xacoteos, Cotugueos e Danb::eos " · 

ATIBAIA. Cidade e mun . do Estado de S . P aulo na com. 
do seu nome, á margem esq. elo rio Atiba ia, a 80 kils da. 
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capital, a 20 de Santo An tonio da Cachoeira, a. 18,7 de Nazar e·th 
a 46,500 de Jundiahy e a '16,6 ele Braga nça, « Foi fundada, diz o 
Sr. Azevedo Marques, pelo paulista ,Jeronymo de Camargo na 
segunda metade do X V I! seculo; ignora-oe, porém, a época pre
cisa de sua elevação a parochia , mas, <ie papeis existentes no 
cartorio episcopal, consta que já era parochia em 1701 » . « A 
s~m elevação a parochia. escrevem-n os clPssa cidade, deve ter 
·tidO logar antes de 1630 por quanto em di vet·sos exames que se 
fizeram no archivo da pat·ochia, embora j<l. muito estra
gado pelo tem po e pelas traças, encontrou-se em um pequeno 
caderno de assentamentos de baptismo, em letras quasi inin
·telligiveis, alguns que datam desta ultima . época». F oi 
elevada á catenooria de villa por Ordem elo capitão-general D. 
Luiz Antonio 

0
de Souza dataclfl. de 27 ele junho de 1769 e á 

de cidade l)ela Lei . Pro v . n. 26 de 22 de abril de 1864. 
Creadfl. com. pelfl. Let Pro v. n. 97 de 22 ele abril de 1880, que 
constituiu-a com o lermo de seu nome e com a v!lla de Santo 
Antonio da CHchoeira. Classificada de terceira entr. pelo Dec. 
n. 8758 de 18 de novembro de 1882. A producção do mun . é pela 
maior parte ele café e algodão . Sua pop. é ele 5. 000 habs. O mun., 
além da parochia ela cidade, comprehencle mais a ele N . S. elo 
Carmo de Campo Largo. Além ela matriz, tem a egr eja do Ro
sario e a capella ele N. S. ela Saude ; o edificio da cadeia e casa 
da camar::t e o hospital da Misericordia. Sua egreja matriz tem a 
invocação ele S. João Baptista e depende ela diocese ele S . Paulo. 
Agencia do correio . Sobre suas· d ivisas vide : Lei Pro v . ele 5 de 
Fevereiro de 1843, de 10 de junho de 185.0, ele 20 de abril de 
1864, de 8 de julho ele 1867, n. 28 de 5 ele.] ulho de 1869, ele 18 ele 
abril de 1870, n. 4l de 3 de abril de 1873, n. 158 ele 30 ele abril 
de 1880, n. 2 ele 15 ele fevereiro de 1882 e n . 9 ele 22 ele outubro 
ele i 89i. A.tibaia é ligada a Santo Antonio ela Cachoeira, Naza
reth Brafl'ança, estação de Belemsinho e a outros pontos do Es
tado' po1· ~stradas de rodagem. No m u n. ficam os bairros deu o
minados Rio Abaixo, Hapetinga, Gae·tetuba , Mono Grande. E' 
servida pela ferro-via Bragantina, cuJa estação denominada 
A ti baia, fica á margem esq. do ribeirão ela Folha Larga, a tt•es 
kils. ela cidade . 

ATIBAIA . Bairro no mmi. de Campinas Cto Estado ele 
S. Paulo. E' assás fertil. Possue importantes fazendas ele café. 

ATIBAIA. Ribeirão do Estado ele S . Paulo; forma com o 
Jaguary o rio Piracicaba. Recebe os corregos S::tlgaclo, Anhum as, 
Cabras, Fundo, Lageado, Folha La rga, Maracanã, Caçú, lndios, 
Capella e ribeirões do Domingues, Toledo, 'l'res Encruzilhadas, 
dl) Amaral, rios ela Cachoeira e das Peclr::ts. Banha os nmns. 
ele Atibaia, Nazareth e Campinas . E' deleito pedregoso ; ·tem o 
curso eriçado de pecl!'as e rochas que embaraçam a navegação. 
Caudaloso nas enchentes, é entretanto ·transposto a vaLI no 
tempo secco em diversos pontos. Em seu ctuso no mun. de 
Campinas tem os saltos denominados Salto Grande e Saltinho 
nas divisas ela Limeira . Forma-se de dons galhos prin
cipaes: o Cachoei1·a . que passa em Santo Antonio e o Atibainha. 
que banlm a vi lia ele Nazaretb: ambos descem das immecliações 
elo morro Se !lado, a E . do morro do Lopo, se parados pot• ttm 
al~o espigão intercunente, e se l' euaem oito kils. acima da ci
dadede.Atibaia e em ft·ente da pont« N. ela serra ele Itapetinga. 
O Attbata banha f1. cidade do m~~mn nome, con e para NO., 
quast pal'allelamente ao J a.g11ary; passa tres kils. ao N. da 
c i clacie de Ita tiba . 

ATINIEM. Vide .llt·inineni. 

ATININENI. Lago do Estado do Amazonas. E' mencio
nado nas Noticias Geo,qraphicas do, Grnpitanio, do Rio Negro 
pelo co nego André Fernandes de Souza; na Descripção ela via
gem feita ele~ ciclaelc ela Brn?"?"a do Rw Neg1"0 pelo ?"io elo mesmo 
nome por Hilario !Vlaximiano Antunes Gurjão; no. Diccione~rio 
Topographico do capitão-tenente Amazonas e na Chorogra1Jhia 
ele Ayres de Cazal. Os dons pl'imeiros , que escrevem Atiniene 
e Atmiem, dizem que pot· esse lago o rio Unini tem communi
cação com o Cocl<1 jaz ; o terceiro escreve Atinine11i e .IÜÍ?Ún~ 
e diz ficar esse lago entre os rios Nen-ro e Japurá, transbordar 
naquelle r_io entre as fregs. de Ja hú e Itarenclaua, e no ~o~imõ~s 
pelo CodaJaz · Ayres ele Qazal, finalmen·te, escreve Attmnem e 
diz: «Po uco 'acima d'Ayl'ão desagtia na mat•gem meridional elo 
rio Negro o rio J aumub.y e· cinco ki~s. abaixo ele Moura o 
Anany, aliás Unini: ambos commumc<~.m o rio, que os recolhe 
co!!l o Cadaya, bl'a ço oriental elo Hyapurá, pelo grande lago, 
.Attnineni, e:n cujas adjacencias ha arvores de copahuba " · 

ATININGA. Rio elo Estado do Amazonas; desagua na 
margem dit·. do Madeira pela Lat .. S. de 5o 40', 

.ATINS . Bancos situados em frente da pcnta ela Boa Vista .. 
no Estado elo Maranhão. Na. macll'llgacla cle2 para3 rle novembt'Ó. 
ele 1864 perdeu-se ahi o navio clevella francez Ville ele noulogne, 
procedente do Havre, a cujo bordo vinha o saudoso poeta Gon
çalves Dias. A gente de bordo ness::t cmergencia, tratou de· 
salvat·-se, esquecendo no seu beliche o inclitoso poeta, que nem 
falla r j~. podia e cujos dias estavam contados desde muito. Setl. 
corpl), que se afundou com o navio, não poude ser encontrado, 
a clesp ~ito elas diligencias ell:lpregadas para · esse fim. Nasceu 
esse nosso dis_tincto compatnota em Caxias (Maranhão) a 10 ele· 
agosto de 1823. São esses. bancos tambem denominados GO!"ÔC~ 
dos Ovos . 

ATIRADORES. Senado mun. ela Capital ~'eder·al, na freg. ele 
Guarat iba. «A serra dos Atiradores é celebt·e pelo seguinte: 
O individuo começa a galgar· o píncaro por ·caminhos quasi que 
inaccessiveis; á p1•opor·ção que vai subindo, vai tambem sentindo 
um calor tal, que vem de debaixo ela terra, parecendo lil'a r as· 
forças e os sentidos, tornando-se o viajante um a verdadeira 
machina. Ga,Jgaclo o pincaro encontra-se ali muita agtm cor
r en te, que está tão qtiente como se tivesse ido ~.o fogo. Ali nm 
hom naturalista poderia fazer collecções ele mais ele mil quali
elncles de pedras lindíssimas, pois, segtmdo os velhos moradores·, 
existem ali alguns mineraes preciosos» (R .- O Paiz ele 19 ele 
fevereiro ele 1888.) 

ATOLEIRO . Pequena pov. elo Estado do Maranhão, porto· 
cl::t cidade ele Caxias . Foi out'rora bem florescen te. 

ATOLEIRO . Log _ elo Estado ele ·Minas Geraeõ, seis kils · 
distante ela cidade elo Rio Pardo. 

ATOLEIRO. Igarnpé do Est:J.do do Pará, no mun. de Mel
gaço. E' tambem denominado Capim. 

ATOLEIRO. Rio elo Estado do Piauhy, a!I'. elo Parnahyba. 
(Eog·. G. Doclt.). 

ATOLEIRO. Corrego elo Estado ele S. P a.ulo; elesagua na 
margem esq . elo rio ~rietê entre o porto ele Le trçóes e o salto ele 
Avanhandava, proxtmo elos corregos elo Douradinho e elas 
'l'l'eS Lagôas 

ATOLEIRO . Ribeil'ão elo Estado de Matto Grosso, primeit·o· 
aff. oriental do rio Mü·ancla, ao quaL reune-se jtmto s, colonia. 
ele Miranda. 

ATOLEIROS. Serra do Estado ela Bahia, n0 mun. ela cidade 
do J uaseiro. 

ATOLEIROS. Carrego elo Eslaclo do Rio ele Janeil'o, atra
vessa a estrada elo Commercio e clesagua n a margem esq. do 
ribeirão ele Ubá, proximo {1, embocadura cl'este no rio Pat·a
hyba elo Sul. Plc~nte~ hyelro-topogrc~phioc~ ele~ cst 1·ade~ elo Com
meroio, por Conraclo J acob ele Niemeyet•. 1844). N,L Ccwta Cho
?'0[}?'. elo, P1•ov. elo Rio ele Janei,·o organisr~.da pe los engs. Pedro 
do Alcantara Bellegarcle e Conraclo Jacob ele Niemeye•.' ('1858-· 
186!) vem este c'Jrrego figurado como aff. ela mal'gem esq . elo l'i
beiriio do Secre tal'io, aff. do rib'e it·ão Secco ou ele Ubá, tl'ib . do 
rio Pal'ahyba cio Sul. 

.ATOLEIROS. Lagôa elo Estado elo R . G. elo Norte, no mun. 
de 1'ouros, pot• ele traz ela barra ele Punahít. 

.ATRAVESSADA . Sei'!' a elo Estado ele Pel'nambuco, no mun. 
elo Bom Conselho. 

ATRAZ DA SERRA. Log . elo Estado elo Ceará, no mun .. 
elo Pereira. 

ATRAZ D.A SERA. Log. 110 mnn. ela Conceição elo Arroio · 
do Esbado elo R. G. elo Sul. 

A TRAZ DA SERRA. Pov . elo Estado de Minas Geraes na 
freg. ele Ubá e mun . ele Marianna. ' 

ATRAZ DA SERRA. Pov. elo Estado ele Minas Geraes, na . 
f reg. da cidade' elo Bom Successo. 

A TRAZ DA SE RRA. Riacho do Estado elo Ceará, banha 
omun. do Pereiro e clesagua no rio Figueit·eclo, aff. elo Jagua-
ribe. 

ATUÁ. Rio do gstaclo elo Pará, na Ilha Marajó. Nasce no 
lago ele seu nome, corre na clirecção elo SE. e clesagua no estrP.ito · 
ele 'l'ajapurú . E' muito piscoso. Um elos seus braços, o Muaná. 
banha a villa eles te nome e vae tambem clesaguaJ• naquele es
trei-to. O SI'. Ferreira Peona no seu trabalho A Ilha ele .~1e~
?"aJ'ó diz : «0 A-tuá é formado pelo Atuá proprio, que vem das 
mattas, e pelo Anabijú, que vem dos campos, encontt•anclo-~ec 
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ambos cerc::t de 1.0 milhas acima da villa de Muauá , para a qual 
desce um braço que parte da confluencia dos dous rios . Depois 
do Al'a ry. é o maior e mais importante dos rios que vem da 
ilha ao rio Par{~o [!; ' uavegavel pot· vapores em grande extensão. 
Desemboca n o ri o Pará (costa de U arajó) defronte da b_ar~a do 
Toc1tutins». Um ilhtstre cavalheiro residen te em i\1uaua Infor
mou- nos do segtlinte : « O rio At11á- nasce no c~ntro da ilha 
de Marajó pt•o:d mo á n asce nte do Anàjásl .e correndo ele NÇ) . a 
S ill . vai cl sagttar na baltia de Mat•ajo em ft•eute d~t. .Ilha 
do. Capim, el ist . de Abaeté , Recebe em sea. curso o~ segm~~~s 
·ails . pela margem esq . : o S. Miguel, T aua, .Jaburu, Anabt.]U, 
Anabijü-miry, Acapu·tuba, P aratso e Ta ng?-ra- muy . Pela ~Ual'
gem clir: 'l' umacah i, J acarequara, Pan ta, Santo Antomo e 
.:fnLmhú . , 

ATUAH Ú . Ribeil'ã o elo Estado de S. P,wlo, banba o mun. de 
Itú e desagtta na margem dit•. elo rio Tie té . Tambem escrevem 
Atuay. 

ATU A Y. Cachoeit·a formaela pelo rio Tieté ; no Estado de 
S . Paulo . Fica entre as cachoe iras de ltapocú e o Sal to de Hú 
pouco acima ela bat•t• n. elo ribeirã o elo mesmo nome, com um cles
nivell amento de cerca de i n>.50 na extensão de 250111 : um tt·a
vessão ou degráo de g l'ez elidgido quasi not·malmente ao curso 
produz um saHo de Qm,GO para a esq ., ao passo que o rio alar
ga-se a 20Qm, deixando apenas um estreito canal jt10to á mar
gem tlit· . , de cot· rente impetttosa e eriçado de pedras. O D1· . La
cerda no seu D iwt'io escreve Atuay, palavra, diz ell e , del'ivacla 
de Atná, cogoto, e 'I agua . « A razão da etymologia talvez seJa 
por gtte alguem ahi lavou o cogote , pois, como já notei, por 
qualquer as neira se pnnh::t o nome a ttm logat• ; e é trabalh ar 
debalde ás vezes o procur ar umn. etymologia racion al» . 

ATUBA . Log . elo Estado do Paranv., a oito kil.s , ele Curi tyba. 
Ahi fo i , em agosto ele 1S75, fttnclacla a colonia Santa Can
dicla . 

ATUBA. Rio elo E stado elo Paraná, na estt•acla ela Gt·aciosn.; 
desagu<\ no Iguassú , Recebe o Bacachery . 

ATUMÁ. Rio elo Estado elo Amazonas, Vide Uatwná-. 
ATUMÁ-M IR I . Vide Uat·,tmá-- miry . 
ATUQUI. O Dr . Fr. José de Lacerda e Almeidn. , no seu 

D i w·io faz menção de um igarapé Atuqui que clesagua na 
·mat•gem dir . do Amazonas , proxiroo a Santarem . Na Ccwta de 
Costa Azeveclo lê-se I tt1ki . 

ATURA . Estação da E. de F. do Nol'te, no Es tado elo Rio 
ele Janeiro, entre as es tações ele Piln.r e Rosario . 

ATUR I Á . Ilha elo Estado elo Pará, sitt1acla na bahia dos 
Bocas. 

ATURIÁ . R io elo Estado elo Pará. na ilha Mara jó ; 
banha o mun. ele Monsarás e clesagtta no Garoará (inf . 
1oc. ) 

ATURIÁ. R io elo Estado elo Pará, no mun. ele Breve~, na 
üha Marajó, desagua no Tajapurú. 

ATUR IHY . Rio ele pouca extensiio elo EsLn.do elo Pará, 
no mun. de Bragança. Nasce nas mattas elo mesmo nome, 
·corre parallelo ao Arttmajó e, juntando suas aguas com as 
elos r ios Caeté e Arumajó, forma com elles a bahia ele 
Caeté. 

AT:URY. Log. elo Estado do Amazonas , na margem esq. do rio 
Madetra. 

ATUXY. Ribeil'ão elo Estn.clo ele S. P a ulo, aff. ela mar rrem 
.esq. do r io Capivary. Atravessa a estrada elo Salto de rtti a 
Capivary. 

AUÁ . P ov . cl<:> Estado elo Cearâ, no caminho ela E . F. elo 
;Sob t·al, perbo dessa cidade « Abreviatur a ou raiz ele C!pga~~{r, h o-
mem >) (Magalh ães, cit . p . 26). ' 

AU ACI H I DÁ. Antiga aldeia de índios Manáos na maraem 
clir. elo rio Negro, cerca de i8 kils . acima ele Lamalouga; 
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Es·taelo do Amazonas (Ayres de Cazal. Cho>·og. 'l' . II, p. 307. 
·- Araujo .-\.mazonas . D teo . p. 66) . 

AUA INAMAR Y. Tribuselvagem existente no alto Purús 
(Corou~\ Ln.bt•e). 

AUARÁ Rio elo Estado elo Amazonas ; desagua na margem 
-esq . do Urn. ri coera, entr e as nascen·tes deste rio e a boca do 
Uraricapará . 

AUARAP ARÚ. Iga rapé elo Estado do Amazonas: desaaua 
na mat·gem esq . elo rio Uraricoera , proximo á fÓz elo 
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lclumé. 

A U AR AQUEN. 1\.io do Estado elo Amazonas a ll'. ela m n.r
gem escr. elo Uraricapará, trib. do Uraricoera . ' 

~UARIRANA . Furo que desagua na margem esq . elo Soli
moes, logo actma ela foz elo rio Negro, no Estado do Ama 
zonas . 

AUARIS . E' assim tambem denominado o rio Avariuta, trib . 
da margem esq . elo Ura ricoera; no lfl staclo do Amazonas. 

A U ARUARÚ. Igarapé do Estado do Ama zonas, desagua 
no Mauichy ou Jauary, aff .. elo Stlrumú, flUe o é elo 'l'acutú . 

AUATI. Ilha elo Estado elo Amazonas, no rio J ap urá, tt•ib· 
da margem esq . elo Solimões. Tem á clir. as ilhas Caua-Caua, 
Mat·iapú e Tapiira. 

AU ATI -PARANÁ . Canal na. margem esq . elo rio Solim ões , 
abais:o ela foz elo Cann.ri á, aos 2o 31' de Lat. e a 9 ± kils. 
ela bal'l'a do r io Negt·o . lfl ' esse o pt·i meiro canal, pelo crua l 
as aguas elo Amazo 11as (então So limões) 8 3 commllnicam 
com as do Japllrá. As do Solimões entram no canal por 
tras bocas, lendo o territorio q tte fica en tre ell as o nome de 
- Costa ela Mina . Esse canal communica- se com o Mauaná 
pelo Uaipin(t e cpm o J apurii pelos da Mina, Aumina e Mana
mina 

AUAYÁ- MIÇÚ. (Rio elos Auayás). Rio ali'. da margem 
clir . elo Xiogú; defronte ela foz do Uauayá- miçú . Suas ag11as 
são vét•melhas. Em stta foz eÀistem muitas p edras (Capitão 
Paula Castt·o. Relat . do Xingtt) . 

AU BÊ. Rio elo Estado ele Santa Cathar iua, na estrada de 
D. Francisca a S . Bento ; desagua no Cubatão . 

AU CÁ. Lago do Estado elo Amazonas, na margem esq. elo 
l'Ío Purús, communica com o canal Cuxiuara pelo in ver no e por 
isso com o Solimões . 

A UCR UI. Vide .tl ow·uh i . 

AUERANDUBA . Lago elo Estado elo Amazonas, no mun . 
da Capital. 'fambem escrevem Atterama. 

AUGÊ . Uma elas cinco tribus em qtte se eli.vidia o gentio Ge, 
que habitn.va nas divisas elo Estado elo Maranhão com o elo Pará . 
(Ayres ele Cazal) . 

AUGUSTA (Santa). Colonia particular no mun. de Pelotas 
elo Estado elo R . G . elo Sul, fundada em i878 . Era em 1884 po
voada por 350 colonos que occupavam 44 lo·tes , Expo1·ta feijão, 
batatas, milho, trigoe cevada. 

AUGUST O. Forte no pontal da praia da Barra Grande de 
Santos, elo lado O_[)posto e em frente da Fortn.leza ; no Estaelo de 
S. Paulo. Des1e forte existem apenas vest igios de a lgumas ele 
suas t l'incheiras, cobertas ~m par te pe la vegetação, e uma casa 
que, tendo sido outr'ora quarte l , acha-se m~itissimo estra
gada. 

AUGUSTO. Ilha do E stado de Matto Grosso, no rio Bri
lhante . 

AU GUSTO (D.). Colonia no Estado elo Parana, nos · a rredores 
da cidade ele Cur itybn. , com quem ·tem communicação por uma 
est rada de rodagem . Foi creada em 1876 . 

AU GUSTO (Santo). Rio do Estado do R . G. do Sul, aff. ela 
margem esq . elo Taquary . 

AUGUSTO . Gt•ande salto no r io T apajós; no Estado de 
i\I atto Grosso . Te m cerca de 20 metros ele altllra e fica em um 
contraforte ela Serra dos Apiacás. «Fica na Lat . de ao• 53~ ·15" e 
Long, de 58° i5' 0" O. ele Greenwich ; a 35 leguas abau:o da 
bart•a elo J uruena. A cachoei ra é dupla · o r io desce po1· dous 
canaes com tres tombos, cada qual mais fo1·mielavel. O tombo ela 
esq. é n;uito a l to, ·mas o maior volumfl el'ag<~a cles penha
se pelo da dir. com grande estt·onclo , O outro tem cerca de 
iO metr os ele altura e o tel'ceiro é menos alto . » «Indo bem en
cos·tado á te r ra ao longo ela margem elir . , uma canôa pócle sem 
perigo appr o:timar-se uns 50 Oll 60 metros. elo ~alto . A r ocha 
é uma especie ele pedra l isa, ele stratus mUlto mvelado . O rio 
tem clous canaes; o tombo ela esq. é talvez o mais alto, mas a 
princ.ipa l massa d'agua pas.sa <!. dir . com largura de 90 metros, 
es treitando até 70 e, em baixo, amcla menos . O tombo imroe
cliato é ele i O metros, mais 011 menos, com um segundo m€luor, 
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cerca cl~ 140 metros mais abaixo; e eatando agora (junho) cheio 
o n o, o 1 rnp~ to das aguas de um para u11t ro era magnífico . De 
alg '0 modo este Salto é um l~mite natura l (entre as d uas provs. ): 
os pe 1xes. pela mawr par1e ~ao dali i para cima ele escamas, 
e para b<J. I ~(J , de pelles As ma ltas são t Lmbem ma is product ivas 
e os ,\ p lacas d izem q ue ac ima doS 1lto não ha salsa parr ilb a .» 
(Cband l:ss). « Ne~La medonha e e terna harr~ira, oppo~ta á liv re 
navegaçao, é absoluta mente imposs íve l passar a. sal vo uma 
canôaot! ~1esmo uma mouLaria descar regada porque chegada 
em baao_JeLt-a em pedaços. As ca:~oa s, e por conse~ u i noLe as 
cargas, sa~ levadas pot· tena, por nm varaclru ro elo lado d ireito 
com 600 metros ele extensão desde o a lto ela cachoeira até á 
descida de um barranco ingreme que tem 115 me·tros, con forme 
e altut·a da agua.» E' tambetn denom inado Salto Grcmde. 

A U GU ST O LOBO DE MOURA (D t·. ). A cal.adupa elo rio 
Jordào, deno:ni11ada lambem Sal to Aparad0, está situada entre 
as faz , nclas clenominacla9 elos Korukakas e do '!'ag uá, em cuja 
paragem o pir.OI'esco alf . do cauda loso Yg11açú, qu e tem cer ca ele 
50 metros de largura, se despenba ve : tigi nos\(.meote de uma 
altitu le ele 70 meLros, formao o o rema nso elo rio, acima ela 
catadupa, uma immensa i lha sombreada ele soberbas amuca
ria.s e denominada -!lha do Dr . Au.zusto Lobo de Moura 
(Re'Jista do Pw·and. N. 7 Ao no I. 1887). 

A UH U H:Y . Igarapé do E stado elo Amazo nas, atr. da margem 
esq. do t'lO Paclaut ry, tnb. do Negro . Sua foz fica pl"Oxima ela 
dos igar<Lpés Mocura e Taribyratanga . 

AUINCHÁ.. R io do Estado elo Pará, aff. da margem esq. do 
Nhamuodâ (B. Roddgues) . 

A UMIN Á." Canal na margem esq. elo Solimões, pelo qual 
comumnica o A uati-paranâ c mo r io J apurá (Ara ujo Amazonas) . 

AURÁ . Igar a pé do Estado do Pará; desagua na maro-em 
di t·. elo r io G Jf>jarâ, cet•ca ele 18 ki ls . acima da ciclade
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Belém. A' marge'.n d'esse igarapé fimt o pa iol ela po lvor a elo 
governo, constr uido em 1791, sob o govet•no de D. Francisco 
de Souza Coutinho, e denominado S. Francisco elo Amá . 

AURÁ . Rio que nasce em ·terra9 altas, parallelas á mar
gem esq. cl" r io Mearim, ao N. da cidade de Vianna; no Estado 
do Ma ra~1bão. Desagua na bab ia de S. J'ilarcos. E' n avegavel 
em qu:.tst todos os se us 33 kli s. ele extensao « .• ·. Segue- se lP"'O 
a O. · elo Mearim, e com breve intervallo, a foz do pequeno rlo 
Aztl'l:b , que .co•Tanclo nas terras de Alcantara, desemboca na 
mes~a IJah ta ele S. Marcos>> (F. H . de Mo raes Rego . Breve 
Notww ,,obre o E stado do Jli[aranhão. 1875). 

AURELIANO MOURÃO . ~stação da E . F . Oeste de 
Mina?, no Estado deste nomé, distante 1S ki ls . das estações 
de lb1turuna e Bom Successo e 25 da ela Pedra Negra . Está 
c_oostruicla na. f" zencla. da Gmmma, na barra lo rio P irape
tJnga . F ot ass11n denomwada em b om·a do ex- deputado minei ro 
d esse nomP. !!:' a h i que faz -se o en roncamen1o do t•amal para 
Lavras. Antes de chegar -se a el la o rio das l\IIortes Gt•ande tem 
~ mai9 bel la e 1mponen·te de Lodas as suas cacbceiras. Foi 
maugu1·ada em 31 de outubro de 1887. Agencia do correio 
creada em dezembro de 1887. 

AURt U SINHO. Lago do mun. da capit al do E~tado do 
Amazonas . 

AURORA . Villa e muu . elo Estado do Ceará, no lermo de 
Lavr .:ts . E ' a. antiga pov. ela TTendu, que a Lei P rov. n . 2047 de 
iO de novP.•II bro de 1883 elevo• > a vi ll a com o nome ele AUJ·ora . 
Por acto de 1.3 de maio de i8% J'o i :tbi m·eado fôr o civil. F oi 
suppr imida a villil pelo a r t . 36 Li a Lei P rov. n. 21'11 de 12 ele 
dezemb ·o ele 1885 e restaurada pela de n . 2141 de 29 de j ulbo 
ele 1889. 

AURORA . Estação ela E . ele F . Descalvadense. n o E s tado 
de S. Paulo . Agencia do cot·reio, creada em agos to de 1889. 

AUR JR A . !Uorro do Estado do Maranhão á mar gem do rio 
Graja hú . ' . 

AUSENTE S ( Ser1•a dos ), Um a das denominações locaes 
da sel'l·a elo Mar , no Estado elo R. G . do Sul. 

AUTA (San ta ) Cach oeira no P ara tta ti nga, sete kils . aba ixo 
da do Bnri ty . Passa -se a me ia carga, por um ca nal á elir . 
(Dr. S . da Fo nseca . IJicc. cit). 

AUTAZ . Ilha no rio Amazonas, proxima da foz do Madeira 
e defr.1nte ela embocadur a dos r ios Autaz e Autaz-mirim. E' 
separada ela margmu dir . do Amazonas pelo parana-mir~m do 

Autaz (Cos ta Azevedo) , J . V . Baneto , no seu Rotei>·o, faz
me nção cleRsa i lha Au taz e não menciona a i lha Maracanã. 
Vide. Au. ta.••mÍI'im. 

. AUTA Z. R io elo Estado do Amazonas ; desagua na margem 
dtr. do r10 des1e nome unme dmtame oLe ac ima r:la foz do Ma
deira. O Sr. A raujo Amazonas, no se •1 Dicciona?'>O diz ser este 
rio um clesaguadonro elos lagos do mesmo nome . 

AUTAZ. F uro na margem esq. el o r io Made ira, aff. do 
Amazo nas. Segue no r :mo OSO; tem 40 braças de largura e 
fundo sufficiente no inver no para grandes canoas : no ve•·ão só 
passam peq 1enas montarias. E' u m bnwo elo 1·Ío Anta~, ou 
ca nal por oude as ag.ms deste veem confluir no Marl ·1r;t .. O 
Antaz clesag11a no Amazonas cerca ele 12 kils. a O. do Madeira 
e di mana , segundo alguns pt•aticus, ele um gPa ncle lago (Araras 1) 
no i uterior , do qual partem ou·tros cauaes que vão, no tempo 
elas cheias , contluü· no P urús e no Amazonas . (Ext.) 

AUTAZ-MIRIM . R io t l'ib . ela mar,.em eli r . do Amazonas; 
sua foz fica pouco acim a ela do Madeira e defronte ela ilha 
Aut1.z . No 11!lappa dos Srs. Parahybuna elos Reis e Pimenta 
Bueno lê-Re Autá- m it· i e aquell a il ha Ü"'ura com o nome de 
Mat•acaoã e não com o de Auta z, como se
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ach a na C a> ta do S r. 
Cos ta Azevedo. 

A UTAZES , Lagos do Sol imões, que deRagu:tm nelle, no 
Amazonas e no Madei ra. Es tão a ma ior par te pur explorar . 
Presumem -se em q mn tidade a occupar q·m;i todo o ter·t·itorio 
comp1·ehencliclo entre os rios Purús e M<t cl,•it·a. Faz nelles sua 
pl'incipal habitação o gent io M11ra, cuj os reconditos conher:e e 
aproveita . Em 18:18, Ambrosio Ay PeS Barar.,á levo u a esses lagos 
toda a gente ele Ma ná0s capaz ele pegar em armas, e, a ll i dei
xando- a e voHan do sobre a villa a penas com a gent> ele sua 
parc ia lidade, e com i 1 lençõ ~s q •te a inda hoje ~e interpretam 
hOl"l'Orosamen 1.e, foi em Ltm dos cllLOS la!\'OS sorp t•en lido pelos 
Caba,.os , q •te o assassinaram com a mais revoltan te barb<tr i
clade (At•aujo Amazonas). 

AVACUCAI A. O Dr. Lacerda, em seu D ia!"io tratando rias 
cachoei i·a~ elo T ieté cl~z : «Noto;- se mais que ac im
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guaba estao as cachoo. u·as segtu ntes : 1", Avare m<~ n duá-mi 1·im; 
2•, ;-4-vu,cucaiu,, que quer d iz.er p 1xaclo pelos cabel :os . poPque 
!l ·va s1gntlica ca bel lo, e CLtcu~a p u:aclo : a razão da et.y mologia 
é porque nes ta cachoeira se afogou um a creat1rra, crtjo cor po se 
achou embaraçado a um pau pelos cabellos» . E~sa cac110ei ra lica 
sit11ada na parte elo rio T ieté comp!'ehe11Llicla enu·e o sal o de 
Itú e a cidade elo Po1•to F eliz. ~· Lambem denominada do 
Pom pêo. 

A VAHY . An ti gavilla e mun. elo Estado el o R io de J a neiro 
na cum. ele Camp0s . Ora.go S. José e d iocese ele S. Se b Lst ião, 
A Le i P rov. n. 2810 ele 24 de clezembl'O de 1885 elevou á cate
goria ele vi lia a J'reg. da Nativi cl;,.de do Car a ngola com a deno~ 
m10ação de Itap9r ma cons titui nclo o novo mun. com a pa rochia 
daque lle nome, rl eSanto An tonio elo Carango la , de S. Se b,.s~ i ão 
elu Var l'e Sabe e elo Bom Jesus de Itabapoana. !!:•se m tn. nã" che· 
gou a ser i ns la llaclo . Em 1887 a Lei P t·ov. n . 29~ 1 de 2J ele de
zembro, creou o mun. ele Avaby com série na pov . de. P o•·to 
Alegre e sup primio o de r-taperuoa. O novo mun. fi r:o 1, pois , 
consti tuído com as fregs. q ·•e pel'tencia m ao m un. de It.aperun,a 
e mais a de N. S. ela P iedade ela Lage 1 , clesmem brada do 
mun . ele San to An tonio ele Pad ua e a de S . José do Avahy , 
Cl"eada pela r e l'eriela lei n. 2921.. O Dec. de 6 ele cl~ze m bro de 
1889 elevou esta villa á ca tegor ia de cidade com n nome de 
Ttaperuna. O D c. n . 101 de27 ele j unh o de 1890 c reou o mun. 
ela Na ti v id ~ cl e do Cara ngola co nstit uiclo por es ta t'reg. e mais 
a do Varre- Sabe. 

AVANHAN ~AVA. Coloniarni litar do Es tado de S . P a ulo 
á mar Q·em clit·. do l'io Ti eté, a 264 kil ~ . ele Ar a ra q ta ra; com 
u ma ár ea de -1356 hec tar~R. Foi fundada por Dec . Imperi a l n. 
2 l26 de 13 de marco de 1858. A pop . occupa-se com a c tltura 
de fum o, canna e cereaes . Foi, em 1878, e ma nci pa da do regimen 
militar. 

AVANHANDAVA-ASSÚ. Salto no rio Tieté e Estaria de 
S. P aulo. A a ltura ela quéda é de H m,65 e a extensão de 315m. 

1 I ncluímos esta freg. no mun. de Santo Autonio de Padua por 
que quand<> desc revemos esse mun. , ainda não os ~ava sanccionada a 
Lei que creou o de AYnhy . 
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« H: ste salto, diz o Sr. Barão Homem de i\IIello se faz medo nh o 
nã' ~ó pelo embate das ag ua~ despenha.das; n;as tambem pe los 
penedos e i lhas qn e, pela sua l argu ra , teem a fôrrr a de var ws ca
n aeq e quédas» . Vindo ela foz pa r a a uilscen te do t•io, e ncont t·a
se eqs ' cial to ent t·e as cachoe iras da Es aramuça ecleAva nba •
dava-mil'i m. 

AVANHANDAVA-ASSÚ. Decimo oitavo a rt•ecife q•te se e n
con m r1uan to se de~<:e pelo l'io Coxim. Não tem mais de meia 
brat;a 1le a ltlll'a , pnl'em a inda as~ im rechassa cüm tanh tmps
tuos icla r\e as aguase <ts 1mpelle em· um can ;d estre i to. que po• 
de rá te r 81)J bl'aç:t' ele <.:ompt·imento, q ue vêem- se ohrigauos os 
vi:1j a ntes a tran ~poetar as fa,enda.s por tet•ra. Sttbi:tel•J ou des
con lo, ao passo que as erni.Jarcações entl'a m sem ca t•ga peio 
can:. !. 

AVANHAN1AVA-MIRIM. Ca choeir11. do rio Tieté : E~ t 11.do 
de S .Paulo. Fica enLr" o Salto de Ava nh a nclava e a cachoei ra 
do Campo. 

AVANHANDAVA-MIRIM. Decimft umu cach oeira do rio 
Co:(i m ; e rH~ontra-se cle8cendo pelo rio aba ixo a nBnos ele tr·e s 
kil'. do sa l to el e A vanhauda.v~ - ctssú e seis antes ela CltOl'adoira _ 
« .'lvu, quet• dizer g·ente; nh t.ndava que t• dizet· corret'. [-l:J. tt·a
~lição que 11111 Sue 1ry de extt'aot·dinar ia gt•andPZf• en h çou a um 
Indiu paPa o e ng •dir, e que este com a faca qrte tr·azia Lhe cort·•u 
o espinh:. ço. e asR im se sa lvara . Então co rrer·am •oclos , e dah i 
km0u u nome o Jogar. Be m entend ido que es te caso foi Rucce
dtd ' Pm outro logar do rio Tieté, onde hn tt ma outl'a cacho •i :·a 
maior elo m •sm o nu me ; e estn por ser pequena chama- se 
mirim "· Dt·. Lacel'da . D ia1·io. 17B0-1790 . 
AVAR~. CidadP e mun. do Estado de S. Paulo, na com _ 

do s~ u nome, •1as mtu·gens elo riheirã J Lageado, liaada aS . 
Sebastião ti o Ti.incn Pt·t'to pot' uma es trada, dista nte6'2 kil'i. de 
B 1t ·1catu. 1.00 cl ' Guarehy, 40 de S. Sehasliiio ela Boa Vista, 55 
de Bom Suc•;esso e S Seba<; lião d o TiJUCO Preto, 4! de Sa nta 
l'lat·bara do R io Pal'do e 60 ele Len çóes. O mun . t?m a NE. a 
set•r•a de Bo t•t atú. que a tra vessa-o até ::iO, formando g t•ande p a 
na l to que ab :·a •ge metade do t •.rl'i torio . Nu ser nt o t e t· :·eno é ele 
supAI'ior. qn a li cl ~~\ e. como atestam-no as plantuções,de mi lha
r es de pes de cale . Há bonscampns de cr ia r , tanto na parte stt
p~ rior Cll i110 ·ut i11f• rior da serca. E' banhado por divet·sos ri o> 
g ·te ve r te m p·t.ra o Pa t· anapanema, quer t1 irec·turnente, quPt' pol: 
In t rmedio cliJ rio Pardo. Tac~ sã" : o elas Pedras, Lob'l. In ver
n ada. Lngé" rlinho, Novl!, Bo ni to, Ba t• ra Gl'ande, Onça, Lageaclo 
J a.cut in :a, X 1Rto , Tre• Ranchos, Desidet•iu Pire~, Vareta, Santo 
l !!n cio, Tamand tá, Veado, S . João, Sa nta Ba t·ba l'a. Pe .lra 
Preta, Preto, Sa nta Angel ica, Lettr eiro, 8altinho, Virado, e Ma 
cuco . Lavo ·•r a de café, ca uqa de assuca1· e cet·eaes. Ct·iação de 
gadn. Ot·ago ~ . S. das Dôrese cl iocesse de S. Pattlo . !~o i ~nm o 
nome ele Rio N,) vO cre tela p 1 roch ia pela Lei Prov n. 63 de 7 
d e ab ril de 1870 , vi !la pela deu . 15 de 7 de ,i t! lho de 18i5; com . 
compreh •orle .do.oci ter mos de seu nome e elo Tijnco Preto, pe la 
de n . 3 ele ~2 ele fever P. t!'O d e 1883; cl assificada ele P e nt1·anc ia 
pe ln Dec. n _ 1'16 de :3 de janeiro de 1o9J. A. ci dade tem uns 5.500 
habs. e ·J rnun. cet·ca cle9 .000 4, 1em da igr ej a matl' iz, que é vis
t ' •sa e ~Rpaçosa. 1em uma capell a de Santa Cruz e. um Lheatro . 
'rem P.sch<. publs . ele i 1st. pl'im. e agen cia du cr.r reio. No mun. 
ficam O'l bait'l'rJS ele •om inaelos Bom Re tiro, Ponte .\11", e a~ ca
pell as d• S. João de Itatinga e S. Francisco de Sall es do Sal Lo do 
M.ocuco. Sobre sua~ div isas vide. entre outras, as Leis Provs. 
n 6 1 de7 de a br il ele 1870, n . 23 ele 30 de março rle 1874. de ~ 1 e 
25 !e ab ri I d · i 8~0. n . 81 ele 23 ele março de 1832 . F oi elevada á 
ca teg-orta de <.:i dacl P com o nome de A vare pelo De c. n. 179 de 29 
de mato d~ 1891 O co!'l'esp ~t nde nte (ju lho de 18871 do R io No vo 
par .t._ o D1ar" ' P opnl .tr ele S. Paulo , dá de ••ma gr n ta q 1e dista 
24 _k rlon1e Lros ,da c~rl.ade a seçui~,t~ descripção : " Chegados á 
ca,ern a . q11e fi r a al~m do lt tberrao do Ch •péo, milis de um 
k tl nmt•trn e elo clespnu :t.clo r to elas Alma.s cerca ele tres kilo 'l.1"
tros, a hi r eunin do -nus ao cidadão Firmino Roclri •> ue• Souto 
e <L 'ma!s OUIL'OS veter a n?S dirigimo-nos <LO ll OSSO design io, 
verdade 1ra ''"mar1a . Nntet que o el>Ctet'iord a vasta gruta é uma 
:penerli a informe, c .ber ta de m n>g·•, como um clisfa l."ce ás bel ezas 
Inter i<>rm ~ 11\e occnltas. A' por ta principnl eles •e tosco, por em 
adm i r , v e I pa lac 10 Sll bte ··r a neo, accen clenram-se e dts tri b ·i r a m-se 
vell a• e, pessoa l de que se COlll j)U 'l ha a pha lange , e em procissão 
fez o sequ ito a sua entrada trtumphal por aque lla porta , que 
de•t franco accesso ao compacto gr11po. J<;m sua circumf~.reucia , 
a p rt:t gr a •de (pri nci pa l) asseme- lha-se a entrada de uni !!rande 
templo· a stta côr é el>CacLamente g l'i sea, imita ndo o cimento: 
a um ~e~ro da entrada e ao lado esquerdo a lapiddicação 

fv~·mára un_1 a especie de , reposteiro preso áquelle lado: o 
pltntbo é hso. como se fora uma lousa cinz •Iael<\ , e o pe• 
clesta l, tanto na côl' como n a a rch itectu r a comb ina com aquelle. 
A entrada tem. u m espaço r egulando tre.s metros em qua-· 
clro ; em s ua tr • n te e conttguo ao tec Lo a ag"'lomerar·ão de 
stalart ttes r e preqe n t11. um _lttstre . Segue á esq "'er cla m,; cot•
reelo~· el e peque na d t_m e.u sao ~ 11m tanto in;.: reme q 1e com
m~uuca _com um salao. ,em CUJa fr ente destaca-se 11m a pyra
mtde nao gr otesca, porem de deslumbra n te a rcbitectura: bem 
ao centro drJ lect las stalucttles pendura~\ as formam uma especie 
de lu .;t re com m ru tos btcos. Deste salao n;ll'te á e<qu ··rcla um 
p-•queno cor t·eclor qu e dá pa ra a entradafateral, furmacla pol" 
ua.a pequena porta de a r chttectura golluca . Da en1r a rla pt•iu
cipal, que e no pr imP ir o andar, conta ndo de cima pa r a ba ixo, segue 
uma es pecieele e~cacl :tqne clápaeaosegundo anelar . ~s tecompar
ti mento é estt·ei to, ainda q e comprido, e ·tem divet·sos aiJosentos 
cl• peq 'le na ' dimens ões, se be m que confor taveis. Ne.s te crti.J icttlo 
lemos dive t•sas in scr ipçõ •s e clellas 1•ecordo as segui ntes :- Dt·
Raphael Tob1:as - ,- .4nto •l'io J.i',·cmcisco de Ag·uia?' e Cast?"O, 9 ele 
jt~n!w ele 1 8.62 - . :--- 6 ele o·utttb•·o ele f874, J. Lync h . enge
Phetro. A.q 11 des1a0ao- se do tecto, com fo r mas ele ~czas, a lg ·nnn.s 
pecl l'as, CUJO som ele bt·onze, tocando-se-l hes, imit<t m <>gnificos 
SI nos . Deste s"gun•lo unclar desce- se po t· uma l a.g·ea muiti sim o. 
in gt·eme ee>col' r egadia, <W quat•to e uHim o anelar por nós vi i tado, 
O ptvot: que no> pt·ocl l.tz ro a mgremtclaele cles :ncommu ni cação 
ve t·cla clen·o prectp1el0, ez com que procur<tssemos uutl'a entrada 
ainda mesmo acanh 1cl a . Aqui tivemos duas grandes v:tuta, ens; 

-conhecemos 11m novo anelar e admiramos o que pôde hnver de 
mais bello e enc·>ntarlo r S•)b o solo. Todos os compat·tirneutos 
são sym e tricamente ornados de stalacti tes que, pt•esas ás c I um
nas h orisoi:ltaeR, ou as c i malhas elo ·tecto, r epresen ta m s: r nefas. 
De~ te cot·ret• d ' deslumbra ntes d ivisões ent't'ei com d ifficu ldade 
pot· uma pequena pot•tinhola em um outro compa rtimento, 
especi~ ele gt·a nde ni cho, verdadeiro arca no de b•' llezas , Ao 
fim deste es: te nR o pavimento ostent.a-se galh ~ rclame nte uma 
casca ta , cujo<; .JOl' l' O~ tem não sei o que de bello , imponente e 
ao me&mo t empo melancolico ! A ag·ua PI'Pcipi·ta- se em cata
d •tpas ela alt ·n·a de al q- uns metros e os seus jact •s c t·y~tu l l iuo s 
ma is em be ll e~am a mot·a d<t mysteriosa . A sua corrente extrema
mente lig ira pas; a p lo leitu pedregOSO .COm a Yel Cidilda elO 
rato e p•Jt' entl'e as pyramides e col.umnus bordadas a t a lcos , 
coJumnas que ao visitante se a figuram Cl'iva da" ele bem lapidados 
br ilhant~ s . Fascinad•JS polo gra ndioso p<tnorama qu e a nu tureza 
pot tlte osten ta naqu ... Lle sertão e longe dos curiosos , qnasi 
desconheclflo, COJ\SPt"v a mo- nos a lli al gum tempo s tlen ci osos e 
el>Ctils tados ante a impectnosielade dos fragores ela s :tguas, que 
se despe nbavam das a lturas e corriam por entr~ as IJrilba.otes e· 
lapiclelic~rlas colun:n as ... Quanta belleza! O c>ração a l ~gra~ 
va-se e a lma.gtnaçao absor via-se diante ele tão singula t· e•pecta
c tio. As paredes da gru~a i oteriormente sã" gr i ~eas compact11.s, a 
côt· não é fixa , p ·n·ec ' produzida pelo effeito de fumaça. po i ~ am a 
vez esCOI' ad,t desprega-se facil mente. P oss ue a gruta on t ros pa
vimentos e divisões que não pudemos visita r. Para isso seria 
necessario mais de um dia. Em outro lance dizem existil' uma 
cas ~ata mais bell ' q ·1e aquel\ a a que me r eferi E' lenda na 
l'oça que essa gl'llta sofft·~ periodicamente tra osfol'm ações : e os 
visionat·ios dão-na como e ncn ntacla . Sobr e os se :~ s asson:Íbra
mentos contar~m-me cousas d o arco da v ~lha. O que é exac to, 
pore m, e ser deplol'aveJ que um thesouro tão original co nser
ve-se cet•caclo de uma m 11.tta intt•n n sit.ave l e de'lcon heeido po t• 
9:mnde n ·1me1'0 de pessoas destu vi lla . Entretanto, agora, o Dr. 
Gnst ·tvo mando ·1 des"b >truir o caminho. afim de novamente
dsi tar com a sua fa mília tão p l'eciosa curiosidade >> 

AVARÉ Nas vertentes do rio dos Veados, so\.Jt•E> o c11.m po , 
e]e ; a - se a gl'a nde a ltu 1·a o morro elo Avnr é, ele cujo cimo, q ue· 
constitue o ponto mais elevado do mun . , clescortina-se li ndíssimo 
panor a m a : egse l110l'l'O é inteiramente formado de r tl r as . F ica 
no mu n. do Avaré e Estado de S. PutÜ•J . (A P1·ov. de S. Paulo .. 
i 888, p' 464). 

AVAREHY. Bait·rono mun. deJaca r ehy, no Estado de São. 
Paulo. 

AVAREMANDUAVA. E' ass i m que o Dr. L ace rda, no SeUL 
Da,l"io, clonom in a a uma elas cachoeiras do rio Tietê . A·varema.n
d•uava ou Avarem a. no•sava _ J1varé- é pacll'e, e m"nossava quer 
clizet· morreu . Ha tt•arl ição que neste logar na•rfragou um padre: 
dahi se chamo•t ao Jogar e cachoe ira Avarema noss11.va e por 
corrupção Avaremanduava >>. O brig11.de iro Sá e Faria, no seu 
Diario, escreve Ab>tré- Me nduaba. No Dicc. de Azevedo Mar
ques l ê-se Ava1•emandava. 
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A VARIU. R ibeirão do Estado elo Paraná: IJO mun . de São 
José dos Pinhaes. 

AVARIUTA. Rio do Estado elo Amazonas . ali' . ela ma1·gem 
<Jsq. elo Urar tcoern. qn e com o Tacutú fó rma o Branco . E' lam
bem denominado Auaris . 

A VECL!IA. Ribeirão elo Es tado ele S . Panlo, r eg·a o mun . ele 
Porto Felt~ e clesagua na mo.rgem esq. elo rio 'fieté . 

AVEIRO. Villa e mun . elo Estado elo Pat·á, n a com . cre 
Santa rem, situada flm terreno mais ou menos plano, á ma1·gem 
d ir . do rio 'ra pajós ; aos 3° ·13' 30" de Lat. S . e 6° 38' 45" ele 
L ong. O. de Belém ; 139 kils. ao S. de San t~l.l'ém. « Log·ar as
se n·tado, diz Baena, pelo ge neral governador José de Napoles 
'l'ello el e i\lenezcs em 1781 com 200 pe,soas so )Jl•e terra pl a na, na 
margem clit' . elo Tap ajós acima ele Santa rem 31 leguas . E' su
jeito á j uriscl icção ela vi l la de . Pin li ":l ». O 1° te n e ~t.e R. Ta
vares cliz: «Pouco tem progrec!Ldo, pois conta 11·es sofft'JVClS casas 
cober~as ele telh a ,17 cobe1·ta. de palha e 11ma eg1·eja mui to regu lar 
p:n·a a loca lidade, po is além el e ser espaços a é cobe1·ta de telba; 
sua construcção é sol iela e adeq uada ao fim . .. Um igarapé qna 
se lança no extremo S . ela. fr eg. a contorna pelo lado ele J~., fa
cili~a o .es .~oamento cl~ aguas est1gnaclas elos banhados (ig-após) 
mm VJStnhos, mas nao é conservado conve illenteme ntc limpo. 
A pop . compõe-se ele 20H habs ., sendo 950 homens livr e; , 1061 
mulheres nas mesmas coneli côe;, e iO escravo,; ele ambos os sexos» 
Possue uma egr~ja COJlSagrada a N . S . ela Conce ição . Foi creacla 
parochia em 178 1 e elevada á categor ia ele vi lla na mesma 
data pelo governadot· J osé ele Napo les 'r ello ele Menezes . Foi re
ba ixada dessa 11Uima cat gor1a pe la Le1 P rov . n. 148 de 18 de 
novembt·o de 18B . Inco rporada ao IDULl. ele Brasil ia Le g~l (Itai
tuba) pela de n. 266 de 16 de outubro de 1854. Transferida da 
mar gem elo rio Xingú para a foz e margem clll' , do rio Mat'llÍ• 
pela de n. 301 de 2.2 de clezemb1'0 ele 1856. Restaura da villa pela 
deu . 1152 ele 4 de abril de 188'3, e installado o mun. a 1 de 
julh o de 1885 . Cultur.1. ele' mandioca, tab,aco, canna de assncar, 
milho e feijão . Extrahe-se outros tm cravo, borracha, salsap·n·
rilha, oleo ele copab yba, ele. T em eschs . publs . de inst. prim . 
An-encia do correio. So'n·e suas divisas vide: Lei Prov . n . 493 
c1~5 ele abril de 18G5; n. 511 de i ·de dezembl'O ele 1866 . 

AVE L L AR. Estação el a E .de F. Central elo Brazil, entre Ubá e 
Parahyba; no Estado do Rio de Janeü·o. Fo i inaugm·acla a 5 
ele julho de 1885. 

AVE MAR IA. Bairro elo mun . elo Jahú, no Estudo de São 
Paulo . · 

AVE MARIA. Serr a elo Estado ele Goyaz, no mun. de Ca
valcante . 

A VENCA. Serra elo Estado elo P a rá, no mun. ele Santarem, 

AVENCAL . R ib il'iio afl:'. ela margem esc1. elo rio Necrl'O 
afl: . do Iguassú; na es tl'ada ele D. F rancisca. (Eng. Ed. J. 

0
de 

Moraes , Relcbt . 1872. ) Rega a ft·eg. elo S . Bento, no Estado ele 
Santa CaLharina . 

AVENCAS . Lageado no Estado do Paraná, passa pelo mun. 
de Guarapuava e cieoagtta no l'io Pal mi·tal . 

AVENTUREIRO. Parochia do Estado de Minas Geraes, no 
mun . elo Mar el'Hespanha, na margem esq . do pequeno rio do 
mesmo nome. Orago Santo A ntonio e cliocesse de S . Sebastião. 
Fo i ct•eada clist. da freg . ele S. José do Paraopeba e mun. do 
Mar el'Hespanh a pelo § II art . I ela Lei Prov. n. 575 de 4 de 
maio ele 1852 e elevada a parochia pela Lei Prov. n. 3442 de 28 
de setembro de 1887. Agencia do cor1•eio . Sobre limites vide : 
ar t. V da Lei P ro v . n. 575 de 4 ele março ele 1852; n . 2268 de 1 de 
julho de 1876; n. 2623 de 7 ele j aneiro de 1880; a rt. I § II da de 
n. 2678 de 30 de novembro de 1880; ns . 2906 e 2934 de 23 ele se
tembro de 1882; n . 3305 de 27 ele ag-osto ele 1885. Uma es trada 
Jlarte da h i e vae termin ar na es tação da Conceição . na E. ele F. 
Central elo Brazil. Projecta- se um ramal ferreo ela E. ela 
Leopoldina, o q •tal part indo d!l es tação ela v olta Grande vá ter
minar no a rra ial elo Ave ntureu o . Tem uma esch. publ. ele inst. 
prim. 

AVENTU REIRO. R io elo Estado de Minas Geraes, reg-a o 
territorio ela parochia do seu nome e desagua no rio Parahyba 
do Sul. 

A V.ENTUREIRO. Ramal ferreo que se projecta no Estado 
de M1nas Geraes e c1ue deverá ligar a es tação da Volta Grande, 
na E. ele F. Leopoldina, ao an a ia l elo Aventureiro, 

AVENTUREIROS. Log. do Estado elo Rio ele J aneiro, na 
Ilha Grande elo mun. de Angra dos Reis, na p ra ia elo seu nome. 

AVENTUREI ROS . Passo do rio Vaccacahy, u~1 pouco 
ac una ela fó z elo al'l'OlD San·ta Barbat•a , no EsLacl0 do R . G. 
elo Sul. 

AVIDÁ. Log. por tug t\ez que, em 174<1, exist ia na fl'Onleit·a 
do Bra zil com a Republica de Venezuela. In forma Ladisla u 
Baena que, naq ttelle a nno, navegando Francisco Xavie1· de 
Moraes, em companbi[t de outros portuguezes, todo o rio NenTo, 
p net rou no Caciquiari e voltou pelo Paraná, n o qua l, bem 
pro ximo ao Orenoco, encou ·trou o lladJ·e Manoel Romão, da 
companhia rle J esus, a ll·i l evado por navegação fortutta, e o 
concluúu. áque lle Jog. O capitão-tenente A ranjo Amazonas, 
no seu DzooionC!?'io, cliz: « Avro.L Antigo armial no clist. de 
MarabJtanas! fu ndado em 1743, para reunião das Bandeiras 
M l .ex plomçao elo r 10 Negro e seus con.fis. A el le em 174<1 con
duztu do Ot·enoco Francisco Xav ier de Mol'ae§ o jesuíta 
h espa nhol Manoel Romão1 que por es te facto foi o Jll'imeiro 
hesp<t nhol que teve conhec1mento da comm1micação do Orenoco 
cotn o r1o Ne·g1·o ». 

A V I LAS . Serra do Es tado do R io Grande do S ul a 18 kils. 
da cidade de Jaguarão . ' 

. A VIRO PÔ. Rio do Estado elo Amazonas, aff. ela margem 
cl u·. do Urar1r.oe ra, um elos for madores do rio Branco . 

AVIZ. Pequena pov. doEstaclocloE . Santo,j Lw to{t lugôa 
do se u nome. ce t•ca el e dois kils. · distant e ela villa de 
Linhares. · 

AVIZ. Arroio do Estado· do R. G. do S ul, no mun. de São 
J ero nymo. 

A VIZ . Dava - se primHivamente es te nome a tres pec1uenas 
lagôas a E. de Linhares, no Estado do E . Sa nto , descobertas 
em 1815 . Acha- se hoJe circumscl'iplo á primeira clellas, de no· 
rn manJo-se as outras P1abas e Meio. 

AXI CARÁ. Serra elo Estado do Pará, no mun. de Villa 
Fel< r~I1;ca, !l; O. e proxima ela m argem esq . elo rio Arapiuns, aff. 

o apaJOS. 

AXINDEUA. Rio elo Estado do Pará, banha o mun . de 
Sal inas e desagua na bahia das Pirabas. 

AXINIM. Ilha e l ago n o rio Madeira, a l'f. do Amazonas. 
O lago fica á margem esq . ; a ilha tem, segundo o Dr. S . 
Cout tnho, 1. OJO braças. Encontra- se ·tambem escl'ipto Aximim. 

AXIOMA. L og . no ru un. da Labrea, no Estado do 
i!.mazonas. 

1 AXIOMA. Igarapé elo Estado do Amazo nas, no mun. da 
Labrea, á m il.r gem di r. elo rio Purús. 

AXIXÁ. Pov . elo Estado do Maranhão, no mun. ele Icatú 
~la rnarg:em esc1. elo rio Ml!-n im; com uma esch. publ. d~ 
Inst. pnm., cread a pela Le1 Prov. n. 10.28 de 12 de julho de 
1873; e duas capellas, um a dedicada a N. S. ela Saude e 
outra a S . Vicente, ambas construidas por pur~i c ula res. ' 

AY. Vide Ahy. 
.A YAMÁ. L ago do Estado do Amazonas, proximo da 

margem _esq. elo r io .Tapurá, com o qual communica , cerca 
ele oico klls. a O. de Santo Antonio de Maripy. 

AYAPUÁ. Pov . do Es tado do Amazonaa, no r io Purüs. 
A Lei Pt·ov. n. 557 de 3 ele outulJt'O de 1881 transferiu pa ra ahi 
a es<?h . publ. de Be1·ury. Sua pop. ~s.Lao,;e l attinge a '1. 300 habs. 
O .duna é s auc~avel e. as ·terras f~rttb ss tmas . Exporta cumarú, 
mn1ra ele pe1xe bot, salsa, pu·arucú, tambaq ui, borracha. 
castanha, copahyba, e alguns outros proclnc·tos. Conta jot 
algumas fazen da~ ele gado vaccum, suino e l an igero. Essa 
palavra é corrupçao de HayapurJ,, que significa lago redondo. 

A YAP UÁ. Rio · tl'ib. ela margem esq. do Purús : banha a 
pov . ele seu _nome. ~m suas aguas abri gam-se pirarucús, tar
tarugas e peiXes bo1s; e nas mat tas de suas margens encon 
tJ·a-se se nn ga, castanha, salsaparilha , oleo e um grande 
numero ele madeil·as ele marcenaria e constrLtcção naval. 

. A YA~UÁ. Lago d? Estado do An:_azonas, á margem esq. do 
\'10 P11rus, a cmco mllhas da foz . Dao- lhe 60 lnls. de circum
fer encia . E' navegavel por vapores ; tell'l communicação com 
outro lag o ta mbem navegavel e que dá passagem ele ill\·emo 
para o So limões. O Ayapuá é riquissimo · em pil•at•ucu . Suas 
margens são fertilissimas em pr ocluctos naturaes , principal-
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1~ente em castanhas. T em uma popuhtção superior a i9)0 habs . 
San"' t'a no Pnrús por meio de um rio (fur o) que tara qua ndo 
·muito oito a i O kils. de extensio . 

A YARANY. R ibeiro elo Estado elo Amawnas, aff .. da 
mar aem occidental do rio B L"anco, proximo dos nbetros 
Eui~iny e Cauamé. AyL"es c~e Caz~l . escr-a~e. Ay_c~mny ;. o Sr .. 
ArauJO Amazo nas, tlycwum, Janbnt e Hta·' em~, Ale>.:andre 
Roclt.'igues Feneira (Rev . elo Jnst. p 137) J~bgttq-J'Cbny.; Ba~na 
(Chol'ogo p. 5'32) Jaran i . Na ca1' tcb ela fl'ontetrcb (clt.) le·se 
Ajcwany. · 

A YAYÁ. Rio elo Estado elo Par i, desagtt:.t no Anu.zou'l.~, ba
nhando a cidade ele Santa r em. «0. que ch•\mam a r~o Ayaya, clrz 
o Sr-. Barbosa Rodrigues, não é mars do ,que .a re tuuao das <l:g u~s 
dos igampés Urumary, Mahycá, Maral'LL, Dtamanttno, Punngu, 
Igarapé-assú, quej un tos formam um desagttad t~m·o n~ Ama
zonas; elo qual é separado pot· Ilhas d e moderna [orm1çt\O . , 

A YBÚ. Pt·oftmda enseada formada pelo rio Ul'ltbú, trib. elo 
Amazon<ts . Alguns p ropr iamente a denominam lago Aybú. Os 
se lvagens dão-lhe o nome ele Ayby, elel'ivado de Ayba, máo, e Y, 
agua : agua n o c i v a. 

A YMORÉS. Selvan·ens que hrdlitavam parte elos Estados 
da Bahia e do E . Sa1~to, e com especialidade as margens do 
rio Doce n este ultimo Estado et•am os ma is fet'ozes e !Jl'utae> 
ele todo ~ Brazíl; a nthropoph~gos e temidos de todas <ts outra_s 
raças . Eram ele eJe,•ada estatura , ro.btLstos, rntrep tdos e optr
mos flecheiros. Estão hoje quast extmctos « Conf_? l' me a tra
dição a ntiga da gente da terr!l', chz. o frade Feruao Guerre rro, 
habitavam es~es aentios 1 o mms 1nttmo da costa elo B razll, 
corren do elo rio c~ S . Francisco para o sul ate o Cabo . Ft·io . 
Porém entrando com elles outros gentios do Se rtão chamados 
1'~tpincb?nb{bs e T1tpinaohins 2 os fizer a m a lfastar de seus an
tigos s ítios, e me tter por dentro dos ma·t.tos e se rras , onde m~t·am 
h a muitos centos ele a nnos; e dall1 se tem este ndtclo por ma1s de 
iOO leg tt a s, mas vivendo sempre per to do _:nar, ao l ongo elas 
povs . e fazendas elos portug ttezes que est~w pela costtt . I-Ie 
"ente bat·barissima, alheia ele toda a hum:lll iclacle, onde o uao 
âa r azão parece es tar mui apagado, mui selvatica, e ma is fe r a 
e cruel que ha em todo o Brazil. Mantem-se de caça e dos as
sal·tos c1ue fazem nas f~zené~as dos brancos , e ela .carne humana 
dos que podem haver as maos. Cada um delles vtve como quer, 
e onde quer, sem haver superior, nem. iJ?-f~ ri?r que mande on 
obedeça : quando mui to aquelle, que mats Ln tn:1g·os matou e co
meu se tem pOl' mais honrado e valente ; mas nao q tle mande , ou 
re.pr~heucla aos outros em a lgmna causa . São muito acautel ados 
em tratar com os inimigos , e pelo mesmo caso, que um elos 
seus falia com elles, o ma·tttm e comem . Nunca . anelam muitos 
juntos, senão poucos e poucos : ~ sem se rem vtstos fracham a 
gente e matam, e com tan·ta lt gerrez[t se tor nam a r ecolher e 
metter pelo ma t to , como se fo ram cabr as st lvestres, correndo 
m uitas vezes ele pés e mãos, com o a r co e fr t:cha sobre as 
costas ; e por isso se lhes não póde fazer gu~r ra , n em com el~a 
pt·eval ecem contt·a elles, porque nunc~'l peleJam e m e;q,uadrao 
feito, ne m em campo descoberto, sen<to com orladas e assaltos 
repentinos ; aqui ure, a lli outro por dett·a:.z elas mo n ta~ e ar
vores sem os homens os poderem ver, sem\0 quando se se •ltem 
frech~clo s » . Desses selvagens fo r an.1 v ictimas as capitani as 
dos llhéos e elo Porto Seguro, principalmente . V~cle ll{emo
rias pa?'Ct Cb Hist . do cxtincto Estaclo elo Nl aranlwo, T om. II 
por C. Mendes de Almeida. Aym01·és . « Eram estes clescen
clenLes do ge ntio chamado T apuya, dos qqaes, em tempos m11y 
atr azados, por gue rras que houver am entt'e si, se ause ntamm 
cer tos casaes , que haviam ficado de peyor partido, e se f.)r am 

· para umas ser ran ias mny asperas, pel o inte rior do Set·tão dos 
Ilheos, e Camamú, que por esta causa se ficaram chamando atê 
h oje elos Ayrnorés. Alli l'i siclira m muitos a nnos , sem vPrem 
out ra gente, e os que daquelles descenderam viet·am a perder 
ele ·todo a lin guage m materna, e inventa ra, m outra nov<t , que 
se · não entendi a de nação alguma. Alli se multipli caram ele 
maneira, que não cabendo já naquellas serra nias , c •maçaram 
a descer para as costas elo rum•, pelo rio d<ts Caravellas aba ixo, 
junto a Po1·to Seguro, e a correr as beil·adas elo mar, e terras 
visiuhas ele Porto Seguro, Ilheos e Cama m ú, até v irem a sal-

t o aut'ol' ch::una.-os Gayr~ure~ , mas gern.lm.ente os hist~Hin d ores 
do Brazil dizem Aynt.onJs . VideVn.rnhagem na Htst . do B;·azil, tom . I , 
pag, 242 notas i e 2. 

T1vp:ninqttins . 

tear os caminhos, e moradores da Ilha ele 'l'inhat·é, e mon·o de 
S. Paulo. Era a sua cô1· baça, como a elos mais , mas muy cor .. 
pulentos, robustos , e forços os . Pelej avam com a rcos, e ti.echas 
muy grandes, e tão destros, qne não err a,am hum só tiro . Em 
grande maneira lige iros, e corredores ele vantag:em. Não v ivia m 
estes sel vagens em casas nem ho uve nunca quem lhas visse 
por essas se t'r8.s, e mattos por onde h abitavam ; porque a nda
vam sempre de uma _par a outr a parte. Pelos campos e brenhas, 
a sua cam<t era o chao, la nçancto prtmen·o a lgumas fol has sobre 
elle; se lhes chovia, arrimavam-se a huma a t• vore, e ao pé do 
sett tt·onco engenhavam uma cobet'tu t· a ele folhas, assentados em 
cocaras, (como e lles dizem) de baxo dellas, e não se l hes achott 
mais outr o r asto ele agasalho J! ruc\as agt·estes eram só o setl 
sustento, e caça, que matavam a flech a, e comiam crna, ou mal 
assada . Machos e femeas todos anelavam tosqueados, que o 
faz iam com farpas de humas c:J.nas agrestes que cor tam á ma
neim de navalhas. A sua fa lta era t•ouca ela voz, a qual a rran
cavam ela gargan ta c'O m muita !'orça, e nüo se podia esc rever a 
sua linguagem. Vi via,m estes sel vagens de sa lteat· toda a sort~ 
ele gente e nunca se viam jurrtos ma is qtte até cincoenta clelles, 
nem pelejavam de r osto a rosto; toda a sua avançada er a [!.. 
·t;ra ição, dando assa l tos pelas lavouras, e caminhos por onde· 
a ndavam á esprP.ita assim elo otttt·o gent io, como elos portu-< 
guezes ; a r mavam ciladas por ~l~t_raz elas a r vores, e cada hum ele 
pel'si, ou muy poucos, se lhes faztam r osto, logo fugutm, e cada 
um par a a sua par·te a esconder-se, até verem a gente o ut r a vez 
desmandaria , ou passar- lhes adiante para lhes darem pelas 
costas . (\ão sabiam esLes barbaros ao pl'incipio n adar, e qual
quet· r io que se não passava a váo bastava para se defenderem 
elelles : 1~1as ao depois o fizeram como as mais, e se a11tes lhes er a 
precisÓ at r avessar a lg um, .hiam por elle acima muitas leguas, 
a té acharem passagem ele pé . Comiam estes brutos carne hu
mana por mantimento commum, o que não usav~m o~ mais, que 
só a n-ostavam por v!llgança dos seus oc!Jos, e sattsfaçao elos seus 
aao'l' ~vos . l!'oy este gentio o que maior elamno fez ás Capitanias 
d~~ llheos e Porto Seguro, depois q ue elles lançaram fóra des·tas 
aos Tapynamquis, que quasi ficaram estag despovoadas de 
portuguezes ; e ai nda pelos tempos ao diante retirando-se ~a
quellas ele Porto Seguro, e Ilheos para Olll1te n ores elos sertoes, 
fora m notave1s e lasttm030S os wsultos , que por var ws vezes 
Yieram commetter aos clistrictos ~la Villa ele Cayrú, e terra 
firme delles, e ·tão continua tos , que <tinrla nestes tempos não 
cessamm de todo, elo q ue claremos alg1tma noticia mais inelivi
clual, quando l á chegar mos . Algumas vezes fize r am pazes com 
os nossos, que logo 'lue bt·avam, sem m a is causa, que a sua 
incoustancia, ou malicm, até que o tempo, e o ct·~scimento dos 
portuguezes nos Ilheos, e Porto Seguro os fo i outl'a vez affas
tando para os sertões, e os mais delles acabados, com humas 
fortes bexigas, que l'hel cler am ; ma l para esta gente toda o 
ma is tenivel, medonho e mot· tifero, pelo desabr igo, e pouco 
repa ro, que ·tem pa r a e lle " · Frei J aboatam. Novo (}>·bc Sc•·afioo 
B•l'asilico. 

AYMOR}bS . Estação ·terminal ela E. ele F. Bahia e Minas, 
1w kil. i42.400. Ahi ex iste um g rande po,•oaelo com cerc'l. ele 
1. 200 almas . 

AYMORÉS. Se t·raextwsiss ima que per cort·e ascl i vis8s elos 
Estados elo E. Santo, Bahia e M i na~ Geraes. Pertence á cor
dilheira. elo Mar. Dá origem a diversos rios. 

A YÓ. Mort·o na margem di r. elo rioS. Fr·ancisco ( Halfelcl } 
«Logo dopa is ele Itans, diz o Sr . Vall e C<tb ral ( Gaz. ele Not~
c cts ele 1 ele dezembro de 1888), passa-se entre o morro elo Ai6, 
uma gar ganta que se P~,s~a para da t· pa~sag·em ao rio, desqui
tando as duas provs . Ato e o nome que dao no grande valle a un~ 
embot•n:J.l t ecido ele cantá. Em ambas as margens o m ol'!'o e 
coberto ele ven-etação most rando mui ~as pedras soltas com 
co1·ôas e'sbranq~içaelas . , Este m orro do Aió, este reita11cl o o rw, 
c1ue depois se a la rga a vontade, é mats exte nso elo lado de 
Alagôas» . 

A YÓ . Ilhas no rio Japurá, no Estado do Amazonas . Ficam 
entre as ilhas Jurtlpa t·y gt·a nde e pequena. 

A YÓ . Igarapé do Es~ado elo Amazonas, _na mar~em cllt·. elo 
Japu t· á . Flc<t prox:imo á linh<t ela frouterra ele 'I abattnga aG 
Japurá. 

A YÓ Ribeit·o elo Es·tado das Alao-ôas , desagua na margem 
elo rio ele S . Francisco abaixo ela foz elo Panema . Defronh, 
na margem clir. elo rio , fi ca- lhe o morro do mesmo nome. 

A YRÃO. Pov. cloiEstaclo do Amazonas1 no mun . de Mom·a, 
na margem clir . elo rio Negro, immecllatamente abaixo d Qo . 
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igara):>é do Jabú, cer ca de 276 kils. da confluencia d'aquelle rio . 
Foi primiüvamente aldeia de Tarumà, fundada em .1669 por 
Pedro cl;t Costa Favella, e o merc~nar i o F. Tbeodosio, na 
margem eRq. do no Negro e immedmções elo A iudrr. com in 
digenas T arumás e Aroaquis; sendo o prlmPiro estabelecido 
IlO no Negro, 25 annos antes da mis, ão C.l l'mel ita . DPpnis 
traslaclott-se pat·a onde ora existe, juntando -se-l he os neopbi tos 
elas nações 'racú. e Manaós. dando-se- lhe o nome de Ay rão .· 
E hoje uma insign ificante ·pov . sem elementos de prosper i
·dade pela itlercia elos seus habs. Tem u ma egreja consa
grada a Santo Eli as. Ahi tocam os vapnres da l inha ele 
Manaós a Santa Isabel no rio Negr o. A Lei Prov . n. 522 
·de 14 de maio de 188·1 creou nella uma escb . pub l. de pri
meira<; leltras. «0 Jogar de Ay rão, fundado em um boniLo 
<terreno. existe á margem austral do r ir, : ~constante sna pop. 
de 500almas. Sem edificios são cobertos de palha, eomo tambem 
a egreja c11ja invo_cação é S~nto Eli as .:. l!:m 1795 fo i este log . 
assaltado dos gentio• Aruaqms. que habitam os r 1os frontell·os ... 
Do loga r de Ayrão dis·tante 12 1eguas está a vil la ele Moura» 
(Conego And1·é F . de Sou za . Rev . do In"t . Htst. 'l' . 10, p. 452) 
« Pov. de Ayrão situada na margem a nsLral 10 leguas ac1ma de 
Tauápessassú, formada de uma egre.Ja dedicada a Santo !];l ias, 
coberta de palha com 6i :pal mos de comprimento e 39 de largo, 
faltando-lhe as portas e Janellas, embaçar , e r~bocar e caiar as 
paredes que são ele madeiras embarreaclas e ele 16 casas cober1as 
ele palha, não t endo a lgumas clellas paredes latera·· s >> (Hilario 
Gurjão. 1854. Rev . do I nst. '1'.18 . p. 'i79» O Sr B . Ro 
.drigues, no se;1 tn1 balho «O Rio Ja •mpe•·y, dá-nos a seguinte 
ãn tere~s~n\e informação a respeito desqa pov. : «Não me posso 
-exirnit• ele dar aqtti 11m ligeiro histor ico da pov. ele Ayrão, sem 
duvida alguma de mais merecimento que Moura pot· seu pro
gl'esso e civi lisação. Fo~ aJ:!:i que perma neci cl u ~· ante o d~sem
penho de minha comnnssao . Ho nra- s·e , com Jlls·to mot1 vo, a 
pov. de Ayrào ele ter sido a primeira qno existi u no rio Negl'o . 
Disputam a primazia de fundado1·es os paclt·es da companh1a 
de Je~us e ns ft·ades Ca t• melitas , da ndo a histori <1 razão áquelles. 
Achando aba ixo elas ilhas ele Aneuen>' , hoje Anavilhanas, n a 
gl'ande enseada conhecida por Boia-as~ú, os pad l'es Ma noel 
Pires e l<'ra nc isco Valioso, ela companhia de Jesns, um logar 
apropr iado para uma missão elos índ ios Ta!' umas que hav~am 
cathechisaelo, ahi reuniram esses índios em 22 de Junho ele 
1857 e {'or·maram a m issão conhecida rlepo iq por mi ssão dos 
Tarumús . No a nuo seguinte fol'<tnl essrs missionarlos substi
tuídos pelos Padres Francisco Gonçalves, p1' t' vinc ial da Ol'clem 
no B1·az il. e Pedro Pires, Depoiq cl<•S j.Jadres Viei ra e Lttiz 
Figueira fo r am aquelles os ma is notaveis ela co ng t•egaçiio. Foi 
dada pol' pad l'oeira ela missão N. S ela Con ceição . Não ·tendo 
abi resirlencia fixa os miss ionarios, El-rei D . Pe ~ ro, em 
1690. or·denou que devia ahi res1clir um n·,iss ionario, pelo que o 
padre João Maria Garçoni para ahi se dirigi u e preparou uma 
casa para resH.l ' ncia d 11s padres , ent1·ega11no-a no an no seguinte 
ao padre Joilo Justo ele Lucc a , que foi o pl'i meiro missio
nario residen1 e . Não t~ nclo os jes •i tas nltmero sufftciente 
de padres, o Rev . padre Vieira , em 1l de fe1•erei l'o de 1670 
escreveu a E l-Rei, pedindo que se d ivicliqqem as missões, 
pelo que, em 21 de dezem bro ele 168(\, uma Car tél. Régia Ol'de nou 
·que .assim se fizesse, dividindo-as pelas cl ifl'e1'entes or dens, 
tocando então , não s6 a missão elos Tat• 1más, como todas as 

·que se fundassem no r io Negr o, aos Ca1·me li ta.s . A divisão 
toi feita em 1695 . Tomando os Carmel itas con ta ela missão, 

•passou elb a ter por padroeiro Santo Elias , sendo nomeado 
•seu primeiro missional'io f t·e i João J<;ya ngelista. T endo em 
1692 os Ar1takys atacado a m issão, e, t•>m ndo-se tambem 
assal to dos Muras. em 1732, frei José ela Magdalena mndn u 
a mi ssão para o 'logar que hoje occupa a pov . de Ayrão, 
dando-l he o nome de Santo Elias do Jahú po1· fica r pouco 
abaixo ela fo7. do ~·io desse nome. Segundo Baena e Accioli, 
. essa missão foi fundada pot• fl·ei Theoclos io. da ordem elas 
Mercês, quando, em 1669. o capi tão Cos ta Favella entrou pelo 
·r io Ne,.ro. Q11e em 16o2 estava no Amazo n·ts fre1 Vel
loso, o ~onftrma Ben·edo , e que já exist iam as missões jesui tas 
o elizem os padres Vieira e Moraes. Qna nclo em H ele fevereit·o 
de 166J o padre Vieira escr eveu á rainha D. Luiza de Gusmão 
e quando a 12 de feverei ro elo anno s ~gu inte respondeu ás 
acc,sações da camara de Belém, refel'e-,;e elle a essa missão, 
pelo que se vê que frei 'l'heodosio em 1669 já e ncontt•o u_a missão 
~undada . O capitão Pedro da Costa F'avell a, o escrav 1sador de 
m dws,_? chefe el as ·tt·opas de resga tes, não pod ia conseut ir na 
fundaçao de missões, po is se11 fim era. sómen te ou te r escravos 
a ferro e fogo . Aquelle que acabava de fazer uma hecatombe 

no rio Urlt\Jú, não e1·a presum ivel que viesse a rr•'pendido e 
peniten te fundar missões em drsconto de SPUS pt' r·cados . 
Q•1an do o govemaclor F rancisco Xavier de Me ndonça F lll'tado 
sub iu o r io Negro em -1758, con fe riu á m issà0 o tit lo de f'r'g. 
co m o nome ele Ayrão, tirado de di ver s• s 1, gares pn r tug- uezes . 
Em 1788 comp11n ha- se a pov. de duas r as, com 18U fogos e 
mil e tant<~ s tllmas . Tri nttt e t res annoq depo is, em ·1791. pl' in· 
cip ia nclo "s Ar11akys a domin ar o rio Negro, assa lta1·a m a m iqRâ.o, 
assa lto que se repetiu mais tardr, qnatro a nn os dPpois. obri
ga ndo os Tar11miis a fugi r e a se rPfugü•r no rio Br anco, indo 
para ''s fon·tes elo Repun uní. Os Aruaky!i cl , mi11a ra m o Ama
zonas desde S. J osé ele Amatary a té o r io Negru e t inh"m 
a sécle no r io u~ ·tumá, onde ainda hoje exiqtem suas r·e l iquias . 
Co m a d~cacleucia do r io Neg•·o e com a peste das. b 'xigas, 
em 1820 , exist iam 11 casas e 247 al mas em 184ll. Hc~ " a pop. 
é pet]u <' na, e, posto que seja um dus pontos ma is pNspe1·os 
elo rto Negro e on de se nota maior ani mação e actiYiclade, 
não te11? comt11 clo o logar mais a catogoria de !:reg., t i!·ada 
peLL Ler n . 62 ele 28 de agos to de 185(), Uca ndo a nnexa a de 
Taunpeçaçú, cuja pov. é uma T augueru . A esc h clP Ayrão ~ 
a mais Crequen Lacla do rio Negro, contendo 54 a lumnos de 
nm!Jos' s sexos» . 

A YRÃO . Lo ~·. do Es iado elo Amazonas, á margem do r io 
Negi'U . Nelle de3agua o. rio Amanaú. 

A Y R ES. Ponta na enseada da Iguaba Grande; no Estado 
do R io de J ane i1·o . 

A Y R INYS . Sil vi colas do Estado do Amazonas . Ayres de 
Gaza 1 os menc iona como estn.b .lecidos na margem ~epte n
tr ion cl do r io NPgro e const itu indo com os Barés, Macú.s e 
Meppurys a pov . ele N. :::;. de Nazareth. 

A YRIZES . Log. do Estado do R io ele J aDeiro, á ma1·gem 
elo rio Pamhyba, d istan te cet•ca de se is ki l ~ . de Camp >s . No 
eiJa '14 ele de_zembr~ de 1883 a Companhia Agricola de Campos 
ass "ntou ah1 a prt me1ra pedra ele 11m engenho ce1üral. 

AYRY. Cachoeira no rio elo Frade , muu . de Tr a ncoao e 
EsLado da Bahia . 

A YT A CAZE S . ParP.ce que ass im fo ram deuom in fl.!los a 
pri nciJ..l iO os Goytacazes, sel vage ns q•1e habitavam as capitanias 
elo E. Santo e i"ara hyba do Sul. TratancJ,, ela Terra e Cu pi
ta ,, ia que El-Hei doo16 a Pera ele Góes, diz F r . V. elo Salvador 
(Hi IJ . r./o Brc~zil, 54): «No dist. desta terra e capitani a 
c" be a terra dos Aytao,tzes, que é toda ba ixa e a,lagacla, onde 
es tes gentios vivem mais á maneira de homens marin hos q '1e 
te r restres ; e ass im nunca se pttderam conquis t<U',, poRto que a 
is to fo .. a m a lgumas vezes do ffi . Santo e Rio de Jat1ei ro, porque 
q"ando se ba ele vir ás mãos com ell<Js, meLLem-se clen1ro elas 
lagoas, onde não ha en t,r al- os a pé nem a cavallo: sã;o g1·an
de~ b'IZIOB e nacladot·es, e a braços ~ornam o peixe, ainda que 
sPja 1n tubarões, pel'a os quaes levam em uma mão 11m pau de 
pa lmo pouco ma is ou menos, que lhes mettem na bocca d ireito, 
e como o ·tllbar ão ftque com a bocca abe t·ta, que a não p)de 
cerl'ar com o pau, com a outl'a mão lhe t iram por ella as 
e nt.ranhas, e com e llas a vida e o levam pera a terra, não 
tanto pe ra os comer em, como per a elos de ntes fa~.erem as 
pont" s das suas frechas, q ue são peçonhentas e morli fe r as, e 
pel'à provarem fo rças e ligei reza, como tamb m cli 7.e m que 
as pt·ovtt m co m os veados nas campinas tomando -os acosso ; 
e ainda com os t i{('l'es e onças e 011 \ros feros an1maes . Estas 
e otü t·as incrediveis co usas se co ntam desse Ge ntio : (:reia- as 
qnem q11i ze r que o que a'qui eu sei é que n crnca fo i alguem a 
seu p~der que tor nasse <?Om v ~d.a para as contar . Verdade é 
que p hoJe ba delles ma1s noL1c1_a, porqne lhes deu uma cruel 
doença de . bex1g- as , e1ue o.s obn gou a nos i l'em buscar e ser 
nossos am1gos, como veremos do capit ulo X em o li vro V 
desta h ;s toria» . 

A Y TINGA . R io do IJ;staclo ele S . P aulo, aff. da margem 
dit· . do Parahyba do Sul. 

AYUMARÁS . I ndios do Es~ad9 do Amazonas; habi tam as 
marge ns do d o Ura ricoera . 

A YURANA. Ilha do Estaclo elo Pará no r io Trombetas, logo 
abaixo ela par te encachoeirada do r io . 

AYURIM·. R ibeiro do Es tado elo Amazonas ; desagua na 
margem septe ntr ional elo rio Negro entre as povs. de Ayrão e 
Moura e prox im o á foz do r io Anauene <J u Anavilbena . O 
Dr . Alexandre Rodrigues Ferrei ra escreve Aj1wim ; Baena , 
A yurim; outros A iunm. 
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AYURÚ. Praia á margem dir. do rio J auapery , no Estado 
elo Amazonas. « Ap L"oveib tn clo a luz ela tflrGle, di " o Sr . B . 
RíJdrig.ues, r.,., photographar esse sitio, um dos mats bel~os, pela 
nfuralha que for mam as palmeiras Jauarys ( Ast,·oc,wt_um Ja
ua,,·ys), separando a floresta do ex tenso a real a que betpm as 
ag.uas elo rio >L 

AYURUOCA . Cidade e mun. do Estado de Minas Geraes , 
na com . ele Ita"tiaya, n as abas occiclentaes ele uma ramificaç_ão 
da Ser1·a ela Mantiqueira, e nas fra ldas _dn serra elo Pap~7aw, 
que fica ao S. Orago N. S. ela_ Concetçao e dtoccs_e de !Vlart
an na . A respeito ela sua fun_slaçao, diz o Dr . Fraukltn ela Silva 
i\Iassena o seguinte: « Stm <w da Cunha qag~ explorando as 
ma; tas ela Mantiqueira co i,n cltvers~s ser t~neJ OS depots de ter 
descoberto o le>gar - Alagba - , dah1 descera pelo rio explo
r ando as minas ele ouro existen Les nos mesmos ter renos: isto 
teve loaa t· no anno ele 1744 . Ao depois foi abandonada pelos 
exploradores em 1762, epoca em que se creou na 'Ayuruoca 
uma justiça particular, e a egr~ja obte>e o titulo ele freg . 
O a-ove rilador de Minas Get·aes, mandando em :1780 explorar as 
te;'ras que suppunha incognrLas, lic.o u surpt·ehend ido pela tlO'ti
cia clDs estrada e a ldêas qlle Simão da Cunha havia feito . Ja~ 
a vi!la de Ayuruoca aos 22° 25' -±5" de Lat. S. e 1o 18' 50" ele 
Long. Occ. do R . ele Janeiro, sendo o ponto mais elevado 
eles la vill a a :550 palmos sobre o 1:i vel elo mar. Proclnz o _seu 
·ter rito rio tl'irro mi lho, at·roz, fe tJaO; exporta gado, queiJ OS, 
toucinho e ftf,nh» . O Dr . nianoel Joaquim Pereit·a de Magalhães 
em car ta dirigida ao Sr. Ass is Martins, redator do Almanak ~o 
S1tt ele Nlinas, ass tm se exprtme : «A pov . ela Aym·uoca na o 
·teve começo n o l agar em que hoje se acha, mas sim.3. 000 braças 
mais ou menos· na clirecção em que corre o rio elo mesmo nome, 
ou antes .hwuoca, logar que a inda hoje se chama - Freguezia 
Velha . Como este não.ofl'erecesse proporções par a uma boa pov. 
deliberaram os habs . mudnl- a edificando a matriz nos campos 
que Jicam a O. ela pov . , distante ela margem elo rio , cerca ele 
meia l egua, lagar elevado e aprazive l : mas sendo em p3nhaclos 
em ter a matriz perto de suas moradas dnas inlhtencias do l a
gar • . . as qnaes consegtJiram o seu clesidet· atum, fi ca t1clo a pov. 
mesmo na mar gem esq. elo rio, sómente um pouc~ acim a ela 
pt•imeira, melhorando Lle l ocalidade. Não posso bém pt~eci sar a 
época desse facto, ma aproXlinad<t mentP- .. • creio nao errar 
muito,si da tal-o de 100 a HO annos », Por Dec. ele 14 de agosto 
ele 183-1 roi elen1.da á categoria de vi lla, sendo installada em 7 
de ·etembro de 1835. Cidade pela Lei Pro v. n . 1510 ele 20 ele 
julho ele :1868. Foi incol'poracla ~.com . elo Jardim pelo art . I d<t 
Lei Pro v. n. 2J8J ele 9 ele novembro ele 1878 e á ele Itatiaya pela 
ele n. 2647 ele 8 de outubro ele 1880 . O mun., além da parochia 
ela cidade. comprehencle mais a çle N. S . elo Rosado ela Al agõa, 
a ele N. S . do Bom S uccesso elos Serr;tuos , a ele S. Don;ti ngos 
ela Bocaina, a elo Senha!' Bom Jesus elo Livramento e a de Santo 
Antonio elo Passa Vinte . Sobre suas d ivisas vide: a r t . VII ela 
Lei PL'ov. n. 720 de 16 ele maio ele :1855 ; n. 1401 ele 9 de dezem
hr o de 1867; art . li da de n . 1764 ele 4 ele abr il ele 1Si1; n. 2308 
ele H ele j ulho de 1876 ; n . 2659 de 4 ele . novembro de 18~0; 
n. 2848 ele 25 ele outubro de iSSi. ,~geocta elo co t•t·ew . 'Iem 
q uatro eschs. publs . ele inst. prim. , uma elas q uaes creacla pela 
Lei Prov. n. 2568 de 3 de janeiro ele i SSO. Uma es trada liga- a 
ao Passa V in te; um a ou ti· a liga-a ao R io Preto pass<tndo pelos 
Francezes e fr g . da Bocaina . 

A YURUQCA . Serra do Es~aclo ele ~Iinas Geraes : faz par te 
da Mantiqueira. De seus rochedos despenha-se a mole d'agua 
que fórma a ma~estosa cascata, vulgar mente denominada Ca
choeira el os Barlb.os . 

A YURUOCA. Rio elo Estado de i\Iin<ts Geraes, a!l'. ela mar
gem esc1 . do rio Grande . «Este r io, diz o Dr. Franklin Massena, 
n asce no segundo pico mais culminante elo Ita tiaya ; sua nas
cença atti t,ge a 13 .000 palmos ac ima elo n ivel elo mar, e por co n
seguinte é o rio mais a !Lo do Bt·azil ; correndo para o N. em 
cascatas e catadupas, é sempre encachoe iraclo até Serra nos, 
onde tem a altitude ele 5.546 palmos em um raio de 7 1/ 2 de 
dis tancia ele sua origem . No Monte Bello te m o salto do Inferno, 
onde elle some-se em um fenda ele 100 palmos ele a ltura , Na 
Guapiara este r io, tendo '!O palmos de larglll·a, passa por u m 
canal de uma braça ; na fralda elo.., PapagaiO ba un; catarata 
em nm clecli,,e de 3Qo na lo~1g . ele .oOO braças, depots . de um 
s;Üto ve rtical. » Recebe os rtach os elo Franeer., Paetene ta , ~oa 
Vista , os rios Turvo, P ttanguen·as, Senltnga, Do~1s !rmao~, 
Taboão Cachoeil•a. AtraYessa a estrada que ele S. Joao cl E l- Ret 
vai a Baep~ndy . 
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AZAMBUJA. Colonia ftmclacla a iS ele aiH·il ele 1817 no 
mun. do Tubarão, Estado ele S<nlttL Cathal'i na. Occupa UilHL 
supel'iicie ealculacla em 248 milhões de me~t·os quadr ados, elos 
quaes ~tcham -se (1883) cultivados 15 milhões . Foi a ultima 
colonia fnnclacla no Estado . Possue um terreno fertilissirno e 
uma pop. superior a 2 .800 almas. E' l igada á E. ele F . D. The
reza Cbristina no lagar denominado Peclra.s Grandes . Os colonos 
empregam-se na cultut·a elo tr ig:o, uvas, mandioca, feijão, milho 
e ca nn<t. As te rras dessa colonm, que se acham situadas na 
região m.ericlional do Estado, e na Lat. S. ele 28o 52' e na. 
Long . de 6° 25' 3011 

; são banhadas pelos deus l'ÍOS Pedras 
Grandes e Urussanga. Nos terrenos per tencentes aos clous val!es 
desses rios predomina o g ranito ele formação muito regtlla t· , 
pt·estando-se melhor á lavoura, não só pela topographia elo ter
r eno, como pela uber elad~ elo sólo. Foi essa c~l onia emancipa~a 
em novembt·o de :1882. No seu Relat. de iSSo chz o Dr . Joao 
Carlos Greenhalgh o seauinte a respei to dessa ex:- colonia: «E lá 
situada em parte dos t~rrenos que separam· o rio Tubarão elo 
ele Ararang-uá. cnjo mun . deve ser o ponto object i vo a alcançar 
com o estabelecimento ele ilnmig rantes. Proclig rosamente ferL Ü, 
apropriado a ·todas as cultm·as etll'opeas por seu c lima e cons
t ituição var iada, é esse te rreno cavado por uma extensa e bem 
distribuída rede hych·ograpbica; Yargens dila tadas e cobert;ts 
de um brasa e sectilar vegetação, cor tadas em todos os se trticlos 
por cr ystallinos a rroios; collinas, que não menos, apparecenclo 
de lon"'os em longos espaços como ilhas flttetttantes sobre o mar 
calmo'; zon as . nas quaes a caprichosa e procliga nattll'eza t·e
unio os tres facto res imprescin díveis á marcha progressiYa d~t 
humanidade - o canão o fet'l'o e o o tiro - constituindo o ponto 
ele apoio, sobre o qual , n;•mftnclo -se a alavanca gi?antesca do 
prú"' t'esso, actuacln pela fo rça it·r s istivel que encatpmh a a lm
ma~idade (t perfectibiliclacle, elevou, por sob:·e as l)U tnas ele ct
vil isações atrazadas, o secuJo actual á luminos:t. esphera ela 
sciencia ela a rte e da industria. A ex isLencia ele ouro nest?s 
terrenos' acaba de ser demonstrada pela analyse feita, na Casa 
ela Moeda, em minerios dessa pt•ocedencia. O nucl~o primrt ivo 
clest<L ex- colonia est~1 situado ás margens elo rio elas Pedras 
Gt·a ncles, confluente elo rio 'rubarão . Não é o principal; não 
possue equer 20 casas. Posteriol'mente fnnelado, b ele Ur ttssanga, 
sitt1aclo na confi uencia do rio elo mesmo nome com o elos Ameri
canos, tem-se a,·antajado notavelmente ao originaria. Como ce n~ro 
de po,· . e recursos,_ nenhum outro mais exis te, que mereça me_nç<to. 
Po t· estrada . hoJe em pess imo estado e quast tntransttavel 
achm -s" li n-ados entr" s i os nucleos de Urussanga, de Azambu.ta e 
estação ela~ Pedras Grandes ela via- fc rrea D. Thereza Chris
t ina . Otttros cami nho; cond uzem ás l inhas povoadas elo Ar
mazem e de Crescium a; onde es tá já projectado o nncl~o Acciol i 
rie Vasconcellos . Os rios prin cipaes que ferti lisam . tão bem 
fadada zona são o elas P edras Gmnetes e seus aíls. , o elas 
Pálmeiras, Urussanga, do Carvão , elos Americanos, Caette, 
Cocal Cresciuma, Sangiio, nlàe Luzia. Cedro, i\Ianoel Alves e 
Arar~nguá e innumeros r ibei rões . In felizmente, s6 os rios da 
i\Iãe Luzia e Arat·anguá podem ser navegados, aquelle en~ cm·ta. 
este em grande extensão , aq uelle por canoas, este até por 
o-randes barcos, o que. no emtanto não é ap roveitado, em con

.~equencia ela impossibilidade, c1u~s~ cOJJstante, de transposição 
de sua ba rr a no oceano, transpostçao raras vezes tentada })Or 
pequenos hiat.es . Como disse <teima, o nucleo Urnssaug::- está 
mais adia ntado do que o de Azambuja, se bem que atrazaehssuno 
em r elação á Yicla municipal. Nota-se alli, no em tanto, o germen 
eles a mesma viela, q u1lr na or dem material pela agglome
raçi.to ele ecl ificios já regulares, c1uet· na OL'clem moral e social 
pela harmonia ele ''Ísta s na execução ele planos de mteresse 
commttm. taes co mo a construcção ele uma solida, cà.pella, para 
a· qual concorrem todos, animados pela palavra respeiw.,·el d; 
Fl'ei Luiz ele Cemlt ile, quer pela manifesta t3 n cle n c~a a 
eentnüisação, pela cóncurt·encta ele todas as tor•ças v~taes, es
pontaneamMte dirigidas para ;tquelle centl'o, e _c uJa r esui
taute será um dia o congraçamento, a communh<t_?, a u n.tao 
elos indiricluos, a communa , emfim, na expt·esstto genuma. 
do termo, o bet·ço ela socieelacle que _cresce embala~a p~la 
força a~similaclora de todos os princip!OS de . org-amsaç~o . 
Foi por demais prematura a em ancipação cla.ceolonta AzambuJa . 
Faltavam-lhe, como lhe falta m ainda hOJe, os elementos ele 
vida social orzân izada. Dahi o r achitismo. o depauperamento, 
a consumpção ~consecutiva, que cumpre ata]har ; que e, não só 
convenien~e ao Estado, mas a elle se 1mpoe como um dever, 
clebellar· em suas ca usas, applicanclo-lhe os remeclios , a liás 
face is e de resultados uoliili ss imos ao proprio 1l:$Lado . Estão 
occupados 5S!; não occupaclos 329 . Possuem ·titulos definitivos 
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12 immigrantes; titulo~~ provisorios 418; não possuem ainda 
tltulos 119. A producçao actual consta de milho .tili jào t ri"'O 
arroz, canna, mandioca e uvas. Todos estes ge~eros, poré~; 
~eem ~tclo pr~cluztdos em pequena quan tidade, não dando logar 
a sahtda senao po~ centros proximos do Jogar da producção. 
A safra actual , porem, será mais procluctiva em mi lho e t rigo, 
generos que, p~rece, tornar-se- hão os princ ipae> no comrnercio 
desta ex- coloma .. Tem-se desenvolvido a pla ntação de milho, 
e da mesma m~ne1ra a do t r igo, encontrando ambas ·terreno e 
c! una a. que sao adaptaveis. A apathia em que tem jazido a 
Inclustr1a agl'lcola e consequente desenvolvimento geral , provém 
espec1almenêe ela falta ele vias de com mu nicação ; é essa a 
causa primordial. Leva ella a té ao abandono d<• cultura pelo 
ga nho, ainda que tempo t· a r io, rep resentado pelo sa lario . Assim 
é que, qul\s i todos os trabalhos de construcção ela via fe r rea 
D. Thet'e7.a Clu-istina fo ram execu~aclos pelos ex-colonos de 
Azambuja; ass im é que, ainda hoje , a maior parte do pessoal 
da explcn·ação das minas de carvão ele ped ra elo Tubarii:o é 
constituída por aquella mesma gente. E' seguramente bem cliffi
cil, nestas condições, fixar ao s6lo, do qual eleva tirar, e cl'ahi 
sómente, a manutenção, o bem estar, a riqueza, a quem se 
vê obrigado a procurar, por outros meios, a subsistencia .» 

AZAMBUJA . 1 orne que o capitão general Oyenhausen pre
tendeu impor a um porto elo rio Piquiry, onde começava um 
proJecta.do varaclouro para o Sucurihú, cujo porto deveria 
tambem chamar-se Novo T ejo . Não rea lisanelo-se, porém, o 
varadouro, cabiram no olvido taes denominações. (Dr. S . ela 
Fonseca. Dicc . . cit .) 

AZAMBUJA. Rio do Estado ele Santa Catharina, passa pela 
séde da colonia elo seu nome e vae para o Pedr·as Grandes. 

AZAMBUJA. Riacho elo Estado de Minas Geraes, no mun . 
üo Pará. Nasce no logat· denominado Faleiros. 

AZEDA. Lagôa do Estado elas Alagoas, no mun . de São 
Migue l, ao N. da foz elo Jequiá. Nesse Estado ha uma ponta 
elo mesmo n ome ao S . ela de S. Miguel. 

AZEDO. Pov . elo Estado de Minas Geraes, no mun . de S. 
Paulo do i\Iuriahé ; com uma pequena capella. E' tamhem 
denominada S . Sebastião elos Pinheiros . 

.AZEDO. Rio do. Estado ele i\Iinas Geraes; clesagtla na mar
gem esq. elo Gavião, afl'. do Mnriahé . 

AZEITE . Mono na margem esq . elo rio Miranda, 30 kils . 
abaixo elo da conll. elo Aquidauana, no Estado de Matto Grosso . 

AZEITE. Uh a no mun . elo Cul'l'alinho, no Estado elo Pará . 

AZEITE. R io do Est:Lclo de S. Paulo, desagua no t'io do 
Peixe, tdb. do· S . LoUt·enço, c1ue o e do Juquiá. O Dr . Ca rlos 
Rath e Azevedo Marc1ues dizem set• ess~ rio àfl'. do S . Lou rençó_ 

AZEITE . Ribeirão do Estado de S . Paulo, atf. do Ja
cup ira ng·a de Cima (Azevedo Marqueu, Carlos Ra th, Inf. loc.) 
· AZEITE. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, nasce da 
sen·a elas Posses ou elo Ma·tutú, banha o rnu n. do T uevo e 
d~sagt~a na margem esq . do r i<> Grande. Serv ia ou serve 
atnda de cl1;isa entre as f'regs . da Madr e de Deus e elo T ur vo . 

A.ZEITONA . Log. no ter mo de Qu ipapá no Estado de 
Pernambuco . 

AZENHA. Log. elo Estado elo R . G. do Sul, no mun. 
ela Capilal: com duas eschs . publs . de insL . prim. CL'eadas 
pelas Leis :Provs. n . 802 de 28 ele outubro de 1872 e n . 915 
ele 23 de ab1•il. ele 1874 . 

AZENHA. Arroio do Es tado elo R . G. do Sul, no mun; 
de Porto Alegre . 

AZEVEDO. 1\ome que t eve, em 1757, o sitio•em que se 
acha assentada Cametá, cidade do Estado elo Parcí. 

AZEVEDO. Serra elo Estado ele Minas Geraes, no milll . 
do Pomba, entre Taboleiro e Bom Fim. 

. AZEVEDO. Rio do Estado de i\Iatto, Grosso, all'. da margem 
clu:,. do Tapajoz . Nasce ela serra Azul. Deve seu nome a 
Joao de Souza Aze,·edo, primeii·o portuguez que, dizem, 
desceu pelos rios Arinos e Tapajoz (1746). 

AZEVE DO CASTRO. Linha na colou ia Conde d'Eu,mun. de 
S. João do Monte Negro, Estado elo R. G. do Sul, com uma 
esc h. publ. de inst. prim . creada pela Lei Prov . n . i5i7 a 26 
de novembro de 1885. 

AZEVEDO DO JARDIM. Vide Jardim. 
A.ZUL. Sel'l'a elo Estado elo Ceará, no mun . ele Qllixadá. 

Af(irmam existir nella om·o, p rata, estanho , sali tre e en
xofr e . 

AZUL. Serra elo Estado de S. Paulo, nos muns. do Ribeirão· 
P re·to e S . Simão . 

AZUL. Mon·o do Es tado ele S . P aulo , entre Rio Claro e· 
Limeira . E' todo cober to de cv.fezaes . · 

AZUL . Morro a O. ela cidade ele Rezende, no Estado elo I-tio 
de Janei ro. E' quasi todo rocleado pelo rio P a rahyba . 

AZUL . Serro no mun . ele S. João elos Campos Novos e EsLaclo 
de Santa Catharina . 

AZUL · (Morro). Um dos picos isolados ela serra ele Ma
r acaJÚ; no Estado de Matto G1·osso . «As fóemas que aqclell a 
ponta aprésenta ele diversos aspectos são muito pittorescas 
e ~artadas; or.t pat•ece a lcan tilado castello, ora imponentes 
rmnas, ora mostra dorso abahulacl•), ás vezes recortados e 
capricbosostTaços. »(A . E . 'l'aunay. Viagem ele R cgrcs· ele. 
1\II atto G-rosso á. Córtc . ) 

AZUL . Serra do Estado ele Matto Grosso, ao N. da do 
Pary . Separa as vertentes· ele Cuyabá das do Paranatinga . 
Fica ao N . do rio Manso, aff. do Cuyabá . Suppõe- se que 
sua clirecção longitLtdinal seja ele SE . ao NO. 

AZUL . Rio do Estado da Bahia, aff . elo Itapicueú. Banha, 
o mun. d' Abbadia e r ecebe o r i acho Alegre . Neli e vem ter 
a estracla que parte ela f1·eg. elo Bar racão . 

AZUL . Corrego elo Estado de S . Paulo, banha o mun. de 
Monte Mór e desagua no rio Capivary pela margem esq. (In f. 
loc . ) 

AZULADO . Log . no mun. de San t'Anna do Estado do· 
Ceará. 

B 

BABARUBU . Ar!'aial elo Estado de Sergipe, no le t·mo ele 
N . S . .elas DOres . 

BABÁU. Riacho elo Estado elas Alagoas; banha o mun . ele 
Santa L uzia do Norte e desagua na lagoa do 1 or te . 

. J?ABIRAQUÁ. Coxi lha elo Es·tado elo R . G. do Sul, nas 
vismhanças elo Camaquan . Em cima clessa .coxillla fica o serro 
de Maria Pinto (Ayres de Cazal) . 

BABI TONGA. Assim denominavam os índios á barra elo 
N. do canal, a que OL·cl inar iarnente dá- se o no me ele r io 
S. Fr ancisco, no Estado ele Santa Catharina . Esse cana l separa. 
do continenL a ilha de S. Francisco, onde acha-se assente a. 
Cidade. clesle nome . 1'em mais de c!-,uatro ki ls. ele largo e bas
tante fundo pat•a grandes barcos. Só em principias elo seculo 
XVII fo1 que conheceu-se que o terreno comprehendiclo entre essa 
barra e a de Aracary era a actual ilha ele S . F rancisco . Ga
bl'le~ ele Souza, quando pela primeira vez entrou na barra de 
!3ab1tonça, cle u-J h~ o nome ele rio S. Francisco, nome ·que 
Impro,t~rtamente fo1 conservado e pelo qual ainda h<>je é conhe
Cido. I em magmftco ancoradouro . 

BABÔA. 9orre&'o elo Estado de Goyaz, afl' . . elo r ibeirão da 
Anta, que o e elo r1o Vermelho (Cunha Mattos. Iti?te~'at· io . ). 

BABUGEM. Dá-se este nome, no Estado elo Ceará, e em 
a~guns outros, á pastagem ao sahir ela terra . O gado é della 
tao aVIdo, que, vendo-a, bate com a manclibula in t'el'ioT na teTra 
afim de poder apanhai- a, á ponto de incllar enormemente a 
papada . 

BABY. Log . doEstaclo doRio ele Janeiro, na fl·eg. cleJa-
cu.tinga e mnn . ele Maxambomba . ' 

BABYLONIA. Log , elo Estado do Maranhão, na ilha de 
S. Lu ir., a beira-mar , 
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BABYLONIA. Log. elo Estado elo Rio de Janeiro, no mun. de 
Santo Antonio de F adua, á margem elo rio Parahyba do Sul , 

BABYLONIA. Pov . elo Estado elo Rio de Janeiro, na es
trada de Rezende a Arêas. 
_BABYLONIA. Estação ela E. ele F. de Rezende a Areas, 

no Estado do Rio de Janeiro, entre Plataforma e Estalo, no 
kil. f4. 

BABYLONIA . Mol'l'o elo Districto Feder al, na freg. de 
S. :Francisco Xavier do En,.enbo Velho. Junto a elle acha-se o 
bello palacete do finado Conde de l\Iesquita, comprado pelo Go
Yerno par a o Collegio Militar . 

BABYLONIA. ~Iorrci do Dis tt•icto Federal, na fl'eg. de São 
João Baptistu da Lagôa, com um"- estação telegraphica . Entt·e 
elle e o morro denominado- Urca - fica o importante ecli ficio 
da Escola M.ilitaT. Em sua base na pat•te voltada para a praia da 
Saudade, houve outr'ora um cemiterio. 

BABYLONIA. Ramificação ela serra da Mantiqueira, ao 
SI<; .. entre o r io Parahybuna e outros tribs. elo Parahyba, e o 
r io Pomba ; no Estado de Minas Geraes. O pico que tem a 
denominação de pedra da Babylonia é um elos mais notaveis 
elo grupo formado pela serra _da Mantiqueira. 

BABYLONIA. Uma elas denominações que !O ma a serra das 
Vertentes, no mun . ele Piumhy e Estado ele Minas Geraes 
([nf. loc .) 

B ABYLONIA. Iúorro elo Estado de iUinas Geraes, na ci
dade elo Bom Successo. Dão-Jh_e i. 100m ele altura . 

BABYLONIA . Rio do Estado do Maranhão, afi. da margem 
esq . do Parnahyba . Desagua abaixo da villa ela Victoria do 
Alto Parnahyba . 

BABYLONIA ., Rio elo Estado ele Minas Geraes, trih. ela 
margem dir . do Tij uco, que o é ela margem esq. do Paranabyba 
Nasce no mun. ele Uber;,ba, banha este mun . e o ele Monte 
Alegre . Recebe o ribeÍl'ão Monte Alegre. 

BABYLONIA. Rio elo Estado de Minas Get•aes, aJl'. ela 
mar.gem dir . elo rio Paranahyba, onde clesagua acima ela foz 
elo rio S . Marcos . 

BABYLONIA. Ribeirão do Estacl.o de Minas Ç.;-eraes , nasce 
no morro do Ghapéo, banha o mun. do Bom Snccesso e desagtta 
no rio Grande. 'l'em uma ponte de i Om de vão por onde passa a 
E . de F . Oeste de Minas (Ramal do Rio Grande) . 

BABYLONIA. Ribeirão elo Estado de Minas Geraes,. no 
mun . de Snass uhy ; desagua no Corren te cleCanôa_s . 

BABYLONIA . Uma elas cabeceiras do rio Cayapó Grande, 
a poucos kils. elos Bahús, Estado ele Matto Grosso (O Fal'
Wcst elo Bra:;il.) 

BACABA . Ilha no rio Neo-ro, aff. do Amazonas; no Estado 
des te nome . Fica p roxima das ilhas denominadas Assahy, 
Afaro e Frechai. 

BACABA. Ca.choeira no rio Trombetas, afl'. da margem 
esq. do Amazonas . Fica en tre as cachoei ras denominadas 
Canal e Mani,·a (B . Rodrigues) . 

BACABA. Uma das ultimas cachoeiras elo rio Tapajós, no 
-Estado elo Pará. 1!:' pouco per·igosa . (l<'el'reir a Penna . A região 
Occ. elo Estàclo elo Pwrá, pag. 163). 

f3~CABAL. l\Jissão fundada a 23 de fevereiro de i872 pelos 
mtsstonar1os capuchmhos Fr . F elino e F r. Antonio . Acha-se 
slt_uacla na margem elir . do rio Tapajós, um d ia de viagem 
ac1ma da cachoell'a M.a ngabal , em terras bastante elevadas e 
com suave declt ve para o rio . E' uma das mais ~Jel!as localida
des, talvez.a me_lho.t: e _a mais prop··-~- daq nella regiiio, em cuja 
escolh a fo ram ieh cJSSim os os m1ssronarios . Conta a missão 

·uns 700 inclios Mundurucús de ambos os sexos pela mór 
par te a ltleaclos . Occuppam -se exclusivamente com a plan
tação de mandioca e fabricam annualmeote para cima de 5.000 
alqueires ele faEinha, que ven5lem ou exportam, segundo a maior 
ou menor porçao excedente as suas necessidades, com o que 
bas t<wte vão lucrando os negociantes regatões do Alto Tapajós . 
Uma casa asso bradada, cober ta de palba, bastante espaçosa, 
com a]ll'uns compartimentos assoalbados, serve de vivenda 
elos mi~sionarios. Uma partt> foi dest inada para a cape lia con
san-rada a N. S . ela Misericordia, servi nclo outr as p'ara eschola 
e ~asa ele arrecadação. O Dr . . João C. Bandeira de Mello, no 

. seu Relat . de 1877, 4iz o sPguin te a respeito dessa colonia: 

« Es!á situada á marg!lm dit·. do Tapajós; na secção elas ca
choeiras , acJma de Ita ttuba 10 uias ele viagem diflici l e peri
gosa . O terreno é elevado, e a l\Iissão está no extremo de wn 
estirão tão extenso, que o viajante subindo o ri o avista-a 
24 horas antes de chegar ao porto . Conta actualmente uma 
pop. de M7 iadios, em quas i sua totalidade da tribtt .Mun
d-twucú. O missionario Fr. Pelino de Castro-Valva diz, que 
esta pop . tende a augmentar com a vinda ele novas famílias 
da mesma :liribu, e poder á elevar-se a 2,000 aLmas . O illustrado 
eng. Antonio .1\Ianoel Gonçahes Tocantins, .que em julho de 
'1875 visitou, em commissão elo governo, aquelles Jogares, seguia 
ainda muitos dias ele viagem acima da Missão até a foz elo 
Caderery; subia es·te rio até suas cabeceiras. e dahi atravessou 
a pé as mattas e campos, até chegar aos grande> a ldeiamentos 
ela trihu li.Iwuim·ucú- . . endo bem recebido por aq uelles seiva
gens, entre os quaes demorou- se alguns · dias, Yerificou que 
eram de indole pacifica, com bastante apt idão para o trabalho 
e tendencia para o a ldeiamell to . Reconhece.u mais, pelas infor
mações obtidas daquelles indigenas que existem numerosas 
t r ibus de selvagens, erran tes pelas ver~e ntes elo pla.teau ele 
.lllatto-Grosso, e ás margens de Alto-Xing(t, regiões ai nela in tei
ramente desconhecidas . Elm sua opinião, uma catechese feita 
com zelo e perseve rança poder {t tt·azer com certeza milhares ele 
indigenas {t civil.isação. A missão do Bacabal virá a ser por 
conseguinte o centro e o ponto ele partida destes trabalhos 
apostolicos . E seria isto muito conveniente, até mesmo con
siderado pelo lado material, por ql!e o trabalho indigena, 
sendo elemento de maxima importancia para a pt·ospet•i
dade deste Estado cujos productos são colhidos quasi exclusi
vamente pelos i ncl ios, convêm aprove itai -o o mais possivel e 
regularisal-o devidamente, fundando mis ões ou aldeiamentos 
proximos ao do Bacab:.tl Otl augmentando a pop . deste. Ainda 
no anno passado desceram das a ldeias centraes das camp inas, 
onde viviam nú!fe inteiramente selvagens, 53 mundnrucús e 
vieram fixar-se na !1-Iissão do Bacabal. Outras fam ilias da 
mesma 'tl'ibu promettem ea1 IJ<·eve imit.al' aq.uelles . A l\1iss_ão 
elo Bacabal fo i f'undada em 23 de feverei t·o de 1872 pelos Mts
sionarios Capuchinhos Fr . Felino de Ca tro-Valva e Fr. 
Antonino . Est-a retirou-se algum tempo depois para Italia e 
aquelle continuou só encarregado ele dirig-ir a Missão até que, 
em 24 de fevereiro proximo findo, foi dispen sado daquelle 
cargo por Aviso ào Miuisterio da Agricultura de 22 de de
zembro do anuo passado . Está o aldeiamen to em boas condições 
de salubridade . Entretan to, devido ao pouco cuiclado que tem 
o indio em acautelar- se contra as enferm idades, os obilos 
tem sido em maior numero do que os nascimentos . Os índios 
dedicam- se aos ·tt-abalhos da agri cultura e plantal'n mandioca, 
arroz. milho, café, algodão, batatas, carás, banana e feijão. 
Tem havido grande abunclancia ele farinha : e o a ldeiamento 
está largamente abastecido ele viveres. Além de um sobrado, 
que ser ve para res idencia do missionario, casa de arrecadação 
e eschola, existem varias outras casas cobertas ele palha para 
moradia dos índios. Foi alli construido um cemiteri o, com 
40 braças de fren·te e outras tantas de fundo, cercado com achas 
de acal'iüba, tendo no centro uma pequena área tamhem 
.cercada, na qual ergue-se uma cruz ; é o Jogar reservado 
para a inhumação das crianças. Está o cemiterio distante 400 
braças da aldeia, e para o qual ha uma larga eslracla.» 

BACABAL. Log. elo Estado de .1\Iaranbão, á margem esq. 
elo rio Mearim, entre Victoria e S. Luiz ' Go nzaga . 

BACABAL. Igarapé do Estado do Pará, na i lha Marajó; 
banha o mun . ele Ponta de Pedras . 

BACABAL . Rio elo Estado elo Pará, aff. da margem esq . 
do 'l't·ombetas. · 

BACABATEUA. Rio do Estado do Maranhão; nasce na 
serra ela Desordem e desagua no rio Pindaré . Tambem en
cont ra- se escl'ipto Baoabatiua . 

BACACHÁ. Pov. do Estado do Rio de Janei ro, no mun. 
do Saquarema; banhada pelo rio de seu nome. 

BACACHÁ. R io do Estado do Rio de Janeiro; nasce lll\ 
serra das Lavras e desao-ua na margem di!·. do rio S. Joiio, 
depois de atravessar a lagôa Juturnahyba . E' assás tortuoso 
e só navegavel por pequenas embarcações. A Portaria de 3G de 
maio de 11:146 es tabeleceu-o como divisa entl'e as villas elo rio 
Bonito e Capivary. Ayl'eS de Cazal assim descreve-o: «Rio ela 
Pt·ov. do Rio de Ja neiro. pl'incipia na serra de San t' Anna 
coni o no_me ele rio do Ouro e une-se ao rio S. J oão pelá 
margem drr., por duas bocas, havendo fo1·mado pouco acima 



BAC 

um grande lago, onde clesagua o 1·io Capivary, que vem da 
mes m8 serra por entre elle. , Saint Aclolphe d1z: « P equeno. 
r io ela P ro v. do Rio de J a neiro ; nasce na serra Samb~, corre 
para E N_E, rece bendo em · si os ribeirões Ouro, Dom ingos e 
Camhoata, e clepo1s ele olto leguas de caminho atravessa o 
lago Ju turna hyba ém todo o seu compl'imento, e vai sahir pela 
margem septentrional, e j unta r-se d ali a uma legua. co m o 
rio S . João. As canoas o navegam na par te que fica a ntes elo 
l ago, e as lanch as na que jaz entre es·te e o rio S . J oão.» 

BACACHÁ. R io elo E stado elo Rio ele Ja neiro : nasce co,m 
o nome do r io d'Arêa e clesagua na lagóa Sac1uarema (IutL 
Ice .) 

BACACHERY. Log . elo Estado elo P ar aná, no clist. ela 
Capita l, na estr a da ela Graci osa, sobre o ribe irão ele seu nome . 
A Lei Prov. n . 782 ele i 3 ele outubro ele 1SSc! creott a hi u ma 
esc.h . pulJl. 

BACACHERY. Ribeiri.io elo Es tàdo elo P a ran á ; r ega o mun . 
da Capi tal e clesagua no rio Atuba, aJI. do Iguassú . 

BACAETAVA. P ov . elo E stado ele S . Paulo, na es trada 
elo T ieté a T atuhy . Projecta- se ela h i uma estrada em clirecção 
a Boetuva . E' u ma elas esta cões cl::t E . ele I<' . Sor ocaban a e fica 
entre as estações do Ipanein a e 'l'ieM . Uma estrada liga -a a 
Itapet ini nga . Agen ci a elo correi·o, CL'eacla e ~n i SSO. Tem u ma 
esch . p ubl. de i ns t. pr im . · 

BACAHIRYS. lndios elo Estado de i\! aLto Grosso. Os 
mansos moram. segundo affi rma o Dr. Carlos vo1l de r 'te in~n, 
(Con ferencia, feita na Sociedade ele Geogr. elo R io ele J aneiro 
em 30 ele dezembr o de 1.884) em clous pequenos alcle ia mentos : 
u m no rio Novo, aff. elos Ari nos , e outro no P ar ana tinga . Es·tão 
domesticados ha pe L'tO de 60 annos . P lantam mandioca , cann a 
fe ijão e a.rroz; criam gado, vivem ela caça e c:~ pesca, a nelam 
ves tidos e a lguns fa llam bem o portuguez .• Sao ele estatura 
bas ta n te r obust<t, cor clara e bom tempera men to . Gostam mui'to 
ele musica. Os Bacahirys br avos habi tam mais para les te. 
Ayres ele Cazal ütz clelles menção nas ·terras visinhas ao rio 
elas Mortes e d iz serem elles alvos e a flave is ; razão. por que 
os suppoem ser um a gorda ele Pal"icys . 

BACAHIRY S. Con tra forte da Sert•a Az ul, nas cabeceiras 
elo P a ra nat inga e do Xin gu ; no Estado el e i\1a tto Gr osso. 

BACAHIR YS. R io do E s taélo ele Ma tto Gro~so ; nasce na 
serra Azul e clesagua na mar gem eSC[ . elo X ingú. E m cc~rtas 
a nt igas encontra - se figurado um rio desse nome, a11'. ela 
mar gem esq . elo S . Man oel. « Peixoto ele Azevedo no seu 
R oteiro do Rio Tapc~fós o clá como ali. clir. do Par a n:í;tinga 
E' um no tavel l'io ele mai s ele 30 metros el e barra, a qual é 
logo depois da elo r io elas P itas . Ha suppos ições de que seja o 
1·io dos P a tos, o u ele S . José, ele Antonio Th omé da F ra nça , 
que cl tlscett o T apajós em i8i 2 . As ccwtcbs a nt igas, qua ndo 
suppunha-se se t· o Xingú o Para natin"'a, ja davam o Bacahi rys 
como trib. da11uelle. Melgaço dttvida da s ua ex istencia, e diz ser 
ell e hoje comp le tamente descon hecido » (Dr. S . ela Fonseca 
Di oo. oit. ) 

BAÇAHY. Ri acho elo Estado do R io de Janeiro, r en-a a 
com. ele Ibborah y e clesagua mt l agua Mar icá, tendo atra~es
saclo a lagoa Brava . T ambem o clenomi mtm I mba,ssahy . 

BACAL HÀO. P arochia. elo Estado ele Min as G3r aes , no 
m un. elo P ira nga, a27 kils. E. do Ouro Branco . E m 5 de maio 
ele 'L725 o deão e Cabido da Sé elo R io ele Janeiro dera m pel'
mi ssão ao Revm. E uge nio Teixeira de Lyra para reeclifica r a 
capella de Santo Antonio, s ita em sua la zenda do Bacalháo . 
E rn i7ti1 , fo i ella v1s itada pelo visitaclot• ger~tl do bispad.o de 
Marianna, co nego Dr . J osé elos Sa n·lios, isto a .25 de junho, e por 
aq ui se vê que esse arraial conta uma existencia de ma is de 
150 annos . JTixpor ta far inha , polvilho e impor ta os demais 
ge oeros necessa rios ao consumo. Sua e~reja ma tr iz te m a invo: 
caciio ele Santo An~onto e depende da chocese ele Ma n a nna. F 01 
créa.cla parochi a p elo a rt . '! 0 ela Le ~ :t:'r9v. n . .2139 de 28 ele outu
bro de i 875 que estabeleceu suas cltvJst.s pelos morros ele Sa nta. 
Qui teria, Tres Cruzes, Macuco e Bôa Vista , serras ela P iedade 
e,clo T atú e r ibeirão elas Aguas Cl<1ras. Além da egr eja ma tri 7j 
possue mais as capellas ele N . S . elo H.osal'io e elo Senhor Bom 
Jesus de Mat tos inhos . T em duas eschs. publs. de instr. prim. 

BACALHÀO . Morro do Es ta do do Rio ele J aneiro, no mun. 
da Estrella . 

. BA':2AI.HÁO. CorrP.go elo E s tado de Min as Geraes, aiL do 
rt be trao Palmella., que é trib. do r~o Verde . 
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BACALHÁO. Rio elo E stado ele Minas Geraes; clesa;g tm no 
rio P .iranga junto ela parochia de Sa nt' Anna da Barra do 
Bacalháo , hoje Gua racia ba . 

BACALHÁ'O. Rio elo Estado ele Goy az , a lf. ela mar gem clir. 
elo rio Bagagem, que é o elo Vermel110 e este elo Ar aguaya.' Nasce 
n o log i1r elo Mol'l'O Gra nde de nominado Cabeça ele '!'ouro (ponto 
muito aurífero). Recebe pela esq. o cor rego elas Arêas . 

BACALH ÀO. Ri o elo Es tado ele Goyaz, ba nha os clists . ele 
Trahir as e S . José elo T ocan tins ;, nasce na serra.nia elo Moq uem 
e desag ua na ma rge m esq . do no Bagagem, all. elo Maranhão 
(J . i\1 . P. cl 'Alencastt•o. M sc . ela B tbl. Nac' .) 

BACAMARTE . Po Y. elo Estado elo P ar ahyba elo Norte, na 
seâ a elo seu nome, a 22 kils . ele Campi n a Grande. Seus h ab$. 
cultivam al godão. 

BACAMARTE. Serra cJ.o Es tado elo Parahyba do Norte, faz 
parte ela cordilheira Boi· burema , estenclenelo- se na elirecção elo 
NO. a SE . pel as comarcas ele Campina Gr :111cle e Brejo d' Arêa . 

BACAMARTE. Riachão t'lO t ermo elo Ing(l. do Estado ela 
P a rahy ba elo Norte . 

BACANGA. Parocltia elo Es tado do Mar anhão, n a co m. 
e ter mo ela C<tpita l , ao S. ela cidade ele S . Luiz, n a ilha deste 
n ome ou elo Maranhão , r egacl'a pelo rio Bacanga, em sua 
mar gem occicleuta l. Orago S . Joaquim e diocese elo Maranhão . 
F oi creacla parochia pelo a r t . i 0 ela Lei. Pt•ov. n. i3 ele S de 
maio ele i S35 . T em 2 .800 habs . e duas e sch-s . publs . ele ins t. 
prim ., creacla s pelas leis Provs . n. iH ele 28 de agos to ele ~84 1 
e n . i02S ele 12 de julho ele 1873 . Lavou ra ele cereaes . lnclus tl'ia 
de cal e obr as de telhi1 e tijolo. So bre suas divisas vicle : Le i 
Prov . n . 42'1 de i4 ele agos to ele 1856 . . 

BACANGA . r!ha do Estado elo Maranhão, no mun. ele Tury
assú. 

BACANGA. P onta na costa elo Estado ' elo Mar a nhão, ao 
N. da ilha Car ia ta tena, en tt·e o pha t•ol de Itacolomim e a bahia 
elo Cabcllo el e Velha. 

BACANGA . R io elo Es tado elo P a rá : ba nh a o mun. ele 
Bragt1nça e clesagutt no l'ÍO lmbortch y pela margem esq. 

BACANGA. Rio elo Es tado elo Ma1·a nhão, nasce a 12 kil s . 
ao S. ele S . Luiz, capi tal elo lli s ta clo, banha o l ado occ. cla quell a 
cidade e l a nça-se na 15i1hia ele S . Marcos ent1·e as pontas 
d'Areia e elo Bom Fim . Recebe o Baca,ry . tam bem denomin ado 
- Igar apé do Furo ; o Batatan, Conceiçtto etc .-- Tem em suas 
marge ns g ra nde numer o de s itui1çÕes çle recr eio. Desde muito 
projecta-se a construcção ele um canal que lig- ue esse igar ap é 
com o Arapapahy . Essa obra, projectacla em 1742, e começada 
em i S<lS, foi suspensa em i SõS. 

BACANGUINHA. Log. elo Es tado elo Maranhão, na ilha ele 
S. Luiz, na li·eguezia elo l~acanga . 

BAÇÃO. An·tigo clist . elo mun . ele Ou1·o Pre to, n o Estado 
ele Minas Geraes . Orago S. Gouçalo. F oi supprimido pelo a r t. 
VI ela Lei Pro v. n . 1.98 ele 27 de mar ço ele 1841, que incorporou 
seu territorio a o clis t . el e Itabira do Qampo; r estaurado pelo § 
II elo art. IX ela de n . 271 de i 5 ele abrll de i844 ; elévado a 
p m:ochia pela el e n. 2898 ele 23 ele outubro ele i SS2 . T em dttas 
eschs . publs . de inst. pl'im . 

BAI!JATE. Jo·arapé elo Estado elo Pará , h<1nha o mun . de 
Macapá e eles<tgua no rio Curiaú, afl'. do Athazonas (Inf. 
loc.) 

BACATE-RAINHA . (Car oço ele abi1cate. ) Ilha n o rio Neg-ro, 
aíl. elo Ama zonas ; no ms-t:ul o des te nome ; entre as ilhas de
nominada s Assab y e Amã . 

BACATY . Rio elo Estado elo Am azonas a tf. ela mar"'e m 
esq. do rio Ma rary, ~ rib. !ilo P a dauiry, que~ e elo Negro. 

0

Sua 
foz fica entre a elos 1 garap~s 'l' a J.ler eua e Uiaira . 

BACATY. Igarapé elo Estado elo Amazonas, afl'. da mar .,.em 
esq . do' rio Marary, trib . do P adauiry, e este elo Negro. r\lica 
entre o l'JO 'l'iquiriclay e o i gara p~ Ba cii1 on l\Iira. 

BACAVERÀ. Coxilha no Es tado do R . G. elo Sul , nos li
nü·tes ela freg. elo Povo Novo . e mun. ele S . Martinho. 

BACAXÁ. Vide B~ cach&. 
BACIA. I.,.arapé elo Es tado do Ama zonas, afl:'. da marge m 

esq . . do rio 
0
Marary, trib. do Paclauiry, qtw o é elo Negro . 

Fica en·t,re os igarapés Bacaty e .illfa t'\'Õri. E ' ·ta mbem denomi
nado J\lh?"a . 
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BACIA GRANDE. Carrego do Eslado de l\Iinas Geraes 
a tr. elo rio Salinas . 

BACO PAR Y. Log . no rn un . de l\Iilag res do Es·tado do Cea r<i, 
cerca de i S k ils. ao nascente ela cicl acle com terras propr1as 
para plantaçl5es de frucleiras e cannas. 

B .A'COPARY. Log . do Estado ele Serg ipe, no num . ele Siio 
Chr istovão . 

BACOiPAR Y. Log . do Estado elo R . G . do Sul, no mun · 
ela Conceiçã.o do Ano i o com uma esch. publ. pa r a o sexo mas
culiuo e uma mix·f. a , cr'eaclas pela Lei Prov. n. -146"1 ele 30 de 
abril ele i SS-f . 

BACOPARY ou PORTÃO. Log. elo Estado de Goyaz. «lflste 
l aga r do Bacu par y, rliz .Cunha Mattos, e muito nota vel porque , 
parecendo que o Ma ra nhão entra em um lago cercado ele al
tissimas montanhas sem sahida, descob<e- se a um canto uma 
aber t ura de i2 lll·aças de l ar go pela qual o ri o se p<ecipita 
com grande violencia. Dizem ser o lagar mais pet·ígoso elo 
:flar anhão e Tocantins . A elevação das montanhas impossibi
lita descarretos e varadouros, e as embarcações descem pelo 
Portão com a força de uma flexa p r ocurando os r emadores se 
parai- as elas paredes elo r ochedo, CUJO choque a s faria em mil 
pedaços . As par edes desta aber tur a , a que chamam - Portão 
- ele tal modo !'oram ·talhadas pela n atu rer.a, que parece for 
JUarem um arco ou abobada na tm·al por baixo da qu a l é inelis
pensave l atr:wessat•. Que bello ponto pa r a o estudo ele um geo
logo ; e qua ntos esl"o r os faria a naturez ·' pa r a abrir es ta pas
gem ás ilnmensas :tguas elo i\Ia.ranhão ! >> 

BACOPARY . Ponta nacostD-clo Estado doR. G. do Nor te; 
fórma o extremo merid ional da l agoa Formosa. O t eneno dessa 
von ta é alto e coberto ele uma matta escnra com comor os ele 
areia clisse1ilin a elos . A cos ta elo E's t:cclo po t· a hi é limpa, po
dendo o navegante appr oümar-se cl?lla sem r ece io até a dis
tancia ele uma mi lit a . 

BACOPARY. R iacho elo Estado elo Ceará, a tr. elo rio elos 
Porcos . 

BACUHY. Pec[ueno rio do Es tado de Santa Catharina , aff. 
do T1·es Barras. Em suas margans baixas e ahLgacliças abundam 
os guarás , a nim aes de que os caçadores aproveitam os dentes 
e a pelle, que são muito apreciados . 

B ACURINHA . Ilha do Est:.:clo ela Bahia. no mun. de B~l -
monte, no Tio J equitinhonh a . · 

BACURY . Log. do Estado elo Ma ra nhão , no mun . de Cn
rurupú . Foi Cl'eaclo clist . pela Portaria ele 7 de m a rço de 1868. 
Ahi fica u ma bahia do ntesmo nome . T em um01. esch . publ. ele 
pl'imciras lettras, creaela pela Lei Pro\· . n. 1261 ele i 9 de. maio 
de i SS2 . 

BACURY. llh a elo Estado elo Pa r <i , no rio Tocan tins . E' 
fo r:nacla por um br aço elo rio que passa junto ~L villa ele Ba ião, 
começa ndo defr on te ela harra elo Matacurá e terminando pouco 
acima elo estreito elas Mangabeiras. 

BACURY . Igarapé do Estado elo Pará : clesagua na margem 
esq. do rio Capim, ent re os igarapés Jttpary -com·a e P acat inga. 

BACURY . Igara pé elo Estaelo.elo Amazon ns, a lf. ela ma t·gem 
el,ir .. do rio P a clauit·y. Su:t foz fica próx ima da elo i garapé 
1ul'lsapana . · 

BACURY . R iacho do Estado do A mazonas, tt•ib. elo rio 
Negro, em cuja margem met·icliona l clesagua e ntee a Guia e 
S . .l\larcellino·. 

· BACURY . P equeno rio elo E~tado elo i\iaranhão. atf. da 
margem esq . elo rio elas F lores, na com. ela Chapada . 

BACURY . Riacho do Estado do Ma ran hão banhaomun . 
ele Ba rreirinhas e vai pttra o rio Preguiças , ' 

BACURY . Lago elo Estado do Amazonas, na margem esq . 
do rio Pur ús (Dr. S . Coutinho) . 

BACURY. Lago elo Esta do elo Pará, no rnun. de l\lttaná 
(In f. loc. ). 

BACURY. Grande lagôa á margem elo ribeü ão das Pal
me iras, no mun . elo E . San to de Barretos do Eslado ele S. P aulo . 

BACURY. ou VAYCURITYBA. Cachoeira elo. rio T~e té ; 
no Estado de S. P a u lo (Jacques Ourique . Relat. da m sp ecçao_ do 
Itapura . 18SS). No Dicwto_clo Dt·, F . J. ele L acerda e A lme1da 
lê-se y aicm·ityba ou Gtteowuntybc~o Azevedo Mar c1ues escr eve 

Gua.ycw·ituba. Teixeira Cabral (1\Isc . cit.) escre\'e Bacw·i-m.ÍJ'im 
e Baclwi-.mwssú . 

BACUR YAJUBA. Rio do Estado do i\ia ra nhão, nos limi tes 
ele S. João de Cortes . Va i para o ma r . 

B ACURY- PANÃ . Rio do Es tado elo i\Iru·a nhão no mutl. ele 
Cururupü. · ' 

B ACURY-PARY Lago elo EsLaclo do Amazonas, na mar""em 
esq . el o rio Purús . E' gra nde e desagua nesse rio por clous 
canaes, sendo o ela parte inferio1· o 'l'aua ryham . (Dr. S . Cou
tinho. ) · 

BACUE.YS. Selvagens que h a bita vam o pl'imeiro territor io 
1·egado pelo rio Arinos; no Estado ele i\Iatto Gr osso (Ayres ele 
Cazal) . 

BACURYTUBA. Antiga parochia elo Estado elo i\la r a
nhão. no mun . de S . B nto . Orago S . Bento e diocese do 
i\l a ranhão. Foi et·eada pela Lei Prov . n . 843 de i O de julho 
de i86S; ius Lituida canonicamen te por decisão episcopal ele 2S 
ele agosto e inaugut"ada em 27 de setembr o . Tra nsfer ida sua 
séde para a vi !la de Cajapió pel a Lei Pt·ov . n. i 37S ele 11 
ele maio de i SS6. T em 2 . 600 habs. Os igarapés Cajapió e Es
perança a limitavam pelo NE . Tem duas esch . publs . de inst. 
pr im , uma das quaes creada pela Lei Prov . n . i 236 de 2 ele 
maio de i 8Si. 

B ADABABICI. Igarapé do EsLaclo elo Ama~onas, atf. elo 
Iá . Co rri! em quasi sua totalidade por terrenos al agadiços e 
divide- se em grande numer o de ca uaes . E' estt•eito, tortuoso, 
e onde a na vegação é muitas vezes embaraçada por ma
deiras que atra vessam -lhe o l e ito de uma a outra margem . 

BADABAHANI . Rio elo Estado elo Amazonas , aff. ela mar
gem dir . elo Demiti, t r ib . do r io Negro. 

BADABUAN. Um elos clists. em que o a rt. I ela Lei Prov. 
n , i135 ele 30 ele a bril de 1S74 clivi cl io a fr eg. elo Gran ito, 
no Estado de Pernambuco . 

BADABUAN . Pequeno d o elo Estado de P ernam buco; des
agua no J acú, al"f. elo rio da Brigida, que o é do . Fra n
cisco . 

BADAJOZ. Pov . do Estado elo Amazo nas, no rio Solimões 
e termo de Coclajaz ; com uma esch. publ. ele inst. prim., m·eacla 
pela Lei Pro v . n . 35o de 29 de maio ele i87ü. 

BADAJOZ. Extinc ta pov. do Estado elo Par á , nas margens 
do r io Capim , duas milhas acima elo si tio S . l?rancisco . ::luas 
ter ras são hoje pr opriedade ele um parLicula r . Altri bue- se 
sua destruição á r evolução de 1835 . 

BADAJOZ. Riacho elo E stado ele Sergipe: banha o mun. 
ele Pacatuba e clesagua na ma rgem esq. elo ri o Poxim (In f. loc.). 

BADALO . L og . elo Estado do R io <le J aneiro, na freg. ele 
S . José da Bôa Mo r te . 

B ADECO. Serrote no mun. ele Sant'Anna do Acarahú do 
Es tado do Cea r á . · 

BADEJO.' Ilho·ta elo E s tado de Santa Cath a rina, entre as 
pontas elo Rapa e elos Inglezes . E' despida ele vege tação. 

BADEJO . Lage n a barra. elo rio S. Francisco, Es tacl~ de 
Sa nta Catharina . E' ass ig na lacla por uma pequena bo1a ele 
ferro, fttndeada em 44 palmos, a r ea e lôdo, ao NO. e dis tante 
i 9,S mett·os elo cabeça mais secco ela lage, que tem 7,5 pa lmos 
clagua na baixa mar elas g r andes ma r es ; demorando a ponta 
elo Azevedo por i5o SE , a ponta do Bor ges ao S . e a Ilha 
elo Al \•arenga por 73o SO . 

BADENFURT. Rio elo Estado ele Santa Catbarina , no mun. 
de Itajaby, á ma r gem esq. do rio I taj a hy- assú, abaixo da 
confl . elo Tes to . 

BADY . Cachoeira no .r io Capucapú, a li". do J a ta pú ou 
Yatapú, que e tl"i b . da Ua tumá . 

B_'\.ENHARON. Encon tra-se assim tambem escripto o nome 
ela cachoeira Banharão, no rio Tieté do Estado de S. P a ulo. 
O Dr . Francisco José de Lacerda e ~\.lm~1da no seu 
D iario da viagem pelas capitan ias elo Par~, Rw ~egro , Matto 
Grosso, Cuyabá e ti . P aulo em 17SO e it90 - d1z que Bae 
é causa : n haron , brava . "Ha traclição , cl1z elle , entre os pi
lotos ele Cuyahá que um bicho mari nho ou peixe g t•ande 
leva ntou a nelas nestá lagar, e fez t emor na gente. e que is to 
succeclera no poço elo mesmo nome ; por isso lhe puzeram 



BAE - 182- BAG 

ac1uelle nome, que se communico u á cachoe ira que está logo 
abaJXo» 

BAEPENDY . Cidade e mun. elo Estado de Min as Oeraes, 
~éde da com , ele se u nom e, na fr alda ele uma colli na cam
p_estre sopé de uma cordilheir a a E. da mesma cid ade. Orago 
N. S. de Montserrate e diocese ele Mari a nna . I!.: ' t radição no 
Jogar que, no ann o el e 1692, r einando em P or tugal P edro 
II , res idiam na villa de Taubaté, Estado el e S. P a ulo, Antoni o 
Delgado ela Ve iga, seu fi lho .T oão da Veiga e Manoel Gar cia, 
que intern ara m-se pelo sertão para a prisiona r gentios , aos 
quaes escr av isavam sob pr etexto de os chamarem ao gremio 
elo christianismo. Desses indí ge nas ouvira m elles que , a:léli! 
da gra nde sel'l'a, que se levan·ta ao S. do Estado de Mmas 
e o l imita com. os Estados do R io ele Janeiro e S. P a ulo, havi a 
muito ouro, e tanto bastou para que aquell es paulistas em
p1•ehendessem uma jor nada além da Mantiqueira, onde clescui
closo e · livre campeava o selvagem . Nest a excuraão, acom
panhavam aoa aventurei ros alguns inclios domestica dos, gu ias 
elo cam inho e in tet•pretes ela li ng u agem desconh ecida . Va
deado o Pat·a hyba, nas fraldas da ~erra, encontrar am um 
a ldeiamento ele indios e ahi pernoita r am no alto de um morro, 
donde o nome ele Pouso Alto dad o ao l o!l'a r onde existe a 
freg . dessa denomin ação . Seguindo camin l10 da mar gem elo 
r io Verde, encontr aram um outro r io, que nelle desagua, 
e na margem. opposta do r ib t r ib . avista1•am um inclio. ao 
qual u m dos in·terpre tes dirigia a seguinte pet·gunta : nae
pencly (ou 1Vl bae pe-ndy) , que s1gn ifica na linguagem daguelles 
Ji lhos elas flores tas - ele que nação sois? Os paulistas achar am 
interessante a interrogaçi.io e der am a esse rio ó nome de 
Baependy . In te r rogado esse indio sobre a exis·tenci a de ouro 
naquellas paragens, r espondetl que, seguindo rio ac ima, 
encontr ar iam delle grande ab nndancia . E os paulistas o fi zer am, 
até que encon lir anclo mui·to desse metal no Jogar hoje deno
minado E ngenho, ali se estabe le cer am. Mais tarde, chegando 
o,o logar out ros paulls t,as, atr ahidos pela no·ticia fun daram 
n ma pequen11. pov ., a que de nomin ar am Baepenày, e ed ificar a m 
uma pequena capell a da invocação de N . S . de Montserrate. 
De um p rovi mento ele vi sita pastor al que, em 1753, lançar a no 
livro ele r egistros dessa freg . o co nego dou tor al e provi sor de 
D . F rei :Manoel Cruz, Hev . Amal'o Oom és ele Olive ir a, no qual 
refe re- se ao estado ele rn inas da egreja e aconselh a r ecurso ao 
rei par a se _co nstmir u !'1a nova em Jogar ma is proprio; e ele um 
outro p roVlmento ele v1 lla lançado no mesmo livr o em 1756 
refer indo-s~ á_ egreja que en ti.io sPr ,·ia , coberta ele palha e seU:. 
capella mot•. e secu ndando o conselho de recurso ao r ei con
clue-se que fôra em1754 ou 1 i 55 que tr ansferi o- se a pov . ])ar a a 
margem esq . do r1o Baepencl:y, Jogar onde e:s:iste hoje a. cidade, 
e que antes de pov. denomm a va-se Campo elo Fo>'m tguei,·o. 
Em 1752, por Alvar á de 2 ele agos to, foi essa pov. ct•eada ft•eg.; 
em J.814 por Alvará ele 19 de :j tllho teve fóros de villa; e 
em 1856, pela Lei P r ov. n. 759 de 2 de ma io, foi elevada 
á categoria de cidade . Baependy tem cerca ele 220 casas 
de má cot~s tr ucção em sua ma ior par te ; qua tro egrejas de solidà 
construcçao (Matr iz, Rosario, Bôa Morte e Conceição)· boa 
casa da camara ; pessima cadeia ; algumas r uas mal calç~clas · 
uma casa ele caridade, espaçosa e elegante, collocada eO:: 
logar i solado, á mar gem ... esq . elo ribe irão P al meil.'as ; e cerca 
ele i. iOO ha bs . A e~taçao da Soleclade, na E . ele F . Minas e 
R io, d·i stante cerco, de 24 kils . é a que fica mais proxima 
ele Baepe nely. A lavoura cons iste em ~ereaes, can oa, fum o 
e uvas . A criação é em pequena escala. Fabr icam-se ahi 
excel!entes vinhos de uva americana, licores ele diversas 
fru ctas, principalmente de pecego, doces e cigarros . Os 
gene ros que affiuem ao seu mercado são : polvilho, milh o, fuba, 
fa l'inha ele milho e de m a ndioca, feijão, a rr oz, bata tas, tou
cinho, assucar, aguar clP. nle , r apad ur as, queijos , sal e dive rsos 
outros . A cidade te m tr es eschs . publs . de inst . pr im .; 
agenci a do correio . E'Baependy -com. de 2a ent . , creada e 
classi.fi ca cl a. pelas Leis P rovs . n s . 719 ele 16 cl.e ma io ele 1855 e 
1740 de 8 de out ubro de 1870 e Decs . ns . 1642 de 22 de setembro 
de 1855 e 5049 de 14 ele agosto de 1872 . O mun . é constituído 
pelas fregs . d :1. cid ade, ele N. S da Conceição do Rio Verde, 
S. Thomé elas Let tras, S . Sebastião da Encruzilhada , e Aguas 
do Cacham bú . E ' r egad o pelos rios Baepencly, Verde, P eixe, 
G~marra, S . P eilr o, F urnas , P almeiras, João Pedro , T aboã o, 
Pll'ac ica ba, Bengo e di ver sos outros . Nelle ficam as serras 
do Gamarra, L age , Chapéu, Monte Secco, Can tagal1o, Congo
~~al, Bôa Vis ta, Chrispi m, Mombaça e diversas outras . No 
. manach de lllinas (1873) lê-se a seguite importan te no

tLcta sobre esse mun.: " O seu terri"torio é montanhoso e 

bordado de campos e maLtas, sendo es tas em maior por ção. 
Abunda ef!l madeu·as .de construcção, taes com o : j acar a ndá, 
peroba, i pe, oleo, per eira , maçar a neluba , cedro e pi nho . Sua 
bota nica meçlica é assás var iada . Sau clim a , em geral é 
san clavel , rew anclo, apenas nas mud anças ele es lt,ções as 
affecções rheumaticas . As moles tias do coração pelo seu ~res
cido numero tem chamado a attenção dos meclicos, qne opin am. 
serem ellas clevlcl as ás diversas posições topographicas. á 
ventilação continua e á snperabundancia d o ferro em al"'tui1as 
aguas el e se n e?-tia domestica . - A cultur a do milh o,"fejão, 
a rroz, ·ta baco, t rtgo, e ca nna ele assucar é a rn,a1s dese nvol vida . 
O algodão herbaceo est.á em pr in cipio, e par ece, aclimat ar- se 
per fe itamen·te . - E xporta ·ta baco que ai nda conserva o an·ti"'O 
n ome e fama ele tabaco ele Baepencly . A sua maior expor taçKo 
é em r ôlo, e depois em cigarros e crespo . .. As pr oducções 
naturaes clo mun ., ~egundo o Dr. Fra nklim, são grés, schis to 
t .a lcoso, grant ·t~ , s1lex, per oxiclo de ma nga nez, our o, sulphato 
ele fer ro. topasw, e·tc . A meia le,.ua da cidade existem as 
fontes d'agua vir tuos?- , cuja anal y~e deu em r esultado varias 
fontes cl'agua ferrugm o-gazosa, sulphuro-gazosa, e gazusa 
Sim plesmen te . Aproveitam n o t r a tamento das molest ias 
cutaneas, do flgado, utero e estomag-o . A ·tr es le"'uas d<t 
cidade, no logar Contendas, fazenda el o Sr . Ma1heus de Souza 
A!Yes, existe uma fon ·te, creio eu , ferrugino-g<•zosa . E na ser m 
elo P icú, em dis tancia de dez leguas, na fazenda do Sr . P into 
Dias, ha varias fo ntes de agua s ulphurosa . .. » Sobre limi-tes 
consulte- se a s Leis Provs. n. 247 de 20 ele julho ele 1843; n . 472 
de 31 ele mai o ele 1850 (art. X:XXII); n. 818 de 4 ele j ulho de 
1857 (ar t. XIX); n. 1446 de 26 ele dezembro de 1867; n. 2405 
ele 5 ele n ovembro ele 1877; n. 2630 ele 7 de ja neiro çle 1880; ns . 
2659 de 4 e 2695 de 30, a mbas de novem bro el e 1880: n . 2764 de 
13 de setembr o de 1881; n. 2884 ele l:5 ele outubro 'ele 1881; n . 
2941. ele 23 de \setembr o de 1882: n . 3272 ele 30 de outubro 
de 1884. · 
BAEPEND~. Rio do Estado de Minas Ceraes , afl'. cht mar

gem .esq . elo r10 Verde . " Este rio , diz o Dr . José Fr a nkl im 
el a S1lva, vem das. serras elo Gama rra , collocadas na r eta
guar da elo Papagaw; é formado pela r eunião elos riachos 
Gamarra , Lage e S . P ech ·o, os quaes originam -se em mon 
tanhas a cima de 6.000 palmos de altitude elo nível do mar· 
cor rendo par a o N . , recebe o r io das Furnas , e · virando parà 
O. vai ser contl . elo rio Ver de, pouco abaixo ela Conceição. 
E ste rio apresenta proximo a sua nascença algumas cachoeicas». 
T em uma ponte no logar denom inado Passagem Recebe o 
P alme iras , Furnas . 'l'aboão e João P edro . 

BAETA. Arroio do Es tado elo R. G . elo Sul: nasce no 
r incão ele seu nome e clesagua no Ocea no· aos 32° 33' 5" ele 
Lat. S . e 9o4 2' 50" de Long: O. do Rio de Ja nei ro . 

B AETA . Car rego do E s·taclo ele Minas Oer aes, banh a o 
mun . do Abae té e clesaguana mar gem clir . do rio deste nome. 
(In f. loc. ) 

BAETA . Ribeirão elo E s tado ele Ma·tto Grosso, no cami
nho ele Miranda a Nioac . Desagua no riacho Uacôgo , aff. 
elo Nioac. (B . ele lvlelgaço). 
. B A ETAS . P ov . elo Estado do Am azonas, na com. de P a
r in·tins, n.a foz do rio que _dá-lhe o non~e . ·A sede da freg. ele 
Bae tas fo1, sob a 1nvocaçao de S . Joao do Grato, pela Lei 
Prov . n . 177 de 6 ele JUlh o de 1868, ·transferida par a o loooat• 
denominado NlG~nicoré com a invocação de N. S. elas Dô

0

res 
de Nlaniqor<:í , ficando r evogada a Lei Prov . n . 106 de 5 de 
dezem bro de 1860 . Vide M a nico?'li . 

,B AETAS . Ilha situa da no rio Ma deira : tem 9.000 braças . 
E mencwnacl a no - R elcGt. sobre o 1·io Nl cGclc ira - escr ip to 
em 1861 pelo Dr . S . Coutinho . 

BAETAS. Rio elo Jflstado elo Amazonas; desagua na mar
g.em esq. do Madeira, en tre 0s l!llgos Saraimo e Maruinr~ 
ttba . Em suas ma rgens habitam os índios que der a m-lhe o 

, nome . 
BAEUNA . Nação indig . elo E sta do do Amazonas, de que 

provem a pop . de Saracá . (Araujo Amazonas). . 
BAGAÇO . Corrego elo Estado do R. G. elo Nor te. É um 

braço elo r io '1' 1·ahi ry . 
B AGAGEM. Cidade e mun . do Estado de Minas Ger aes 

séde da com . de seu nome, . poxima da mar gem esq . do r io Baga
gem e da extrema do Es·taclo ele Go~~z, assente no meio ele u ma 
matta fe rt ilissima , Orago N . S . Ma1 elos Homens e diocese ele 



BAG -183- BAG 

Goyaz. Foi creada clist. do mun . do Pa trocínio pelo a rt. I § I da 
L ei Prov . n. 575 ele 4 de maio de 1852 e ft·eg . pelo ar t. I da Lei 
"Pt·ov . n. 667 de 27 de abril de 185±. E levada á. categoria ele 
·vilJa pela Lei Prov, n. 777 de 30 de maio de 1856, foi instal
lada em 30 dé setembro de 1858. Teve o titulo ele cidade pela 
Lei Pro''. n. 1101 de 19 de sete mbro de 1861. A pop . do mun. é 
estimada em 9 . 000 habs . Lavoura de canna, cereaes e mais ge-: 
neros do pa iz. E' com. ele primeira entr . , et·eada pela Let 
Pro v, n. 2002 de 15 do novembro de 1873 e classificada pelo 
Dec. n. 54?5 ele 22 ele novembro do mesmo anuo . Co mprehende 
o ·termo elo seu nome e oõ muns. de Brejo Alegre e Carmo da 
Bagagem . O mun . e sel' vido por dell'erentes est radas, eptre as 
quaes a que vai ao Araxá e que ~ atravessada pelo Quebra 
Anzol no por to do Vieira; a que vat ao Patrocínio_; a que vai 
ao Catalão ( Goyaz ) e qué passa pelos portos Mao de Pau 
e Velho; a que vae a Paracatú e que .e at r avessada pelo 
Paranahyba no porto ela Araponga; a que vai a Ubera:ba 
e que é atravessada pelo rLO Claro e pelo rio das Velhas 
n o Jogm· S. Miguel da Ponte Nova. Sobre suas divisas vide 
Leis Pt·ovs . ns. 667 de 27 de abr il ele 1854 e 1669 ele 1'7 de se
tembro ele 1870. O mun . até 1882 comprehenclia, além da paro
chia ela ciclo ele, mais as de N. S. elo Cat•mo, N. S. da Abbadia, 
Se nhor Bom Jr:,sus elo Brejo Alegre e Sot nt' Anna do R io das 
Velhas. A Lei Pl'ov . n. 2\J96 de 19 de outubro de 1882 elevou it 
categoria de villa a parochia do Brejo Alegre e constituio o 
novo mun. com a'S parochias desse nome e de Sant'Anna do 
Rio das Velhas; a de n. 1927 de 6 de ou tubro do mesmo anno 
elevou a villa a parochia de N. S . do Carmo, cons tituindo o 
novo mun. com esta parochia e a de N. S. ela Abbadia; e a de 
n. 3106 de 6 de outubro de 1883 creou no seu m un. a paro
ch ia da Es trella do Sul. Actualmente ('1889}, o mun. da 
BagageD?- com~õe-se das duas parochias de N. S. Mãi dos 
Homens e da illstrella do Sul. E' com. de primeira entt•., 
creacla pela Lei Pro v. n, 2002 ele 15 de novembro ele 1873 e 
classificada pelo Dec. n. 5475 de 26 ele novembro do mesmo 
a nn o. Tem cluaseschs . publs. de ins t. prim. Agencia elo correio. 

BAGAGEM .. Vide Ccwmo da Bagagem . 
BAGAGEM. Ilh a do Estado elo P ará , no rio T ocantins. 

proxima do travessão denominado Agua da Saude. 
BAGAGEM. Ribei rão elo Estado ele Minas Geraes, banha o 

mun . ele Uberaba e desagua no rio Gl·ande . Recebe o car rego 
do Taquary . 

BAGAGEM Rio do Estado de Minas Geraes; nasce per to 
do Patrocínio, banha a cidade do seu. nome, o dist. da Cacho 
e it·a e os povs . ele S. Domingos e Commercio elo Rufino. Desa
gua no rio Pa t·a nahyba pela margem esq . em frente do pov.
Mão ele P au- 'l'em uma ponte no lo,.ar - P achecos- R e
cebe os ribeit•ões Santa Fé, Bagaginha, ~ém de outros. 

BAGAGEM . Rio do Estado de Goyaz, ali'. da margem esq. 
elo Vermelho, que o é do Gr ande ou Araguaya . Recebe o rio 
Bacalháo. (C·. i\lattos . I tine,:a,rio, vol. I , pg . 135). Passa á 
pequena distancia ela capita l. Nasce ao S. ela Serra Dourada e 
é fo rmado pelo Roncador e Santo Antonio. R ecebe o Bacalháo e 
Cangica. 

BAGAGEM . Rio elo Estado ele Goyaz, banh a o tel·mo da 
Natividade e desagua na margem dir . do Manoel Alves da 
Natividade. (J. i\~. P. d'Alencastt·o. Msc. ela Bibl. Nac . ). 

_BAGAGEM. Ribeirão do Estado de Goyaz, aff. da margem 
cltr . do rio Claro. trib. elo Grande ou Arag-uaya. (Cunha 
Mattos . ltineJ'a?·io , ) O Sr. Baggi, no seu Far West do Bm~il, 
faz menção de um corrego Bagagem,' atl'. do rio Bntmado, trib. 
elo Claro . 

BAG;AGEM. R~o do Estado de Goyaz, banha o mun . de 
S . Jose elo Tocantms e ~esae-ua no rio Mar anhão. Para o 
porto de sua confl. o i\ilntsterlO da Gttet'l'a PO!' Aviso de ?-7 de 
de_z~mbro .de 1883 autonsou a transferenc1a da. sécle do pres idio 
JUÜrtar ele Santo Antonto do Amaro Leite. Dão-lbe um curso 
de 150 J~ils . Tem por tribs. os ;ios do Peixe, S. Bento, Moquem, 
Bacalhao e outros . Presta-se a navegação. 

BAGAGEM. Ribeirão do Estado de Goyaz, rega o arraial 
de Corumbá e desagua no rio deste nome. Recebe os corregos 
do Canna,•ial e da Agua Fria. 

BAGAGINHA. Cof.rego do Estado ele Minas Geraes , aff. do 
Bagagem ; no mun . deste nome. 

BAGÉ. Cielacle.e mun. el o :&:stado do R . G. elo Sul, séde 
ela com. do seu nome ; nas fraldas da c.ordilheira ele Santa 

Anna, a poucos kils . distante das vertentes do rio Ne"'L'O e 
na Lat. S. de 3'1 ° 21' 50" e Long. Occ . de 11o 2' 21' 1 do ~ne~·i
diano do Rio de J a neiro. Está á mar gem clir . do carrego Bagé. 
E' uma cidade completamente reg ula r , sendo todas as suas 
ruas la rgas e perpendiCulares umas as outras . Possue uma im
portante matriz, dous thea tros e clous quarteis, que fo ram elos 
n~elhores do Est.ado, um dos q~aes serve de hospital m il itar, 
Tem bon.ltas gumtas, com quas1 tod~s as fructas européas . Seu 
comme~c10 e mdustr1a tem progr~dtdo successivamente, po
dendo Já constdet•ar-se com o a ctclacle ma1s commer cia l da 
campanha elo Es tado . Seus habs. empregam- se na criação do 
gado bovino, ovelhum e cavallar. E' ligada a J aguar ão peJa 
« Locomotora Jagua rense » e a Pelotas, Sant'An-na do Livra
mento, , . Ga.b riel e Serro La t·go por diversas linhas de dili
gencias . A data do começo da fundação ele Bagé é anterior a 
i812, pois nesse anno já. existia uma pequena capella dedic:l.cj.a 
a S . S3ba'stião, e em torno clella muitas casas constru idas pelos 
habs. do rio Negro . Crescendo a J?Op. com o acampamen to das 
tropas destinadas a guarnecer as nossas fronteiras com a Re
pu(Jlica elo UrugLmy, cresceu egual rnen le a pov. desenvol
vendo -se a r1queza e com ella as cons trucções, a .tal ponto que 
foi elevada a cateao ria de f reg . pela Lei p l'OV. n . 64 ele 5 de 
JUnho ele 1846; á cfe villa "Púa ele n . 65 ela mesma data ; e <i 
ele cidade pela de n . 443 de 15 ele dezem bro ele 1859, E' co m . 
ele segunda entr. , creada pelo art , I ela Lei Pt·ov . n . 423 de 
22 de dezembro de i85S e a r t. I § II da ele n. 799 de 25 
de outubro de 1872 e classificada pelos Decs. ns . 23±8 de 5 de 
feverei1·o de 1859 e 5080 de 4 ele setembro de 1872. A pop. da 
cidade é dé 5 .000 a lmas e a do mun . ele 15.000. Uma estrada e 
uma linha telegraph ica ligam-a a Pelotas. Agencia do correio 
Sobre suas divisas vide: Lei ProL n . 218 de 22 de no,·embr o 
de 1851 ; art. li ela de n. 307 ele 12 de dezembro ele iS54·; 
n . 477 ele 23 ele dezem bro ele 1861; n , 490 de 4 de janeiro ele 
1862 ; a t•t. n ela de 11 , 815 de 30 ele outubro de 1872 i n. 973 de 
8 ele abril ele 1875. 

BAGÉ . ".Arroio do Estado do R. G . do Sul; n asce na ser ra 
de Santa Tecla, banha a cidade clé Bage e junta-se a o Que 
bracbinho, aff. elo Quebracho, 'e este do rio Negt·o. Recebe o · 
arroio 'l'abúa. 

BAGRE. Villà e mun. do Está do do Pará ex:- parochia 
do mun. de Oeiras. Foi creada parochia pela Lei Pro''. n. 1306 
de 28 ele novembro ele 1887 . Está situada na parte sul ela ilha 
elo .mesmo nome no rio Pará. nas proximidades da foz elo rio 
Jacundá . Foi e levada a vma pelo Dec . n . 198 de 9 de outubr o 
de 1890. 

BAGRE. P a roch ia do Estado de Min as Geraes, no mun. 
do Visconde do Rio Branco (S. João Baptista do Pres ídio), so
bre o ribeirão do seu nome . Orago Sant' Anna e diocese ele 
Marianna. Foi creB.Cla parocbia. pela Lei Pro v. n. :1899 de 19 
de julho de 1872 .• A respe ito da fundação desse pov. lê- se no 
Almcmah de Minas (1873) o seguinte: « Ainda em 1805 eram 
incultas as mattas dos Bagres, e nem um aventureiro "e tin ha 
a nimado a rompel-as . E m 1806, porém, o fur riel José Lucas 
P ere ira dos Santos, portu guez ousado e emprehencledor, 
resolveu-se a explora r aquelles se rtõe~, e com sua fami lia, 
que entre filhos e escravos compunha-se ele ma is de qua
r enta pessoas, foi abrindo caminho entre as margens de 
dois CO!Tegos que elle denominou de Santo Antonio elos Ba
gres, um e outro por tet· a lli encont1•ado mu itos peixes desse 
nome ; e tr atou de edificar uma fazenda e ele esta.belecer- se 
apossando- se de todo aquelle ser tão . Era a matta pomada pe
los inclios Coroados, os quaes a terrados pelo grande numero 
dos forasteiros, mas sempre mal intencionados, atacaram a 
choupana de um elos muitos aggregaclos do bom fazendeiro, e 
atraYessa ram- no com cinco fl exas . Irritado, o furriel Lucas 
reuniu todos os se us aggr>:lgaclos, filhos e escravos ~ seguio no 
encalço dos ferozes bo tocudos , e então energicamente perse
guio-os a te que elles interuaEsem-se nas mat tas do Carangola. 
Voltando continuou o valente portuguez nos traba lhos pacifi
cas ele sua lavoura: chamando para aquell es sertões seus com
padres e amigos, aos quaes foi benefi ciando com terras e aju
dando-os a fazerem suas arranchações ; assim conseguio po
voar aquelles sertões. Em 18.20, porém, e quando já não espe
r ava mais ser incommodado pelos índios, Yio o terrei ro de sua 
fazenda innundado de indios nús . A consternação ela famí lia 
foi excessiva, mas o portuguez dotado de bastante coragem fez 
r ecolher. toda a sua fa mil1a e aggregados e diri gindo-se ao chefe 
dos indios que se hamava - Nummso - com o ri so nos la-
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bio·, elles se curvat•am e pediram alimento. O velho portuguez 
satis lez-Jhes, mandou distribuir-lhes ferramentas , e tão ramiliar 
ficou com os í ndios que elles se consideraram tambem como 
parte da famíli a do velho. l!]m 1825 foi a mu lhet· deste bom ho
mem atacada de bexigas e fa lleceu , e como n·ão pudesse ser con
duzida para 6 proximo pov., que era mui·to distante, foi enter
rada em um sHio não longe da fazenda e para logo. deu o ve
lho começo a uma cape !la que concluio, pat·amentou e para ell a 
conduz ia os restos de sua chorada esposa D. Ther esa .Maria de 
Jesus , e d'ahi data a fundação do po v. Nessa mesma época 
mandou elle sei s indiGs Coroados ao imperador D . Pedro I, 
acompanhados por um de seus ftlhos , o qual narrott a S. M. 
as aventuras de , eu pai, a quem S. lVl. mandou a~raclecer e 
louvar os serviços que pres tava ao paJZ. Pouco depois o velho 
ou porque não pudesse tira r _vantagem de sua lavoura,. por ter 
se tornado qna. i um<t propriedade elo povo ~ dos lUdiO~, ou 
porque ti,·esse mesmo gen io emprehendeclor, mternot~· se pelas 
mattas elo Carangol a a té S. Ficlelis, e por isso alé hoj e ess<~ es
trada tem o nome ele - Estritcla elo Furriel Lucas- qne, pócle 
se dizer, foi o fu ndador do mun. elo Muriabé . Este porLU~ue z 
falleceu no di a 20 de clezem bro ele 1860 coro 80 an nos de ectáde 
e ainda bem forte . eu funeral foi feito gratis pelos reverendos 
conego João Nepomuceno Gonçalves Fontes e Floriano de Souza 
Monteiro» . Foi ess<t p;.uochia desmembrada · do mun. ele Ubá 
e incorporada ao do Peesidio pelo art. I § I da Lei P1•ov. 
n. 2785 de 22 ele setembro de 188[. Sobre suas divisas vide: 
Lei Prov. n . ·[57-! de 22 ele julho de 1868 . Agencia elo correio . 
Tem duas eschs. publs . de inst. púm. 

BAGRE. Ilha do Estado elo P ará, na foz elo Amazonas, pro
cnma elas ilhas lu·aras, i\Iarnim e Pará . 

BAGRE . Correg-o elo Estado ele S . Paulo; desagua na mar
aem esq . elo rio 'l'ieté , entre o porto de Lençóes e o salto ele 
lvanhanclava, proximo do rio Dourado e do correg-o da Terra 
l,reta. '!'em un s dous metros ele lar gura . 

BAGRES. Parochia elo Estado ele Minas Ger·aes, no mnn. 
elo Curvello mt marn-em esq. do rio elo seu nome, a O. claqnella 
cidade. E ' ~ambem r~gacla pelo rio do Pe ixe . Orago N_. S . da 
Piedade e diocese ele Diamantina. Foi et•eada parocbw. pelo 
art . I ela Lei Pro v. n. 'J05 de 8 de junho de 1858. 'l'em 5. 000 ha
hits. e duas esc hs. publs . ele insl. prim., creaclas pelas Leis 
Provs . ns . '1064 ele 4 ele outubro de 1860 e 2430 ele 1.3 de novem
bro ele 1t>77 . Agencia elo correio. Nella ftca a lagôa Feia . 

BAGRES. Igarapé elo l~stado do Maranhão . no mun . . de 
Vianna, · 

BAGRES . R".J elo Estado de Sergipe, ele agua na margem 
clir. do S. Francisco a pequena dis tancia clti foz cle;te rio no 
oceano. 

BAGRES. Pequeno rio do Estado elo Rio de Jnneiro, ba
nha o mun. de Ma ngaratiba e desagna no rio BatD.tal. 

B AGRES. Rio elo E>taclo ele S . Paulo, atf. do Sapucahy 
mirim . Banho. o mnn • . ela Franca. 

BAGRES. Ribeirão elo Estado ele Minas Geraes , formado 
.por dons br<tços: um que Yem da cictacle ela Leopldina, ele um 
brejo que fica a NE. ela estação do ramal ela E. ele F . , que o 
margêa em todo o sen percurso; outro que vem ela serra elo 
Recreio . Retmem-se na fazenda da Estrella e desaguam no 
rio Pomba, junto à estação da Vista Alegre, 1.2 !~ kils. distante 
da cidade da Leopolclina (InL loc.) . 

BAGRES. Rio elo Estado ele Minas Geraes, rega0 mun . 
ele Ubá e cle·agua no Chopotó, trib. elo Pomba, que o e elo 
Parabyba elo Sul. 

BAGRES. Rio do Estado ele i\[mas Geraes, rega o mun_. 
elo CLirvello e desagua na mat·gem clu· . elo no Paraope ba, afl. 
elo S. Francisco. 

BAGRES. Corrego do Estado de Goyaz, afl'. da margem 
esq. do rio S . Bartbolomeu ( Inf. loc . ). 

BAGRES. Ribeirão do Estado ele Matlo- Grosso, a!l'. elo 
rio Jauru pela margem dii·. ~asce, seg~nclo o B. cl~ Melgaço, 
perto ela ]!;~tiva e corre a ESE. Seus ails . da esq . sao cor~ados 
pelo caminho de Cuyabá a 1\Iatto c;<l'OS?O, na Lat: ele ;t<J 0 ~0 , 
mais ou menos. "Atf. cln·. do Jauru. Nasce aos i<JO 38 pet to 
da Estiva, junto á es trada ele i\Iat to- Grosso a Cuyab:i. Recebe 
as aguas ele varias ri achos e corregos, enLre outros o Bunty 
R edondo, corren-o ecco. Fundo. Lages Grandes e Artlas , Lodos 
á mal'gem ctir."'Desemboca ceréa de 12 kils . ac ima ela foz do 
Aguapeby » (Dr. S. ela Fonseca . Dicc. cit.) 

BAGRES . Lago do Eistaclo elo P ar á, na com . de Macapá 
( Peq~tcna. Chrvgr·. do Esta.clo elo Panit por Alves ela Cunha 
1887). 

BAGRES. Lagôa elo mun . ele Jacobina do Estado da Bahia. 
Tem cer ca ele tres kils. ele comprimento sobre cinco ele lar
gura . E' a lgum ·tanto funda . 

BAGUAES. Parochia do Estado de Santa Catbarina. no 
mun. ele Lages, a OSO. da cidade deste nome. Seu territo
rio é coutado por diversos rios, entre os quaes o Caveira ao N. 
11 o Pelotas ao S . Orago N. S. elo Patrocinio e diocese de São 
Sebastião. Ent o antig:o clisl . elo Campo elos Baguaes, elevado 
á categori tt ele parochia pela Lei P r ov. n. 420 de IO ele maio 
ele 1856 . Tem 2.562 babs. e duas eschs. publs. ele i nst . prim. 
Sobre suas divisas vide Lei Prov . n. 4<!8 ele 21 ele novembro 
ele 1857. Passou a denominar-se Campo Bello pela Lei n. 10 ele 
28 ele outubro de 1891. 

BAGUARY. Bairro elo muu. de ·rieté, no Estado ele São 
Panlo ·; com uma esch, publ. de inst. prim· elo sexo masculino, 
creada pela Lei Pt·ov. n. 8 de 18 ele fevereiro ele 1884. 

BAGUARY. Com esta denominação elevou a Lei Prov. n. 
B077 ele 6 ele novembro de 1882 á · cat~goria ele d.isi.. o 
pequeno commercio do Por·to ela F igueü·a no rio Doce; nnm. 
ele Sunssuby, no Estado ele Minas Geraes . A Lei Prov , n. 
3198 cl.e 23 de se·tembro ele 188± ct·eonahi urila frag. com a de
nominação ele Figueira . 

BAGUARY. Ribeirão elo Estado de S. Paulo, atr. ela mar
gem c! h·. do rio 'l'ieté. 

BAG U AR Y. Cachoeira formacla pelo rio Doce, no Estado ele 
Minas Geraes, abaixo da foz elo rio Correntes. Encontra-se 
tambem escripto Baga,twy. · 

BAGUASSÚ. Bairro elo mun. de Pirassununga, no Es tado 
de S. Paulo, com impot·tante lavoura ele ca.fe . 

BAGUASSÓ. Ribe irão elo Estado ele Minas Gentes. atr. do 
rio Pira.nga. 

BAHIA . Estado elo Brazil, no !i·ttor al. Sua Lat. é toda 
meridional e comprehencle o espaço entre 9° 55' e 18o 15' . A 
Long. é de 5o 30' E. e 30 30' O., que out ros reduzem a 2o _ A 
sua maior distancia ele N. a S . é ele cerca ele 990 kils. cht 
cachoeira ele Paulo Alfonso, nn margem di r . do rio S. Francisco 
denominado pelos indigs . Opcwa, até á mat·gem esq . do r to 
MtLcnry ; e ele E. a O. 84 kils. desde a ponta de lt~tpoan :í. serr;t 
tle Taguatinga. O llttoral marítimo pócle ser calculado em 1.080 
kils . e· o fluvial elo l'io S. Francisco em 1.050 kils. (C . l\Iencles) 
Confina ao N. com os Estados de Sergipe, Alngôas e 
I'emambuco pelos rios R eal e S . Franci:co : ao S. com 
os do E". Santo e Minas Geraes pelos rios Mucury, Verde 
Grande, Verde Pequeno e Car inhanha proximo ao vtio do 
Paranan e set'r <tS elas Almas e Crundiuba, Vallo ~i'tmclo, e deste 
ponto pot· uma recta até á ban·a do rio Mosquito, alf. elo 
Pardo, e cl~ste outro ponto por outra recta ao ~alt.o Grande elo 
rio Jecpüt inhonha; a E . com o oceano Atlantwo e Es tado ele 
Sergip ; a O. com os Estados de ~ernambuco, P1a uby, Goyaz 
e i\iinas Geraes pelo rio S. Francrsco, serras elos Dous Irmaos, 
Piauhy, G~rgueia, Duro, 'l'~guatin!\"a, Paranan e Aymoré~ . Sua 
superfície e avalmcla em 42o .427 klls. quadrados . - O solo do 
Estado é. em sua maior· parte, mon·tanhoso, cortado por grandes 
rios con:i vertentes, uns para o Atlantico e outros par<1 o 
S. Francisco. Possue bellas chapndas no alto de S ltaS corclilhei 
l'as. - A gt"ancle exlensão'que o Estado tem de N. a S. e ele 
E . a O., a s11a topographia, a riqueza do seu re ino vegetal 
e outros predicados mais dão á Bahia di ver.;os climas. As
sim, no Reconcavo, é que nte e humido, sendo o calor porém 
mitigado pela brisa que sopra ele manhti elo lado ele te~Ta, e 
depois elas H horas elo dia ordinariamente, pela aragem lnsca 
que vem dó ma r . Seu sertão é quente e secco, havendo logares 
como Monte Alto, Caeteté, Jacobina . Maracás, ~eira ele 
Sant'Anna e outros onde o clima não e inferior ao ma1s ameno 
elo Sul dn Europa.' As coms . mericlionaes, que pal'ticipam elas 
condições geL·aes do clima, são. mais l?e n~liciadas e pode- s<• 
dizer que diariamente, por cont inu?s.lm·a}a.Sl ou chuvas _pas· 
sageiras, que concorrem .para. fertlli_:;<u· o solo. <<As febres 
palustres. diz o D1· . i\Iartms Costa, sao enclemwas na costa e 
nas mar,;ens elos rios . As febres biliosas c1Imattcas e a clysen• 
t;ria ~ã~ freque nbes no verão . A syphilis, ;1. tuberculose, o 
beri-beri as af\"ecções elo figaclo e do estomago, o rheumat1smo, 
as mole~tias carcliacas, as a ll'ecções agudas do· apparelho 
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respiratorio, a hypoemia in tert t·opical, elephail't iasis dos ar aLes 
e lymphangites são as moles,ias que mais reinam no Estado . A 
morphéa apparece em alguns pontos do litto ral. A febre ama
rella appareceu pela primeira vez em 1849, procedente ele Nova 
Orleans . O cholera- morbus devasto tt esse Es·taclo em 1855 e 
i856 ». Nos ultimas annos o es·tado sanHal'io elo Es tado foi 
em ger al saudavel. o beri-beri , essa terrível molesLia que 
tantas victimas tem fei'to ahi e em alguns Es tados do N. ela 
Republica, diminuio sensivelm~nte. A feb re a:marella pel_o verão, 
a variola e a tuberculose, foram as molesttas que mais avul
taram no obituario sem comtudo fil.zerem numerosas victlmas, 
-como em annos ant~riores. As estatísticas demonstram que as 
condições de salubridade elo Estado vão felízmente melhorando, 
.Já pelo zelo elas autoridades incumbidas ele vel_ar p~la saude 
publica já peb pop. que a pottco e pouco se va1 habrtnando a 
observa~· devidamente os. preceitos hygienicos estabelecidos 
pel as au·toridacles sanitarias . - As montanhas do Estado par 
t icipam de clous systemas Lias co rchlhen·as do Braz1l : o 0!'len tal 
ou maritimo e o Occiclental. A este per tencem todas as mon
tanhas ctue separam a Bahia elos Estados ele Goyaz e elo Piauhy; 
áquelle diversas ser ras espalh adas pelo Estado, muitas isoladas 
e out1·as ligadas formando cordilheiras . São dignas de menção 
as seguintes : elos Aymo•·és, que estende- se pelas coms. met'iclio
naes ; a elo Cayrtí, na com . ele Na~areth; as ela T •·om.ba e 
I tittba, na elo Rio ele Contas : a ela 11-hwibece•, nas de Gere
moabo e Monte Santo; as do Orobó e Samde, na ela Jaco
bina : as ele _j1![ a•·acér,s, U•·ubú e 111 antes A ltos, nas de eguaes 
nomes ; a elas NlangabeiJ·as, que se estende pelo espaço que 
meclêa entt·e a margem esq . do rio S. F rancisco e o Estado 
-de Goyaz; as ela Chapada, Sincorá., Camisão, CMolés, etc . 
As ilhas elo Estado divide m-se em ft uviaes e oceanir.as . Destas 
são mais notaveis : a ele Itaparioa,, B om Jesus, Cajcthyba,, 
F•·c!de, l)l[a,clre de De~ts , lltla1·é, Santo tlmaro, Tinhw·é ou 111or·J'O 
.ele S. Paulo, Boi1Jeba e o grupo elos Abmlhos composto de cinco 
ilhas : Recloncla , Syriba, Sueste, Gua t·iba e Santa Bat·bar a, 
·sendo es ta ultima a maio>' e a mais oriental. Das ilhas ftu
viaes, quasi ·úodas sitLULclas no rio S. Francisco, são ·dig·nas ele 
menção a elo ll!Ura,clo~wo, Jw· eme•, lrá., C~wrallVovo, Angical, 
Umbuzeiro, Zabelê, Cameleão e Vargem. - Seus rios principaes 
são: o S . Francisco, ·o Jequi-tinhonha (que recebe o Bú), o 
P c•rclo (que r ecebe o Salsa) e o il!I~•cu•·y, todos quatro com as 
cabecei1·as no Estado ele Min as e a foz no oceano ; o G1·ande, 
com seus tribs. Branco e Preto; o Cor!"ent&, coll!. seus 'bri bs . 
Arrojado, Formoso e elas Eguas ; o Real, com seu trib : Ta
auas; o Inr-piranga ou Vascr,-Ba?·ris, que desagua no oceano 
banhai! do o Estado ele Sergipe ; o Itapicw,..~l ;· o Inhamb2tpe ; o 
S2tbahuma; o Rara,quassú, com seus principaes tribs.: Unru, Ja
cuhipe, Santo Antonio (que recebe o S . José e este o Roncaclor 
e o Garapa} e Capanema; o .hr,guaripe; o Joannes; o Jeq~ti
l·içá. , com seus afl's . Mucury, Corta-mão, Cariry, Riacho cl'Arêa; 
o Contas (que nasce na serra da 1'romha) com S('US tribs : Our i
ves, Sincorá e Santo Antonio; o Una; o Jiqttiií; o Cachoeira 
ou Jlhéos, que antes ele desaguar no mar, fórma um a peninsttla , 
sobre a qual est~. em parte construída a cidade ele Ilh éos; e que 
recebe pela margem clir. os rios Sant 'Anna e elo Engenho e 
pela esq . o F undo, que communíca com a lagii>a ele ltahipe, 
etc .- A importa ncia ela Bah ia deriva pl'i:ncipalmen·te elo grande 
numero e excellencia elos se tls portos, os q uaes não sómen te 
avulta m em seu extenso ~iL toral, mas tambem no magestoso rio 
S. Francisco, o nele encontram-se os seguintés: Ca,~inhcmha, 
U••ubít, Zc•bclé , Ciclctde ela Ban·a, Sento Sé e h~aseiro . Estes 
portos fronteiam . uns com1·icos muns . eles Estados de Minas 
Geraes e Pernambuco, outros servem de centro ao cemmercio de 
muns. prosperas e r icos, pertencendo exclusivamente á Ba:hia e 
achando-se collocados na foz ele confls. da mais livre navegação 
e que facili tam as relações commerciaes com os· Estados li
mi"trophes . Dentre as ba hias e portos situados na costa, des ta
ca- se pela sua importancht geographica e historíca a bahia 
de. Todos os Santos, ela qual diz Mouchez : « Ce·tte ma:gnifique 
bale, de 30 h eues ele tour, est plus favorisée enca re par la na
ture que celle de Rio de Janeiro, ~.cause ele l'admirable clispo
sition du terrain qui l'envi ronne e·t qui est partout éminne
ment propre à l'agric!!;lture » . Não menos ~rnportantes , posto 
que infe riores a ella, sao os portos ele Camam2t, Olt-.ença, Ilhéos, 
Una Commandatttba, Poxim, 0annavieiras, Belmonte, Jua
cemd Cctrmin2tan, Concotiba, !l:'rado, Alcobaça, Garavellas, 
·Viço;a, s. José do 11tltw:u.ry e outro~.- · G:: abos propriamen.:_te · 
ditos não os tem a Bah1a . A SJnuosic!acle ele sua costa na0 
f6rma nenhum ela grandeza dos ele S . Roque e Santo ~gos 
·tinho, mas apenas algumas pontas como as elo IDapoan;smho, 
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San'to Antonió, Ga.·cia, Ce~ixa-P,·e,qos, Castelhanos, 111ugif}uis
saba, etc. - Possue os seguintes pharóes : o de I tapoan, na 
ponta elo mesmo nome, na Lat. S. ele 12o 57' 00" e Long . de 
4° 49' 20" E. elo Rio de Jane iro (ou 38° 21 ' 00" O. de Gre
enwwh; ou 40° 41' 10" O. ele Pat'JZ): o ele Santo Antonio ela 
Barra, na fortaleza elo mesmo nome, na L at. S. ele 13o 0' 45" e 
Long. ele . 4° 38' 25'' E. elo Rio ele J aueiro ( ou sso 31' 55'' O. 
de Greenw10h: ou 40° 52' 05" O. ele Pariz): o de Santa 11rlaric~ 
( pharo lete ), no fo r te elo mesmo nome, na Lat. S. de 13o 0' 26" 
e Long . de 40 38' 20" E. elo Rio ele Janeiro ( ou 38o 32' 00" O. 
ele Greenwich ; ou 40° 52' 10" O. de Pariz) ; o elo JJ'o•·te elo 
1l1a1· (pha1·olete ), no forte elo mesmo nome, tambem deno
minado S . lVIarcello, na Lat. S. ele 12o 58' ·15" e Long. ele 
'1° 39' 20" E. elo Rio ele Janeiro ( ou 38° 31' 00" O. de Gre
enwich: ou 4Qo 511 10" O. ele Pariz); o elo Jl![m·ro de S . PatGlo, 
no cimo elo morro deste nome, na ilha 1'inharé, na Lat. S . de 
13° 22' 351' e Long. de 4o 16' 00" E elo Rio ele Janeiro ( ou 
38° 54' 20" O. de Lfreenwich ; ou 41o 14' 3011 O. de Pariz ); o 
elos Abrolhos, collocaclo no ponto culminante ela ilha de Santa 
Barbam, na Lat. S . ele 17° 57 ' 30" e Long. ele 4o 29' 10" E . 
elo Rio ele Janeiro (ou 3So 41' 10" O, de Greenwich : ou 
4i 0 1' 20" O. de Pariz); e a rltalaia-pha?·ol ele BelmontC, na 
margem clir . e fo2 elo rio Jequitinhonha, na Lat. S. ele 15o 51' 00" 
e Long. ele '1° 17 ' 20" E. elo Rio ele Janeiro (ou 3So 53' 00" O. 
ele Greenwich; ou 41o 13' 101' O. de Pariz). - Qualquer que 
seja o lado por que enca1·e- sé a Bahia no ·tocante aos tres reinos 
da na,tureza, ver-se-ha que é ella ext raordiua!'imenLe rica. Suas 
mattas são povoadas ele antas, veados, pacas, tatús, cutias e 
outros animaes que prestam-se á alimentação . Tem lindíssimas 
aves, que pl'imam já pela mellifluidaele de sP.us gorgeios, Ja 
pelas multiplices côres ele suas pennas, taes são: os tucanos, 
chechéos, at·aras, papag-aios, carcleaes, sabiás, cana1·ios, bicu
dos, pa·tativas , az ulões, gurinhatás , caboclinhos e infinitas 
outl'as. Em seus mares pescam-se os caramurús, méros, robalos, 
polvos, cavallas , tainhas, garoupas, ciobas; etc .- Enriqnecenelo 
o reino vegetal do Estado apresentam-se a aroeira, que de 
seus fructos dá tinta roJ>:a , o pau cl'a rco, a sucupira, o pequiú
amarello. a massaranduba, o cedro, o guarabú, o jatobá, que 
clistilla por incisão uma resina côr elo to.pazio mui empr egada 
nos sel'tões para molestias c1e peito: o gonçalo-alves, que serve 
pau marc·eneria ; o sebMtião ele ~l'l'ucla, mui apreciado para 
mobilias; a ta tajiba, o araribá, o pau-setim, o jacarandá, o 
pau- brazil, o patt-ferro, a mangabeira,. e diversas outras .
Quanto ao r eino mineral, abundam o ouro, cobr e , ferro, carvão 
ele pedra, diamantes, etc . As minas elo Assuruá, elos Lençóes, 
ela Chapada , e diversas otltras são por demais celebr es. - Entre 
as difl'eren·tes fon tes ele agnas ·term.aes sa lienta;m-se as do Sipó, 
Musquete, Rio Que nte, Ferventi .ha, cl'O Sabiá, Talhada, Olho 
d'Agua e Fonte da Lage. - E' sensível e torna- se apprehen,sivo 
o desanimo que lanm nas fileiras elo t r a balho rm;al , em pre-· 
sença. das diill.culdades que cercam os horisontes ela prop~·ie
clacle agrícola . ,Não é porque a terra deixe de compensar o ti·a
balho do explorador, mas porque a organisação ';por este es \a
blecida acha -se em a ntagonismo com as i cléas elo tempo e as 
exigencias crescentes da civili sação. «E' fac·to, diz o Dr. Ban
deira ele Mello, que a a:griculLura neste Estado 1nta com sérios 
embaraços, devidos ás tradições herdadas, que já não estão em 
harmo nia com as exigencias ela epocha . Os auxiliares trans
formaram -se abandonando o velho campo elas suas lutas fo rça
elas, a proclucção estacionaria nem melllOra, nem simplifica os 
seus processos regulando-os pela prudente e efficaz divisão elo 
trabalho. As propriedades ruraes vacillam em suas bases e 
ameaça;m desmoronar-se Q:ll!ando soar a ul-tima hora do elementG> 
servil. A grande lavoura, que tem sido u m impol!tante esteio 
ela ordem social, e a fonte mais abundante ela r iqueza publica,. 
q uasi q.ue est!i. a:s phyxiada pelo em per·ramento no. passado, po
dendo, aliás, recorrer ao pocle.roso meio de associação para con
trabalançar pelo agrupamento elas fo rças indi viduaes, as_ dJ fTj.
culdacles natm·aes mas não invencíveis» . En.tretap.to nao ha 
motivo para desanimar . iLi•berto o Estado do elemento escravo 
e encarrreirada para elle a immig1·ação européa, é de crêr 
que ce_ssem todos os males que entenebrecem seu ·futuro, q,ue se 
consohde a fortuna publica, que se alarguem 0s h01;1~0ntes, da 
activiclade industrial e se levante o moral clesprestlgtado ·das 
propriedades ruraes . Generosamente enriquecida pela natureza , 
tem a Bahia em seu seio germens de reco nhecida rique?.a . <<L-Ia 
nella tres zonas bem clistinc·tas de producção, cada uma ofl'ere
cenclo generosa remuneração aos esfo t·ços exploradores ; - o re
concavo q~e c~uEante tre~ seculos suste nto t~ por s i sê todo o peso 
das contr1bmçoes estacloaes;- o sertao , onde a tndustria, 
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pastoril encontra elementos de vida larga e pujante; - e o 
sul, que pelas suas margens alagadiças, cortadas por gt·audes 
rios e protegidas por mattas colossaes, ap resenta co ndições 
excepclonaes ao plantio do cacáJ e dos cereaes». A pop. em
prega-se na cultura do fumo, da canna de assucar, do café, 
a~godão, cacáo, milho, arroz, feijão, farinha ele mandioca, etc . 
S1 a lavoura da canua de assucar, que foi até bem pouco 
tempo a predominante nas explorações do sólo. acha-se em 
condições de inferioridade absoluta, não sucéede o mesmo 
com as lavouras do café e cacáo, que se deson volvem e me
dram em larga escala, tendo mercado mais fixo e menor som ma 
de concurrentes na producção universal. A pequena lavoura 
tem progredido quanto ao numero de exploradores, mas imi
tando os pt·ocessos da gt·ande, com a qual se indttstriara nas 
diversas especies do plantio. resente-se da mesma insufficiencia 
nos result.1.dos. Faltando-lhe o exemplo, não póde estender-se 
como devera; vivera sempre debil. e va:.cillante .- As ~mves 
complicações que pesam sobre a sltuaçao agncola do ~stado 
tem poderosamente influido sobre o commercio. «Limitada 
como é a producção ao resultado das plantações, não havcnclo 
industria perfeitamente caracteris:1da e desenvolvida para con
stituir um ramo seguro ele applicações é iutuiti vo que as trau
sacções commet·ciaes não pódem es:pandie-se com franqueza, 
quando a maxima parte dos agricultores não retira elo res
pectivo trabalho a recompensa eq,livaleute ». Não obstante nos 
ultimas tempos terem o assucar e o fnmo, os dous generos que 
mais avultam na exportação, soffriclo, principalmente o pri
meiro, grandes reducções de preço, o movimento cnmmercial 
do ffistado durante o exercício de 1 de julho de 1886 a 30 de 
junho de 1887, não foi desanimador . O valor ollicial da expJr
tação directa para o consumo foi ele 20 .560:839$772 e o da ex
portação para paizes eatrangeiros de 14.838:352$052. A impor
tação de meecadorias esteangeiras, despachadas livres de 
direitos, orçou em 378:53'1$530 . A importação de generos na
cionaes, p1·ocedentes de Otltros E;tados, fo i de 2 .469:123$062 
e a exportação para os mesmos de 1.772:323$425. A renda da 
Alfandega que foi no exercicio de 1885-1886 ele 9.6!2:675 486, 
subiu no de 1836-1887 a i0.124:757$1H, accusando portanto o 
accrescimo de 482:083:"625. quando havia ella sido orçada 
apenas em 9.500 :000$000 . Comparado o rendimento das all'an
degas da Republica, classificadas de primeira ot·dem (Santos, 
Bahia, Pará e Pernambuco) nota-se q_ue a. da Bahia occupa o 
segundo logar, t~ndo a de Santos a p1'1mas1a, em consequencia 
da exportação do café, que alli chegou a somma avultada, ao 
passo que o fumo e o assucar tiveram preços reduzidos n'este 
Estado. - As estradas de ferro do Estado são : a da Bahia a 
Alagoinhas, mais conhecida por E. ele Feno da Bahia ao S. 
Francisco, com uma extensão de i23k,340; o Ramal do Timbó 
aberto ao trafego a 29 de março de :l.887 e que ateavessa ter
renos farteis e apropriados á cultora da canna, fumo e cereaes, 
com uma extensão ele 83 kils.; a ele Alagoinhas ao JuaseiJ·o, 
mais conhecida por Prolongamento da E. de F. da Bahia ao S. 
F1·ancisco, cujos trabalhos acham-se terminflldos na parte 
autorísada pelo Corpo Legislativo comprehendida entre os 
dous 'pontos extremos de Alagoinhas e Villa Nova da Rai
n.ha, hoje cidade do Bomfim.; a Central que até janeiro 
de 1885 tinha entregues ao trafego 288 kils., incluindo o 
ramal da Feira de Sau t' Anna, sendo então ponto terminal 
da linha principal a estação de Queimadinhas. Com mais 
1i kils-., inaugurados em 19 de maio de 1887, acha7am-se en
tregues ao transito publico 299 kils. até á estação tm·miual 
denominada Bandeira de Mello, outr'ora Riacho dos Bois, 
restando portanto, para completar a extensão garantida, 
tres kils., á cuja construcção está a Companhia obrigada; 
a da Bahia e J.llinas, com uma es:rtensão de 142k,400, que 
constitue o trecho elo Estado ela Bahia, de Caravellas a Ay
morés, divisa do Estado de Minas; a de Nazareth com 
34J<,OOO de extensão, entre Nazareth e Santo Antonio de Jesus. 
A de Santo Amaro, pe1·tencente ao Estado e com uma extensão 
de 36k,020 . Além dessas estradas de ferro, tem o Estado 
uma Companhia de Trcvnsportes Urbanos, com quatro linhas 
entregues ao trafego; a Companhia de Trilhos Centl'aes, cujas 
linhas estão assentes na extensão de 15k,627, sem contar os des
vios, e em trafego na de 13k,874: a Companhia de Vehiculos 
Econ@micos e a da Linha Circula,r de Ca1·ris da Bahta.-Existe 
no Estado a Companhia Bahicma de Navegação a Yapor, crue 
tem a seu cargo a navegação inte1·na e costeira, sendo esta 
em duas linhas : Norte e Sul. Na interna ba uma viagem 
por semana para Valença, duas a Nazareth, t r es a Santo 
Amaro e diariamente para Cachoeira e Itaparica, excepto nos 

domingos e dias sallC~i!.ic:J.doo. Na costaira -Linha elo Norte 
- ha tres viagú n redondas por msz para os pol'tos da Estan
cia, Abbadia, E. Santo, S. Christcwão, Villa Nova, Pauedo, 
i\'Iaceió e PernambLLCO, sendo e·ateucl idtt ma is esta linha, fa
zsndo-se estacionat· em Peruambuc0, um vapor, qu ~ deu prin
cipio á nJ. vegação em ago>to de 18!7, pa1·a os p:>t·t~s ele Macáo_ 
Mossoró e Aracaty ; na -Linha do Sul - h a duas viagens 
pal'a os portos ele Ilhéos, Cannavietras, Santa Craz, Porto Se
guro, Caravellas, Viçosa e S. José. Além dessas viagens 
são feitas outras es:traorclinarias , quando exigidas pelo 
serviço pablico ou pelos interea:ses da Companhia. Para 
Belmonte ha uma viagem mensal, sendo qlle anteriormente era 
bimensal.- Comprehendeudo o Govel'Uo Imperial a gt·ande 
vantagem que aufeririam os povos ribeirinhos ela desobstrllc
ção do rio :S. Francisco, uma das mais f.Lvorave is al'terias parv. 
o desenvolvimento da lavoura e commercio no alto sertão do 
Estado da Bahia, não tem poupado esforços para to rnar livre 
e franca a respectiva navegação. Complemento iuclispensavel á 
esteacla ferrea proJ .Ctacla para o Juaseiro, é intuitivo que, mais 
do que nenhum outro, terá este ffistado de lllcrar com uma na
vegação certa e permanente que 'h-ará ao mercado todos os pro
duetos da fer tilissima zona atravessada pelas ag 11as elo grande 
rio. Dttrante o anuo de '1886 foram desobstl'lliclas as cachoei
ras do Sobraclinho e elo V áo ; constl'lliram-so bacias, cliques e 
molhes, datldo·se maior largura e profundidade aos estreitos 
cauaes que difficultavam a navegação. Nesse anuo fot·am efle
ctuados 731 viagens pe! .J canal do Sobradinho esperando-se 
que a frequencia do auno ele 1887 seria r epresentada poe nu
mero ainda mais elevado. Jã dous negociantes, residentes na 
cidade elo Juaseiro, querendo explorar a facilidade o1ferecida, 
fizeram aprestar em Jatobá uma peq uena lancha a vapor, mo
vtda a helice, com 6m,60 de comprimento, 101 ,50 ele largura e 
Qm,60 de calado, tendo a precisa fôrça para venl!er a corren
teza de n:JVe kils . por h0t'a. Iniciotl essa lancha, clenominada 
Cesc~no I 1 o set•viço de ·transp:Jrt~, rebocando uma barca c~m 
sal e var1as fazendas , desde o porto do .Juaseiro até o arraml 
d.o Senhor do ~omlim da Lapa. Passou em seguida a seguir o 
r1.o Corrente, afJ. ela maTge.m esq . do S. Francisco, ate seis 
kils. além do porto de Santa Marta da Victoria, de onde re
gressou, trazendo a reboque a mesma barca com 30 tonelad.as 
ele diversos generos, percorrendo ao todo 1.731 kils. A lancha 
Ped?'O II, do serviço da Commissão dos Melhoramentos. 
levou a efJei'!o, sem accidente algum, duas viagens redondas 
entre Sant' Anna e Juaseiro, uma a fazenda elas Pedras e 
outr"' á villa elo Riacho da Casa Nova percorrendo 271 kils . 
Igualmente o vapor P·residente D.;,ntas, do mesmo serviço fez 
em 1886 uma viagem a Chique-Chique, transportando o juiz 
municipal, officiaes e praças do exercito e voltou trazend~ ou
tros funccionarios, percorrendo 660 kils. Essas ten·tall v as, 
coroadas de feliz exito, devem despertar outras e determinar 
uma corrente constante de relações com ospovs. marginaes 
do geande rio e de seus numerosos afJ's . -No louva~~l i~
tuito de ammar a lavoura da canna e portan·to a fabrLcaçao
do assucar, o Corpo Legislativo autorizou o Governo Imper1al 
a garanti t• juros de 6% aos engenhos ceutraes que se construis
sem no Estado. Em virtude dessa autorização, a Companhia 
lJahia Cen t·ral Sttgar Faotories Limited con tractou a cons-· 
trucção de oito estabelecimentos dessa natureza, que foram 
posteriormente reduzidos a quatro, concedeudo o Governo Im· 
perial a garantia de 6% de juros sobre o capital empregado. 
«O excessivo dispendio eJ:rectuado sem maior criterio e sem que· 
fosse respeitado o orçamento submeltido á consideração do Go
verno Imperial, absorv_eu o capital da Companhia antes de ficar 
t~rmmada a ~o~strucçao. de .uma s6 das q uat•·o fabricas. Na con-· 
t1genc1a ele llllCLar o .tabr1co de assucar para continuar no 
gozo. da garan ·t1~ d.e Juros; declarou a Companhia ~starem 
~ermmaclas as fabncas de Iguape e Rio Fundo, e foram es·· 
tas lnM.tguradas . Bem depressa, porém, não puderam ambas 
pro~egmr na tarefa, quer por defeitos verificados na instai
laçao dos apparelhos, quer por deliciencia de fundos para 
acquisição de canoas>>. Por -nec . n. 963 1 de 28 de agosto 
de 1886 o Governo Imperial suspendeu, em virtttcle de não 
cumprimento do conlracto, a concessão ela gat·antia que fi
zera á Companhia, As outras duas fabricas - Cotegip3 e 
Conde -nada têm a apresentar, a não ser a construcção 
inc0mpleta dos predios e parte do machinismo desmontado, 
espalhado em derredor, sendo necessario ainda grandes· 
quantias para concluil-as. Antes, porém, da concessão des
ses engenhos já o Estado p@ssuia rlo'!-s, de inciativa parti
culal': o çlo Bom Jardim e o da POJLLCa. O primeiro presta-
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se á moagem diaría de mais de 200.000 kilogs de cnnna, 
sendo movido por machina horizontal, de movimento 
variavel e força de 50 cavallos. Acha-se apparelhado 
segundo os ma.is recentes melhoramentos, e liga-se a nu
merosos engenhos de cultura, que lhe demoram de N. a S ., 
p6r uma f<lrro-via ele bitola estreita, que se prolonga. por 
10 kils . naquella direcção e por seis nesta. O engenho da 
Pojuca, situado á margem da E. de F . da Bahia ao Jua
seiro, é dotado de machinismo e apparelhos dos mais aper
feiçoados; movidos por força de 85 ~avallos, P.ara uma 
moagem dia ri a não pequena . - A s1tuaçao financerra desté 
Estado, se não e melindrosa, inspira gra ves apprehensões. 
Sua divida passiva nté 24 de março dP 1886 era de 
9.768:224 248. Be então até 31 de agosto de 1887 foram 
pagos debitas ele exercícios 'findos na importancia de 
144:305$967, baixando, portanto. aquella di vida a 9. 623 :918'281; 
mas, tendo havido lLm accrescimo proveniente de apolices 
na impr,rtaneia de 357:000.'000 e ele emprestimo da caixa 
de cauções de 84:!00$000. elevou-se a 10.065:018. 281 - A 
pop. do r~slaclo eleva-se a L5GO.OOO h abs., elos quaes calctt1a
se que mais de 900.000 são analphabe.tos. - A instrucção snpedor 
é dada n a Facu.ldade de Mejicina; a secundaria publica no 
Lyceu Provincial, e a primaria em 642 escbs ., sendo 3@7 do sexo 
m~sculino, 237 do feminino e 38 nli~tas. I-Ia na capital 
dons Seminarios, o maior de sciencias ecc'esiasticas, e o 
menol' ele estudos preparatol'ios; o Lycêo de Artes e Ofli
cios, inaugurado em 20 d<~ outubro de 1872, com anlas 
diurnas e nocturnas e uma Bibiiotheca Popular, in augurada 
em 17 de dezembvo de 1886; uma Academia de Bella~·Artes, 
installada em 17 de clezem bro de 1886 ; o E~terna to e In ter
nato normaes, e diversos collegios particulanes de inst. prim. 
e secundaria . Conta a Bahia mui tas biLliothecas, entl'e as 
quaes a Publica com perto de 20.000 volumes encadernados, 
ele livcos, jornaes, mappas, etc.; a do Gabinete de Leitura; 
a elo Lycêo; a ela Associação Gremio Littet·ario, etc . Tem 
diver.sas sociedades Ji.tte ra rias. sendo mais importantes: o 
I-nstituto Hist. e Geogt. da, B tbhÍIJ,, inau~urado a 3 de feve
reiro de 1856 sob os auspícios do vi rtuoso arcebispo D. 
Romualclo Antonio ele Seixa , ulteriormente Marquez de 
Santa Cruz, e o Instit~tto Bahiano de Ag>·ic-ultu.·a,, creado 
por Dec . de 1 de novemh1;0 de 1859, quando nesse anuo 
o ex-Imperador visitou esse Estado - Possue a Bahia diversas 
instituições pill!s , sendo mais importante a Santa Casa, ela 
Nfisericorclia, da, Capita,l, fundada por João ele Mattos Aguiar, 
falleciclo em 17:00: mantém não só um hospital como um 
Recolb imento creaclo em 1716; o Asylo de S . João de Deus, 
onde são recolhidos os alienados; o Asylo de -Expostos; o 
Hospita,l dos Laza>·os; o Collegio ele 01•phão de S. Joaq~tim; 
o Collegio de Orphãos do SS. Coração de Jesus; o Recolhi
mento dos Perdõ2s; o Recolhimento de N. S. dos Humildes 
{em Santo Amaro); o Recolhimento ele N. S . elo Sallete; a 
Casa da Providencia; o ,l sylo de N . S . de Lou?·des {na 
cidade ela Feira de Sant' Anna) ; o Asylo de Menclicidade, crea.
do por Lei Pro'' . n. 89i de 22 de maio ele 1862, mandado esta
belecer na Quinla elos Lazar0s pe!"a ele n. 1335 de 30 ele junho 
do mesmo anuo e inaugurado em 29 de julho de 1876 ; foi tran
sferido para o novo edificio na Boa Viagem em 29 ele JUlho ele 
1887. Ha ainda diversas casas de misericordia em S1mto 
Ama.r0, Cachoei·ra , Maragogipe, Nazareth, Valença.- A Re
lação da B(j,hia foi creada pela Lei ele 2 ele março de 1609 por 
Philippe UI de I-Iespanha, supprimida depois pot• Alvará ele 5 
de abril ele 1625, restaurada por D. João IV em ·!2 ele setemb1·0 
de 1652 e reorganizada pe lo De c. n. 5618 ele 2 ele maio ele 
1874. Comprehende, em ' ' ir tncle da Lei Geral n. 2342 ele 6 ele 
agosto de 1873 os Estados ela Bahia e de Sergipe, e tem 11 cle
sembarga.clor es . E' o primeiro tribunal rle segunda instancia 
da Republica, quanto á antigu-idade. E1~1 1887 comprehenclia 
;na Bahila 14 coms. elas quaes tt·e8 ainda não foram in sballadas 
e 84 termos, sendo 60 com juizes Jettrados e 2-! annexos._: 
Sua representação politica constava de sete · senador es, 14 
deputados geraes e 42 pt·ovinciaes. P elo Dec . n. ::11 ele 23 
de junho de 1890 da tres senadores e 22 deputados fecle
ra.es. A sua representação estacloal consta ele c~mara dos 
deputados e senado .- A instancias de D. João III, fundou o 
papa Juli o lU a sécle episcopal da Bahi~ pela b1tlla Svper 
speculeb militantis Ecclestce de 25 de feverell"o de 1551, (Porto 
SeglJro) na qual deu por limites a essa diocese todos os termos, 
castellos villas e Jogares comprehen.cltdos na largura de 
50 leo-ua~ pol" cosla de mar, pennitti.udo que emquanto se não 
creas~em outros bispados no Brazil, exercesse o respectivo 

pt·elaclo a jurisdicção ej>iscopal em todo o territorio e ilhas 
adjacentes. De então em deante ficou o Brazil independente da 
jurisd_icção epi.sco.pal de Funchal e passou a ser su.ffrageneo do 
a_rcebisp~tclo ele L1sboa . Pela bnlla Romani Pontificis Pastora
l! .. ~ Sol•zc~tu~o d•e 16 d~ novembro ele 1676 elo papa Innocencio XI 
fot elevado lt categorta ele. m~tr~po~e, em que até hoje se con
seJ•va. Abrange na sua .JUrtsdtc~ao os territorios ela Bahia e 
de SergipP. Ha. nessa diocese uma Relação metropolitana 
composta de s te desembargadores. que julgam em ultima in
stanc ia. as causas ecclesiasticas. Tem um cabido com cinco 
digniclacles, sete conegos de prebenda. inteira, quatro de meia 
prebenda, um sub-cha ntue, um mestre ele ce1•emonias, oito ca
pellães, dons menoriatas, um sachristão-mór e seis moços de côro. 
illm 1887 comprebenrlia a Bahia i90 parochias. elas qttaes 65 
providas ele pat·ochos collaclos e 125 servidas por parochos 
interinos 011 encomment!ados. Seus bispo~, desde os tempos 
coloniaes foram : D. Pedro Fernandes Sardinha. D. Pedro 
Leitão, D. Antonio Barreiros, D. Constantino . Barradas, 
D. Marcos T eixeira, D. .Mig-uel Pereira, D. Pedro ela Silva 
Sa mpaio, D. Alvaro Soares de Castro, que morreu em Lis
boa sem ter tomado posse, D. Elste,-am elos Santos, D. Fr. 
Constao tino Sampaio, que l"allecen em Lisboa sem ter to
mado posse . Os arcebispos foram : D. Gaspar Barata de 
Mendonça, D. Fr. João ela Madre de Deus, D. Ft·. Manoel 
da Ressurre ição, D. J oão Franco de Oliveira, D. Sebastião 
Monteiro ela Vide, D. Lniz Ah·ares de Figueiredo. D. Fr. 
José Fialho, D. José Botelho de Mattos, D. Fr . Ma
noel ele S:mta Ignez, D . . Joaquil~l Borges ele FigJJeireclo, 
D. Fr. Antonio de S. Jose, que nao tomou possse, D. Fr. 
r\.ntonio Correa, D. Fr. José de Santa Escholastica, D. Fr. 
Franci~co ele S. Damaso ele Ah~·ett Vieira, ])adre João Maz~ 
zone, que r enunciou a nomeaçao, D. Fr. Vicen~e da Sole
clacle, que tomou pr sse por procurador, mas não ~regeu 
pessoalmente a diocese, D. Romualdo AntoniO cl~ ;:,etxas 
D. ~Ianoel Joaquim da. Silveira (conde ele S. Salvador), 
D. Joaquim Gonçalves ele Azevedo, ex -bispo ele Goyaz, 
D. Luiz Antonio dos Santos, ex-bispo do Ceará. e D. Antoni'J 
Macedo Costa. - A capital é Bahia ou S. Salvador, ao lado 
occ. ela península que termina na pouta de Santo Antonio ela 
Barra., na margem ela bahia ele Todos os Santos. E' a mais 
antiga cidade do Brazil, tendo sido fundada em 1549 pelo pri · 
meiro go,·ernador geral Thomé da Souza. Compõe-se de dous 
bairros denominados: cidade alta e cidad<J baixa; o primeiro 
é o centro da viela. social e domestica, o segundo ela vida com
mercial. Na cidade a lta estão todas as repar·tições civi-s, os 
palacios do presidente e do a rcebispo, bibliotheca publicá, as
sel!lbléas estadoaes, camara municipal, tribnna.es da relação e 
do.]ury, lyceu, faculdade ele medicina, museu, repartição de obras 
publicas, seminario archiepiscopal , theatros, passeio publico, 
d ive1·sos conventos e casas de caridade, entre as quaes o hos
pício de S. João ele Deus, inaugurado a 24 de junho ele 1874. Na 
cidade baixa fiCam : a alfan-clega, o correio, os a,rsenaes de 
marinha e guerra, a praça do commercio, a praça do mercado e 
diversos estabelecimentos ele credito. Communicam~se os dous 
bairros por intermedio elo Hoisting ltfachine•·y ou elevador, 
cuja torre es tá collocada defronte da alfandega e termina na 
praça do Palacio . O mun . tem cerca de 123 habs.- As cidades 
principaes são : Cachoei• ·a, na margem esq . elo rio Paragnassú, 
cidade florescente e commercial, com regulares edificios, 
lheati'O, casa ele misericor clia e uma importante fabrica de ·te
cidos. Defronte fica-lhe S. Felix, ligada a ella pela ponte Pedro li 
e celebre por seus ma&nificos charutos . ltfa,·ago_qipe, banhada 
pelo rio Guaby, perto a.e sua juncção com o P a rnguassú, com 
importante lavoura ele café, rumo e canna ele assucar. Santo 
Ama•·o, sobre o rio Serigy-mirim, nas proximidades da Ct;mfl_. 
do Serigy com o Subahé, 67,3 kil,~. da cap1 tal, em terreno ferLtl 
com importante commercio e 11.000 habs. Ahi nasceu o Mar
quez de Abrantes (22 d.edezembt•o de 1796) Na.r:areth, banhada 
pelo Jaguaripe. F'ei•·a. de Semt' Anna,. ligada a Cachoetra po~ 
um ramal ferreo, com um Asy lo de N. S. de Lourdes, fu!ldado 
pelo padre Ovidio Alves de S. Boaventura . . -1/a,gomhas . 
J.en çóes. C ·,et~té, com excellentes terrenos algodoeit•os. Ba>"':a 
do Rio G>·ande, bastante commercial, na margem esq; elo rlo 
S. Francisco. junto á foz elo rio Grande. Ilhéos .. Tacobma. Va
lença, á margem di r. elo rio Una ; berço de Zacharias de Góes 
e Vasconcellos, que nasceu a 5 de novemb~o ele 1815 e faUeceu 
no mono ele Santa Tbereza (Rio de Janeiro) a 28 ele clezem!)ro 
de 1877. Ca.>·avella.s, sobre o rio do seu nome. J'Uasei1·o, na mar
gem di r. elo rio S. Francisco. .Minas do Rio de Contas, ba· 
nháda pelo rio Bromado e pelos corregos Gambá e Saca vem, em 
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terreno quasi todo aurifero, sobre o dorso ela, ~erra elo Rio elas 
Contas. S. João do PMa_q1tassú . S . Felix . Itaparica. Concleúbct. 
Andarahy. Belmontc. Cannaviciras. Amtuhypc. Ama?·gosct. 
Can_w.mú. Campestre._ A?"i!ct. Porto Seguro . Se·r?·inhct . S. An
tomo de Jems . ConquMta. - As villas principaes são : Abrantes, 
á margem clir . do rio Joannes e a cinco kils . do mar. Ja.q·ua· 
ripe, á margem clir. do rio de seu nome e (• esq. do Estiva 
l'aperoã . Nova Boipeba. Cayní, na i lhs, do se u nome. Almcts. 
Curralmho, nas cabecelras do Jaguaripe . Barracão. B?·omado. 
Cctsa Nova. B cwcellos. ]11ctcah1tbas. Il!lontil Alto. Bom Fim. 
Carinhanha, na margem esq. elo S. Francisco, junto da foz elo 
Carinhanha, na extrema elo Estado. Rio Preto, na margem esq. 
elo rio elo seu nome. r)robó, com ricas mattas. Poções. !Jtl orro do 
Fogo. i1lonte Alegre. Campo L(!;rgo, na margem esq. elo rio 
Grande. Catú, á margem elo rio elo sen nome . Alcobaça,_ á mar
gem esq. elo r io Itanhaem. Abbetdia, á margem clir . elo r 10 R eal. 
Entre Rios. Inhambupe . Camisão . Conde, nas margens 
do rio I tapicurú, parte em um outeiro, pa.t·te em uma pla
nicie. P>Ytclo. l'?"etncoso . P orto Alegre, a. m argem .esc1. 
do rio Muclll'y, junto de sua foz. Bom Jews dos lvl ewets . 
Purifi.cãção. Yiçoset . Yilla Ye1·de. Olivcnça Riacho do Jet. c~t 
hipe, á margem esq. do rio deste nome. il1atta de S . João, 
á margem dit·. do rio J acuhipe e à esq. da E. ele F. ela Bahia 
ao S . Francisco. Jliforr•o do Chapéo, ~L margem esq . do 
Jacuhipe, em um a vasta planicie . Campo Formo8o , á margem 
dir. do rio Agua Branca. Yictoria (ant. Rio elas E_quas) 
á margem clir. do rio Corrente. San·tar·em. Pombttl. So1trc . 
Bom Conselho. Untbú e Sento Sé, ambas á ma.L·g·em do rio 
S. Fr·ancisco. Tucano . Ge,·emoetbo . S. Gonçalo dos Campo~. 
]li[arahú, á margem oriental do rio do seu nome . Brejo 
Grande, entre os rios TamandutL e Bt•ejo Grande, n a 
mat·gem clir . cles·te e no fundo de um v alie ele seis kil s. ele 
la r gura, cercado ele montanh~s, ramificações da serrn: do 
Sincorá. Nlundo Novo. Igrapmna . . -J..q~ta Qu.ente. /lngwal . 
Bella elas Queimacla,s . Gemwleiret do A.ssuru{; . Conceição elo 
Almeida. . Una. Setnt'A.nna elos B1·ejos. Bom Jesu8 clet Lapa, 
htsseape. Pilão ./Í?"Cetclo. Raso. Conceição elo Coite . A??1paro 
Bellet elas Pctlmei1•as . Jequiriçá. Remedios do Rio ele Contas. 
Santíssimo Coração de 11ifctria. Ba.J·rei?·as . Cor·rentina, 
S. l'Vlig1wl. Olive i?·a do Breginho. - No Es·tado da Bahia 
nasceram J osé d;t Cos·ta Cn.r valho (mat'quez de Mon·te 
Alegre ), José da Silva Lisboa (visconde de Cayrú), Gregorio 
ele · Mattos Guerra, Dr. Alexandre Rodriges Ferreira, 
Alexandr·e Gomes ele Argollo Fenão, José Maria da Silva 
Paranhos (visconde do Rio Rt·anco) , José Thomaz Nabttco 
de 1\:raujo, ZcLcharias de Góes e Vasconcellos , João José 
de Oliveira Junqueira e o1ltros cidadãos illustres. - O 
territorio do actual Estado ela Bahia foi descobe r to em 1500 
p elo portngez Pedro Alvares Cabral, reinando em Portu
gal El-Rei D . Manoel, 5° so bera no da casa de Aviz . 'l'res 
a nnos mais tarde, Christovão Jacques, explorando pela se
gunda vez o !Htora l elo Brazil clescobdu a magestosa bahia 
de Todos os Sa ntos, onde ergt<eu um padrão com as luzas 
quinas. Occupa a ctualmente o Estado quasi todo o ·territorio 
da capitania elo m esmo nome 1 , da ele llhéos , da ele Po r to 
Seguro e da elo Reconcavo ela Bahia • que reverteram 
á corôa mais tarde . Em i549, após a reforma que fez 
D. João II I no systema colonial, coube a Tilomé de Souza 

1 A capitania da Bahia. f oi doa.dn. n, Francisco Pereira Coutinho 
em 5 de abril de 1534 . Com a morted elle, que foi pelo anno de 151.7 
succecleu-lhe seu -filho Manoel Pere_ira, o qu:1! com o con senttment? de 
sn~ mulher D. Ft!1ppa e de seu filho tmus velho llftguel Cont1nho 
de;istiu da demanda que traz ia com El -Rei por um padrão de ,,aos 
de cue se fez verba a 6 de a""osto de 1576. Em seus descendentes se 
con~tituiu o chamado Morg'ado do juro, que informa-nos Porto 
::ieg\li'O, por descuido dos uttimos he~·deiros chegar~ . e prescrever, 
quando em 1796 José de Seab~·a da Stlva 1 sendo mil\lStJ•o do_ Re1no 
alcant;ou 0 Dec. de i3 de maw, suppt'limnclo por seus serviços . a, 
prescripção em favor ele seu filho e agt•acmndo a este como herde!l'O 
de sua mãi. (Notas ele Capistt·ano da Abreu à Jiislo)·ic• elo Bt·a=il de 
Fr. Vicente do Salvador). 

2 Reconcavo de• Bahia Muito pouco conhecida é a histor~:t 
de~ta,da qual, a fallar vet·d':'de , s6 se conhecem com cat·te"a os dots 
prtmen·os e o ultimo clonatarto O segurnte é o que se apurou de matts 
provaveL D. Alval'o da Costa, filb? do govel'D3:_dor D. Uuarte , obteve 
de seu pa1 uma sesmaria dada em .1anetro de 1oJ7, compr~hetldenclo da 
barra do Pa1•a<>uassil da parte do Sul até a barra de Jaguar1be, que pode
r~o se~· quat_ro

0
ler.ruas de costa pouco mais ou menos, e pa2-·a o. s~ rtão pelo 

rltto r1o acnna {o leguas . Esta sesmaria teve conflrmaç<'o l'!'gm a 1!Z de 
março de 1562. A 29 de matrç.o de 1566 foi a mesma sesmarm elevada a 

lançar os funcl'amentos ela g rande cidade, que mais tarde 
denomiuou do Salvaclor. nas margens da Bahüt ele Todos 
os Santos. Os hollandezes em guer~·a com a Hespanha, 
quando esta dom!nava Port'-:gal (I580 -1640) apoclerayam- se 
.ele parte ela Bahta, e em 162<1, sittaram a conqutsta ram 
a cidade do Salvador, a qtta l foram forçados a abandonar 
pouco tempo depois . Durante <t guerra. hollandeza foi 
ella sempre um dos principaes po n tos par a onde conver
giram as vistas elos nossos invasores, l!lm :1763 passou a 
séde do governo para a cidade do Rio ele Janeiro . Repre
sentou a Bahia papel conspicuo na_ &'uerra ela Ind.epenele ncia 
que sustentou com clenoGlo até 2 ele Jtllho ele 1823, clra em que o 
general portugez evacuou a cidade do Sa!Yaclor, r e tirando
se. com suas tropas para Portug-al. Em 182'1 perdeu o territorio 
que demora ao N. elo rio Real, e rigido em capitania e logo após 
elevado a categ oria ele P t·ov. com o nome ele Sergipe . Em 1827 
foi-lhe anne.xacla uma parte do sertã:o d e Pernambuco e a com. do 
r i o S. Francisco, que o A I vará ele 3 ele junho ele 1820 h a via dado 
á prov . ele Minas Geraes . Adminis·trativamen·te foi a Bah ia 
classi-Jlcada prov . de primeira ordem por Dec . n . :1 035 de 
i 8 de agosto de 1852. - Seus governadores e presidentes até 
1891 for.Lm: l'homé de Sou z:et . qtte chego11 á Bahia a 29 de 
março ele 1549; DuMte cleb Costa, a 13 de jul ho de 1553; 
1"t!Iem ele Sá B cw?"eto, em 4 ele jane iro de 1558 (t 2 de 
março de 1572) ; Lu.iz ele Brito e Almei~a, em fins ~e t573; 
Lo1wenço clet V et,qet, em .Janeit·o de 15 t8 (f em JUnho de 
1581 e segundo .Miralles, p. 327, em i7 de junho de :1581) ; 
Governo in·terino cb camar a usurpado pelo ouvidor e-eral 
Cosme Rangel ; J!ilanoel l'elles B etr?"3to, em 9 de maiO ele 
1583 (t em 27 ele mn.rço ele 1587) ;· junta presidida pelo 
bispo D. Antonio Bal'l'eiros, tomou posse em 10 de agos·to 
de il587; D . Jilrancisco ele Souzct, ·tomoll posse em 4 ele ou
tubro ele 159'1; Diogo Botelho. de 12 de maio de '1 602 até 
1° de fevereiro ele 1607: D . Dio,qo ele Menezes, em P ernam
buco em fins de 1607, mt Bahia em fevereir.o de 1608 ; 
Gctspew ele So1tzct, dezembro do '161.3, em Pel'Llambuco; 
D. L 1tiz ele So1tzet ele ;1lmeicla, em 1616 ; Diogo de NI endonça 
F~wtaelo, 12 de outuoro ele 1622 até ser feito prisioneiro 
pelos I-Iollanclezes em 9 de ma io de 1624; 1\fathicts ele Albu
querq~e. e, seu immedia·to, segui tt com o gover no em Per 
n a mbuco, partiu par a o re ino a 18 ele junho de 1627 . 
Na Bahia succederam como capiLãe.s-móres elo R econcavo; 
1° o ouvidor-g-era l Antão ele Mesquita ele Oliveira; 2° o 
bispo D. Marcos Te ixeira; 3o Francisco Nunes Marinho. 
D . Francisco ele .i)t[ow·ct, 3 de d ezembro de 1624; Diogo 
Lttiz de Oliveira, conde de Miranda, em 1626 ; PeclJ"O ela 
Silvet, conde de S. Lourenço, appellidaclo o D 1wo, em fins 
Ele 1635; D. F ernemclo iltfetscew enitas, conde ela. T orre, em 
20 ele janeir o de :1639; 1° capitão-ge neral ; D. Jorge ele 
111ctscarenhets, marquez de Montalvão (1o vice- rei do Br·a
zil), em 5 ele junho de 1640; Junta composta d o bispo, 
ele Luiz Ba1·clalho e do provedor Lourenço de Br•ito Corrêa , 
em 5 de junho ele 16U; Antonio l'el!es ·clct Silva (capitão
general ele mar e te rra), em 26 ele agosto de 1642 ; Antonio 
Telles de lltfenezes, conde ele Villa Pouca ele Aguiar, err, 26 
(22 segundo outros) de dezembro de '1647 ; João Rodrigues 
d 12 TTetsconcellos e So·uza, conde ele Ca~tello Melho1·, em 10 
(7 segundo ou"tl'os ) d e março ele 1650; D. Jeronymo ele 
Athetide, conde ele Abouguia, em 6 (4 segundo outros) de 

capitania com a me~ma. extensão de coRta, mn.~ sendo ~ la.t·gut·a das 
iOlegun.s para o set"tu.o a que houvesse entre os dous dos ,JaO"uarib e o 
Parag:uassú. D. Alvn.t·o fa llece~ e:n 1578, porque aS de Ab~· il Petlro 
C;trre.n·o ~ oncedeu ~1mn. sesmur1o. em seu nome e como seu procurador 
e a ·16 de JUlho Clli'IStovam de Barros pediu out l'a a Sebas tião Alvares, 
m~s co!no Pl'?cumdor ele D. Leonor de Soum sua viuva (vide: ~ouza, 
JJ,st. CTen. XII, p . 771) e de seu filho menor D. Duat"te da Costa. Suc
cocleu-lhe, pois seu fi lho D. Duarte da Costa, que foi segundo do natario 
Entrando par:L a -ordem dos Jesuitas, deve t er passado para os collate
raes . Pro va.velm en te t'orn.m terceh·o e qun.rtõ clonatarios seus s obrinhos 
D. Duarte, que morreu solteiro, e D. r; onr,:alo da Costa. Foi quinto do
natario li'rn.ncisco do. Costa , seu filho.! qu? n::ufrag ou nn.s costas :la 
França com D. Manoel de Menezes a i ? de .]ttnen·o <lo 1627, e sexto D. 
Pedro da Costa, cuja filha herdei t·n, D. Maria dP Noronlw., consti-. 
tuiu donatario D. Lu i" da Costa fallec ido elll 5 de dezembt·o de i681 
Destes nasceu D. Antonio Estevão da Costa em 25 de dezembro de 1671 
l'alleciclo em janeiro de 172'' · O oitavo e ultimo donatar io fo i D. José 
da Costa, nascido a 22 de julho de 1694 e fallecido_ sem successão a 10 de 
março de 1766. A este comprou D. José a cn p1tanm , Ignoro em que 
data; mas , segundo Porto ,'eguro, pe l ~ pensão d_e 640$000. (Notas do 
Capistmno de Abreu á ffistori" elo :Braztt de Fr. V1cente do Salvador.) 
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janeiro de '1654; Fnmoisoo Bcwrcto de 1\!Icnc:tes, em 20 de 
junho de 1657; D. Vasco Nlasc~wenhevs, conde" de Obidos 
(20 vice-rei), em 2<! .ele junho de 1663; Alexanelre d e Souza 
Freire, em 13 ele J u nbo de '1667 ; D. Affonso Furtculo ele 
Nlenàonça Castro do Rio e iYlenezes, visconde de ~arbacena, 
em 8 de maio de 1671 · Governo in~erino prestdtdo pelo 
chanceller da Relacão A'"ostinho de Azevedo Monteiro, e 
por fallecimento deste pelo clest?Jnbúgador mais ant igo 
Christovão de Bm·aos de Contreiras, em 26 de novembro 
ele 1675 (dia do ü~llecimento do visconde de Barbacena); 
Roq~te ela Gosta Barreto, em 15 ele março de 1678 ; Antonio 
ele Souzev de 1l!lenezes em 13 (23 segando outros) de ma10 
de 1682 · D. Antonio Luiz ele So~bZCv Telles ·ele lVI enezes , 
2o marqZ1 ~.,; das Minas, em 4 de junho de 1684; Mathias 
clev c~mhev, em 4 de junho de 1687 1 

; Antonio Lttiz Gon
çeblves elev 0Mncwa Co·tbtinho, em 8 (10 segundo outros) de 
ou ·~abro ele '1690; D .. João ele Lencast1·e, em 22 de maio ele 
1694; JJ. Roclrir;o ela Goste;, em 3 ele julho ele 1702 ;. L~âz 
Cesa>" ele Jláenezes, em 8 ele se te mb~·o ele 1705; D. L ourenço 
d' ;llmcbdcv, em 10 de maio de 1710; PeclY'O de Vasconcellos ele 
Souzcv, 3o eoncle ele Castello Melhor, em 14 de outubro de 
17i1 ; D. Ped?'O Antonio ele Noronha, 2° conde de Villa 
Verde, marquez de Angeja, 3o vice-rei, em '13 de .i~nho. de 
1714; D. Sancho de F'ewo e Smtzcv, 2o conde ele Vtmtelro, 
em 21 ele agosto de 1718 ; g:overno in·terino do arcebispo 
D. Sebastião Monteiro da Vtde, em 14 de outubro de 1719; 
Vasco Fo,·ncvncles Cesa?' de jJ[ene'óes, conde ele Sabugosa, 4• 
vice-rei, em 23 ele novembro de 1720 ; Anwr·é de Mello e Cast-ro, 
conde das Gal veas, 5o vice-rei, em 1:1. de maio de 1735 ; L~tiz 
Pe,·cg>·ino ele Oewvetlho Nfenezes de Athaide, '10° conde ele 
Atouguia, ·6o vice-rei, em 16 de dezembro ele 17,19; Governo in
terino do arcebispo D. José Botelho de Ma~tos; D. 1\IJ.arcos, 
de No>·onlw, 6o conde dos Arcos, 7o vice-re i, em 23 de dezem 
bro de 1755; D. Antonio ele Almeida; Soctres ele Pm·tttgal, 3o conde 
de Avintes e 10 marquez do Lavradio, 8° vice-rei, em 9 ele ja
~eiro ele 1760 ; por seu fallecimento, governo in terino a 6 ele 
JUlho ele 1760 ; sendo nomeado vice-rei em 1762 o conde ele Bo
baclella, g-ovenaclor elo R io de Janeiro; ]) . .4ntonio Roli?n ele 
lVIo!wa Tavcwes, 1o conde de Azambnja, em 25 ele rr:arço de 
1766, e deixando o g Jverno á regencia in~erina em 31 do outu
bro ele 1767 foi tomm· posse do vic\)·reinaclo em 4 ele novembro· 
do mesmo anuo; D. Luiz de Almâda Portugc;l Soe;res de 
AlarcãJ l'viello Silva e JJ1asom·enhas, 4° conde ele Avintes e 2° 
marquez do Lavraelio, em 19 ele Abril ele 1768; D. José rla 
Cunha Gra;n Athaide e Jl!lello, 4o conde de Pavolicle, em 11 de· ou
tubro ele 1769; governo interino, 3 ele ab ril ele 1774 : arcebispo 
D. Joaquim Borges ele Figueiredo; Mctnoel da Clmha; ll!le
nezes, conde ele Lu miar, em 8 de outubro (setembro segundo 
Podo Seguro) de 1774; D. Affonso Miguel ele Po,·ttbr;al e 
Castr·o, uo conde ele Vimioso e 4° marquez de Valença, em 13 ele 
novembro ele 1779; gover no interino do !~ rcebispo D. Fr. Antonio 
Corrêa, 31 de julho ele 1783; D. RoclrigoJosé ele Nlenezes e Castro, 
em 6 ele janeiro ele 1784 D. F ernando José ele Por·tugal e Castro, 
em 18 de abril ele 1788 2 , govemo in·terino do arcebispo D. F r. 
Antonio Corrêa, 14 de outubro ele '180l; F-rancisco ele; Gv.nha 
e Menezes. em 5 ele abril ele 1802; João de Saldanha dcv Gama 
de Mello é Tor1·es, 5o conde da Ponte, em 14 . ele dezembro de 
1805; governo interino elo arcebispo D. Fr . J osé de Santa Es
colastica; D. 1\IIarcos ele Nol'onhcv e B1·ito, 3o conde dos Arcos, 
em 30 de setembr o de 1810; D. F•·Mwisco ele Assis Jl!lcvsccvre
nhas, conrle ele P alma, em 26 de janeiro de 18'18 e governou até 
1~21. - Depois deste governador, começou a Bahia a ser aclmi
ntstracla pflr uma Junta Provis01·ia, proclamada pelo povo, 
des.cle ele 10 ele fevet•e iro ele 182<1 compos~a elo desembat·gador 
Lutz Manoel de Moura Cabral (presidente), Paulo José de 
lVIello ele Azevedo e Brito ( vice-presiclen·te ), que foi depois se
nador do Imperio, conego José Fernandes da Silva Ft·eire, te
nen·be-coronel Fl'ancisco de Paula Oliveira te11ente-coronei 
F t·au isco José Pereir·a, Francisco Antonio Filgueiras, José An
tonio Rodrigues Vianna, desembargador José Caeta·no de Paiva 
Pereira, bacharel José Lino Cou~i nho e tenen~e-coronel Manoel 
Pedro ele Freitas Guimarães . Foi esta Jun ta substituída por um 

1 Po1· sou ra llocimonio. governo interino, 2•1 de outubro de iGSS. Arce
bispo D. F r·. ?\l u.nool da Ressurreição, no governo politioo; o no da jus tiça 
0 chanoollor da. Relação, :i\la.nool Carneiro do S{!.. 

2 'l'omou posse do Yice-reinado a H de outubro de i80L 
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Gove1·no Provisorio, em vit·tude elo accordo feito em 6 de se
tembro d~ i82_? na villa (hoje cicla~eJ ela Cachoeira. e composyo 
elos 12 ctdadaos segumtes : capttao-m6r Ft·anc tsco Esteva.o 
Pires ele Carvalho e Albaquet·que, presidente: bach.ar el 
F rancisco Gomes Brandão Montezuma ( pos~eriot;mente vis
conde ele Jequitinhonha), que foi eleito secretario · desem
bargador corregeclor da com. Antonio José D~arte de 
Arayjo G?nclim ( pos~eriormente se 1taclor pot·. Pernambuco); 
capttao-mor Manoel ela' Stlv·a e Souza Cmmbr a ; capitão 
Manoel Gonçalves Maia Bittencout•t ; padre Manoel Dendê 
Bus; Miguel Calmon du Pin e Almeida (depois ma t·quez 
de Abrantes); Manoel da. Silva C.t rab.y; Theodoro Dias de 
Castro; Simão Gomes Feneira Velloso; Manoel elos San tos 
Silva e Francisco Ayres de Alme ida Freitas. A este Go
verno succecleu a Junta et·eada pela Ca rta Imperial de 5 
ele dezembro ele 1822 e composta elos sete cidadãos seguin tes: 
Fraucisco E lesbão Pires de Cat'valho e Albaquet·que (ele
pois barão de Jagua,· ipe ), presidente; Dr. Jo<tquim José 
Pinb.eiro ele Vasconcellos (depois visconde de i\1ontserrate ), 
seet·etal'io ; vogaes : Joaquim Ignacio ele Siqueira Bulcão· 
(depois 1o b:trão ele S. F ran .;isco); José Joaquim Maniz Bar
reto ele Aragão (posteriormente barão ele lUa pororocas) ; Antonio 
Augusto da Silva (depois desembargador d:~ Re lação da Bahia): 
Manoel Gonçalves Maia Bittencourt e coronel FelisberM Gomes 
Caldeira. - Depois vieram os presidentes que vão em seguida 
mencionados com as datas de saas posses : Francisco Vicente 
Vianna, depois barão elo Rio ele Contas , em 20 ele ja.neit·o ele 
1824; visco11de ele Quel uz, depois marquez, em 4 de julho ele 
1825; D. Nu no Eugenio de Lossio e Seiblitz, em 17 ele março 
ele 1827; vi sconde ele Camamú, em 11 de ou~ubro de 1827; 
Luiz Paulo ele Araujo Bastos, depois visconde elos F iaes, em 
13 ele abril ele 1330: Honorato José de Barros Pa im, em 21 ele 
junho de 1831 ; Joa.quim José Piuheiro ele Vasconcellos, depois 
barão de Montserrate, em 4 de junho de 1832 ;· Fr a ncisco de 
Souza Martins, depois barão elo Parnahyba, em 10 de dezembro 
ele 1834; seuaclor Francisco de Souza Paraiso, em 16 ele março 
de 1836 ; Antonio Pereira. Barre~o Pedt•oso, em 19 de novembro 
ele 1837; Thoma~ Xavier Garcia cl' Almeida, em 26 ele abril ele 
1838; Paulo José ele Mello Azevedo e Brito, em 15 ele outubro 
de 1840; Joaquim José Pinheiro de Vasconcellos, em26 ele junho 
de 1841; Francisco José ele Souza Soares ele Audrea, depois 
barão de CaçapaYa, em 22 ele novembro ele 1844; Antouio 
Ignacio ele Azeveclo, em 27 de agosto de '1846 ; João José de 
Moura Magalhães, em 24 de setembro de · '1847; Joaquim José 
Pinheiro de Vasconcellos, em 6 ele maio ele 1848; João Duarte 
Lisboa Serra em H ele dezembro de '1848 : Francisco Gon
çal ves Mar~ins, depois visconde de S. I,oúrenço, em 12 de 
outubr o ele 1848; João Mauricio Wanderley, depois barão ele 
Cotegipe, em 20 rle setembro de i852; Alvaro Tiberio de Mon
corvo Lima, a 23 de agosto de 1855; J oão Lins Vieira Can
sansão ele Sinimbú, em 10 ele agosto ele 1856; Francisco Xavier 
Paes Barr et0, . em 28 de setembt·o de 1858; Herculano Ferreira 
Penna, em 28 de setembro ele 1859; Antonio ela Costa Pinto, em 
26 ele abril ele 1860; Joaquim Antão Fernandes Leão, em 24 ele 
agosto de 1861.; Antonio Coelho de Sá e Al buquerque, em 30 de 
de setem bro de 1862; Antonio Joaquim da Silva Gomes, em 2 
de março ele '1864: L'liz Antonio Barboza de Almeida, em 30 ele 
nqvembro de 1864; Manoel P i nto ele Souza Dantas, em 24 de 
julho de 1865; A11tonio Leitão ela Cunha, em 25 de novembro 
ele 1866; José Bonifacio Nascentes ele Azambuja, em 21 ele junho 
de 1867; barão de S . Lourenço, depois visconde , em 6 de agosto 
de 1868; João Antonio dê Araujo F reitas Henrique~, em 8 de 
novembro ele 1871; Joaquim Pires Machado Portella, e~ 1 de 
julho ele 1872; Antonio Cancliclo ela Cruz M~'\chaclo, clej)OlS VIS 
conde elo Serro Frio, em 22 ele out~tbr o ele 1813; Venauc!O José 
de Oliveira Lisboa, em 23 de j aneiro ele 1874 ; J;.uiz AnLouio ela 
Silva Nunes, em 16 ele agosto ele 1875; Henr1que Pere1ra ele 
Lucena em 5 ele fevel'eiro ele 1878 : ba.rão Homem de Mello, 
em 25 ele fevereit·o ele 1ti78: Antonio de Araujo de Aragão 
Bulcão, em 25 de janeiro de ·1879; João Lustosa da C Linha Para
nao-uâ, depois ma.rquez ele Paranaguá, em 25 ele março de '188~ : 
Pedro Luiz Pe!'eira e Souza , em 29 de março de 188.2; Joao 
Rodrigues Chaves, em 14 de abri l ele 1884; desembargador 
Espid dião Eloy de Barros P imentel, em 10 de setembro de 1884; 
Dr. José Luiz ele Alme ida Couto, em 1 de junho ele 1885; Theo
doro Machado Freire Pereira da Silva., em 24 de outubro Ue 
1885 ; João Ca.pistrano Bandeira ele Mello, em 11 de otr~ub ro ele 
1886: Manoe l elo Nascimento Machado Portella, em fins ele março 
de 1888 ; desembugaclor Antoni~ Luiz Affonso ele Carvalho, em 
10 ele maio de 1889; Dr. J osé Lu1z de Almeida Couto, a 14 de 
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junho de 1889. - Gover?tarlo,·es . Dr. Manoel VictoJ•ino P ereir a a 15 de novembro de 1889: Marechal Hermes Ernesto da Fo nseca 
a 26 de abril de 1890; Dt: . José Gonçal ves da Silva, tt 1 de no
vembr o de 1890. 

BAHIA. Vide Salvador. 

BAHIA. Serra do Egtado de Minas Geraes; separa as :,~guas 
do Sapucahy -mi r iro das do Itah~m; é pouco elevada . (Eng . 

Euler Junior). 

BAH I A. Ribeit•ão do Estado de Minas Geraes; nasce na 
serra do ~en nome ban ba o mun. ele Aym·uoca e com o 
Frateado fô rma o r'io Vermelho, afl'. do Ayurl,loca . (Inf. 
loc.). · 

B AHIA. Lagôa do Estado do Ceará, no mun . d~ San ta 
Anna e com. de AcarahtL 

BAH I A AO S. F R ANCISCO . E. ele F . do Estado d:t 
Bahia . l!:m vi r tude das Leis ps~ 641 de 26 çle junh o ~! e 1852 e 
725 de 3 ele ou lubr o ele 1853 foi, por Dec . n . 12~19 de 19 
de clezend:ro deste ultimo anno, dada concessão para a 
construcção desta E . ele F. com privilPgio ele uma zona 
ele cinco leguas, a partir do ei xo da l i nl:ia e na sua d.irec
ção, pelo prazo ele 90 annos, contados da data da incorpor a
ção da companhia que se organizasse para leval- a a effeito. 
Pelo mesmo prazo se fez effectiva a gara):ltia do Estado dos 
juros de 5•/n par a o cap ita l que fosse em pregado pa execução 
das obras das primeiras 20 leguas, e bem a~siQ'l ficm1 .elet~r
minaelo que, passados 30 annos ela duroçao do pr n tlegw, 
p0cleritt ~er a es·tracla r esgata.ela pelo Governo , media nte 
previa inclemnisação. Por Dec. n . 1602 de 16 de maio de 
1855 fci provisor iamente fi:xado o capital para a constr ucção da 
estrado. em ~ 1.800.000. Organ izada em Londres, no mesmo 
a uno de 1855, a Bahic• ctncl S . F?·anoisco Railu·ay Compa?~?J , 
foram seus estatutos appro"ados por De c. n. 16'14, de 9 r~e junh o e 
por Dec . n . 1615 de eg\1al data, foi tambem approvada a con
venção celebrada en tre o concessionario e a companhia . relati va 
aos direitos ele concessão . Em 14 rle maio de 1856 foram appro
vados os estudos definitivos da linha até Alagoinhas, sendo 
começadas as obras de construcção a 24 do mesmo mez. A 28 ele 
junho ele 1860 foi inaugurado o t1·afego da 1a secção entre 
Jequitaia e Aratú; em 10 ele setembro do mesmo anno 
o do trecho entre Aratú e o rio Joannes; deste ponto a Fe ira 
Velha em 10 ele setembro de 1861; de Feira Velha a Pitanga 
em 4 de agosto de 1862 e ele Pitanga a Alag·oinhas a 13 ele 
fevereiro de 1863. - TI·açarlo. Partindo da capital do Estado 
da direcção geral do norte, a linha acompanha o li ttora l 
da bahia até a estação de Mapelle, no. kil. 22 .260, a lém do 
qual afasta-se do littoral, inclinando-se para léste na extensão 
de 14 kils . e prosegue na direcção pl·imitiva, atravessando os 
)'alies do3 r ios Joannes, Jacubype e P ojuca, i ndo termina r n a 
cidade de Alagoinhas. - Extensão . De J eq u itaia, a1·raba lde 
da capilal da Bah ia, onde se acha a estação central e marí
tima ela slrada até Alagoinbas .. . 123k, 340. - Cuüo . Foi 
fixado em :e 1.800.000, corresponden tes ao cambio pà r , 
16.002:000$000 . Além da garantia dos juros do Es tado de 5 "/o 
goza e. se capital da gara ntia estadoal elos j•Hos de 2 °/0 • que 
têm sido s ' mpre pagos pelo Estado. O custo lfi lometr ico !o i de 
129:724~33:19. A impor tnnc itt pag-a pela. garantia ele juros desde 
1860 até 18 7 foi tle 34 : 180:962$648. - Condiçces tcohniorrs : Bi 
tola 1m ,60; decl ividade maxima 0,0125 ; relação da e:s:leosão em 
nivel20,•!9°/0 ; relação elos ali 11hamen tos rectos 48,62°/ 0 ; ra io mí
nimo das curvas 300m . « A dec li vidade nesta estrada., diz o 
Dr . S . Couünbb (Estradas de Pen·o do :\'o1·te, Relat. 1888) é 
mais favora ,·el que em todas do Brazil da mesma bitola, sendo 
o raio mínimo das curvas superior à Central do Braz il e de 
Santos a Jundiahy; qnas i egua l ao da estrada da Companhia 
Paulista, e só inferior i1 elo Recife a Paln1ares que é ele 400°' ». 
Obras d'a,·te. São mais i mpor la ntes, o t unnel ele Peri per i com 
70m de compr imento; o ele l\lapel le com 226m e o de Pojuca com 
259m 70 : o viaducto de Itapagipe com 548m,86; tendo -!5 vãos, 
e cli;ersas pontes, ent re as quaes a do Pojuca t:om 136m,51 ele 
exte nsão com H vãos, c a de Joa nnes com ·J 15'",6-! ele extensão 
com cinro vãos. Para a!Jri~o ela linha qne corre parall el a á pt'aia , 
foi con~lruida uma muralha com 2 .024"' de comprimento . -
Estações. Tem as segu intes: Jequ ita ia no ki l. 0,000; Pla La 
forma no kit. 6,000; Periperi noki l. 10,960; Olaria no kil. 13,720; 
:t>'fapelle no ki l. 22,260; Agua Comprida no k il. 28,000; i\ol nr itiba 
no k i l , 33,7f\O: Pa ra fusn no kil. 38,590; Camassary no ki l. '16,640; 
Matta no ki l. 68,570: Pitanga no kil. 75,120 ; Pojt~ca no kil. 8·1,1 20 : 

Catú uo ki l. 92,590; Sitio Novo no kil. 107.270 ; Alagoi nhas no 
kil . 123,340 . - J11ovim en to do t rn( ego . Tem sido o seguinte: 

nECJo:l'r.\ DESPE7. .\. SALDO DEFlCJT 

1860 .... .. . 20: !)69$.765 3i:H9~9 l . .... .. .. ..... 44:170. 26 
~86!. .. . ... 62 : 223.~ ·,7 113: :;51. :\3 ··· ·· ········ 51:327$396 
1862 .. . . .. . 153: 8i6;;.62I 24 3$599.,. 00 ····· ····· ·· .qg : 782~779 
1853 . . .. .. . 225:041:';763 399 : 05~);;679 ····· ·· ··· ··· i7ó :91'7 .'916 
18M .. .. .. . 21 o: 875$785 439: 1 90$720 ···· ········ · 228:3iloS935 
1865 . .. .. .. 262 : 825~7· 373 : 659:-;0~8 . .. ...... .... 110:8.43~101 
18G6 ....... 

"''"''fi" 
fo80:414,'350 . ......... .. . 205:317 184 

1867 ... . .. . 278 :97\ 930 505 : 605>022 ·· ····· ·· ·· ·· 227: 630~092 
186& .. .... . 399:322 774 .; 31 : 21l0i;534 . ..... ....... 31:937:760 
1869 . . ..... 316:379. ~.~6 36fo : 8\Jõ. 056 .. ·,; ;9ó7.'·951. ó8:;i5$570 
1870 .. ..... 3)0:061 .. 09 343 : j :52~258 
1871. . . .. .. 386 : 12~S08" 361 :2 l9B,77G 2t•: 008.~33\J 
1872 .. .. . . . 415:51\6$0 4 41 o: 613$778 ··· ········· · 25:047:')634 
1873 ... ... . 337:03 322 454 : 78S~~15 .. .. ··· ····· I l7:750$193 
1874 . . ... . . 366:247,458 ~~~ ~ ~~ón~g .... .... ... .. 43 :313$91'7 
187:5 . ...... 401 :93\:';685 8:274$055 
1876 .. . . .. . 373:875,·~55 ~08:409S ! SO ···· ··· ······ 34: 533~321• 
1877 . .. .. .. C06:137~36 501: 222>'080 i Oi: 9158276 
1878 .... . .. 479:9 13. 660 49ü :M0.;13,(j . .... ... .. ... 16:696$470 
1879 .. ..... t,t0:8t0$2 l0 427:9!,6$150 ··· ···· ······ 17:136:740 
1880 .. .. ... 465 : OSil '460 fo41: 039!:;150 i 5:fo50~0i0 
1881. ..... . 503:062:\60 501 :833"790 1:228$670 
1SS2 . . .. . .. 412: i~·j )90 1,97:231.'610 ···· ········ · 85:079, 620 
1883 .. .... . lo 87 : 082.'990 1!59: 003~ 20 27:989$17:0 
1 84 .. . .. . . 597 : S26~6SO 529: 998$0~0 67: 828\)650 
i 5 . . . . . , . 4 1:210~400 482:0 9$330 ... ......... . 878$840 
1886 .. .. . .. 487 : 099..;720 1•95:743~630 .. ....... .... 9:6'•3$9t0 
i887. ' .. . ... 1!83:6'•5$300 1Hi2:601$260 21: 044 $0~0 
1888 ....... 45:; : 6 \9~91 0 464: 9H~210 ···· ···· ····· 9:291$800 

Pela Le i n . 3230 de 30 de se·tembr 0 de 1.884 está o Governo 
a utor izaclo a r es"'o.tar rs ta es·tr ada., findo o prazo marcado na 
r es pectiva concessão, o qual. conforme as condições do primi
t ivo contracto. fi n dou em 1885 . Vide T im bó (Ramal). Até 31 de 
dezembro de 1887 mon tava a 34. 534:786 946 o total da despeza 
efl'ectuad.a com a llscalisação e garantia de juros deR.sa esl.rada. 

BAHIA D A TRAIÇÃO . Ant iga v ill a do Estado elo Par a
h yba elo No rte . Ongo S. Miguel e diocese de Ol inda. Foi seu 
mun . supprimiclo peJo art. IV ela Le1 Prov . n. t4 de 12 ele 
novembro de 1840 . Restaurada villa com a denominação ele 
S . Miguel pela Le i P r ov . n . 670 de 6 ele n ovembr o ele 1879 . 
Sobr~ li mi tes vide a rt. V da Lei Prov . n. 14 de i2 de 
novem hro de 1840 : a r t . V II el a ele n . 5 de 3 de abr il ele 1839. 
Age n cia do cor reio. Sua parocbia foi c1·eaela em 1762. E' o. 
mais seplentri onal elo Es ta do; está a 108 kils . da capital. Vide 
S . Miguel. 

BAHIA DAS PITAS . Log . elo Estado de Ma·bto Grosso, 
n a mar g . d ir. el o rio Cabaça! , defronte do br aço das P itas, que 
é o meEmo rio assim divid ido . Ahi existem excel!en tcs campos 
para cr iação dP. gado vaccum , 

BAHIA DE PEDRAS. Pequena lagôa do Estado ele 
· Ma tto G1•osso, a 27 ki ls . ela Cor ixa, na cos ta ori ental ele uma 

lombada, conlraforte ela ser ra ni a Bor borema, que se estende 
em la rgura até á Corixa e em compr irnen Lo mais a lguns kils . 
ao sul. O nome de Hc•hia de Ped?"as est<'nde-se tam bem a uma 
miseravel pov . s i tu~da na fralda ela morraria á beit·a ela 
estrnda, e cujos moradores plantam fumo e milho em diminuta 
q1tant idade , "A h i,. di z o Dr. S . ela Fonsec:1, vi peJa p r imei ra 
vez a ar vor e conher 1da pelo n0me ele (ntota banana., qne pare
CP.u-me ser 11ma sapotacea. ?eu fructo assemt>lha-se ao sapoti 
e lemo gosto perfeitamente tclentico ao ela. banana da terra» , 

BAHIA DO BEBEDOR. Log . no m un. eleS . Luiz de Ca
ce r es do Estado de Matto Grosso, a marg . el ir . elo r io Cabaçal. 

BAHIA E MINAS. (Estrada de Ferro) . No dia 9 de n ovembro 
ele ·JS82 realizou-se com toda a solemnicl•de a inaugur ação 
da E . ele F . da Bahia e Minas Hté á serra dos Aymorés , 
l imiLrophe elo Est~clo ele Mi nus-Geraes . A liT) ha que pa1·te 
ela es t,ação de Caravellas e que cor ta a zona elo ffis tado 
ela Bah ia em uma ex·te nsão de H21t ,400, teve começo dos 
seus estndos a 7 de ontnbro ele 1880 . A estrada é ele bitola 
ele um metro ; os trilhos Pmpregados são de aço Bes
seme r e de peso de 18 k 1logrammos por m etro corrren te; 
as JocomotiYas, a lgumas são americanas de Ba ldwin e outras 
inglezas ele for ça ae 80 toneladas e r~l declives de 0, 025 : os 
carros são americanos com t r L1ks e wglezes . tendo es tes os 
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eixos flexíveis de Cleminson. A linha sóbe gradualmea te até 
o kil. 130, tendo apenas um a gr a nde depressão no kil. 66, 
onde encontra o fundo do rio Pet·uhype na mesma a. ltul'a. das 
altas marés de Caravellas. O ponto mais elevado da linha fica 
no kil. 129, 599m, onde a altura é de 132m,5 acima do nível 
das maiores marés de Car avellas. De seu ponto in icial até o 
kil. 66 a estrada atr avessa mais ou menos pet•pendiculat•mente 
24 rios e correg-os sendo ma is im portan te o rio F'eruhypJ . No 
kil. 70 galga o chapadão qtte divide as aguas do rio Peruhype 
das do ribeirãú Pau-Alto e se,.ue' ininterromptdamente pot• 
este chapadão sem depressão sens'ivel e sem ~m só pontilh~o 
até o k il. 130 onde, por achar- se nas proxumdades dos prt
meiros espi<>ões ela serra elos Aymorás, a estt·ada desce do Pau
Alto, e o a~ompanha até á estaç~o ela, di visa dos dous Estad?s 
a qual é denominada dos Ay~ot·es. 1\.s curvas ele menor r~no 
são de 100 metros e a declivtdade de 2m, 3 0/0. Pia offic tHas 
montadas para trabalhos de ferro e de madeir<l e uma g t·ande 
serraria a vapor . Al construcção desta es trada foi ampliada 
com a subvenção de 9:000' pot• kil. pelo Estado da Bwhia em 
virtude da Lei n. 19-16 de 28 de agosto ele 1878 . A empreza que 
construio foi ot·ganizada em setembro de 1880 sob a fi rma de 
Bustamante & C a, que depois da inauguração se transformoLL 
em sociedacle anonyma sob a denominação de Companhia de 
E. ele F . Ba hia e Minas. A estrada dirige-se para o norte elo 
Estado de Minas Ge1·aes, senclo· seu ponto ·tet•ininal a cidade 
Theophilo Ottoni, outr'ora Philadelplüa, e tet•á depois de promta 
a extensão ele 377 kils. mais Oll menos. a partir do li ttoral de 
Caravellas . As dista'tlcias de Caravellas ás diversas estações 
são as seguintes: a Taquary 37~ , 40ó; Juerana 5Lk,227; Pe~ 
ruhype 66k,600 ; i\1uc'.lry 122k,580 ; Aymoré;; 142k,400 . « Com 
a denominação de E. ele li'. ele Caravellas , diz o Sr. Cyt·o Pes
soa Junior ( Est~'elo elesc1·iptivo das Est?·adasde Fcrl'O elo Brazil, 
1886 ), é conhecida por ser elo porto deste nome, no Estado 
da Bahia, o seu ponto ele partida para a cidade de Theophilo 
0ttoni, no de Minas Geraes. A construcção dessa estt·ada fo i 
a uto risacla, p~imeiramente (no territot'io do Estado de M~uas), 
pela Lei Pro~. n. 2475 de 25 de outubro de 1878, que mandou 
conceder privilegio da zona de 40 kils. pa ra cada lado do eixo 
da linha por 90 annos, contados da data do trafego ele todtt 
a estracla e a subvenção ele 9 :000 por kil. de linha completa
mente acabada. Em segundo logar ( no territot'io do Estado da 
Bahi~ ), pela Lei Prov. n. 1946 de 28 de agosto de 1879, que 
m andon concede!' o privile!lio d'a zona de 30 kils . pat·a cada 
lado do eixo da linha por 5u annos, contados da data da ina u
gu_raçiio do trafego ele toda a estrada, bem como a subvenção de 
9:000 ' por kil. de linha acabada. Nos termos das ciLadas Leis 
a, presiclencia de Minas firmou contracto, em 23 ele a bril de 
1880, e a da Bahia, a 19 de julho tambem de 1880. Neste mes
mo anno, a 7 ele outubro, tiveram começo os estudos definitivos 
necessarios á construcção . Po1· Lei n. 2\!66 de 26 de agosto 
ainda de 1880, foi o Governo Imperial autorisado a fazer con
cessão gratuita á companhia ele seis 1;-ils. de ·iierras devolutas de 
cada lado da linha em toda a sua extensão. Tendo a presi
dencia da Bahia approvado, por secções, os estudos definitivos 
da estrada no ten·itorio do Est:1do, deu-se principio á construc
ção a 25 de ja neiL·o de 1881 e ao ass:mtamento da linha em 16 de 
maio do mesmo anuo. Em contr acto de 18 de julho, tambem de 
1881, fez o Governo Im perial, nos ter mos da Lei n. 2966 e tfe
ctiya a concessão das terras devolutas, A Lei Pro v. da Bahia, 
n. 226i de 6 de agosto desse mesmo anuo, deu approvação ao 
contracto celebrado a 19 de julho de 1880 pela presidencia, em 
execução á. Lei n. 1946. Por 1'>ec. n. 8324 ele 26 de novembro 
de 1881 fo1•am concedidos a es•trada de conformidade com 
G r egulamento a pprovado polo Dec. n. 556i de 28 de feverl'iro 
de 1874, os fa'Vot'es geraes constantes dos §§ 2, 3, 4, 5 e 6 da 
clausnla 3a do Decr. n. 6995 de 10 de agosto de 1878. A 9 de novem
bro de 1882 inaugut'ou-se o trafego da linha, comprehen-dida 
no ·territorio do Estado da Bahia, com a extensão de 142 k,4~0m 
entr'e Caravellas e a estação de Aymorés, na serra deste 
nome; pelo que despendett o Esta&o com o pagamento de subven
ção kilometrica a importancia de 1.178:000'000. A partir da 
estação de Aymorés até á cidade de Theophüo Q(.ton•i foram já 
estudados 237 kils. de linha, distancia esta do traçado entre os 
dous pontos. Por Acto da presidenciadeMinas de27 do novem
bro elo mesmo anuo, de 1882, ficaram approvados os estudos de
fin itivos de 20 kils. de linha, além da estação de Aymorés, em 
vista do que deu-se começo á r espec·tiva constt•ucção em prin
cipio ele ja nei ro de 1883. A ~3 do mesmo m~z e anuo ol'ganlZou
se na praça do Rio de J a nenw _com o capttal de 12.000 :000$ , 
a Companhia E. F. Bahia e Mmas, para a qual passaram todos 

191- BAH 

o;; on~s e vau tag~ns da_s concessõas fe itas . E;m 23 de janeiro de 
183± ~t.veram approvaçao, pJla [Jt'esid~ nciu. de Mina >, os 3St:ldos 
defintttvos ~3 ma_ts 10 kt,ls. ele 111ha, e, es ta rtdo já concluídos 
os 'LO pl'lmeu·os kds . , ale•n da es&ação ela :\..ymorés, fut·am elles 
a.cce ttos p~ra o fi:m ele s:r a co mpanhia pao-a da imp:>rtancia 
de 90 :000,;. de subveaçao ktlomatt•tca ... Paio cJutracto cele
brado com o gove r110 da Bahia, no fim elo pt·azo do p1·ivile,.io 
(50 annos), passar{~ a estrada com toda:s as sttas depandenc'ias 
ao dominio do Estado, pode ndo a comp.1n.hia i.seatar-se deste 
o nus, se l'estttuir a importartcia t•ecebida pala su-bvenção kilome
t rica com o juro de 6 %». Acha-se conc luído um tncho ele 50 kils. 
adiante ele Aymorés, pelo qne a clirectoria já officiou ao 
governo do Estado de i'rlirtas Geraes, padindo marcar a data para 
sua il1auguração, assim como da t•espectiva es taoão, já cortclLLida 
á margem do rio Mucury, estação que sedonominat·á Nlayl'ink. 
Além da estação acima, espera a directoria poder em breve 
inaugural• uma o:ttra que se denominará Unteú, proxima á 
co lonia elo mesmo nome e distante 91 kilometros de ."..ymorés . 
qs trabalhos pt·oseguem com actividade ; h ave ndo ainda cerca 
de 41) kils. de estudos definitivos, 20 kils . de bra bal hos 
prepat•ativos (derr ..tbada e ele~t ocamento) e 4 kils , do lei lo 
prepat·ado adiante do Urttcú, e muito ma ier seria a ex
tensão a entregar ao tra fego, si não foss em cü•cn1n tancias de 
forç.t maior . Entt'etanto a clirecto1·ia espera que antes do pt•azo 
estipulado no coutt•acto fiq11e concluída e aberta ao trafeo-o toda 
a linha até á cidil.de de Philadelphia. E m vit·tnde do c~nLrato 
ce leb rado com o governo imperial em 11 do março de 1889, 
para o prolongam3u·to c1e Phihdelphia a S . João Ba.ptista de 
tVIinas Novas, autorizado pelo decreto n . 10 . '153 ele 5 de janeiro 
elo mesmo anuo, a clit·ectoria a pt·essou-se em mandar fazer os 
es~ndos necessarios para determinação de seu traçado. estudos 
ess~s que fo ram contrat.tdos com o illnsctraclo en&'enheiro Dr. 
Hermann Schiudler, como tambem os do r econnecimento de 
S. João Baptista, de Mirtas Novas ao rio S . Francisco segundo 
o conctrato au torizado pelo Dec . n. 10 . '154 de 5 de janeiro de 
1889, sendo esses tt·abalhos conclnidos e sujeitos á app t·ovação 
do governo dentro.d'os pt·azoa estipt!lados nos r espectivos con
tr actos . I!>epois de feitos esses estudos, pareceu á clirectoria mais 
convenien te aos intet'esses do norte de Minas Geraes a abertura 
de um novo porto de mat·, por onde se pudesse fazet• as relações 
com o extel'ior e ass im requereu ao gpverno Í!iJderal a concessão 
do~ ramaes a que se referiam os Decs . ns. 10.153 e 10 .154 de 5 
deJa~eiro_ de 1889, para uma nova lit~ha que partindo da cidade 
da Y1ctor1a e passando pela da Nattvidade terminasse na do 
Peçanha (Rjo Doce) , Deferiu o governo essa petição e pelo 
decreto n. 574 de 12 de julho âo corrente a nuo (1890) foi 
cou~eclida a companhia esta nova linha sendo o contracto 
assrgnado em 28 de julho. Esta concessão foi: ampliada pelo 
governo do Estado de J\llinas Geraes, concedendo o prolon
gamento de Peçanha a Philadelphia nos termos do contrato de 
14 de junho do corrente a nuo. Em virtude destas novas con~ 
cessões fica o norte ele Minas dotado de dois portos de mar, 
Caravellas e Yictoria, que assás contribuirão para o seu desen 
volvimento e riqueza, facilitando o commercio directo, com o 
extet•io1·. P ara a companhia vem taes CO!lcessões augmentar 
consideravelmente a r enda, garantindo prospero fllturo, por
quanto verificam-se em uma zona uberrima como notoriamente 
é a que se desenvolve pelo valle do rio Doce e seus principaes 
confluentes; zona apropriada ás diversas culturas e muito pro
curada pelos lavrado t·es . Para accelerar a construcção das 
linhas a directoria já celebrou contrato com o Banco Con
structor do Brazil. O movimen to do trafego dessa esLr ada nos 
annos de 1883 a 1890 foi o seguinte : 

ANNOS RECEITA DES PEZA SALDO DEFICIT 

1883 ........ 353: 242$220 270:010$318 83:331$902 
85: <149$945 i SSL . . ..... ' 89 :932$695 175 :382i;6l0 ····· ······ ·· 1885 .. .. .... 

1886 .... .. .. 150:211$029 121 : 653$899 28:5)'7$130 
1887 ......... 2:18:765$43\! 140:45~495 78 :305$944 
1888 ..... .. . 259 : 007$509 158 : o.i ·oo~ 100:966$500 

De f O de 
junho de 1889 
a. 31 de maio 

128:394$244 de 1890, 308: 925$3~1 180: 531$060 

BAHIA FORMOSA. E' o nome de um pequeno pov. que 
existe na bahia deste nome, no termo de Cang uaretama, na 
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costa do Estado do R. G. do Norte, entre a barra do Guajú e 
a pon·ta da Pipa. Suas casas são quasi todas cober·tas de 
palha . 

BAHIA FORMOSA. Log, do Estado elo Rio de Janeiro, 
no m un. ele Cabo F1·io, cerca de 12 kils. clistan·te dessa cidade . 
~AHIA .GRANDE . Na margem dir. elo Guaporé, oito kils . 

aCima ela ilha das Tres Boccas, e 24 abaixo ela foz da GaleL'a ; 
no Estado de Matto Grosso. 

BAHIA NEGRA. Lagôa elo Estado ele Mat'to Grosso, na 
margem dir. do rio Parail'uay, a 16 kils. abaixo de Coimbra 
e 33 para o interior. Est<t, segundo DugraLy, aos 20° 10' 16" 
Lat. e 58° 17' 21. 11 O de Greenwich; e tem 28 kils. de compri
mento N. S. Nella desail:uam diversas co rixas que Hcam ao O. 
e ao S. da serra de Alouquerque. O canal natural, que com
munica- a com o Paraguay, tem 34 kils . de extensão . Nella 
começa a linha divisaria do Brazil com a Bolivia. O Dr . S. 
ela Fonseca em sua Viagem ao Reelor elo Brazil, T . I , p . 7'12, 
diz : « A com missão braúleira ele li mites, presidida pelo Sr . 
Capitão de mar e guerra AnLonio Claudio Soido, em 1873, de
terminou a posição elo marco boliviano no parallelo 20° 08' 38'' 
e aos 14° 561 22", 38, O. o brazileiro aos 20° 08' 3311 , 37 Lat . , e 
14° 56' 2011 , 43, O. ; e o marco commum, no fundo da bahia, 
em Lat. ele 19° 47' 32" e Long . de 14°~ 56' 451', 60. Em !864, o 
Sr . Barão de Melgaço, mandou-a reconhecer pelo Sr. Capitão 
Francisco Nunes da Cunha, já tendo sido anteriormente exp lo
rada, em 1853 e 1859, pelo CaplLão Page .» E' aantiga Ibitiraty . 
O nome ac·tual deu -o Ricardo Franco em 13 ele julho ele 1.786 ao 
fazer o seu l'econhecimento topographico. 

BAHIANO. Ribeirão do Estado ele San·ta Catharina; per 
tence á bacia do ribeirão elo Salto, aff. do rio elo Braço. 

BAHIANO. Lago do Es·tado do Amazonas, no clist. de Urll
curituba e tet·mo de Silves . 

BAHIA NOVA. Log. elo Estado do E. Santo, nas cabe
ceiL'as do r io Jucú, onde havia um gra!lde quilombo . O 
cidadão André ele Siqueir a Mattos, morador no sertão de 
Santo Agostinho, coadjuvado por uma guerrilha ele 70 homens, 
batett esse quilombo em janeiro de 1843. 

BAHIA RICA. Log. elo Estado ele Ma·tto Grosso, na 
mar gem clir. do rio Cabaçal. Suas terras são propria,s para 
criação de gado vaccum. 

BAHÚ. Bairro do mun. ele S. Bento do Sapucahy-mirim; 
no l!.:, taclo de S. Paulo; com uma esch. publ. de inst. prim. 

BAHÚ. Log. elo Estado de Minas Geraes, na ü·eg . de 
Santa Margal'icla elo mun . ele Mauhuassú. 

BAHÚ. Log. do Estado de Minas Geraes . no mun. de São 
Sebastião do Paraíso. 

BAHÚ. Log. do Estado de Matto Grosso , no mun. da 
Capital; com um importante açude e uma agencia fiscal. 

BAHÚ. Estação no prolongamento ela E. de Ferro de Ba
tm•ité, no kil. 51,2; no Es·tado elo Ceará. Foi cons truída a 
expensas elo major Chrisanto Pi u hei r o ele Almeida e Mello e 
inaugurada a 14 de março ele 1880. 

BAHÚ. Morro elo Estado do Cea1·á, no mun. de Iga·tú 
(Inf. loc). 

BAHÚ. Serra elo Estado do Rio de Janeiro, no mun. ele 
Campos. ( Teixeira de Mello. Campos elos Goytacazes em 
1881) 

BAHÚ . Morro do Estado de S. Paulo, no mun. de Ypo
ranga (In f. loc). 

BAHÚ. Serra do Estado do R. G. elo Sul, no mun. de 
Cacimbinhas . Cria-se ahi gado vaccum. 

BAHÚ. Mon o de .Estado de Minas Ceraes, nas divisas da 
paroclüa ele S. Francisco das Chagas do Monte Santo.· 

BAHÚ. Rio do Estado elo Ceará, aff . . do Pac~:ty ... E' ele 
pequeno curso . Fica entre Reclempção e Pacatuba e é atraves
sado pela E. de F. de Batur iLé. 

BAHÚ. Carrego do Estado elo Rio de Janeiro, banha a 
freg. ela Conceição das Duas Banas e desagua no rio Negro. 

BAHÚ. Carrego elo Estado de Minas Geraes, aff. ela mar
g,em esq; elo rio Santo Antonio, afl'. elo· Somuo, que o é do 
1 aracatu, E' diamantino. 

BAHÚ. Corrego elo Estado ele Minas Geraes, no ·termo ele 
S. Sebastião elo Paraíso. 't{ecebe o Bahusinho. 

BAHÚ. Carrego do Estado de Minas Geraes, banha o 'mun·.' 
de P.our.e Nova e desagua no ribeirão S. Bartholomeu, aff. elo 
rio Casca. 

BAHÚ . R io do Estado de Ma,tto Grosso , aff. ela margem 
esq. elo Cuyab{~ . Ser ve de ·divisa entre as fregs . ele Brotas e 
da Guia .. 

BAHÚ. Lagôa do Estado do Ceará, no muu. ele Igatú . 
BAHÚ-ASSÚ . Monte de mediana altura e pouco saliente, 

na costa do Estado ele S. Paulo entre as praias ele Peruhybe e 
Juréa. P1·ocecle das ramificações ela serra elos ltatins , as 
quaes vão dar ao oceano . Essa palavra significa -sitio do 
grande velho (Fr . l!'. dos Prazeres Maranhão, (Glossa1·io), 
No EsLaclo escreve-se B ahú.-gucbssú. e Ba~bguassú . 

BAHÚ-ASSÚ. Rio elo Estado de S . Paulo, corre no mun. 
de Cananéa ; nasce na serra· de Aririaia e desagtla no mar 
deste ultimo nome. (Azevedo Marques) 

BAHÚ GRANDE. Rio do Estado de Santa Catha1•ina; 
clesagua na margem dir. do rio Luiz Alves, abaixo elo 
Chasqueiro-assú . , 

BAHUL . Monte elevadíssimo do Es·taclo ele Santa Catharina 
Serve de balisa aos uavegan tes. 

BAHÚ PEQUENO . Rio do Estado ele Santa Cathat· ina ;· 
desa15lla na margem clir. elo Luiz Alves , abaixo ela foz elo Bahú 
Grande. 

BAHÚS (Serra elos) . 'l'recho ela gt·ande cordilheira Central 
ou das Divisões, entre as chamadas sanas das Araras e Sel
lacla, mais ou menos na alt llra do pa~·alle lo 18o; no Estado de 
Matto Gr0sso. (Dr. S . ela Fonseca. -:Dwo . au . ) 

BAHÚS. Carrego do Estado de Matto Grosso, aJY. esq. elo 
Sucurihu, galho do Paraná; passa na estrada ele Miranda a 
villa do Rio Verde, entre o Sucul'ihú e o Cabeceira Alta. 

BAHÚS . Por·to n a margem elir . do rio P arauahyba, ~o 
Estado de Goyaz, nos limites do Estado ele Minas. Ha ahi uma 
recebedoria onde se cobram os impos·tos estaduaes da sahida 
do gado, e ou tros. 

BAIACÚ. Pov. elo Estado ela Bahia, no li:eg. ele Vera~ 
Cr uz, termo de Itaparica, com duas eschs . publs. de inst. 
prim. creadas pelas Leis Provs. us. 876 de H de dezembro de 
1861 e 1469 de 6 ele abril ele 1875. 

'BAIACÚ . Bair1;0 e carrego do Estado de Minas Geraes, 
no mun. de Pitanguy. O bairro denomina- se hoje Treze 
ele Maio. 

BAIACÚ. Sena elo Estado da Bahia, no mun. do Bo!Jl 
Conselhn ,(lnf. lo c. ). 

BAI.A:CÚ . Ilha da Capital Federal, na bah>ia do Rio ele 
Janeiro, a O. ela elo Fundão e ao S. ela praia ele S. Bento na 
ilha do Governador. 

BAIACUHY . Pov. no mun . de Ica·tú do Estado do Ma
ranhão. 

BAIÃO. Villa e Inun. elo Esta,do elo Pará, termo da c~m . 
ele Cametá, na margem dir . do T ocan·tins, em cima e quasi nos 
limites orientaes elas al tas barreiras que, com alguns inter
vallos, bol'dam em g1•ande extensão esse lado do rio. O primeit•o 
estabelecimento que deu .origem a essa pov. data de 1694. 
O amigo governaelor do Maranhão e Pará. An·tonio de Albu
querer~e ~oelho ele Ca,rvalho, desejoso de povoar e engra,ndecer 
a capLtama ele Came·ta, de que era donatal'io, concedeu naquelle 
anuo, a um por·tuguez Antonio Baião, uma sesmaria nas terras 
ela sua capitania, sob conclição de construi1· na villa uma casa 
decente . Cumprindo esta clausula, Baião escolheu pau·a assen·to 
ele sua sesmaria o lagar em que hoje está a pov . ·ele seu nome. 
Sob o governo de Fernando da Cos·ta de Athayde e Teive oca
pitão de campo daquelle dist. Manoel CaTlos da Rilva que era 
tambem director elos indios, teve ordem do governador pa~· a 
fundar a;lli um logat·, o que elle ex~~utou . em 30 ele outubro da 
i 769, sob o ti tu lo ele -lagar de Ba~ao - fundando a pov. c0m 
30 índios. Em 1833, aRes. de iO de maio, tomada pela presi
clencia em Conselho, elevou o lagar á ~ategoria de villa com o 
appellido ele villa ele Tocantins s~ndo mst~llada; em 17 de ou
tubro do mesmo anuo. Em vit·tude ela Le1 Pro v. n. 86 de • 30 
de abril de 1841 foi-lhe restituído, com a categoria ele villa, o 
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nome de Baião. Tem duas egrejag, a Matriz, sob a invocação 
de Santo• Antonio, e a do Ro~ario. A pop. ela villa varia, con· 
forme a estação sendo de 200 a 300 habs. no inverno e de 8'J a 
100 -no verão· a do mun. é calculada em 4.000 . O terreno do 
mun. é l"ico ~m madeiras, sobresahinclo a mass;.watiduba, o · a~
. gelim, pau-se·tim, mirap·inima, saboroana e outt·as. A indus~rm 
·agrico1a tem retrograclado muito; cultiva-se, porém, o cacao e 
um pouco de café e mandioca. Exporta grande quanttd~de de 
castanhas, borro.cha e cacáo, Os meios de tt·ansporte sao dons 
vapores que m ensalmente visit.am o porto ela vill a e o de Patos, 
ê um bom numero ele pequenas canoas que percor~·em o b~l.lxo 
Tocantins e seu afl's . O mun., além da paroch1a da vllla , 
comprehende. mais a de S. Pedro ele Alcobaça e as po vs. Mata
·cur:J. e Marisal. T em Agencia do correiO . Sobre suas dtvtsae 
vide entre o\Ltt·as, a Lei Pl'Dv. n. 987 ele 12 ele abril de 1880. 
O St:. Manoel Ba.ena em s11as Informações sobr·e as coms. da 
p1·ov. elo P cwá. ; cit- p. 37, diz: «A villa de Baião, categoriiL 
que lhe foi dada. pela Res . do Conse,lho elo Go,-e rno em sessões 
ele 10 a 17 ele maio ele 1833, está asseritaelit a 49 kils. ela sécle ela 
com. na margem dü·. do Toca ntins, sobre a esplanada ele uma 
alLa b:.wreira que se ele va cerca ele 2.2 metros acima do rio. 
Dá-lhe accesso ingt·eme escada ele madeira ele cento e tantos 
degráos construída na baneira, quasi em frente á matriz . Conta 
poucas ruas e de curta extensão, algumas casas ele construcç:io 
regular, paço municipal, matriz, cemiterio, duas pt·a~.as, nma 
esch. do sexo masculino com 102 alumn os, e outra elo feminino 
com 35 alumnas, commercio pouco impol'tante. Clima saudavel 
no verão· abundante ele pt·ocluctos natut·aes ; excepto a borracha, 
que é mdnos elo que no mun _ ele Camet.á . Nas ierras altas como 
nas chamadas Serras elo Trocará e Pederneiras, e em muitos 
outros pontos, existem grandes florestas dé castanheiros . Ter
r eno geralmente ubenimo, produ~ café, tabaco, a lgodà·), cacáo, 
mandioca , etc.; possue madeiras preciosas, tanto para a mar· 
cenaria como para a construcção civil e naval. T em navegação 
a vapor.» l1'oi creacla com. pelo Dec. n. 226 ele 28 de novembro 
de 1890. 

BAIÃO. Log. no clist. da cidade elo Jardim, no Estado do 
Ceará. 

BAIÃO. Morro na costa do Estado do H .. G. do Norte, a O. 
da pov. de Maracajal'i. Quando se avista é sigrral que o nave
gante tem tl•ansposto o baixio de 'l'bereza Pança. 

BAIÃO. Riacho elo E6tado elo Cear ~t, n o mun . do Pereit•o. 
BAIÃO. Pequeno rio do Estado do R. G. elo Norte, banha 

·O mun. de Caicó e clesagua no rio Piranhas. 
BAIÃO. Rio do Estado ele Goyaz, entre Pyrinopolis e Co

.t•umbá. 
BAIÃO. Lagôa elo Estado do R. G. elo Nor·te, no mun. ele 

'Touros, por detraz ela praia do Maracajaú, 

BAIÃO. S:io assim vulgarmente denominadas, no Estado 
do Parahyb<t do Norte, umas danças, que são acompanhadas 
·ele batidas de ''iola ou guitn,na, e cantarolas. 

BAIBIRI. Nação inelig. do Es tado elo Amazonas, no rio 
Jtn•uá. (Araujo Amazonas). 

BAIBUCUÁ. Nação 1nclig, do Estado elo Amazonas, no rio 
Juruá (Araujo Amazonas). 

BAILIQUE . Parochia elo E stado do Pará, na ilha elo seu 

P
nome. Orago N. S. da Conceição. Foi ct•eacla pela Lei 

rov. n. 1285 ele 13 de dezembro de 1886. · 
BAILIQUE. Ilha na. foz do braço septentt•ional elo l' io 

Amazonas, iH kils. ao 8. do cabo N orbe. 'l'am perto de H kils. 
ele compt·tmento e é habitada por inclios. Deram-lhe os portu
guezes esse nome pelos continuados balan~.os que sofft·em as 
~mbarca~ões que navefl'am P.roxi_mo de suas. costas. 'l'ambem 

denommada Pellltencta. Vtde !lha do BI'2[J!te. 

BAILIQ1JE. Pharol elo Esta elo do Pará, inaugmado em 23 
de março de 1890. o apparelho de luz é eles~ ordem (gi'rante) 
e:x:hibinclo l ampejos ele 30 em 30", illumiuando todo o hol'izonte. 
O plano eleva-se a 18 1/2 met1·os acima elo nível médio das 
lllarés,e a luz é visível na distancia cfe 13 milhas em tempo claro. 
A posição geographica é a seguinte: Lat. 1o 0' 0" N.; Long·. 6° 
45' 2511 O. elo R. de Janeiro ; 40° 55' 45" O. ele Greenwich; 
52o 16' 00" 0, de Pariz. 

BAINHA. Pequeno rio ~o Es_taclo da Bahia,, banb~ o mur~. 
~-e ;Amargosa e desagua no rtbetrao Salgado, afr . do no Jequt
i tça-nlirim (In L loc .). 

me. GllOC1. IJ5 

BAIÕES. Pequéno nucleo de pop. na fre,.. de S. Vicente 
Ferrer ela Formiga; no Estado de Minas Gera~s. 

BAIRRINHO. Log. no mun. de Mogy-mirim do Estado de 
S. Paulo. 

BAIRRINHOS. Riboirã~ do Estado de Minas Geraes. trib . 
do r10 Jaguary. Rega o terrltorw da freg. de S . Sebastião do 
Jaguary. 

BAIRRO ALTO. Pat•ochia do Estado de S. Paulo no mun 
da NatiTic~acle, a 16 kils. ao N. ela cidade elo Parabytinga. 11 ~ 
margem da·. elo 1'10 I'arahybuna, na estrada que de Parahy
buna vai ao alto ela serra de Uba·tuba. Orago N . S. da Con
ceição e d iocese ele S. Paulo. Foi creacla _parochia pela Lei 
Pt·ov . n. 16 de 4 de março ele 1842. Tem 2 .200 habs. Sobre suas 
divisas vide : Leis Provs. n.1ô de 4 ele março ele 1842, n. 8 ele 7 de 
abril ele 1853, n. 21 ele 29 ele abril ele 1854, n. 15 ele 15 de 
março ele 1872. 

BAIRRO ALTO. Pov. elo Estado elo P arabyba elo Norte, na 
com. e termo ela Capital; com uma esch . publ. ele instr. prim. 

BAIRRO:ALTO. Log. dos subtll'bios da cidade ele Hú; no 
Estado ele S . Paulo. 

BAIRRO ALTO . BaitTo ela cidade de Pit·acicaba, no Est.ado 
eleS. Paulo; com uma cadeira ele primeiras lettras. creada 
pela Lei Pro v. n. 71 de 2 ele abril de 1883. · 

BAIRRO ALTO. Pov. do Estado de Minas Geraes , no clist. 
closBagres e mun. elo Cnrve.llo; com umaesch. publ. cleinstr. 
pri m., creaela pela Lei Pro v. n. 2. 568 ele 3 ele j<meit•o ele 1880. 
E' banhado pelo rio elo Peixe. 

BAIRRO ALTO . Ribeirão elo Estado ele S. Paulo, banha o 
mun . ele Bom Successo e clesag-ua no rio Par::mapanema. 

BAIRRO ALTO. Lagôa do Estado ele Minas Geraes, no mun. 
do Curvello . 

BAIRRO DE S. FRANCISCO . Log. do Estado ele S. Paulo , 
na villa ele Sebas·tião; aos 23° <15' Lat. S . e 47o 50' ele Long. 
O . ; em sitio agraclnvel, a cinco kils. E. claquella villa. Foi ahi 
ct·eacla uma freg . pela Lei Prov. n. 13 ele 2 ele abril ele- 1856. 
Limitava-se com a freª' . ele Caragtta·tatuba pelo rio Jt~queriquerê 
e com a de S . Sebasttao pelo rw D. _ Gertrucles. Fot rebaixada 
dessa categoria pela Lei Pt·ov. n. 55 de 5 ele abril ele 1870. 
Nelle existe em ruínas um convento de Franciscanos, ela invo
cação ele N. S . do Amparo e que segundo se diz foi fundado 
por An·tonio Coelho de Abreu em 1659. 

BAITACA. Conecleira no rio Negro, aff. do Iguassú · no 
Estado do Paran~. ' 

BAITAQUINHA. Corredeira no rio Neg.ro, aJl'. do r~uassú · 
no Estado do Paraná. o ' 

BAIXA. Log. do Estado ele Pernam huco, na f reg . de 
Gravatá. 

BAIXA. Ilha do Estado elo Pará, no rio Xingú e m11n. ele 
Souzel (In f. lo c.). 

BAIXADA. 
Santa Luzia e 
(Inf. loc .). 

Carrego elo Estado de Goyaz; banha o mun . de 
desagua na mat·gem esq . elo rio Paracanjuba 

BAIXA DA LAMA. Riacho elo Estado de Pernambuco· 
une- se ao riacho Secco e juntos b!tnham o mun. de Garanhuns: 
D~sagua no Papacacinha, aff. elo Parahyba. 

~AIXA DO CÓCO. Log. no termo de Amarante do Nstado 
do Piauhy. 

BAIXA DO ESTRIBO. Riacho do Estado ele Pernambuco, 
banha o mun . do Bom Conselho e elesagua no l'tiachão . 

BAIXA DO MULUNGÚ. Pov. do Estado ele Pel'!lambuco 
no termo da Victor in. 

BAIXA DO QUIXABÁ. Nome ele um recife situado a lllE'ia 
milha do lagar denominado Quixabá; mt costa elo Estado do · 
R . G . elo Nor·te. E' perigoso. 

BAIXA DOS OITIS. Log . . elo Estado ela Bahia, entre Sitio 
Novo e Snbauma. 

BAIXA DO URUBÚ. Riacho elo Estado de Pernambuco, 
banha o mun. de Boli1 Conselho e clesagua no rio Parahyba 
(lnf. loc.). 

BAIXA FRIA. Log. elo Estado elo Piauhy, na com. de 
Barras. 
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BAIXA GRANDE. Villa e mun . do Estvd'> da Bahia, na 
com. do Camisão, distante 55 a 60 kils. cla aéde da com ., 84 ' 
de Orobó,, 3_6 de .IYion te Alegre e 270 da capital. Orwgo N . S. 
da Conce1çao e diocese archiepiscopal de S. Salv.ador. Foi 
creada pat·ochia pela Lei P~0v. n. 1.1.95 de 26 de. abri.! de !872, 
e el evada a viHa pela Lei Prov. n. 2 502 de 17 de julhG> de 1885. 
T.em 7.000 habs. Por seus limiteB correm os rios Carurú e Ca
plvary e a serra Macnjuba . Sobre suas divisas vide: Lei Pro v. 
n .. 2.108 de 23 de agosto ele 1880. Tem duas eschs . de instr. 
prlru,, urna das quaes creada pela Lei Prov. n. i.856 de 17 de 
setembro cle ·1878. O mun. é ger almente montanhoso e coberto 
de mattas, á excepção do lado orlent~l, ,S!Ue é plano e composto 
de extensos campos propdoa para cnaçao. Tem as serras Ja
tobá, Macujub:1 e os rios Capivary, Pa~hsta, além de. _outr~s. 
Lavoura ele mandioca, café, tabaco, nnlho, arroz e feiJao; cna-

uma esc h. publ. ele inst. prim., creacla pela Lei P1·ov. n. 1. 3\92 
de 4 de maio de 18.74. · 

BAIXIO. Rio da Estado de Pernambuco, aJl'. do S. Francisco 
entre Floresta e 0abrobó. 

BAIXIO DAS BESTAS. Log. clo Estado elo Ceará . E' ahoi, 
escreveu o senador Pompeo, que a serra clo Araripe abate-se 
até o nível do solo e faz o clivortium aqt1an1m enh·e o riacho 
dos Porcos (aEI'. elo Salgado, que ·o ~de ffaguaribe) e o riacho âa 
Erigida, aff. elo S. Francisco. 

BAIXIO. Porto ele embarque no mun . de Araruama do 
Estado do Rio de Janeil·o. 

BAIXO ARARY. Log. elo clist. ela Cachoeira do Estado do 
Pará. 

ção de gado. BAIXO ATERRO. Ribeirão do Estado ele S. Paulo, aff. 
BAIXA GRANDE. Pov . elo Estado elo Ce~r~, no mun. de elo rio Sesmarias, que é ·trih. da margem di r . elo Parahyba. 

Baturité; com uma capella ele N . S. da Conce1çao. ~~~·~)e. entre os muns. de Barreiros e Arêas (Azevedo Mar" 

BAIXA GRANDE. Log. clo Estado elo R. G. do Norte, no BAIXO CAPIVARY. Log . elo Estado ele Santa Catharina, 
mun. de Mossoró. no mun. ele S . José . Por Acto de 15 de maio de 1886 foi alíi 

BAIXA GRANDE. Pov . do Estado de Pe1·nambuco, na creaclo um clist. policial tendo por limites o rio CapivarD.S e a 
com. do Bom Conselho; com um a esch. ele instr .. wim., serracloCapivary. , 
creada pelo ar t. 2° ela Lei Prov , n. 1. 714 de28!de JU ho ele BAIXO DA CRUZ. JBancos situados pol.' 45o NE e á clistam-
i8S2. cia ele seis milhas do morro Alegre, no Estado elo 1\!l'aranhão. 

BAIXA GRANDE. Recife na bahia elo E. Santo, dis_tante Fo1·mam elles um esparcellaclo que tem pouco mais ele quatro 
da costa cerca ele uma milha (\V . Roberts~. E.rn relaçao ao a seis metros de agua no logar maia secco e mais pro..:imo de 
pharol fica no rumo EN E. terra . 
. BAIXA GRANDE. Lagôa do Estado do Piauhy, sei e kils. EAIXO DO INGLEZ. Yide Ba,ixér- Ver.cle. 
a O. da C!. ela de ele Campo Maior. E' piscosa e circulada cle arvo- BAIXO GUAN""U' D. t 1. · 1 d , L' ha e• no 
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redos. Estado de Espírito Santo. 
BAIXA GRANDE. Riacho elo Estado de Pernambuco, BAIXO 

banha O mun . do Bom Conselho e desa,<> ua no Freche iras, aff. JEQUITINHONHA. Vide Cachoerinha do Baixo 
" Jequitinhonha. do rio Parahyba, no logar denominado Barra (In f. loc.). Recebe 

0 Cafuneló, Ladeira Cav.ada e Macuca. BAIXO JUTAHY. D.ist. pol·icial do termo ele Telfé, no Es-
tado do Amazonas. Estende-se ela foz do rio á boca denomiaada 

BAIXA 'GRANDE. COl•rego elo Estado dê Min:JJs Geraes, Buclá (Almanach do Amazona.s. 1884). 
aff. do rio Salinas, no mun. ele Arassuahy. 

d BAIXO MEARIM. Com. de segunda en·tr. do Estado do 
BAIXA LARGA. Log. elo Estado ele Sergipe, no mun. e Maranhão; creacla pela Lei Prov. n. 985 de 20 ele maio de 

I.tabaiana. 1872 e classificada pelo Dec. n. 4.~193 de ,5 de juU10 do 
BAIXA LIMPA. Log. do Estado elo Maranhii:o, nas divisas mesmo a uno . Comprehende o termo ele Mearim e o mu•n. de 

ela Villa ele New-Yo1·k. Arary. 
BAIXÃO . Log . do Estado do Maranhão, no mun. elo Brejo, BAIXO TIMBUHY. Dist. policial da com . elo Cachoeko de 

na estrada dessa cidade á capital, en·tJ·e Capinheiro e F01·- Santa Leop0ldina no Estado do Espü·ito Santo. 
quilha. BAJARA. Caverna ou furna por cima ela serra Grande, no 

BAIXA VERDE. Log. elo Estado elo R. G. elo Norte, no mun. da Granja e Esbatlo do Ceará, Exis·te ahi prata. Vide 
mun. de 1'rahiry. Uba;rwa. 

BAIXA VERDE. Antiga pov. da fr eg . e termo de Flores? BALAIO. Serra cl0 Estado de llfiona:s Ge,raes, no mun. da 
l).O Eg·tado de Pernambuco. Foi ahi creada, p lo art. ~o da L_e1 Podra Br<JJnca. 
Pro v. n. 930 de 2 ele junho de 1870, uma freg. sob a tnyocaçao BALAIO. P aranamirim do Estado do Pará; corre parallel0, 
de N. S. das Dores, que 0 art. li ela mesm~ Let elevou á margem di r. do Amazonas, passa ducces!JLvamep:te por duas 
á categoria ele villa com a denominação ele I'1•turnpho. serras pouco elevadas a elo Juru·ty e a dQ Maracá-uassú, .dis-

.BAIXA VERDE. Serra elo Estado ele Pernambuco, rami- tanta uma da outra 10 'a 12 milhas. A conentc termina no 
iicação da Serra do Ara1·ipe, no mun. do Triumpho. E' ass1m :Amazonas já 'perto e quasi defronte da par te meridional das 
denominada ele uma g1·ancle baixa ctue tem no cimo e onde está ilhas ele Maracá-uassú. 11 Deixando á clir . o rio JLtruty que re-
assente a villa elo 'l'riumpho. trocedia com grancl.e força, cVi'L o Sr. Feneira Penna no seu tra-

BAIXA VERDE~ Riacho do Estado dq Ceará, no mun. do , balho - A Região Occidental ela prov . . elo Pau:á.- segui pelo 
Pereiro. paranaruirim do Balaio, que é pouco ma11s largo elo que aquelle, 

tendo apenas 40 metros ele largura ao principio, mas variando 
BAIXA VERDE. Banco de arêa existen·te defronte ela barra ·depois entre 70 e 100 metros . A sua ve locidade é ao principio 

d'o Picão, no Estado de Pernambuco, a 1.300 metros ela costa. moderada a po.nto el~ dei.xar c1:escer tranquil1amente junto á 
Alguns o denominam Banco elo Ir~g~~t · margem, a soberba Vtctorta Rcqta tão conhecida e adm1racla 

BAIXINHA. Log . no mun. de .Cocló de Estado elo Mara- por suas gigantescas fo lhas em fÓrma ele forno de farinha, que 
por isso tem o nome ele Uapêuassú entre os ~ndigen as e 

nhão. mais adm_irada ainda pelo esplendor cle suas ma~.niliQ.as. flores, 
-BAIXINHA DO ALBERTO. Log. do Ea·tado das Alagoas, onde belhasimas côres se combinam de UJ;n mouo e t:nats 31pra-

no mun. de Maceió. zive!,:t 
BAIXINHA DO MANOEL Cfo.ETANO, ):.og, do Estado de BALAIO. Igarapé do Estado do :('ará, na ilha Marajá e mun. 

Pernambuco, no muu · ele Carnaru. de Bl'eve.a, deaagua uo rio Jà.bur&. 
BAIXINHOS. Recifes situados 1!-a enl r qcla do porto do R, BALANÇA. Pov. elo Eslado do Cear{l.,a. 3.3 kil's. O. da ci· 

G. do Norte e per·to do for'te dos Reis Magos. dada de S. João ele Inhamuns, na sena da Tactnar.a, na ex~rema. 
BAIXIO . Pov. no mun. de Granito elo Estado ele Pernam- do Estado com o do Piauhy. 

b.J.I,co. BALANÇA. Sen~a do Es~ad.o de Pernambuco1 no- mun. cla 
BAIXIO. Arraial elo Estado ela Babia, na freg . de S. Pedro Villa Bella. Dá origem ao rio P1tombeu·a, wif. do l'erra Nova, 

do Aseú da Torre, termo elo Conde, na foz do Inhambupe; com que o é do S. Francisco. 
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BALANÇA. Serra do Estado das Alagoas, no mun. de Cama~ 
ragibe. 

BA.LANÇO. Serra do Estldo de Per.nambuco, no mun. do 
Lim~iro (fnf. loc,). 

BALANÇO . Ponta de t~rra defronte da foz do .ribeirão da 
Lagem, na margem N. do rio Doce, Estado do Espmto Santo. 
E' as~im chamada por qué tinha uma arvore onde os b:>~ocudoe 
balançavam-se atados por um si pó . 

BALÃO. Log. na mun. de Codó do Estado do Maranhão. 

BALAS (Morr•o . àas). Uma elas denominações locaes que 
toma a Sen·a elas W'edeutes n o mun. da For1uiga e Estallo 
.de l\Ii nas Geraes. 

BALAS . Sacco ao SO . ela ilha do Ar vo1·edo, par tencen \e ao 
Estacl,o de Santa Catharina. 

BALAS. Rio do Estaclo da Bahia, aff. da margem esq. do 
·Carahyuas. trib. do Toirão e este do S. F1•ancisco. Recebe o 
JuNma (Planta do P1·olongamcnto ela E. ele 1?. ele~ lJahia ao 
S . li'1·ano isco. Club de Engenharia) . 

BALDEADOR. Log . do Eslad.> do Rio de Janeiro, na freg. 
de S. Lourenço e mun . de Nyterõi; com duas eschs. p:~bls. de 
Üllr. prim . creaclas pelas Leis Provs. ns. 1.301 de 27 de dezem
b.J'O de 1865 e 1393 de 20 de dezembro de 1868. 

BALDIM. Serra do Estado de Minas Geràes. O art. VI da 
Lei Pro v. n . 665 de 27 de abril de 1851 estabelece:1-a como 
limite ela f1·eg . ele Sant'Anna de Trahiras, e o art. V da ele 
n . 1.6iH. de 3 outub1•o ele 1870 como divisa entre Caelhé e Santa 
Luzia. 

BALDUINO . Ilha no braço esq . em que s2 divide o:Ara
.guayt1 ao formar a i lh a do Bananal. 

BALDUM . U ma das estações dtL E. de F. do Natal a Nova 
Cruz; no Estado R . G. elo Not•le . Fica no kil. 5L800m; entra 
as estações do Sapé o Estiva. 

BALDÚM . Rio elo Estado do R. G. do Norte, entre S. José 
ele Mipibú e Goyaniuha , atravessado pelª E. ele F. do Natal a 
Nova Cruz, en tre os tdls. · 5l e 5)!. 

BALÊA . Ilha do Estado do Espirito Santo, no mun. d!,lste 
nome. 

BALÊA . Rio aff. da margem esq. do rio Negro, trib. do 
Iguassú e este do Paraná. 

BA.LÊ A. Arroio trib. do Oceano Atlantico, atravesea a es
trada que do R . (}. do Sul vae a Santa Catharina. 

BALÊA. Grande ped1•a que tem a fórma do cetaceo que 
lhe deu o n ome. Fic.a defronte de uma oulra chamada Q~üba., 
existente na praia de Itacoãtiat•a; no mun. ele Nyterõi. 

BALÊA. Lag!'l exi~~ente n a bat'!'a de SE. ela bDJhi a de Pa
raua g- uú, no Estado do Paraná .. Fica em frente á. fortaleza. 
E' alagada e mui perigosa para quem, entrando do N. lem de 
p,rocura t· a luz dílo fortaleza. 

BALÊA. Praia no mun. de S. Sebastião no Estado de 
S. Paulo. -

BALÊAS. Recifes na entrada ela barra da bahia do E. 
Santo, no Estado deste nome. Ficam en·tre a pontl do 1'ag~no 
e a de Santa Luzia. São separados desta ultima ponta por um 
canal. Estão fora do caminho que os navios devem seguir 
'Para entt·ar no podo e são sempre visíveis. 

. BA;r,EEIRA. Rio do Estado elo M<tra-n\lã~ ; ·desagua no Ita
plcut·u pela margem clir. 

l;l_!\.LSAMO. Morro do Estado de Minas Goraes, no mun. 
de Ponte No•fl>, nos limites da fr eg . de Jequiry. 

BALSAMO. Carrego do Estado de Pernamlluco, banha o 
mun. de Bom Conselho e desagua no rio Parahyba (In f. lof<.) . 

BALSAMO. Riacho que corre pelo mun. de Victoda 
no Estado ela> Alagoas. Desagua no Par<J.hyba e corN igual
menL pelo mun. elo Bom Conselho em Pern<Lmbuco. 

BALSAMO . Rio elo Estado de Minas Geraes, na freg. do 
Garmo do Par&nahyba. Corra reynido COJl! o§. Bento para o 
rio Area do. 

BALSAMO. Cachoeira no rio I tab1poana, que separa o 
Estado elo Rio de Janeil·o do elo E,. Santo. 

BALSAMOS. Log. do Estado de Minas Geraes, na freg. da 
cidade de Itabü·,t . 

BALSA NOVA. ~st-ação da E. de 1<'. entre Curytiba e Lap.!l. 
no Estado do l"arana, a 58.590 kils. de Curybi.ba. 

BALSAS. Parochia do Estado do M"lranhão, no tet"mo de 
Loreto ;_com teuenos uberrtmos . Orago S. Felix e diocese do 
Maranhao. Fo1 creada f reg. pela Lei Pro v. n. 13 de 8 de 
ma10 de 1835. T em duas eschs. publs. de in st . prim . creadas 
pelas Leis Provs. n. 381 ~e .30 ju::ho de 1855 e 780 de H dll 
JUlho de 1866. Sobre suas divJsas VLde art. li das Leis Provs. 
ns. 13 de 8 de maio ele 1835 , 275 ele 21 de outubro de 1.850 
296 de iO de novembro ele 1851 e art. i1 da de n. 1.255 de "9 d~ 
maio de 1882. Foi inco t·poradu. ao m un. de Loreto pela Lei 
Prov. n . 1.033 de 24julho de f873. , 

BALSAS. Ilha do rio:Parnahyba, elel't•onte ela foz do rio do 
seu nome . 

BALSAS. Rio do Estado do Maranhão; nasce na serra de 
Taguatinga, ao N. e desagtta no Parnahybn, formando o que 
vulgarmente denomina- se Forquilha dp Balsas cerc.a de 36,0 
kHs. ahai~o da V!lla !ifovl!-. El' o mais. importante 'dos confs. de 
Pat·nahyba. Os r1?s Bals1!1ha~, Peu1tente e Verde o engrossam 
pela dn·.; o Angical, Ru:cbao do Coelho, e rios Maca-pá e 
Ne,~es pela esq. A navegaçao desse rio é .quas i impossiv~l -n-o 
verao pela grande quant1dade de cachoell'as e ilhas que a va~ 
sante deix:a a descoberto e pela velocidade da corrente no3 
estreitos canaes que sepa ram estas ilua·s das margens do rio; 
no inverno, p~ré-m, o volume de aguas augmenta e a navega
ção tor na-se regular na extensão de HO kils.. pelo elesappareci
meulo daquelles obslaculos. Encontra-se neste rio o poraquê 
ou gymnot1~s clectl'iotiS de Linnéo. <( Pretendi n~tvegal-o em 
se tembro de 1815, diz o capitão Paula Ribeiro, embarcando-m" 
em uma dell as (balsas ou jangadas), qtle mesmo construi no 
porto de Agua Bt·anca; mas em dous dia~ e meio de via,ge171 
ape!J.as pude correr para baixo a té o da Varginba, e m qm de
sembarquei, o curto espaço de 12 leguas. Esbive tl'es vezes ala
gado; passei 40 cachoeiras e outras tantas ilhas, de que elle é 
abundante, mais perigosas do ·que aquellas pela violencia das 
correntes nos apertados caminhos que e llas lhes deixam em·ba
raçados por mui las a rvores, que d a terra firme ou das mesmas 
ilhas sa debruçam quasi ao lume d'agua "·Além elos tribs. 
acima citados recebe o Gado Bravo, Cocal, Cacnoeira, Maravi 
lha, 0 In~oect0r do Thesouro Provincial do Maranhão Allltonio 
Emiliano ae A'lmeiela Braga, diz em seu Relat. apresentado em 
9 de dezembro d!l i88! ao P1·esidente do Maranhão. o s~guinte: 
« Tem no rio Balsas as cachoeiras do Caleugo, Pistola, Vi
ctoria a Pontal, todas de pedras soltas portao to, de facil de· 
sobstrucção e as ilhas seguintes : Batat~ira, Tucum, Pauta da 
Serra, Salobro, Vamos Vendo, Can~o Alegre, Game!ei.ra, Riacho 
Grande, Saoco, Piau, Sacco do Inferno, Canto, Gado Bravo, 
Cobiça e outros. . . A clesobstrucção do rio Balsas é de gra-nde 
vantagem, não só porque facilita o transporte e torna -mais 
baratas as mercadorias remettidas para o aHu sertão, como 
por exemplo o sal commum, qua na Carolina se vende por preço 
fabuloso, mas tambem porque attrahe para os mer cados d!)s-te 
Es tado os nossos generos, como couros de hoi e de veado, oleo 
de copahyba, pennas de ema, e outros productos importantes do 
Maranhão e Goyaz, que -rão para o Pará pelo rio Tocaglins 
com uma viagem difficilima, tornando-se carissimos os !§B,tler_Q..s 
que os negoc iantes recebem em per.muta na praça do Pará, 
·devido ás excessivas despezas que se fazem com o l.ra nsport~ 
mais difficil na subida do rio; o que não se daria ~e proporcio.
n asse mos ao commerclo do sertão meios de coudttcÇão facil p'!!'a 
os nossos centros comm~r~iaes... Faz-se, portanto, 'indispen
savel que 9 g.werno deste Estado aproveite sem demora o ser
viço fei to no Parnahyba, levando a desobs t1·ucção ao r1~ Bahas, 
que otferece faci<l communicação commerc ial a o noss0 lnter·J._.or, 
fazendo -se a remessa das mercadorias pelo Parnahyba, pa.rllado 
directamente da capital, ou pela cidade de Caxias que d1sia dá 
lagoas de Therezina, donde os vapore~ da Campanha ~o 
Piauho/ poder1am leval-as até o pprto de V1lla Nov!J.. "-: 1' Rto 
Bálsas - Com um cur.>o total apprq~ imado ele i20 lego~s .-D.ll 
720 kils . e, pode-se dizer, quasi totalmente descon,hec.1,dg 
esse granel!'! ali, do ·ljÍO P.l}l'O.ahyb,a. I.\lforipações e,xactas 
sobve seus caracte1·es technicos não extstem nem .nos arl" 
chivos puolicos 'do Maranbã·o, nem na Secretaria da Agrl 
c 1l~ura. Na,scendo na Ser1·a. da Mangabe ira, recebe, pOJPO 
mais importantes ail's., os rios Pi.ndahyha, Maca.pá e Neves, 
qtte lodos desagtlam na sua ma:rgem esq . Por informa9õll~ 
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colhidas ele pessoas fidedignas, que o têm descido em balsas ele 
·talos. ele bnrity, _consta prestar- se a navegação a vapor em um 
percurso ele mais de 60 leguas, que tal é a d istancia approxi
madacla Villa ~ova á bana elo Parnahyba. Su:1 largara nesse 
gr ande trecho é ele 35 a 50 metros, sendo pt•ofunclo ele seis a oito 
met1·os nos estirões, onde não ba seccos ou rc~zios nos quaes 
actualme11'te no verão ilcam apenas 30 centímetros de agua. 
Esses razios são occasionados j(t pela subdivisão do canal, já pala 
enorme alargamento elo leito. Os pontos em que esse grande 
trecho apresenta obstaculos á navegaç_ão poc' _vapores apro
pri:J.elos s iLo os que den om10:am: Correclen·a ela V 1etor1a, Co~re 
deira elo Pontal e Gorrede1ra da P1stola, elas quaes a ult1ma 
parece-me de mais importancia pot• !;Iavet• pedras no ~eio ~o 
canal. Todos os outros obstaculos sao seccos ou razws cuJa 
di!Iiculdade consistil'ií. em supprir maior abunelancia de a.gua 
ao canal preferido, ou estreitando o leito em certa extensão ou 
fechando os braços por onde perde-se a quantidade necessaria ao 
re n· imen conveniente . São mais nu!llerosos elo que as OOl'l·ecleiras 
es~es pontos de pouca profuncliclacle, e são conhecidos com os 
nomes ele: Corôa elo Farinheiro , Ilha do Gado Bt·avo, Barra 
da Tapira, Ilha ela Cobiça, Barra do Tigre, Tres Ilhas , Ilha 
Grande, Coroa ela Cobiça. Ilha da Batateira, Ilha elo Tucum, 
. Ponta ela Serra, Ilha do CáJengo, Ilha do Solobt·o, Ca11to Alegl'e, 
Gameleira, Riacho Grande, Sacco, Piau é Corôa elo Canto. São , 
ao toclo, 20 pontos ele pouca proftmcliclade no verão, e desses 
nmitos, tal vez dois terços, são facilmenle melhoraveis segundo 
info1·mou-nos o illustre Major Antonio Emiliano de Almeida 
Brao-a Inspector do Thesouro do Maranhão que, em 188<!, desceu 
ela VÜla Nova do Balsas até o Amaraute no Parná.hyba. 
Sendo a extensão de Villa Nova á bana do Balsas no Parna
hyba 60 leguas ou 360kils ., e 23 os pontos que precisam ele 
melhoramentos, cabe apenas seis desses pon·tos a cada trecho ele 
100 kils.; e si ·tomar-se 5 :000;;i para lermo médio da c\espeza 
a fazer em cada ponto, caberá 30:000$ a cada um lrecho ele 
100 kils . ; e como são ao ·todo 23 pontos, a despeza total a efl'e
ctuar- se provavelmenté com o melhoramento do mais impor
tante confl. do Parnahyba, será ele 115 : 000~. Sem haYeL' exage
ra~ã:o ou optimismo, parece que nada ha mai~ economico para 
lerritorios produc~i vos e pouco povoados, como a navegação 
a vapor, precursora cert<1 e segura do trafego po1· via ferrea . 
Esta, na mesma extensão, exigida no mínimo; 9.000:000$, 

· calculado o kil. · a 25:000;3. A confrontação das duas vias bem 
mostra, pela enorme ditferença de seus custos respectivos, a· 
excellencia ela via ferrea como meio de transporte . Mas, em
quanto o despovoamento dessa r egião e sua acttlal pobreza ele~ 
viela a cansas mul'tiplas, gue não vem á pello esplanar, não 
permittem aspirar ao melhor, m ais commodo El mais rapiclo 
meio ele transporte, qual é a locomotiva; conten temo-nos com 
a navegação a vapor, que será um progresso relativamente 
granele aos actuaes meios ele transporte a que se veem fo1·çados 
a l'ecorrer os habs. pobres ele uma região rica. A expo_rtação 
de couros e cer·eaes que é sua princi[)D.l pt·oclucção, é feita em 
largas balsas ele talos de burHy, embarcações pesadas, toscas, 
qua.drangulal·es, levadas pelo fio da agua e seni elirecção certa. 
Entre essa navegação e a navegaçã:o a vapor ha cer~amente 
maior distancia. elo que entre esta e a vüt ferrea (Benjn.min 
Franklin., Eng. R eiJ . de Engenharla). 

BALSAS . Pequeno rio elo Estado do Maranhão, aff. do 
Grajahú. 

BALSAS. Rio do Estado de Goyaz, nasce no mun . ela Nati
vidade, atravessa o elo Porto Nacional e clesagua no rio do 
Somno pela margem mel'idional. 

BALSAS. Dá-SEl esse nome no Brazil a embarcações que 
navegam pelos rios . São for~1;aclas pot· nma especie ele j an
gaclas, governadas pot· varas compridas . Vide Jan[!adcú. 

BA.LSEIRO. Riacho do Estado do Maranhão, nasce no 
mun . ele Pastos Bons e junta-se com ·o riacho Col'l'ente, que 
desagua no rio Itapicurú. Tem margens fe1·teis c muito po
voadas . 

BALSEMÃO. Nome daclo pelo governador Luiz Pinto 6. 
pov . fundada em 1768 no salto elo Girau, no rio Madeira, 
po1· setl antecessor João Pedro ela Camara, com os indios Pamás, 
Já abi alcleados em 1765 pelo primeiro C_apitão-general Rolim 
de Mom·a . Balsemã:o era o nome da terra e solar ele Luiz Pin·to, 
em Portugal. 
·d BALSINHAS . Rio elo Estado elo Maranhão; nasce na serra 
·E? Penttent~ ~-entra no rio elas Balsas., alf. do Parnahyba. 

esta a opmmo do Sr. J. i'-'[ . p. de Alencastro e elos o r-

gan}saelores da Ccwtc~ Ge?·c~l. do I mperio . O S1·. Cesar M:a1:ques, 
po1·em, ehz desaguar esse rw no Parnabyha entre as situações 
denominadas Olhos cl' Agua e T a.boca . Na resposta. dada ao 
Quest. da Bibl. Nac. pela Camara Municipn.l ele Loreto, é metl
cionado esse l'io como tendo origem na serra da Limpeza e fóz: 
no Balsas pela margem dir. 

BALTHAZAR. Log. elo Es Lado elo Ceará, no mun. do 
Pereit·o . 

BALTHAZAR. Log . elo EsLado ele Pernambuco, no t~rmo 
de Tacaratú, 

BALTHAZAR. Uma elas estações ela E . F. de Santo An
tonio de Paelna, no Estaelo elo Rio de Janeiro, entr e as estações 
denominadas Funil e Paelua. Agencia elo cot•reio . Fica na 
freg. ele Santo Antonio de Paeltta, no kil. 68.525. 

BALTHAZAR. Mot'l'o elo Estado de San·ta Cath arina, ao 
N . cln. fr eg . de Santo Amaro, nas pro;ümidacles elos morr os de
nominados P agará e Taquara. 

B ALTHAZAR . Pequeno rio elo Estado do Ceará; 1·ega O' 
termode S . Matheus c desagua no J ag uaribe. 

B A.LTHAZAR . Rio elo Estado elo Par aná, aff. do Cachoeira, 
que o é ela bahia ele Paranaguá • 

BAMBA. Ilha no baixo S . Francisco, proxima ela cidade 
elo Penedo. Fica en·tre a ponta do Ar acaré e o po1··to ele 
Piranhas . 

BAMBA. Serro elo Estado do P a t•á, na m argem esq . elo 
Nhamundá, all.'. do Amazonas. E sse serro fórma com outros, 
que lhe ficam proximos, varias enseadas . JG' coberto ele vi
gorosa vegetação. 

BAMBA. Ser ra elo Estado de Sergipe; é uma elas do grupo 
elos Pa.lmat·es; está collocada entre a cidade do Lagarto e a 
ele Simão Dias, e é cobet·ta ele ma·ttas proprias para plantação 
(In f. lo c .) . , 

BAM-BAM. Log. elo Estado de S. Paulo, no mun . do 
E. Santo ela Bôa Vista, nn. serra, a 13 kils. ao N. E . ela villa, 
Existe ahi uma arvore curiosa , conhecida pela denominação 
ele carapucuba, cujos galhos siio dispostos de m0clo a formar com 
o tronco uma cruz perfeitissima. Mede cerca de qua·tt·o met1•os 
de a ltura e com razão ·tem attt•ahiclo a curiosidade dos viajantes. 
Essa at•vot·e acha- se collocadii. no meio da floresta e está 
cercacltt ele outras arvor·es iguaes, porém menores, 9_1.1e teem a 
mesma configuração (A Prov. de S. Pat~lo. 1888, p. 367 .) 

BAMBUHY. Cidade e mun . elo Est•1.clo ele Minas-Get•aes, 
ex-parochil' do mun. da Formiga, na com . elo seu nome, IH~ 
margem clir. elo rio Bambuhy, em lagar baixo. « Abai.:o do 
art'aial, diz Cunha Mattos, ex iste um bt·ejo, em que ba un1 
valente e tão copioso olho cl'agua qtte repelle qualquer corpo 
meclianamente pesado c1ue lhe lançam dentro. Em uma pe
quen<1 chapada ele barro vermelho, além elo brejo sobreelito, 
existe um poço, c1ue dizem ser natttral e muiLo pt·ofunclo; ·tem 
agua na distancia ele tres braças abaixo elo nível ela chapada, 
mas dizem qtte em tempo de chuva extravasa .. • Contaram-me 

. que em uma l agôa distante meia legtta elo ar1·aial, exi13te uma 
immensa pedt•a insulada, na qual se formou pela na·tureza uma 
gruta semelha nte a um templo». Orago Sant' Anna e diocese 
de Marianua. Foi creacla parochia pe lo Alva rá de 23 ele 
:janeiro de 1816, eleva.cla á categorm ele villa pelo art . I da 
Lei Prov. n. 2.785 ele 22 de se·tembt·o ele 188 1 e á ele cidade pelo 
art. I ela de .n . _3.387ele 10 ele julho de 1886. Os ha bs . empre
gn.m- se na cl'laçao de 15aclo . Tem duas eschs . publs . de ins·t . 
pri m., creaclas pelas Leis frovs. ns. 379 de 9 de ou tubro de 
1848 e 1.924 de 19 de julho de 1872. Agencitl. elo correio . O mun., 
além ela parochia cl[l; cidade, comprehencle mais a ele S. Roque. 
Sobre suas divisas vide : Lei Prov. n. 1 .584 de 22 ele julho ele 
1868 ; art. V da ele n. 1890 ele 15 ele julho de 1872; art. III da 
de n. 2.001 de 14 de novembro ele 1873; art . IV da de n. 2.938 
ele 23 ele se tembro de 1882; n . 3.139 de 18 ele outubro ele 1883. 
Foi desmembl'ada da com . elo Rio Gt•n.ncle e incorporada á 
do Piumhy pala Lei P 1·ov . n. 3.122 ele 18 ele outubro ele 1883. 
Seu mun. foi ins tallaelo a i7 ele janeiro de 1885 . F o~ classi
ilcacla com. elo pt·imeira enlr. por A c to ele 22 ele :ievereiL·o 
ele 1892. 

BAMBUHY. H.ibeirão elo Estado elo Rio ele Janeiro, IJanha 
o ·territorio da freg. ela Nn.ti v idade do Car angola e clesagua no 
rio Muriahé pela margem esq. 

BAMBUHY . Rio elo Est~tclo ele_ Minas Geraes ; nasce na 
ex:tren1iclade oriental ela serra PaL'lcla, l'ega o mun. elo seu 
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nome e 44 kils. abaixo ela cidn.de entrn. no rio S . Francisco peln. 
m<JJrgem esq. SBu cnrso é ele 130 kils .; é to r tuoso e obs~miclo . 
Recebe o ribeirão Perdição e o cot"rego elas Posses. Sua fóz 
d~qta 51.2 kils. da nascente elo rio S . F t•ancisco . 

BAMBUHY. Canal n. quê vul o-armente dá-se o nome de rio, 
e que une a lagôa de Mn.t•icá a de Cururupina, no Estado do 
Rio de Janeiro, 

BAMBURRAL. Pov . do Estado de Minas Geraes , na fr eg· . 
de Jaboticatubas. 

BAMBURRAL. Ilha do Estado da Bahia, no rio S . Fran
cisco, acima de Chique- Chiqne e proxima das ilhas Icatú, 
Chupa e Si pó. Hal fe lcl, no aetl Rel . escreve Bom burra!. 

· BAMBÚS. Estação da E. de F. de Rezende a Arêas no 
Es tado do Rio de Janeiro, entre Estalo e Formoso no kil. 24. 

BAMBÚS. Log. no mun . ela Barra Mansa no Estado do 
Rio de Janeil'o. Annualmente , em novembl"o, ha ahi uma lesLa 
da San ta Cruz. 

BANABUIHÉ on BANABUYÉ. Pov. do Estado do Para
hyba do Norte, no termo do Alagoa Nova, com u ma esch . pubJ. 
ele 1nst. pr tm ., creacla pela Lei P rov . n. 339 ele 27 de novem
bro ele 1S69 . Ahi nasce o Riachão, que, depois de separ ar o 
·mun. de Alagôa Nova elo ele Arêa, vae desaguar no Maman
guape . Fica a 12 kils . ao NO. de Alagàa Nova. Poss ue uma 
feint concorrida e umv. capella. 

BANABUIHÚ . R io elo Estado do Cearú.; mtsce na se rra 
ele Sa1lta Rita , em Mada Pereira; recebe diversos afl's. , entre 
os quaes o Livramento, o Quixeramobim, o A1·oeir a , Mombaça, 
Flamengo e o SiLi:í. ou Satià, e la nça-se no rio J <tguaribe perto 
dtt pov . do Limoeit•o, 30 kils. d ista nte ela cidade ele S. Bet•
narclo . Tem communicação com a l agôa ela Philippa. Essa 
palavr<t, segumlo Martius, é corruptela ele panamby, borboleta 
e hú, agu~ . Encon·tra- se lambem escrip·to BMwbnyú. 

BANABUIHÚ. R io do Estado de Min as Ger <tes ; desagua 
na margem dit· . elo Paracatú, pro:s:imo elas cachoeiras. 

BANANAL . Cidade e mun. elo Es~aclo ele S . Paulo. sécle 
da com . elo seu nome, á margem dir. elo rio Bananal, ao N. 
ela capital elo Estado. Confina com os n1uns. de Barra Mansa, 
S. João Marcos, R io Claro , Rezonde e Angra dos Reis, 
no Estado elo Rio ele Janeiro. Não poss ue monte a lgum nota
vel a lém da serra que o separa do mun. ele Angra dos Reis , 
em ·toda a ex·tensão des·te mun. a O., a qual toma diversos 
nomes segtlndo as estradas que a atravessam ou pontos a que 
se dirigem, e assim, sendo a mesma e unica serra, é conhe
cida pel~s denominações de serra elo Ramos, elo Al'iró, do Re
tiro, ela Carioca e elo Pouso Secco. Possue um theatro, Santa 
Casa de Miscricorclia, egrejas do Rosario e Bàa-Morte e um 
bom eclificio, onde funccionam a Camara Municipal e o Jury, 
T em quatro eschs. publs. ele inst. prim.; duas situadas na 
cidade e duas nos bairl'os do Capitão-Múr e elo Rancho Grande. 
Agencia elo correio. A cidade elo Bana nal tem ido em constante 
progresso, devido á fertilidade ele suas terras e á pequena 
chstanc1a em que se acha elos portos mari Limos, a que leva seus 
productos . Tendo sido fundada en tre os armos ele 1783 e 1785, 
foi elevada a l:reg. pelo Alvará ele 26 ele janei ro de 1811, cuja 
capella, então em começo, sob a invocação do Senhor Bom 
Jesus do Li vramento, ficou sendo <t Matriz com o mesmo orago. 
A !'L"eg . que perteucia á villa de Lorena, pela creaçi'Lo ela villa 
de Areas lhe foi a nnexacla até que pelo Dec. ele 10 ele julho 
de 1832 foi elevacht a villa, em cnja categoria foi installada em 
1 ~ ele março elo anuo seguinte, Crescendo em pop , e riqueza 
fo1, peh\ Lei P1·ov. n. 17 de 3 de abril ele 1849, elevada <t cidade, 
dando-se a sua inslallação no dia 7 de s~tembro do mesmo anuo. 
A;cll.a- se Ji_g~.da á capital do Estado pela es ~mda que dessa 
CLçlade_ d1r1g:e -se ao Rio de Janeiro e sel-o-ha a Barra i'.Ians<t 
pela hnha 1errea deste nome . O mun. a lém ela 1~a rochia ela 
cidade, cornprehende mais o cura to de S~n to Atltotüo elo Alam
bary. A pop. ela cidade é calculada em 15.000 habs. Sua . 
principal proclucção é o café, empregimdo-3e tambem os habs. 
no cu1tivo ele outros generos ele primeira necessidade. E' com, 
de segunda entr. e areada pela Lei Prov. n. 16 de 30 de março de 
1858 e classificada pelos Decs. n. 2.187 de 5 de junho de 1853 e 
4.890 de 14 ele fevere iro ele 1872 . Comprehende o Termo do seu 
nou<e (Dec. n. 233 de 23 de outubro de 1842). Entt·e as estradas 
que a ligam a diversos po~los dos E~ tados de S. Paulo e Rio de 
J a neiro notam-se as que vao a Barreiros, Barra Mansa, Rezende 
e Areas.' O mun. é regado pelos rios Pirapetinga, Pira cema, Tres 
Banas, Turvo, R esgate, Manso , Gloria, Divisa, Doce, Agua 

Comprida,, Carioca, Alambary, Capitão-llfór , Cachoeiritlha e 
o:üros. O Sr. Azev?cloMarques, em seus Apontamentos da Provin· 
c~adeS. Pa:tlo, ch z_: «Em1783 João Barbosa ele Camargo e sua 
mulhet• _Mal'la R tb_e1ro ele Jesus fundaram a primei ra Capella 
que al h houve decl!cacla ao Senho1· Bum Jesus elo Livramento, 
dotando-a, por escrtp tu1·a de 10 de fevereiro de 1785 com meia 
legua de ten·a em quadr a para pa1rimonio : dahi clat~ a ori"'em 
da pov., que só n o principio do presente secillo começou a de~en
volvet·- ae pelos esf01•çns ele An·tonio Bat·bosn. ela Silva e outros 
descendentes claquelles instituidores, que ahi compr ando um<J. 
porção de terra foram cedendo as necessarias para edillcações. 
Foi André Lopes, cunhado de Barbosa, quem fo rneceu o te rreno 
para ouiracapella sobre a mesma invocação, a qual sel've hoje de 
matriz" · Existe nesse muiL umn. im por tante gruta, que é n.ssim 
descripta em carta dirigida ao Dr. Ferreira ele At·aujo (Ga.zcta ele; 
Noticias de 5 e 7 ele outubro ele 1887 us. 278 e 280). «E' no mun. 
do Bananal ele S. Paulo, cura to de Santo An tonio elo Alambary, 
bairo do Ca piti1o- Mó1·, e em t erras do Tenente.cor onel José Ramos 
da Sibra Sob1•inho, que encontt·a - se a famosa gruta. E é n a 
J.{àtta dt~ _q,~scata, entre flores ta virgem, pt·o·tegicht por um cipoaL 
ser.ula l' , l'I .JO e musculoso, que a 200 metros acima do nivel do 
rio Capitão -11!lór, e p or uma subida de 80 •{0 , ella abre- se entre 
seixos collossaes, de face par« o Oriente . Descobl'iu·a, vae quasi 
para clous annos , um pobre caçador deste sitio, ele nome 
Francisco Benedicto Ribei ro, acompanhado por seu filho Bene
dicto Francisco R ibeiro, e morador em terras de Manoel A.ffonso 
de Carvalho. A oste fac to eleve cta·r-se toda a imporLancia, 
porque algm1s meros explorado 1•es vão já fazendo circular 
cabet· -lhes a gloria ela descoberta, que ele direito e ele facto 
pertence ao caçador Chico Ribcú·o (como vulgarmente o tratam), 
o que é testifi cado por muitos, e entre estes pelo velho e honra do 
Capitão Faustino José Corr êa, afazendaclo e mor ador a lli , ha 
pe1· to ele 30 annos . Foi, pois, o velbo caçador Chico R ibeiro 
quem , n a procura elo ca1·eiro alimento, e acompanhado pot· seu 
1ilbo Benedicto, entocoLt uma paca na formosa gru ttt, em qu e, 
entre grandes ·diJnculdades, elle foi o primeil·o a penetra1·. 
Pene trando, e depar ando -se-lhe larga e escura cavidade, ser
viu- se de um phosphoro para orientar- se, e ele um em um 
co nsumiu u ma caixa inteira, a unica de que dispunha, j{t 
deslem bl'ado ela paca, e v. penas absorto e extatico ante as 
manigficencias de que o acaso fizera-o primeira testemu nha 
entr e os h omens, Chico Ribeiro, que é analphabeto, ao r egressar·, 
de.n-se presstt em referir sua de.'lco berta, ao capitão Faust ino 
Correia, e, no aug-e ele s tta estupefacção, sem saber dizer que vira 
uma maravilha da na·tureza ou uma g-rande obra de Deus, 
disse que clescob>"Ú"Ct tt>?Ub ig>·eja ! . . . Fallemos da g ruta. A 
beira dessa machina colossa l presente- se que um es·tranho e 
ex·traor dinario espectaculo vae começar. No portico, qtte moda 
cinco me tros ele fundo sobre 1m,5 da alto e outro tanto ele l a rgo, 
vê-se ao fundo, onde o escuro começa, pr ojectar- se ela ptwecle 
direita,' ele um ama lgama ele calcareo a êle g ranito, a cabeça de 
nm eleph ante com pe ndente Lromba : é o po>"tÍc9 do elcphante. 
Transposto esse po1•tico, e illuminado esse vasto subterraneo, 
encontra-se á ésq . elo immenso palacio um vasto salão de 
20 mett•os ele fundo sobre 10 metros de l a rgo e cinco clé altura, 
abobadado, suspenso sobre grossas paredes ele dous ele largura,
cle linhas inegulares e com algumas stal ac~ites pendentes e 
esparsas. Nesse salão, duas crea ções lll'incipaes ferem a intel
l igente attenção do visitante : uma curiosa stalag·mite ele um 
metl'o de altura, que irrempe ele um enorme seixo, com as 
fót·mas be 1u delineadas de um extraol'din ario cam eleão, avan
çando obliquamente a meio corpo para galga t· outro seixo 
que lhe está anteposto; a na pa1,:ede clit·. encravado, um mcho 
perfeito , prompto a receber a imagem vene t' ancla. E' a Fw·na 
do cameleão ou a S ctlrn do nicho. Na recta ela entl'acla, rasga-se 
um enorme salão de 50 metros de fnndo IJOr 12 me tros de largo, 
e seis metros de alto, de tecto ora a bobadado, or<\ plano, com 
enol'mes fendas que se continuam e se apr ofundam pelas 
!?arecles, com vas·tos taboleüos ele perlra carcom tcla, mas sem 
ho-ura alguma saliente que possa crear design~.ção espec1~l bem 
ju'stifi.cada . A tte!!clendo-se, porém , ás r epetidas e:wu rsoes q tte 
'á gruta tem feito, e ao caminh o com que a esta dotando_ o 
Sr . ba t·ão de Ribe it·o Barbosa, ficou de se u nome esse salao 
denominado - Sala do barão Ribeiro Barboscb. Este l argo 
espaço é delimitado a o fundo por basta rêcle de stalactites 
e por uma espessa cercadura de stalagmites cha tas e larg·as, 
formando-se assim ouko com partimento, mais elevado que 
o primeiro por um metro , tendo 20 metros ele fundo sobre seis 
ele la rgo e c1_nco de alto. Destac~~ -se ahi duas creações prin
cipaes: a pnmetra, menor, é de forma de um pedestal ele an\iga 
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e grande esta tua, ~xcavando-se aos poucos, mas não percepti
velmente, peb acçao de um indolente pingo de agu~ que, a mui 
reta1·dados espaços, filtra do tecto; a segunda é um grupo que 
carece de luz e sombra para ser analysado . Collocando-se o 
obs~rvador no ex.lremo esq. da hypothenusa, e fazendo da dir. 
proJeetar-se a luz sobre a massa, terá diante de si a bella visão 
de um homem que, envolto em capa, leva uma mulher bem 
aconchegada ao s :J.b, mas cuja cabeça e tranças se destacam 
emergindo de sob a capa. E'. a Caverna de Plutão, que ahi 
esconde Eurydice raptada a Orphe11. Ainda ao fundo e á dir. 
ha um pequeno c1mpartimen·to, onde pe1Lde uma enorme stala
ctite, banhada de <tgua porejante, de quasi um metro de com
primento sobre dous palmos de largura, cuja face anterior clã 
a fLguca perfeita de u~a grande cabeUeira de cachos. E' a 
Cabellei,·a de Venus . Cammhando depots para a esq. abre -se 
um outro compartimento, obliquamente dirigido para cima, 
afunilado, terminando por uma pequena abertura, pela qual 
passiLmos de rastos, para devassar a crista pedregosa da mon
tanha. E' a Janella' da gruta. Desce-se outra vez por essa ::ul
gusta abertura, e, depois de descer 0ito metros, salta- se uma 
pedra de dous metros c!.e altura para flanqueal-a e passar por 
baixo della. Pene.tra-se então em um outro salão, de cuja paracle 
dir. fot·mada de enormo lasca ele pedra p1·odigioaamente equili
brada, sae a figura bem regnlar de uma colossal tartaruga: 
-E' a Furna da ta ,·ta,·uga. Occorre-me em tempo mencionar, 
·Contigua á F2wna do cameleão ou Sala do nicho, a ex.isbeocia de 
um pequeno compartimento, cujas paredes são cobertas de es
pessa camada de mica bem alva, hurnidas e frias, Jiquescentes 
mesmo. Em attençã.o a gentcleza com que o Capitão l<'austino 
José Correia tem recebido os excurúoni~Las, que, em numero 
já quasi orçando por 2 .000, lhe atravessam terras e can
cellas, prendendo-lhe a att2nção, pedindo-lhe explicações e 
merecendo- lhe obsequios, deu-se de sua esposa o nome a 
esse compartimento, que ficou sendo- A toilette de D . Ida
lina. A F'urna da to.rta•·uga abre para um tt1nnel immenso , 
com galel'ia revestida de cantaria, to.rtuoso, extensiss•imo, 
humido, fl'io, baixo e escorregadi.o . E' o T"Unncl do myste?"i~ . 
Em meio dessa galeria, á dir . ha uma perfeita )Janqueta dé 
aHar, lançada em seis degráos bem regu~ares , conica, a co
meçar por um meLro de larg tn·a . E' o Orato?"io do José 
Ramos. Camin'hando-se ainda por uns 60 metros na e:xLensãa 
desse .tunnel, depara-se á dir. um línde zirnborio, (![e quatro 
metros de altura, de cujas irregulares stalactites, amarelladas 
e fendidas, cabem sem interrupção tres grossas go Ltas da mais 
límpida, da mais leve, da mais cr,ystallina, da majs p ;.tra 
agua . .&:' a Fonte das lagrimas. Esse sitio é de melancolica 
poesia: as paredes são humidas, os seixos são frios; tocan
do- os ou asseut:lnclo-nos sobre e lles, recebemos sensação 
egual á que nos proviria de uns blocos ele gelo . A a·<>ua, 
porém, é o que pôde strppor-sa ma is agradavel. Nunca bebi 
egual, e tt·ottxe commigo uma garrafa ch.eia ele tão snolime 
'liquido. O capüãe FaustLno Corrêa e outros pesaram-na com 
-as aguas leves e batidas da serr a, e verificar<tm que ella 
pesava 50 °/o menos do que estas; nii:o talha o sabão, não 
allera o gosto dos vegetae-; na cocção e ferve bem; não 
apresenta reacções acidas .-Deixando a Fonte elas laar'imas 
e .Proseguindo pelo Tunnel do myste1·i0, cami·nba- se·· sobre 
setxCils rol'ad~~· de ras·tos , por uma rampa limesa, humida, 
ltquescenle, frta e escorregadiça, passando as luzes de mão 
em mão, até pene·trar em outro compartimen•t.o, onde a tem
peratura é mais baixa ainda, e onde fina chuva, filtra ndo-se 
da abobada, r éga de continuo o solo areento. E' o B~1~hei1·o 
das fadas. Dahi por cleau L, difficilimo e penoso é seguir : 
<é preciso col•laL' o peita ao solo, respirar o fl'io humiele ela 
gruta tenebrosa, trajecto cheio de riscos e periculosas pet·ipectas, 
só compensado pelo prazer de devassar os ui Hmos. e mais 
.elevados salões da gru'ta, cavados na crisla alpeslt·e da 
montanha. O cansaço de cince h oras de exploração em posiç,ões 
contrafeitas, a saudade da atmosphera bals fl!mica das matlias e 
dos esplendores da luz, o enervamento pela humidade, os 
pulmões a bafaclos, e o receio de .comprome\ter minha filhinha 
enfraguecicla, cl'iança de oito annos, que nos acompanhara até 
a ulttma posição, tudo isso fez-nos retroceder . Quizemos, 
porém, sentü a verdadeira impressão do seio intimo desse 
vasto paço sub-tetTeo, e mandamos successiv.amenbe apagar 
velas, fachos e candeias. Medenho e horrível.. . Não ha es
cu:Eidão comparavell Pleno 1·eino do -silencio e da mor·te! .. . 
Nao s.e v" um millime·tro deanlie dos olhos; é a c~gueira 

-~bsoluta! . . . . Restabelecidas as luzes prscnramos salur. l'>e 
.a, do funclo 1nexplorado dessa machina enorme, até í~ Cavern,a 

de Plutão, onde some-se m.vstet'iosamente, corre c·.om serena 
P.lacidez o m~l denominado. Rio do esquecimento,. hoje appel
hdado Laonmab do OJ,çaclol'', em hon·ra ao ChiLCO . Rtbeiro, 
que a descobriu. A 15ruta, tambem mal denominada Gruta 
Branca, em . honra a excals:t. Princeza Itnperial Regente 
denomina-se agora Grutp, I sa'Jel. E es ta clenom•inação eleve 
ser acceita, não só porque já temos no Imperio muitas 
outras grutas denominadas B•·anows, como porque ele subs
tancia branca é esta em extremo panperrima. Os mora
dot·es elo logar, os fazendeiros pt·o:s:imos e muitos v-isitan.te.s, 
acceita1~m p1·azenteíros i:!- nova denominação, e assim j á a 
chamam Gruta l sa,be l. A capacidade da gl·uta foi · tambem 
calculada para 2.0)0 pesso ::t.s, e talvez possa mais conter, 1·esol· 
vielo o prob lema do ar necessario. O barão de Ribeiro Bar
bosa, que nel.la chegou a penetrar, em uma ele suas excursões, 
com 51luzea e lres lampeões bel<>a~, .teve occasião ele verificar a 
insufficiencia deasas luzes. Só, pois, um fóco electrico, alimen
tado J:lOl' numerosas e fo~te.s bater ias co] locadas fóra da g rllta, 
poder ta pro.Jectar luz sullic tente para o exame com.pleto e'sa tisfa
ctorio de tão colossal excavação da natureza . E ' cer tamente n 
ma,ior gr uta do Imperio, embo.ra não amai~ bel la. Das amostras 
recelhidas ver i fiea- se a existe ncia ele carbonatos calo arcos., 
mica, felclspatho, qttartzo hyalino, silicatos de potCI!ssa e de 
magnesia, siticato ele soda, p~tassct, limalha ele ,f'e1">"0, oxydo de 
ferro . A entrada ela formidavel m:t.chinit é arreiacla ele li a1nes 
que S3 ennas·tram e pendem , e sombreada ele seculare~ gi
gantes. - Completando a exc ursão pelo dorso ela montanha, 
por sub ida muito mais íngreme e até impraticave], a não ser 
o auxilio das raizes e d0s rijos e enormes cipós, carregando 
eu minha filhinha sobre os hombt·os, guitldamo-nos por uns 
20 metros, para explor ar uma outra gruh superior . Es·ta, 
quando penetrada, deixa senbir sob os pés a sen~açiio e o 
som rouco e meiallico ele q\1em pisa uma abobacl<t metalli ca; 
ella é pouco fu>;~.da, metade fend ida á luz solar e out-ra 
metade ~epulta em teévas com um ftlllclo de 30 meit•os. 
Paredes crystallino-ca,lcar~~s em columoas lisas e j us·ta_pos 
tas. Na parede lale ral cl tret·ta, pela altut·a de tres metros, 
nota-se um pequenJ g.rupo de dous palmos, representando o 
esboço em marmore de uma mnlher s ~ ntada, tendo ao .collo 
um a gorda criança. E ao fundo e rente ao sólo, na es-treita 
passagem ele um palmo, rasga-se a f tt uce hiante de tenebroso 
e insondavel abysmo : e t•eino profunclissimo elas trevas me
donha,s!, .. Uma enorme vara a hi mergulhad<t fluctuou no 
vacuo; e uma pedra a rreme~sada não denunciou sua guéda 
pelo som . rdentica o,bse1·vaçãJ fez tambem o St· . barão Rtb3iro 
Bat·bosa com grande comitiva. Só p:Jclerosissimo fóco electrico 
e a,pparelh os espec iaes poclerã 'l r asga r as trevas medonhas 
desse medo.nho myste1·io! Como lembrança, rem et to a V., meu 
caro cellega, uma ]nq\tena stalactite, a grande CIJ.Sto at:J•a)l· 
cada e uma garrafa da agua apa rada no dia 16 na fonte das 
Lag~·imas. E, para coq1.pletar o qne a respeito d1,1 grttta posso 
dizer-vos nes ta ra,picla nolicia, ccmmttnico-;vos qtte a fé p 0p1,tlar 
já descobriu propriedades m~raculosa~ na agua do Lactimal 
elo caçailor. Assim r efere o ca1~ itão Eugenio de P,aula Ramos, 
que a ftlha ele mn Sr. Iéyé, sofft·enelo hav ia longo tempo de 
nrr:a infiammação dos olhos, com C)l'l'imetl'bo puntlento .e 
for'te adherenc ia palpebral, restabeleceu-se como por enca,nto 
com Cil 1J.SO dessa agua em lavagens . R ·•fere-se tambem outro 
cas0 de rheuma·tismo debellaelo por essa agLta miraculosa. 
E is, meu caro col.Jega e a migo, o que posso referir-vos, 
coordenando os meus apon tamentos. Não é, porém, só da 
gnlt!.L ente c0nvém fallar . O Mor1·o ela Cascetta, minael0 por 
essa macbina estupenda, está, a cavalleiro elo rio GcbJJitão-mÓJ", 
que ahi sorprende e estasia o espec·taclor .com o espectaculo de 
uma linda ca~cata. Não são mais bellas as n ossas .cascatas 
da Tijuca, de Petropolis e ele Friburg·o'. A quéda é dá albura 
de 7Qm pelo menos e em .tres lances ·tendo o médio o mais 
bonito e mais volLtmoso, u ns 35m. Ahi 'são novellos de aÍ.vissima 
esp •.1ma r o1anclo p:Jr entr.e uma nuv,e,m de vapor aquoso. A alta 
rocha, da qua'l se despanha audaciosamente o Capitão-m6r. é 
-ainda banpada por uns tres ftos, quaes argentinas corr~u~es 
fechando o leito da casca·ta. Em baixo, vo lumosos ca1xoes 
de agua despejam- se em cliJJerentes clirecções, embatendo-se as 
aguas, que conem precipites pe lo alv \)o pe~L· egoso, torna-ndo 
o rio sem[ilre encachoeÍira,do . A 20 meLros dtstante da base da 
cascata ha uma i1h!l- verdejan·te e pedregosa, oncl.e fez-se o 
nosso pic-~tic, e onde por duas horas co,ntemplamos sew far
tar.-n0s 0 esplendenle scena~·~o <;la cascata ; sombrea,da pela 
basta floresta que de .toc;los os ladol circumda-a, rl escle a 
base até ao · vertice. O Capitão~mór acha-se agora na maior 
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secca; e, para commoeli dade elos excursionistas, o cavalhei
roso Capitão Faust~no Corrê<• mancloll sobre as pedras lan
çar umas ta boas, forma ndo assim uma pinguelta ele facil 
pass~gem . No tempo el as aguas, que ser á breve, a vacleação 
elo ri o é impraticavel, e fica rá ass im SllSpensa ou véclacla 
a ... v~s i tação ela gl'uta .- Pouco distante desta, e quasi tam
bem á orla do cam inho, depara-se a se"'u11da cascata, de
nominada do F'cHts tino. E' u m pouco J~ais a lta do que a 
antecedente, porém s imples e muito commnm . E' apenas 
uma fita ele agua . Depois, e tambem a peque na dista ncia 
encontra -se a primeira cascata, form ada peJas aguas elo 
Rto do 11!Ioinho. Esta é ta mbem mais alta elo que a do 
Capitão-mó•·, menos bella que es,ta e ma is bonita .q.ue .a do 
Fctust'ino. A quécla é mais volumosa e caprichosa, e ha 
sobre tudo um pequeno trecho em zig-zag, que é ele an-~a 
davel e1ifei to. 86 a Cascata do Capitão-mó•· compensa 'lar
gamente qu ~ lquer incommodo, que por ventura possa causar 
a pequena v1agem n ecessar1 a par a chegar at é lá, l~ já que 
fallo em ~iagem, ~odendo _bem sttcceder qué em V. appa
~~eça um ()la o deseJO ~le atu·ar-se em per~grinação i g nrta, 
V. que J'!' purgotl mtu ~os peccaclos em viagem a Caxambú, 
bom é Inlormar- lhe elo meio pratico de r ealiza i-a . T oma- se 
o Lrem ela Pedro li ás seis horas da manh 5., com passagem 
até á estação de Suo"tt by. Is to elev!J ser Jeito ·em segunda, 
quarta ou sabbaclo, para poder achar em correspoudeucia 
a es trada ele Rezende a Arê.ts, que nos outros dias nii.o 
funccioua . Elm StW'ltby toma- se pois a est rada ele Rezende a 
Arêas, com passagem até ao Establo . Ahi chegando fa lla- se 
por telep hone (no caso ele haver relações ou conhecimento) 
para qualquet· das fazendas, ou elo S1·. Barão elo Bananal 
ou elo Dt·. Roclrigo Pereira Leite. Estes dols cavalbe.iros, elo 
IQ.ai~ fino trato e clia mais esmerada cortezia, coll ocarão ao 
serviço elo amigo woly ou cava !lo. Cumpre notar que a estrilda 
é excel!ente e quasi toda plana. Tomado o troly ou o cavall o 
a pouco menos ele u rna leg11a ele caminho chega-se á faze nd a d~ 
Sr. Barão ele Banana l, ~Ienom inacla do - Novo Des tino - . 
que se deixa á cli1·. prura seguir a es tl'ada ge·ra l. Com pouco 
mais ele uma legua ele caminho chega-se á esplenclicla fazenda 
elo Sr. Dr. H.oclrigo Pereira Leite, denominada ele- São 
Frcmcisco - perfeitamente montada, com t odos es cemmoclos 
ind:ispensaveís e até com opulenta confortabHiclade . Da fa
~e ncla elo Dr. Rodrigo, segue-se pda estrada geral até ao pov. 
ele Alambary, cerca de me>a leg tul. de excellen1e cam inho. 
Ahi toma-se e bait•t•o do Gapi>tão-mór, não só para em casa do 
Sr. Manoel Pinto 1'ot·res comprat· a lgum accessor io de ma
tôlotagem, velas, etc ., como para ahi mesmo tomar o in signe 
prati~o Chico Ramos, que conhece ·todos os segredos ela gru ta 
homem in·telligente e ve1·boso, c.i!ta:dot· ole phrases e pe 11 _: 
aamentos ele poetas, de de.Jicadas maneiras, que ~suj eito á 
gene rosidade do e.x.cursionista) presta-se a servir ele guia e 
tudo mostrar. Po1· ma1s -tres quartos ele legua chega-se á 
fazenda elo Cap i~i.io Faustino Corrêa, Dahi á cascata Capitão
mór é uma pequena viage m de não ma is iO m inutos , mas pelo 
pei0r trecho do caminho e só para cavalleiros ou infa nbes , 
Ha sobl'etudo dous pequenos ponbos em que mesmo para 
cavallo não ha muito fiar, pois um qualquer escorregão do 
quadrupecle pócle mandar o c::\Vall eiro tomat• um choque elo 
agua fri~. , depois de quebrar a cabeça (si não mais) entre as 
pedras elo Capitão-mór. JVI uito folg;uei, meu car o collega, se 
esta notic ia V. julgar digna ele transmittir a seus leitor es, 
tornando assim mais conhec ida a Gruta Isabel; e qwiçá 
chamando a ella excursio nistas da c0l'te . Volto hoje mesmo 
para ~!li nas , Si a l guma c ousa so1rbor ou ouvir, digna de -vossa 
at tençao, vol-o refel'ire-i em outra carta .- -Acleus .- Collega e 
amigo dedicado, J. J. de Car.valho. » 

BANANAL, Parochia elo Estado do Rio de J'a:neiro, na 
com. e termo de .ltaguahy, á margem esq. ele r io Guanclú, 
n:a ex ~1·emidad'e N. da serr a ele It.iguahy, cerca de 39 kilo
metros a E. de S. Joii:o Marcos .. E' ligada á cidade da 
Barra. ~ansa por uma estrada. Seu terútorio occupa uma 
SJ!pediCie ele 2:1:3.94. _ kils .. qs. Orago N. S. ela Conceição e 
chocese de S . Sebastw.o . Fo1 creacla parochia pelo ar b. li ela Lei 
Prov. n. 549 de 30 de a.gosto ele 185'.1! . 'l!'em 4.000 habs. e 
duas eschs. publs . de iust. prim. A:gencia do correio. Sobre 
suas cllivisas. con~uHe-s e a Lei Prov:. n. 398 ele 20 de II\a-io 
d<a 1846 . 
BANA~AL. Log . do Estado do Maranhão, no tet•mo da 

Cha.pad1L. A Portrur~a; cl.e ~ ri~ agosto cl.e 1873. estabelec,eu ahi 
uma Director1a parem! de md10s. . 

_BANANAL. Pov . . do Eslado · elas Alagôas, no mun. de 
VI!Ia. VIçosa, a 18 kils ., com uma ;capella e pequeno com
merciO . 

BANANAL . Pov . do Estado elo Rio ele Janeiro, na f reg. 
de_ N._ S. ela AJu~a de Guapy- mirim e mun . ele Magé, a 
se1s kLls. da. Bar1'e1~a do Sobe ~· bo; com duas capellas, uma no 
pov. com a mvocaçao de Sant Anna, que set•ve de mat r iz e 
o.utra no logar clenommado Frech'J-l. E' ba nhada pelo peque'no 
rto do_ seu nome. A Let p,·ov . n. 1.309 de 2~ de dezembro 
ele 186o remoyeu pal'J. a capella do Bananal a sécla d a fre"'. 
de N . S .. da AJuda do Gua py-m irim. ; d isposição essa que niái's 
tarde, fo1 Tevogacla . A L: i Pro_v. n. 2.805 ele 25 ele a.gosto 
ele i tí81, auto l'IZOu o cl1spend10 ela quantia de 30 :000$, 
com _a construcção ele um templo nessa pov. Agencia do 
correw. 

BANANAL. Log . do Estado do Rio de J-aneir o, no mun. de 
Angra dos Reis, 

BANANAL. Log. elo Estado do Rio ele Janeiro, na pov. da 
Ponta Negt·a e mun. de Maricá . E' rodeado ele serras com fa
zendas ele asssucar e café. 

BANANAL. Log. do Estado do Rio ele Janail·o, no mun. 
de Par aty. 

BANANAL. Log. do Mun. ela Cap ita l Feder al, na freg. de 
Jaca repaguá . 

BANANAL. Baino elo mun. ele Xiririca, do E stado ele São 
Paulo. 

BANANAL . Pov. do Estado de Santa·Ca\harina, no muu. 
ela Lag una. 

BANANAL. «Oito dias de viagem acima ela em.bocaclura elo 
rio I vahy da Pro v. do Paraná estão as rui nas de Villa Rica. 
com o nome de B cmMwl, desmanteLadas pelos paulistas n a 
mesma occasião em que demoliram Cinclad Real, que se 
communicava com ella por um caminho, do qu:tl hoje apenas 
ha indicias» (Ayres iil.e Cazal. Chotog•·, Bras. 2• ed. T. I, 
p. i76.) 

BANANAL. Log . do Estado ele Minas Geraes, sobre o rio elo 
Petxe, no elist. de S . Domingos elo mun. da Gonceição. 

BANANAL . Pov. elo Estado de Minas Ger~es, na freg. do 
Claudio e mun. de Oliveira . 

_BANANAL. Dist. ne te1·mo elo Grão-Mogol: no Estado de 
Mtnas-Gera.es. 

BANANAL . Lng . elo Estado de Matto Gro3so na · margem 
esq. do Cuyabú , pela Lat . de 17o (B. de l\{elgaço .. ) 

BANANAL . Pov . do Esbado de Matto Gl.'osso, na margem 
esq . de ri0 S. Lourenço, peuco abaixo elo AI egre. 

BANANAL. Log. do Estado ela Matto Grosso, n o rio P a
raguay, á ma1·gem clir.,, pouco abai:w elo Atenaclo. (B. de· 
Melgaço.) 

BANANAL. Serra elo Es.taelo elas Alagôa•, entre Villa Vi· 
çosa e Abalai a, e entt•e os 'rios Parangaba, e Pat·ahy iDa, ao SE. 
ela elos Dous Irmão3. 

BANANAL. Se rra elo Estado do Rio de J aneiro. O art. II 
da Lei Prov. n. 369 ele 25 ele ab1·il ele 1846 estabeleceu- a como· 
limite da freg. de N. S. elo Carmo, então pertencente ao 
mun . ele Cantagallo. 

BANANAL. Serra do Estado elo Rio ele J aneiro, no mun. 
de Maricá. E' uma das. denominações que toma a extensa Set'
r an ia .que da Ponta Negra prolonga-se até Itaipli-assú 
(In.f. ioc). 
- BANANAL. Morro. do Estado elo Rio de Ja neiro, na freg. 

ele Guapy-mil'im. 
BANÃNAL. Rami-ficação da; serrania das. Vertentes, pouco 

além lile Bambuhy, no .Estado de l\<Iinaq GePaes. Ess.a .~erra 
fórma com a dos Madeiros e da Prata um grupo que cltv:1cl.a- as. 
aguas do l'io Sambut·~ do qu al é a1f. o San·to An,tonw, das do 
rio Perdiç:i:o, afi'. do B~mbuhy. 

BANANAL. Ser1·a elo Estado ele Min·as Geraes, no mun. de· 
Oliveira. 

BANANAL. Serr,a elo Estado de.M1nas Geraes, no mun. cle
Manliuassú. 



BAN -200 BAN 

BANANAL. Serra do Estado de Goyaz, entre Natividade e 
Palma. 

BANANAL. Ilha ho rio S . Francisco, abaixo de Boa Vista 
e proxima das ilhas ela Missão, Itapicurú, R edo nda, Pintada, 
Velha, Curral, Joaquim Ignacio, etc. (Halfeld.) 

BANANAL. Ilha do Estado de Goyaz, no rio Araguaya. 
E' formada por esse rio que, na altura de 12° 13' , divide-se em 
dous braços, um denominado- br2.ço maior - e outro- braço 
menor-, os quaes tornam a unir-se aos go 30' . Foi descoberta 
em 1773 ou 1775, dnrar1te o governo de Sobral e Carvalho, qne 
ali i mandou fundar uma pov. a qual ·teve o nome ele Sant' Anna, 
por ter no dia dessa Santa ahi aportado o alferes José 
Pinto da Fon>eca . Essa pov . e outras que alli e.s.tabelec.era~
se foram costituidas com índios Javahés e Cara.Jas. HoJe nao 
exis·te nenhuma dellas encontrando-se apenas na margem do 
Araguaya (bt•aço maiot;) o antigo pre~idio de San·ta. Isabel. A 
ilha tem cerca cl~ 400 ktlq. de extensao (Gastei nau da-lhe pouco 
mais de 75 leguas e Ayres de Cazal 60). E' prodigioso o numero 
de bananeiras que nella se encontram e que fiz eram mudar
lhe o nome ele Sant'Anna pelo de Bananal qne hoje tem. Seu 
nome indígena, porem, é Ccw~tmbarê que devia ser o adaptado 
quando ma is não fosse para evitar homonymias. A facilidade 
de communicação pelos rios com a capital de Goyaz e do Pará 
h a de dar grand e valor a esse im menso terrilori o, que actual
mente conser,•a-se inculto pela. absoluta carenci a de braços e 
pela pouca protecção que os antigos governadores deram ás 
povs. fr.mdachts por Sobral e Carvalho. « A ilha de Sant'Anna, 
diz o eng. Jardim, é toda ba ixa e em grande parttl alagada , 
tendo no inte l"i ol" gt·ancle extensão ele terra firme. Das infor
mações que obtive ele nm capitão dos Javahés e dos Carajás, 
conclui que nenhuma serra ten~ a dha no. 111tenor, e nem 
existe o extenso lago , tomando a 1lha em quast ·todo o seu co~
primento, como vem erri a lgum as cartas . Ha , poré~1, lagos nao 
de grandes dimensões. N~o d~;'e ser sauda_vel o cl;m~ ela llha, 
ap~zar ele mosrrarem os CaraJas, que hab1ktm prmc1palmente 
a marn-em occiclental robuster.; mas é notavel que não se encon
trem 

0
velhos entre elles, fallecendo ordimiriamente aos 40 

annos,.. A' margem occidental da ilha elo Bananal fic:t a nova 
colonia do Furo da Pedra. Em 1879 realizou-se uma explora
ção no braço oriental do Araguaya, chamado tam bem furo 
do Bananal, cuja navegabilidacle a vapol· era até então deeco
nhecida ; e, pelo seu feliz r esultado, observou- se ser ella prati
cavel, tanto nas cheias por barcos ou vapores de grande ca
lado, como na secca pelos de pequeno. E' ele lastimar c1ue a 
gra nde ilha do Bananal, outr'ora povoada esteja hoje sómente 
ocCilpacla por índios Jn·av ios . Em 1817 escreveu Ayres de Cazal: 
" No anno ele 1775 foram reduzidas a paz as duas nrtções sel
vagens Cara já e Javahé, que possuía a ilha de Sant' Anna ou 
Bananal, e estabelecidas a primeira, em seis aldeias, e a outra 
em tres, quasi todas com uomeo de povs. de Portugal, a saber: 
Angeja, Seab,·a, ambas de Carajás, perto da extremidade meri
dional da ilha, a primeira visinha do bt·aço oriental, a outra 
perto do oc cidental ; Cttnha, ele Javahés, 10 leguas ao not·te de 
Angeja, e longe do rio; Annaclia, de Carajás, oito leguas ao 
not·te de Seabt•a e pel'to do rio; S. Pedro, dos mesmos, cinco 
leg11as ao NE. ele Cunha, proxima á margem do rio: Ponte 
de Lima, de Javahés, no cen·tro da ilha: Lavr·adio, i5 leguas 
ao norte de Annadia: Lamwçaes, 13 para o septentrião, ambas 
de Caràjás, na visinhança do rio ; e 11fello, .ele Javahés , longe 
do lJraço oriental». Desappareceram estas a ldeias, e volta
ram os índios ao estado selvagem , perdidos os esforços elos an
·tigos trabalhadores da capitania. Entre dous braços navega
veis do Araguaya, com boas terras , a grande 1·egião, qu~ fôrma 
a ilh1.1, do Bananal, está destinada a ser uma das mais cnHi
vadas e ricas do valle do Araguaya. 

BANANAL. Rio do Estado do Rio de Janeiro ; n;J,sce na 
serra elos Orgãos , banha a pov. do seu nome e desagua no Sa-
ber bo, mais tarde Guapy. . 

BANANAL. Carrego do Estado elo Rio ele Janeiro, regft 
o muu . de Itaguahy e desagua na m argem di r. do rio 
Guandú. 

BANANAL. Rio do Estado do Rio de J aneiro; rega a com. 
do Rio Bonito e desagua no rio S. João. 

BANANAL. Ribeirão do Estado elo Rio de Janeiro, no 
mun . do Carmo . 

BANANAL. Riacho elo Estado do Rio d e Janeiro, no mun. 
de Maricá.. 

BANANAL. Rio afL da margem di r. do P a rahyba do Sul; 
nasce no E stado de S. Paulo, na serra. elo Retit·o (do Ramos, 
segundo outros), banha a cidade do Bananal e desagua no 
Estado elo Rio de J a neiro. Recebe, além de pequenos regatos e 
corregos, o rio da Bocaina. 

BANAN AL. Rio elo E stado ele S. Paulo, aff'. do Jacu·pi
ranga, que o é elo Ribeira ele Iguape . 

BANANAL . Rio do Estado ele S. Paulo; deffce df!, serra 
Ita·tins e elesagua no S. Lourenço, afL do Juquiá. 

BANANAL. Pequeno ri o do Es·tado ele S. Panlo. aO'. do 
Itaptmharé, no m'un. de Santos. 

BANANAL. Pequeno rio elo Es·tado ele S . Paulo, banha o 
nnm . de Cananéa e clesagua. no rio Itapitang uy . 

BANANAL. Rio elo Es-ta do de S. Paulo, afr. elo Juquery
qnerê (In r. loc.) Banhtt o mun . de S. Sebastião. 

BANANAL. Ribeirão elo Estado ele S. Paulo : ba nha o 
mun.- do Ribe.irão Preto e clesagua no .rio Mogy . · 

BANANAL. Carrego do Estado de Minas-Geraes, ali. elo rio 
S. Feancisco . O art. XVI daLeiProv. n . 288 cle12de março 
de i846 estabeleceu-o como divisa entre Formiga e Piumhy. 

BANANAL . Conego elo Estado Minas-Geraes; banha o 
mun . da Leopoldina e desagua no ribeil·ão elos Monos. 

BANANAL. Carrego elo Eslaclo ele j\-Iinas-Geraes; banh1.1, o 
mun. do Serro e desagua no rio elo Peixe, a('['. elo Santo Anto
nio . 

BANANAL. Ribeirão elo Eetaclo ele Minas-Geraes; banha 
o mun. do Snassuhy e clesagu;J, no rio Suassuhy Gi·ancle. 

BANANAL. Rio do Estado ele -Minas-Geraes ; banha a 
parochia da Piedade e desagua no rio Paraopeba. 

BANANAL. R.io elo Estado ele Minas-Gel·aes; nasco na 
sena da Mantiqueira ao N. da Bocaina da Ayuruoca, passa 
proximo da serra d a Mira, onde forma uma cascat1.1,, une-se ao 
Jacutinga, e r eunidos vão ao rio Preto, aif. elo Parahybuna. 

BANANAL . Corrego elo Estado de Minas- Geraes; banha 
o mun . de Curvello e desagua na ma rgem dir. elo rio das 
Velhas (Iuf. loc.). 

BANANAL. Corrego elo Estado ele Minas-Geraes, clesagua 
na margem di r. do rio Etna to . trib. elo Manhuassú. 

BANANAL. Carrego do Estado ele Minas-Ger:.tes, afl'. elo 
rio GuieM; no mun. de Manhuassú (Inf. loc.). 

BANANAL. Carrego do E stado de Minas-Geraes . na frcg . 
do Bom Jardim. Pertence á bacia do Rio Grande. 

BANANAL . Riacho do Estado ele Minas-Geraes ; banha 6 
mun. de Guanhães e desagua no rio Corren·tes. 

BANANAL. Ribeirão elo E s tado de Goyaz; desagua. na 
margem dir . elo Araguaya, cerca de 12 kils . abaixo d_? Pira
nhas. E' rio de canôa no ·tempo das aguas, isto é, n <co se o 
atravessa a vau naquella estação. 

BANANAL. Ribeirão do Estado de Goyaz; desagua no l'io 
Paranan (então denominado Paranat inga) abaixo da foz do rio 
da Palma (Cunha Mattos). 1 

BANANAL . Do num. de Santa Luiza de Goyaz nos di'i:o 
n~ticia de :tres EOrregos com esse nome; um a[f. da margem 
eltr. elo rtbetrao Santa Marta; um outro aft. da marn-em 
eaq. elo rio Vermelho e outro aff. da margem esq . do ribelrão 
Fundo, trib . do rio S. Bartholomen. 

BANANAL. Rio do Estado de Matto. Grosso. afl'. do Ta
quary. E' de margens escarpadas e cobertas de bosques. 

BANANAL. Estreito no Estado ele Santa Catharina dentro 
da Laguna, distante da Barra cerca ele i2ldl s . ' 

BANANAL (Estreitos ele) . Assim se denominam actualmente 
os estre1tos e sinuosos bn ço~ em que se di vide o rio Cnyabá para. 
formar as duas ilhas outr'ora chamadas do T cw1mum, as quaes 
teem cinco leguas do extensão (B. de Melgaço). 

BANANAL. Bahia que desagrta na margem esq. elo rio 
Cuyabá, pouco acima da sua confl. no S. Lourenço, no Estado 
de Matto-Grosso. 

BANANAL. Porto no rio Mogy-gnassü, mun. elo Ribeirão 
Preto e Es·taclo de S. Paulo. 
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BANANALENSE. E. ele F. que entronca com a Central 
do Brazil no kil. 156.350 do rama l de S . Paulo, onde con
strtti o-se a estação clenomin ada da Saudade. Inaugurou o seu 
·tr iJ, feo·o iJ,té :1 es tação do Rialto em 8 de agosto ele 1SS3.e até 
Bana~ut l a 1 ele janei ro de 1889. Sua construcção foi autortsn.d~t 
pot· Dec. n. 7698 de 3 ele maio de 1880, conceelend3 o. !1over no 
Imptrrial o privilegio p~t· 50 annos e a zona de.io ln ls. para 
cada lado do eixo da l inha - T?·açado : A linha parte ela 
es tação da Saudade. no ramal de S . Paulo da E. F · Cent1:at 
elo Brar.il e vae ate Ria! to, freg . do Espir ito Santo ; depo1s , 
passando a di visa elo Es lado do l'tio ele Janeiro ~Olll o de S. Paulo 
attinge á cidade do Bananal-Condições t echnwcGs: Bt\ola 1"',0; 
declividade maxima 1,25 ofo; r a io mínimo elas curvas .SOm. -
Obra d'cr;rtc: A unica J.'elati\·amente importante é a ponte sobre 
o rio Bocaina com 15m de vão. - Estações: Tem duas: Sa~t
clade e Rialto, esta no ki l. 12.000. O Dec . n . 9.918 de 1888 
t ran sfel'io a J osé d e Aguiar Vallim & G.a os favores outorga
elos e as obrigações impostas [t Companhia da E. F. Ramal 
Ba nanalense, que passará a denomin<1r-se E. te F . elo 
Bananal. 

BANANAL GRANDE. Correde ira no rio Ribeira ele Ig·uape; 
no EstadodeS. Paulo . 

BANANAL PEQUENO. Log· . elo l:;staclo ele S . Paulo, no 
·termo ele Xil'irica . 

BANANAL PEQUENO . Ilh a do illslado ele ::i. Paulo, no l'io 
Ribeira ele Iguape . 

BANANAL PEQUENO. Serra. elo EsLado ele S. Paulo, no 
mun . ele Xiririca . Une- se á serra do Lençol. 

BANANALSINHO . Tezo poucos ki1s. aba ixo do .Bananal 
ou Arraia l Velho, no l'io Cuy<1bá, onde tambem existe urn 
bananal plantado, segundo un s pelos ao ti gos sel'lanistas , e 
segundo outros pelos aborigenes (Dr. S. ela L?ons3ca . Dioc. da. 
P1·ov. ele J.liatto Grosso, inecl . ) 

BANANEIRAS . Cidade e mun . elo Estado do Pat·ahyba elo 
Nor·te, séde da com. do seu nome, na serra da Borb•Jre ma, a O. 
ela cidade de Mamanguape, cerc:t de 64 kils. cl:1 cidade 
cles·te nome . Orago ele N . S. elo Livt·am ento e diocese de 
Olinda. Foi elevada :t categorüt de villa em Ylrt·.1de da 
Res. do Conselho da Prov . ·tomada em sessão ex·tt·aor
clinaria de 9 de maio de 1833, em execução do art. I do 
Dec . de 13 de dezembro de 1832. Installada em 20 de 
outubro ele 1833, Cidade pela Lei Prov. n . 690 de 16 de 
outubr o de 1879 . Sua matriz foi elevada a essa cat-egoria 
pelo a rt . V ela Lei Prov . n . 5 ele 26 de maio de 1835. 
Dista ela capi tal 150 kils . Tem 12 .000 habs . E ' com . 
de primeira entr. creada pelas Leis Provs . ns . 19 ele 
10 de outubro de 1857 e S ele 16 de outubr o de 1858 e classi
ficada pelos Decs . ns . 2.153 ele 2-± de abril ele 1.858 e 5.079 ele 
'! ele setembro ele 1872 . Na r,om. fic am as serras Ara
runa. e Maca pá; o rio Curimalaú e o pov . T acima. Sobre 
su as divisas vide : Lei Pro v. n. 91 ele 23 ele novembro ele 
1863 ; a t· t , H ela de n. 610 de 'i ele julho ele 1876; n. 720 lle 
16 de dezembro ele 'iSSO. Agencia elo correio . Eschs, publs . ele 
inst. prim . 

BANANEIRAS. Log . do Estado elo Ceará, no nmn . de 
Batur ité; com uma capella da invocação de S . José . 

BANANEIRAS. Log . elo Estado do Piauby, no lermo de 
Therezina, 
· BANANEIRAS. Log . elo Estado ele Sergipe, no ~ermo de 
Propriá. 

BANANEIRAS. Pov . elo Estado ela Bahia, na. ft·eg . ele 
San·to An·tonio elas Qt1eimaclas e termo ele Bom Fim: com 
duas cadeiras de primeir as lettras, m·eadas pelas Leis Provs . 
na. 1.578 de 30 de junho de 1.875 c 706 de 27 de outubro ele 
18:SS . 

BANANEIRAS. P ov . elo Estado elo R io de Janeiro, na 
f reg . ele N. S . do Amparo do 'l'aby, termo de S . João du. 
Barra; com 11ma esch. publ. ele inst . prim., creacla pela lei. 
Prov. n . 1.759 de 30 de novemb ro ele 1872 . . 

BANANEIRAS. ~e rt·a elo. Estado elas Alagoas na maygem 
clir. elo rio Cn.marag1be, lH'OXJ ma elas serras do Dm'o, H.mcho 
Branco e Helena. 

B ANANEIRAS. !3erra do Estado elo Rio ele Janeit·o, no 
m un. de Capivary . 
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BANANEIRAS . Ponta na lagoa de Araruama e Estado 
do Rio ele Janeiro. A O. della começa a enseada denominada 
Iguaba Pequena. , 

BANANEIRAS. Pequeno rio elo Estado elo P arahyba do 
N orbe; nasce a tres ln ls . ao poen te ela cidade de Arêa re
cebe os riachos Val'Zea, Patrício, Quebra, S . José Pac~s e 
outros, e lança-se no rio Araçagy, tib. do Mamanguape . 

BANANEIRAS. Riacho elo Estado ele Pernambuco aff do 
r i o S. Francisco. ' · 

BANANEIRAS. Riacho elo Estado das Alagôas; banha o 
mun. de Muricy e desagua na margem esc1. do riacho Gulangy. 

BANANEIRAS . Rio do Es~aclo do Rio ele Janeiro, na es
trada qtte de Correnteza vae {t Aldeia Vel ha . 

BANANEIRAS . Rio e serra elo Estado do Rio de Janeiro, 
entt·e Santa Maria Magdalena e S. Francisco ele Paula . O r io 
vae desaguar uo Imbê. 

BANANEIRAS. Cor rego do Estado de Minas Geraes ; des
a.gua no J equitinhonha, pela margem esq. , proxirno ás 
cabeceiras. 

B ANANEIRAS. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, af!'. 
do rio Pirapetinga, proximo á estação deste ui timo nome, 
da E. de F . Leopoldina. 

BANANEIRAS. Nome que toma o rio Maranhão, aff. do 
Paraopeba, em uma parte do seu cu rso, no Es laclo ele Minas 
Geraes (Inf. loc.) «O r io Bananeit·as, informa-nos o vigario de 
Que luz, corre ele S . para O., nascendo na fazenda i\Iacacos ; 
mais tarde lo ma o nome GcGjé, e une- se ao Ventura Luiz 
par a , jtm tos, fo r marem o :Maranhão, aff. do Paraopeba ». 

BANANEIRAS. Riacho elo Estado de Matto Grosso; des
agua na margem di r. elo rio Mamo ré, em frente ela cachoeira 
de que ·tomou o nome. 

BANANEIRAS. Salto do t•io Ivahy, afl'. do Pa1·aná; no 
lTi stado deste nome; entre a foz do lvaby e a elo Corumbatahy . 
'l'em uma queda de 3m,3 ele altura . 

BANANE IRAS. Cachoeira no ri o Mamoré, no Estado ele 
Ma-tto Grosso. Acha-se a pouco mais ele i0° de Lat. S. e é a 
te rceira abaixo ela conf. elo GuaJ)Oré, E' transitava!. O en
genheiro Rebouças diz: « Até o ponto em que o Mamoré, as"
soberbado com as aguas elo Beni, aelopta o nome ele Madeira, 
contém elle, numa distancia ele 18 leguas, cinco cachoeiras 
denominadas na ordem seguinte : Guajará-mirim, Guajará.
assú, Bananeit·as , Pau Grande e Lages . »Sobre ella, diz o Dr. 
S. da Fonseca (Dioo. ined.) « E' uma das maiores e mais 
tem idas elas desse trecho elo rio . Começa 17 a 18 kils. abaixo da 
elo Guajará-assú e prolonga-se por uns 10 apenas, dividida por 
um pequeno tt•acto despido elé rochas e parceis, que fal- a 
distinguir- se em c:r.beceira. e cauda.. Naquella ha necessidade 
ele varal' cauôas e cargas; o porto superior foi demar cado pelo 
E ng. R icardo Franco aos 10•) 37' c o inferior aos 10° 33' .. O 
1·es to ela cachoeir a passa- se pelo canal , mas difficilimo pela 
fo rça das <tg u:J.s , corr entezas, sal tos, vol tas r apiclas e repe·tidas, 
e g randes escarcéus e rodamoinhos . O canal passa á dir. de 
uma grande illla. qnasi meio rio, e tem ele extensão uns 600 a 
700 metrcs. O varadouro é de pouco mais ele 200. No porto 
inferior ha bom local para acampamento, junto a ullla pequena 
abra, ele praia ele li na a branca a r êa, onde se eles lisa uma 
fonte de excel lente agu~1 . A canela conhecida pelos antigos por 
Cetchoei,-a elas Go• ·clcGs , tem uns sete a oilo ldls. ele ex tensão; 
sua travessia só S J póde faze r folgando a prôa da caBôa. 
Habitavam- a antigamcn te os inclios Pacovás, nome qu~ tradu
zido, ficou na cacheit·a, e corrompido em Pacahás fo1 da.clo a 
um ribeir ão ac ima. Esses índios, appn.r ecendo em 1774, mos
traram desejos de ser civilis aclol; foram, em n um ero ele 40, _ele 
ambos os sexos e ele todas as edaeles , para o fo rt<~ da Conce1çao, 
mas em pouco t empo morrer am todo~, puis_, diz um escr1pt5>r, 
esses h~.bitaates elos ma Ltos, fót·a delles, sao como pe1xes fo.r~. 
d'agua ». 

BANANEIRAS. Lagôa do l'Jstaclo elo Rio de ~aneivo, n:J. 
ft·eg. do Amparo . Nella origin a- se o rio do Colleg10, que vae 
desaguar no Ocean.o . 

BANANEIRAS (Porto das) . No rio Pal'llahyba, proximo e 
acima ela cidade ela. 'l'herezi na . 

BANCA VELHA. Log . na freg. de Jaca t·epagttá, t:O IPUU.~. 
da Capital Federal. 
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BANCO. Cachoeü·a n~ rio Pardo e Es ~ado de Matto Grosso, 
20 luis. ab::uxo da elo TIJUCo; entre as s irgas Comprida e Negra. 
Consiste numa cris ta de penedos e lages que atravessam o r io 
que della clcspenha- se ver ticalmente de 'uma a !Lur a de metro e 
meio . O B . de JY!e lgfl.ço cita uma outra com o mesmo nome no 
rio Tapajós. 

B~NCO ALTO. P ov. elo Es~aclo da Bahia , á ma rg·em esq. 
d,o rw S . Francisco, proxima clfl. villa elo Remanso e da pov . ela 
'I aperinha (Halfeld). 

BANCO DE ARÊA. P ov. do Estado da Bahia , 110 termo de 
Chiqlle- Cbique ; com uma esch. publ. de ins·t. prim. ct•eada 
pela Lei Pro v. n . 2.309 ele '15 ele junho ele 1882 . 

BANCO DE ARÊA. Pov. e serrote do Estado da Bahia, á 
margem clir. elo rio S . Francisco, pouco acima da villa do 
PamlJú e da cachoeira ela F avella (Halfeld. Relett. p . 161). 

BANCO DE ARÊA. Log. nas divisas elos Estados de 
S. ·Paulo e Rio ele Janeiro, no mun. do Bananal. Abi eleve ter
minar uma E . ele F., cujo ponto inicial é a estação ele 
Sa nt'Anna na E. ele F. Central elo Beazil; e eleve começa t• uma 
outra que, passando pelo Bananal, vá terminar no Alambary. 

BANCO DE ARÊA DE BAIXO. Pov . do Estado ela Bahia, 
á margem dir. do rio S. Francisco, abaixo ele Chique-Chique e 
pr ox ima ela pov. elas Marrecas. Halfelcl faz menção na mesma 
margem elo r io de um outro pov. denomi nado Banco ele Arêa ele 
Cima. Do mun . de Chique- Chique nos fazem menção (1888). de 
um pov. denominado Banco d' flrl!a, a 30 kils distante d a v!lla 
e com cerca ele 150 casas. 

BANCO DE SANTA URSULA. Cachoeira no rio T apajós, 
afl'. elo Amazonas : entre as cachoe iras Santa Iria e Canal elo 
Inferno (Ferreira 'Penna.- B . Rodrigues. - R . T avares). 

BANCO DE SANTA URSULA. T ambem chamado Canal 
do Infe rno. Vide U1·sulcb (San ·ta). 

BANCO-GUASSÚ ou BANCUASSÚ. Pa1•cel a meio rio 
Paraguay, uns '12 kils. abaixo do fo r te Olympo (Dl'. S. ela 
Fonseca. Dicc. ined .) . 

BANCO VERDE, Arra ial d o Estado ele Minas Geraes , no 
mun. ele S. Paulo elo Mnriahé. Ahi fica uma estação ela 
E. de F. ela Companhia Leopoldina . E' a primeira além elo 
tunnel elo Capivara e foi inaugur ada no dia 4 de dezembro ele 
1884. F ica no ramal elo Muriahé, a 330m,45 ele altura sobre o 
n'ivel elo mat·. A Lei Pro v. n . 3.59! de 29 ele agosto de 1888 creou 
ahi uma escb . publ. ele inst. prim. 

BANDEIRA. Log. no Estado do Rio ele J aneiro, na freg . de 
Cordeiros e nmo . de NyLerõi. 

BANDEI.RA. Lo&"· no Estado do Rio de Janeiro, na freg. 
de N. S. ela Na tiYiaade elo Carangola . 

BANDEIRA. Morro na Capital F ederal, entre os morros 
deuominaelos Queimados e QLli tambo. 

BANDEIRA. Morro elo Estado de Santa Catbarina, na ilha 
deste nome. E' assim denominado por possuir em seu cimo um 
g rande mastro, que dá s ignal da enLrada elos navios que de
manda m o ])Orto. 

BANDEIRA. Morro no Estado ele Minas Geraes , no mun. de 
Campo Be lio, n a es trada ele Canna Verde . 

BANDEIRA. Ilha do Estado da Bahia, no rio S. Francisco 
abaixo elo rio Corrente. Sobre o barranco da marge m d i r. desse 
ú o fi ca o pov. da Banclell'a . 

BANDEIRA. Igar apé elo Estado elo Maranhão; banha o 
dist. ele Pericnma m. 

BANDEIRA. Riacho no mun. ele Quixadá elo Estado do 
Cear i . 

BANDEIRA. Riacho elo Estado ele Pernambuco ; corre a o 
N. da freg. ele Bezerros, entre es.ta e a elo Brej o. ' 

BANDEIRA. Co1·rego elo Estado do Rio de Janeiro, na 
freg . da Natividade elo Carangola. 

BANDEIRA. Corrego elo Estado de Minas Ge1·aes, nasce na 
s~rra ela Onça banha a fl•eg. do Empossado e clesagua no Passa 
Cmco, aff. elo Pomba. Tem um curso ele sei.s kils. 
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BANDEI~A. R ibeirão elo Es tado de Matto GL'osso, banha 
o mun. elo L1vra mento e desagua no rio Cuyabá. pela mar"'em 
esq. Recebe o pequeno rio elas Co:nadres . O Dr. 's. ela Fo11~eca 
(Dicc . in ecl .) e~iz: « Ri.o aff. ela margem esq. elo Cuyahá, cuja 
toz sabe quasL fronte1ra á do Esmeril, entre o riacho elas. 
Comadres e a capital >> . 

BAJ:'rDEIRA. No intt1ito ele beneficia t• a agricultura elo 
fertilt'ssimo valle elo Ceará -mirim, no Estado elo H.. G. elo 
Nort , mancl.ou o Cons. BJ.ndeira ele Mello abrir um canal, que 
tomo 1 o seu nome. Esse canal, que tem por fim escoar as aguas 
que, na estação in vernosa , in vadem o valle, não p res ta inJeli~ 
mente todo o beneficio que deveria pres tar por que a obra não 
ficou completa. 

B.ANDEIRA. L agôa elo Estado elo M:aranh ão, na cidade elo 
BreJO. 

BANDEIRA. Dava-se este nome no Brazil, a um determin ado 
numero ~le J:;omens, pr.ovido~ de armas, munições e ·man limentos 
neces~arws a sua su!>s1ste nc1a e defesa, e que entrava nas te r ras 
possmdas pelos m dws com o intu ito ele descobrir minas reco-
nbecet• o paiz ou punit· ho s til idades . ' 

BANDEIRA DE MELLO. Es tação elo E. ele F . Central, 
no E s tado ela Bahi a . Denominava-se anteriormente Riacho elos. 
Bois . 

BANDEIRINHA. Rio do E stado de Minas G.eraes , nasce 
no João Ayres e desag tta na margem esq. elo r io elas Mortes 
Gr ande, cerca ele dous kils. abaixo ela a ntig:t ponte elo t•egist ro, 
na es trada ge t·al ele Juiz de F 6ra para Bar bacena . Recebe o La
vriuhas e o Borda elo Campo. Em sua margem esq. e perto ela 
foz fica a estação . elo SiLio. T em um cur so de 17 kils . 

BANDEIRINHA. R ibeirão do Eslaelo de Minas <11-e r aes, 
banha a freg. do Carmo ela Capella Nova elo Betim e desa,.ua 
no rio Paraopeba . Recebe o corr ego Gua nclú. " 

BANDEIRINHA . Col'L'ego elo Estado ele Minas Garaes, 
banha0 muu. de P ar acatú e desagua no ribeirão Sanla Rita, 
afl:'. doS. Pedro. 

BANDEIRINHAS. Log . elo Es~aclo ele San ta Catharina no 
mun . ele Lages . ' 

BANDEIRINHAS . Log. elo Estado ele Minas Geraes , a 12 
kils . ela cidade ele Diama ntina. Em sua proximidade existe 
um a gruta ele excel len te salitre. 

BANDEIRINHAS. Log. elo Es tado elo Rio Gmnele elo Sul , 
na ilha elos Marinheiros. 

BANDEIRINHAS . Ribeit•ão elo E>taelo ele Minas Ger aes, 
no mun. de Sa nto Antonio elo iYb chado . 

BANDURRA. Log. elo Estado elo Piauby, no termo do· 
Marvão. 

BANDURRA. Riacho elo Estado elo Mara nhão, no mun. ele 
Caxias. Elm mna par te do seu curso toma o nome de Folbaço 
com CJ Lle vae desaguar no riaJho elo Sacco. 

BANGÚ. tog. elo mun. da Capital Federal, n::~; [reg . de 
Campo Gt·ancle. . 

BANGÚ. Log . do Estado ele S. P aulo, no mun . elo Cunha. 
BANGÚ. Serra elo mu n. ela Capital F ederal, na f reg . de 

Campo Grande. Dá origem a pequenos rios , entre os quaes o 
ele seu nome que, reunido ao do Vi egas, corre a ennTossa r o· 
Sarapuhy. 

0 

BANGUÊ. Log. do Estado ele Minas Ger aes, no. m1~n. de 
Itapecerica. 

BANGUÊ . Cachoeira no rio P ard o afl:' elo PaTan á entre o· 
salto do Cu1·áo e a cach0eira do Suclll!iú. . ' ' 

BANGUELLO. Log . do Estado ele P ernambuco, na poy . 
elo Apipucos. 

BANHADO. Rio do Estado elo Paraná, ba nha o mun. cle
Guarapuava e clesagua na margem dir . elo Iguassú. 

BANHADO. E' um tel'l'eno baixo com agua e cober t0 de
hen-as que muitas vezes encobrem a agua. 

BANHADO COMPRIDO . Log . do E s.taclo elo P a raní1, na 
estrada que de Curyt iba vae á Lapa. BANDE~RA. Corrego do E stado ele Minas Geraes, aff. da 

• mMgem d1r. ele rio S. Francisco, pro:ümo á cachoetra do 
mesmo nome . 

BANHADO DO ANGOLISTA. Ar.roio do Es tado elo R, G. 
• elo Sul , a íl'. elo rio Pardo. 
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BANHADO GRANDE. At•t•oio elo Estado elo Paranà, banh a 
-o mun . elo Tibagy e clesagua no rio Imlrá. 

BANHADO GRANDE. A rroili1 elo Estado elo R . G, elo Sul, 
afl'. elo r iio Camaqu a n, n a .es tra da ele Bagé a Caçapav<l;, E' ele 
mwi ta largura e pt·ofLmdicla cle, clifftcultanclo o transLto em certas 
épooos elo anno . 

BANHADOS. Ribeirão atl' . el a marge1n ulit• . elo rio S~mta 
iYla>ria, um dos tl'itls . da es q. elo rio Negw, que é atf. do Iguassú 
e este elo Paraná. 

BANHARÃO. Bairro elo Estado ele S. P aulo no mun. do 
Jahú, com uma estação el a E . ele F. elo Rio Claro. Umaestraela 
liga- o ao pox to elo Araguá. . 

BANHARÃO. Serra elo Estado ele S. P aul o, n o mun. de 
Dous Corregos. 

BANHARÃO . Rio do Es tado ele S. P aulo, aff. elo Tieté, 
. entl'e J ahú e Dons Gor regos. 

BANHARÃO. Cachoeirinha no rio Tie"té , no Estado ele 
S . Paulo . Fica entre a cachoeiJt'a elo Esteva m e os m on tes de 
Arara quara , a 22 kils , abaixo ela foz elo PiL'ac icaba . E' t ra. n
s itave l pot· canoas, que sobem e cles~en~ sem clescal'l'e~· a. r. No 
M sa . de Teixet•ra Cabral i( A P1·o-vtncta ele S . P MtlO. 1888 , 
p. 201) escreve Bctnli eró-mil"im. Vide Bnenharon . 

BANHOS. il1agestosa cascata na se rra ele AJ:uruoca, . no 
Estado de Minas Gen·es . As aguas cles~a cachoeJTa preCJpJ
tam-se ele rochedo em r ochedo e ele um a alttu·a superior a 10 111

• 

No sopé desses rochedos ex iste uma gm h for ma da. pela na
'tureza; . 

BANIBÀS . Incl ios qu~ hab ihavam as margens elo rio hié• 
no Estado elo Amazo nas. Eram pacíficos . A.llirmam algtu;ts 
existi rem a in<lla esses selvagens e que ac tualmenle v ivem co m 
os que h abitam a,s povoações cla,s m:.tr gen s elo l'io Negl'o, no 
mesmCJ Estado, 

BANIÚS . Syl vicohts que hab itam as mar ge ns elo rio Issana, 
no Estado elo Amazo nas . 

BANQUEIROS . Pov. elo Es·taclo elo R io ele Ja,ne ir.:~, D.O termo 
de Ar aru ama; com uma esch . publ. ele il1s·t . prim. 

BANQUETA DE BAIXO. Log. elo Es•taclo elo Rio ele J anei r o, 
nfl. freg . ele S . José el o R io Preto ele mun. àe Sapucaia . 

BANQUETE, Log . elo Es ta do elo R io ele J aneit·o, na fr e"' . 
de S. José elo R ibeirão . n a estrada de Nova Friburgo a Gatlt~
rrallo, com um a Barreira, cr·eada por Deliberaçãio Pres idencia l 
de 4 ele j a nei ro ele 1872. 

BANQUINHO . Pequena cachoeü· :.t no r io 'l' apajós, aff . do 
Amazonas, en Lre a elo H.ebojo e a ele S. Lucas (R ufino T avares . 
- B . Rodrigttes .-Fert·eira Penna) . «E ' a cachoeir·a elas OtlElas 
Grandes , diz o Dr , S . ela Fonseca (Diac. ci t .), ele Antonio 
Thomé ela França . Ahi o rio vem m uito espl'ai.aclo e com g l' ancle 
nu mero ele i lhas , estreita - se em um canal de 10 111 pa ra pass :.tr 
entre as esca l'pas emp:1reclaclas de duas se t•ras» . 

B ANQUINHO. Ctbchoe i l'a no P a ranati tlga, for mada p~r 
uma g·r<tncle lage, a meio rio , un s 20 k il s. a lm ixo ela cach oeil'a 
elas 'ondas Gmn ules . Tem o canal á d i r . claquella b ge, e o 
·varaelouro das cargas, por ·tel'ra , é de uns 20Jm (Dr. S. 
da Fonseca Dicc. cit .). 

BANQUINHO. Gachoe~ra n o rio Pal'clo, aff. elo Paraná . 
E' ele todas a c1ue foca mais pr ox ima el a nascente. 

. BANQUINHO. Cachoe it· a. no r·ibair ão ela Saugues uga, abaixo 
·elo vm•a elout·o de Cama~1uan, entra as cachoeiras elo Salbinh o e 
ela Raizama , no Estado ele Matto Gr osso ( Dr. S. ela F onseca. 
Dicc. cit.). 
BAN~EIROS . Nome que clãio, nos E stados elo P a r á e Ama

·ze tli'ts, as e nolas que levan·tam as agu<ts agi taelas após a pas
sagem ela p oror oca . Essas on das queb ram-se na pra ia com 
.gl'a nele violencHt . 

B APTISTA. L og. elo Es Laclo ela Bahia . no mun. ela Ca
ch oeil' a, sobl'e o l' io Parngu ~~ssú. Ha ahi uma passagem sobre o 
·rio. 

BAPTISTA . Se t·t·a ela Estado do Piauhy , no mun. ele Va 
l euça, , pt·oxima da sen·a ele San ta Rita . 

BAPTISTA. Serra elo E stado elo Rio ele J aneiro, na feeg. ele 
S. Pecha e S. Paulo rlo mun . ele Itaguahy . 
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BAPTISTA. Riacho elo Estado ele Pernambuco. nos limites 
da f reg. ule .N. g. ela Goncaição ela P edra. 

BAPTISTA . •Corrego do Estado elo Rio ele J a ne iro, aff. el o 
Cwioaba. Sobre elle ha uma ponte a travessada pela E . ele F. 
Príncipe do Griio-l"ará . 

BAPTISTA. !Rio do Estado elo IDar an á , aff. elo rio Ivahy. 
BAPTISTA. Ribeirão elo Estado de Santa Cat'harin a , cles 

agua no ribeirão elas Aguas Claras , trib . elo rio Itajahy-rnil'im. 

BAPTISTA. Cachoeira no rio Vaccacah y, abaixo ela foz do 
rio S . Se pé; na Estado do R. G. do S:t1. 

BAPTISTA DA. Pov . rl o Estado de S. Paulo, em Pi rac icaba 
com uma esch . publ. ele in s t. prim. 

BAPTISTAS, Arra ia l elo Estado ele Min as Geraes , na f1·e3'. 
do Livra mento e mun. ele Ayuruoca . 

BAQUIÀ. Ilb a. elo Estado elo Pará ; n a com . ele Gtt rupá . 
BAQUI À. H.io elo Es tado do Pará, na ilh a Grande ele Gtt

rupá e mun . deste nome. Na Carta l evantada por J osé Velloso 
Bat'l'e to veem ·figurados nessa ilha clous r ios, n m colll a clerlO
m ina~~o ele !Jcbq~!iá.-Branpo, que vae desaguar defronte da ilha 
Baq m a , e outro ele Baqu~a-P,reto, que clesa"'ua clefront·~ ele i l ha 
ela Roberta. Baena dá somenlie noticia ele ~lll rio com o nome 
ele Baqniá. . 

BAQUI Á PRETO. Log. elo Estado elo Pa r á , 11.0 mun. ele 
Gurupá . 

BAQUIRIVÚ-GU ASSÚ. R io elo Estado ele S. Pau:to, aJI. 
da mar ge m d it· . elo Tie~é, banha o mun. ela Conceição elos Gua
ru lh os . 

BARAHÚS. Inclios h abs . elas cabeceüas elo Xingú. no 
Estado elo Matto Gr osso (Cap itão J. A . Caldas . Ohr. ci t. ) 

BARÃO. Pot' esse nome são des ignadas duas ilhas situadas 
no rio S. Francisco, ruba is:o ela c idade elo P enedo e frontei r as 
do mol'l'o elo Aracaré . -

BARÃO DE ANTONINA . Gratule volta q1te faz o rio 
Timh6, a ft'., üo Igu a;ssú que o é de Pa r aná . Essa denominação 
ICJ i dada em mar ço de 1886 pelo Pt·esiclente el o Paraná, Dr. Al· 
freclo cl'Escragnolle 'l'aunay, em honra elo paranae nse desse 
titulo pelo muito que fez n o clescob!'imento ele t et•ras centrJ.es, 
até então n ão de,·assadas . 

BARÃO DE AQUINO. Estação da E, ele F . LeopÕldina, 
no Es laclo elo Rio ele Janei ro. Agencia elo cor reio, creada em 
ma rço de 1889. 

BARÃO DE ARARUAMA . Estrada ele Fet·ro do Estado 
elo Rio ele J anei t•o, com uma oxtensão ele 4rJ .5)0 ldls. Parte ela 
es tação do E ntroncamen·to, n o kil. 47 ela E . ele F . Macahé a 
Campos, corta o mun. de Macahé, att inge o ele Santa Maria 
Magdalena e termina na serra da Ventania , na estação do 
Triumpho. Foi conced ida em 4 ele clezembt·o ele 1876, começan
do-se a constr uir a linha em 5 ele dezembro ele 1817 e inaugu 
r a ndo- se o trafego em 19 ele julho ele 1.879 aié Conceição e a; 23 
ele jan eir o ele i SSi até o Triumpho. O capltl\1 ela Companh ia é 
ele 800:000 3 ; o prazo do privilegio 90 a nnos e a zona pt•ivile
g ia cla ele 20 kil s . para cada lado elo eix o ela linha . · As condições 
t echnicas ela linha são as s~guintes: Bitol a om,95; cl ecli vi cla cle 
maxim~ 1,5 o/o ; r aio minimo elas cur vas 150m; r alação ela 
extensão em nivel 40,9 °/0 ; r elação dos a.linh ame'n hos r ectos 
72,1°/o. Tem as seguintes obras ele a r ·te : H7 boeiL'OS e pon
tilhões ; uma ponte sobre o r i.o Macabú com 24m ele vão; uh1a 
outra sobre o rio San·ta Cat ha eina com 14m e uma n o rio Ma
cabusinho com U 111 , 'l'em quatr o estaçõ es: Entt"oncamen ~~o; 
Paciencia no kiL 15 .000 ; Conceição no kil 30.000 ; e T l'JUmJjho 
110 kH. 40 .500. Esta linha tem t rafego mutu~ com a El~ Ma-:
cahé e Campos , O movimento elo tra fego tem s tclo o segumte · 

Al;NOS 

187\l-1830" ... " " . • . . " 
1880-1881" .. .. " ; . " ..• 
1 8!-1832 .. .. .......... . 
1882-1833 .••. . . ... •• .• " 
1SS3-1SS4 . . . . . . , .. .. .. . . 
~88óA835 . . . .... .. .... .. 
1885-18813 ... " . .. .. " " 
18313-1887" .. " ... " .. " 

ii7 39\l$ 130 
158 932~850 
!53 997$700 
168 500$040 
151 414$120 
135 277S530 
1'>6 289~2;0 
147 8~4$100 

DESPEZA 

59 : 222.'3<11 
62: 603S4 10 
83 : 230~785 
78:769$874 
72 : 1•62$310 
72:,027$429 
75:83i ''68\l 
76:833$ft89 

58 176$81\l 
\lô 326$440 
70 766:\H5 
89 730$166 
'ZS 95.2$0'l0 
63 25ú$i01 
70 /lói$57'1! 
71 010~611 
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3ARÃO DE CABO FRIO. Seno do EsLado do Amazonas, 
:.i. margem di r. do rio Cauabury, abaixo ela foz do Ià. Foi ass im 
c1cnominaclo pela Commissão Br azilei ra de limites com Vene
zuela em honra elo Director da Secretar ia dos Est rangeiros . 

BARÃO DE COTEGIPE. Est~ção ela E. de F. Central elo 
J3razil, entre l\Iathias Barbosa e Espirito SauLo, á margem do 
Parahybuna. Denominava- se Ponte do Coelho . A Portar ia de 
4 de clezem bro ele :1885 creou ahi uma agencia do correio. 

.BARÃO DE COTE GIPE. E' assim denominado um viaclu
cto existen te no ld l, iÜ da E. ele F . Central ela Bah ia . Cada vão 
do viaducio tem i8'",20. 

3ARÃO DE GRAJ AHÚ . Pov . do Estado elo Maranhão, 
f•· onteira :í. colonia de S. Pedro ele Alcantara . 

3ARÃO DE JUN DIAHY . )l'ucleo colonial d6 Estado ele 
S. Paulo, a tres kils. ela cidaele de Juncliahy, no logar denominado 
Fazeneliuha, sitio da vittva Pil·angueir o. •r em a super!icie ele 
5. t4.Sm•,~20,00 on 514,8 hectares ele termo ele cultura, abran
giuas por um perimetr o de 15,545"'~,10. E' habitado por ita
lianos. Foi i naugurado a 2J Lle setembro de 1887. 

BARÃO DE LUCENA. Colonia do Estado de Pemambaco 
composta dos nucleos Suassuna e Soccorro. 

3ARÃO DE TA UNA Y. Nucleo colonial do Estado elo Pa
raná, situado no lgttassú mun. de S. José dos Pinhaes . Foi 
constittlido em len·as, perLencentes á irmandade de N. S . elos 
Remedios do Iguass ú e que cahiram em commisso . Foi fun
dado em 29 ele maio de 1ti86 . 

BARAQUIÇAB A. Bt1,ino elo num. de S. Sebast ião, no Es
tado de S . Paulo. 

BARARÉ. Rio cb Estado do Amazonas; desagua na mar
gem esq. ou septentl'ional do rio )Tegro, entre os rios A1·ac~ 
e Paclauiri (Baena). 

BARAROÁ . Antigo nome da parochia ele Tllomar, no Es
tado do Amazonas. 

BARAROÁ . Ilha elo Estado clu Amazonas, n:o rio Solimões , 
em fre11'te á Joz elo Auati-paraná e prox ima das ilhas Bara
roii.-mirim e A1·utuba. J. V . Ba "l'e to no seu Rotei1·o escreve 
Barama.. 

BARATA. Carrego do Estado de Goyaz, atf. elo carrego do 
Açude, trib, do ribeirão elo Carmo, que o é do rio Maranhão 
(Cunha i\lattos . Itincrario). 

BARATA. Serra do Districbo FecleL·al, enít•a a ft·eg . de Irajá 
e a de Jacarepaguá. 

BARATAS . Cor rego do Estado ele Minas GeL·aes; banha a 
freg. do Caratinga . 

BARAÚNA . Vide Brmmc~ . 
BARBA. Ribeirão do Estado de Minas Geraes; nas divisas 

da freg. ele Monte Bello. Recebe o col'l'ego ele Bugio. 
BARBAÇA . Rio elo l!; s tado ele S. Paulo, rega o mun. cb 

Bananal e elesagua no rio Baneiro. 
B AR BACENA . Cidade e mun . do Es tado ele Minas Gera?s, 

sêele ela com. elo seu nome, graciosamente situada em um pla
nalto, entre duas collinas, (Monte Mario e Cr uz das Almas), prr
xima da serra da Manti'lueira, a 1,178 metros acima elo nivel elo 
mar (na Matriz) ou a 1,135 (na estação), a 378 kils . ela cidade elo 
Rio de Janeiro, á qual é ligada pela E . de F . Centt·al elo Brazil 
(linha do Centr~), _elista;n te 132 ki_ls. ele Ouro Pre.to. E' uma 
cidade ai nda de mstgmücante movimento commerctal. Dotada, 
porém, de um ~lim! amenissimo, é ella o Jogar procurado pelo~ 
enfe rmos de af!ecçoes pulmonares e pelas pessoas qne fogem u 
estação calrnosa do Rio de Janei_ro_. Sua pop . é pacifica, muito 
hospilaleil'a e profundamente rehgiosa , Tem algumas r uas re
g ula1·menle calçadas e d iversos predios de elegante const rucção. 
Possue além da egreja i\Iatl'iz, as egrejas da Boa Morte, Ro
sario ~ S. Francisco; um hospital de caridade, installaclo a 
1 ele janeiro ele 1858 e .insti.tuido por An_tonio José Ftlrrei.ra 
Armoncl, falleciclo a 10 ele .)rtneJrO de ~8<:>2,. e custeae~o pai~ 
família Armoncl; uma bontia praça aJarehnada em h·ente a 
Matriz, uma ponte por baixo da qual pa~sa a E. ele F. ; tu.na 
hella estação desta estrada; e um tmpo1·tante collegLO . 
Pouco distante da cidade, na distancia ele clous ki ls. ao NO . , 
fica o monLe Mario, de cujo alto goza-se um l indíssimo pa 
norama, "é em CUJa fralda se cultivam diversas arvelres fructi
fcras, proprias dos climas frios . O mun. é dotado de terras 

assás van·tajosas, pela. ?na fertilidade, ~~. fun~ação ele nucleos 
col o!llaes, havendo p. o nucleo Roclrtgo Stl va, a dons kils . 
da cidade ; nelle tem suas cabeceiras o rio das .Mor tes 
trib . elo Gr á nde ; o Pü.raopeba t l'ib. elo S . F ra ncisco : o Cho~ 
potó, irib . elo Piranga, ou antes origem do Doce ; o 'Pomba, 
trib . elo Parahyba do Sul; e diversos outl'os . Foi. em Barba
cena c1ue teve Jogar o primeiro pronunciamento da revolução 
ele 18·12, no dia 10 ele Junho . Antigamente ar raial ela Egr·ejc~ 
Nova. e !'reg. da .lJorcla elo Gwnpo, foi Barbacena cL·eacla paro
chia pelo Alvará ele 16 ele janeiro ele 1752. O Visconde 
de Bar bacena erigiu~a depois, a 14 de agos to de :1.79 1, em villa 
com o nome ele seu ti tulo. Pela Cat· ta Imperial de 17 de 
março ele 1823 teve a . qualificação de nobre e leal. Foi 
elevada á categoria ele cidade pela Lei P rov . n . 163 de 9 
ele. março de 1840 . E' com . de terceira enlr. , Cl'eaela pela 
Le1 Pt·ov . n . 2.002 de 15 ele novembro de 1873 e classificada 
pelos Decs . ns . 3.253 de 28 de março de 1885 e 261 ele 14 ele 
março de 1890 e Acto de 22 de fevereiro ele 1892 . E' ligada a 
diver~os _pontos do Estado por estradas , entre as quaes notam- se 
a~ q:1e v<:o a Ottro_ Pre to, Pomba, Pitanguy (atraYessacla pelo 
r to l:l. Joao), S. J oao Nepomuce no e S . J oão d'El-Rei se ndo es~a 
ul ti ma a·travessada pelo rio das Mortes e pelos corr~gos Fundo 
e dos Marmelleiros . T em agencia elo correio, estação · telegra
phica e quatro eschs . pttbls. de instt·, pl'im.. O nmu . tem 
pouco mais de 45.000 habs. e é constituido (1889) pelas fregs . 
ela cidade (N . S . da Piedade), Barroso, Quilombo, Santa Rita 
do Ibitipoca, N. S. do Desterro elo Mello, Bertioga e Livramento, 
e pelos distrs . ele San·ta Barbara, Borda do Campo, Ilhéos, 
Cttn al Novo e d iversos outros. Sobre suas div isas , vide, 
en tre outras, as Leis P 1·ovs. n . 24 de 2 ele abril ele 1835: 
n. 52 de 9 ele abril ele 1836 (art. III) ; n . 1<17 de 6 de abr il de 
1839 (a rt . VI) ; n . 512 ele 3 de jul ho ele 1850 (ar t. T) ; n . 2 .281 
ele 10 de julho de 1876 (ar t. III) , n. 2 .474 ele 23 ele outubL·o ele 
1878 (ar t. V) ; n. 2.590 ele 3 de janeiro e n . 2.685 ele 30 ele novem
bt·o, ambas ele i SSO; n . 3.040 cie 23 ele outubro de 1882 ; n . 3.219 
ele ~1 e n . 3.272 de 30, ambas de outubt•o de 1884; n . 3.712 ele 27 
de Jlllho _ele 1889 . C~m _os elemen tos que possue, com o clima 
salubernmo de que ehsp.oe, e com a ~mn~igração, que começa a 
r eceber, Bar ~aeona sera uma das pnmen·as cidades de Minas . 
O St•. Dr. Y1rg llw ele Mello Franco nos obsee{uion em fevereir o 
de 1888 com a seguin ~e noticia a respeito dessa cidade . «A ci
dade de Barbacena es·Lá sitnacla no planal to da sel'l'a de Manti
queira, aos 21° 13' 17" de Lat. S. e 0° 46' 36" ele Lon,. . 
O elo Rio de Janeiro, e a L 160 metros acima do nivel âo 
mar. Alguns pensam erue é a cidade mais elevada de lodo o 
imperio . Só a cidade deve ·ter hoje cerca ele 6.000 habs. 
e 59 .0)0 em todo o mun. Digo isto porque o ultimo r e
censeamen to deu p1Lra a cidade 5.200 h abs . o 42. 000 pa ra 
o mun. ; mas, ao aug mento nat ut·al que em mais ele 10 annos 
a pop. deve tal' t ido, a Fer ro-via Cen t ral elo Braz il trouxe-lhe 
considera ~e l crescimento ainda; por isso creio não haver 
exageração calculando-a hoje em 50 .000. A impol' t:J.ncja ela 
com. pelo commercio, inelustt·ia e riqueza é consideravel , rela
tivamente <is outras coms . , e attenclendo a que a exportação 
c~os pt·oeluctos a~ricolas ~tem sua sahicla facil e natural pela 
l• et·t·o-vm Cenll·a l do Bt·azd , a qual possue d tversas estações no 
ten itor.io da mesma com . , como sejam João Gomes , João Ayr es 
Mantique ira, Si tio (de onde parte a E. de F . Oeste de Minas)' 
13arbacen:l c Ressaquinha, em alguma das quaes é notavel ~ 
In OY imento de impodação e exportação que apt•esentam. 0 
mnn. é agricola e conta muitos fazencleü·os abastados e labo
riosos. A principal lavoma consiste no plan·tio do milho 
feijl'io, arroz e ou tt·os cereaes, no plantio ela canna de assucar' 
etc . A ct·iação elo gado vaccum, lanigero , suino, etc . , é o pri n: 
c•pal clem en.to ela agrwnltura. A cidade ·tem algumas fabri
cas, como seJan.l de massas, ve llas , sabão, queijos , r efinação de 
assncar, cer veJa, vtnho ele uva americana , selins, silh ões, 
llLeu·as, malas e carroça:, cigart•os elo afamado fumo de Bar· 
bacena, fogos, cal , ele. O mnn . expor tt\ mui to queijo; leite, 
manteiga. toucinho , assncar, cereaes, e·tc . l-Ia for·tunas inde-

, pendentes c em geral abastança entre seus habs . pot·ém 
o que sobreLudo attl'alle os visitantes é a fresclll'a e amenidade 
elo se:t cl ima, que é pt·ocm·ado por todos os convalescentes, 
valet udinarios e principal mente pelos tís icos'' · QLtanelo em 
abril ele i 838 estiremos nessa cidade tivemos occ:tsião ele visitar 
alguns elos seus edifi cios, elos qnaes passamos a da r uma 
ligeira descr ipcão : a j\ia.tr·i:: está situada no largo da Camar a, 
em logar pouco elevado e a caralleiro de nm bellissimo jardim, 
todo gradeado ele fer,•o. Tem d uas torres e um grande r elo· 
gio. otferta do Sr. D. Pedro H, na parte anterior , e um grande 
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cruzeiro na posterior; possue sete alt:U'e3, baptisterio _e um 
monumento de marmore erigido á. memoria do Bar~o de 
Pitan.,.uy, l\Iarcelliuo José Feneira Armond, O H aspttal ele 
Carid~cle em cuja fachada lê-se o seguinte: 

P AUPER IS INFIRMI sn m oRE ANrONIUS ARMO:-<D 
ET PIUS, ET MAGNUS UIR , PATER EGREO IUS 

AN'l'ONIUS 
JOSEPTlUS FERREIR <~ ARMOND 

HuJus MONu~mN·rr l'IE'I'ATIS FUND.~'l'OR 
JN PAROCTHA 13ARBACENENSI BAPTISATU S 

DIE UNDECIMO :MARTH 

MDCCXCVIII 
DEO REDDIDIT SPIRITU ~I 

D ECIMO JANUARI! 

MDCCCLII 
Esse hospital da invocação ele Santo Antonio fo i fundado pela 

Conf!·aria ela Misericorclia da cidade de Bat·bace na a 20 de ;julho 
ele 1852: Existe na cap 31Ja uma urna com os osso~ .elo fuudacl~r 
elo hospital e em uma elas salas os retratos dos bem lelt~res de tao 
pia iustituição, entre os quaes notu- se o do pt· . Ca.millo M~na 
~erre ira, Conde de Prados . Annexo M hosp!Lal ex1ste provlSO
namente o Asylo dn.s Orphans, fundado pela Baroneza i;VIat'l~ 
Rosa . A casa de saucle, con hecida pelo nome de Sanatono, fo1 
inaun-urada em 9 de março de 1889, é um esLabelecim en to moclelo, 
Acha'=se sitnacla em uma das colinas que ci rcumdam a cidade, 
tem uma vista magnifi.ca e é solidamente constt·uida e per 
feitamente acahada . Des~ina-se ao tratamento de doente> e 
convalescentes de tebt·es, de molest ias nervosas, ele afrecções 
pulmonares e mentaes. A egreja da Boa Mot·te, m a is elegante 
r111e a matriz, solidamente conslruicht , é si~uada na pl rte SO . 
ela cidade em logat· bastn.n~e elevado e olrerece do seu adro um 
explendido panorama. A clous kils . de Barbacena fica o nucleo 
Rodrigo Silva, inn.ugurn.do a 1.5 de abril de 1888 . 

BARBACENA. Estação ela E. F . Cen~ral elo Bt·azU, na 
cidade de Barbacena e Estado de l\1inas Geraes. Fica entre as 
estações do Sitio e Caranclahy, no kil. 377.976. Foi in augu rada 
a27 de j unho de 1880. E' uma das mais e legan~es de locla a 
estrada. e fica aos 21o 13' 32" 5 de Lat. S. 

BARBADAS. Existiam o1.tt r'ora no Estado do lVIar.1nhão duas 
aldeias eom essa denominação, nma chamada S. F rancisco 
Xavier de :Peritot·ó e outra, qtte era a maior, S. Lo tu•enço. A 
primeira paswu, em 3 de maio ele 175'3 , a se1• logar de S. P edro. 
Estavam estas aldeias, desde 1752, pouco mais ou menos, entt·e
"'Ues á adm inistt·ação dos padres da Companhia, e ainda em 
i759 estavam os índios tão barbaros como quando para ahi 
foram. Com a enchente espantosa do rio Itapicur ú, de 1788 a 
1789, foram essas al cleias inundadas por fôrma tal, que viram-se 
os inclios forçados a deh:al-as e a internarem-se pelas mattas, 
oncle muitos pet·eceram, principiando então a decadenc ia dellas 
até extinguirem- se de todo, se nclo suas terms distribuídas pelos 
pa1·ticulares. Assim terminaram essas duas obras do governador 
Gonçn.loPere·ir~ Lobato e Souza . (ffixt.) 

BARBADAS. Riacho do Esbaclo elo Cear á , no mun . do E 
Santo d u Morada No·;a , 

BARBADAS. Rio elo Estatlo ele Minas Gemes, banhl o mun. 
de Diaman tina e clesagua uo Arassaahy . 

BARBA DE BODE. Uma. elas denomitlações que toma n, 
serra elas Vertentes em elirec~ão aos r ios S. Francisco e Grande; 
no Estado ele Minas Geraes (Ger ber). · 

BARBA DE BODE. R ib irão elo Estado ele Minas Geraes, 
nasce na serra de sea nome e clesa"'tta no rio Grande. Banha 
E. Santo da Forquilha. Dizem ser- Santo Antonio- o verdadeiro 
nome desse rio. 

;BARBA DE LOBO. Ribeirão do gstaclo de Minas Geraes ; 
atl·avessa a estrada de S. João d'El-rei pat·a a Capital Fedel·al. 

BARBADINHO. Rio do li:slado de i\Ialto Grosso, aif. elo 
Barbados, c1ue o é elo Alegre. 

BARBADO. Log. do Estado ele Pernambuco , u SE. da villa 
ela Pech·a. " Existe aqui, escravem-nos desse logar, um monte 
com cerca de 200 met ros de ultura, contados elo nível ela planice , 
e com cerca de 20 kils. ele extensão. A' meia distanc ia . de sua 
altura em ponto até alli access i vel aos observadores, e:nste uma 
grande abertura ou boc1ueirão, que o ~travessa d~ ~:m lad~ u o,~tro 
na clirecção do nascen te ao poente. Ess e boquenao tem .t for ma 

semicircular, cuja base ou linha horizontal assenta sobre terra 
vermelha e pedras, e per mitte o faci l transito, t endo o comprimen
to de HO m. E' de 40 m. a distancia que vae du base á parte supe
rior sendo que, da base para cima, a abobada é formada em um 
eno t:me pedt·a semelhando marmore. Na cavidade que fie 
descripta acham-se desenhados, com ti nta vermelha, indeleve l 
um tamanduá e um a viola, desde tempos immemoriaes. Na 
mesma abobada tambem se n.cham inscriptas na rocha, com 
tinta igualmente vermelha, palavras inclecifraveis, formadas 
com lettt·as maiusculas, de carac·ter manuscripto. As torrentes 
ele chuva c1ue se derramam áquem ou além desse monte, cuja 
direcção é ele S . a N., offerecem um es pectaculo encantador, a 
quem se acha elo lado oppoato, através do sobredii;? boqueirão , 
pela variedade de cõr es formadas pelo reflexo cl os raws solares, . 

BARBADO. Loo-. elo Estado do Rio de Janeiro, na freg. da 
ela Aldeia ela Pecl~a, proximo da estação dos Tres Irmãos . 

BARBADO. Ilha elo Es·tado do E. Sauto, no rio Dõce, entre 
a pov. ele Linhares e o porto do T atú. 

BARBADO. Riacho elo Estado da Bahia, aff. do rio Si ncor á, 
que o é do rio de Contas. 

BARBADO. Corrego que se encontra na estrada de Goyaz, 
logo ao sahir de Cuyab~~. junto ao Lava -pés; no Estado de Matto 
Grosso (Dr. S . da Fonseca. Dicc. cit . ) 

BARBADOS. Pov . do Estado ele Mabto Grosso, no mun. de 
Cttyabá, na foz do Coxipó. 

BARBADOS. Indios valorosos, ol'itmdos das proximidades 
do ParagLtay. São ass im chamados pelas. l?ngas barbas de que 
usam pelo que dislin a-uem- se dos dema1s mcl1os. Consta que os 
paul i~ ~as eu·tranclo n~s sertões da parte N. do Estado ele Ma·tto 
Grosso, e;1co ntm ram- se pela primeira vez com esses selvagen-s, 
aos quaes denomin aram- Barbados-, pass ando essu clenomma
ção ao rio, em cujas mal'gens elles estavam. 

BARBADOS. Rio elo Estado de Minas Ge1·aes, banha o num. 
ele S. João Bap·tista e desagua na margem esq. do Arassun.by 
(lnf. loc. ). 

BARBADOS . Rio do Estado de Ma·tto Grosso, trib . do Ale
gre que o é elo Guaporé . Recebe o Barbadinho. «Nasce segundo, 
o B. de Melgaço, na lagôa Rabeca, ao S. da cidade de lVIatto 
Gt·osso, r ecebe diversos escoantes dos paludosos terrenos que 
atravessa. Em sua margem oriental es tá a pov. de Casalvasco. » 

.. Lemos alg·m·es o seguinte : « O Barbados ot•igina-se nas cor.ixas 
' e banhados na fralda orienta! da sen•n. do Aguapehy, quas1 no 

mesmo parallelo elas fontes dos rios Aguapehy e Alegre, vi.ndos 
do al to ela serra . Em meio tlo seu curso, para ESE., quebra-se 
na direc,ção S. formando nesse angulo uma formosa lagôa, a 
Rabcca, assim denominada por R icar do Franco, pela fórma com 
que se lhe patenteou». 

BARBADOS. Rio do Estado de Matto Grosso; nasce na serra 
T apirapuan, e depois de um curso de i60 .kils . desagua na mar
"'em dir. elo Paraguay, entre a foz elo S1potuba e a do Negro . 
Thncontra -se ouro em suas areias. Ahi habitava m os indios que 
deram- lhe o nome. Alguns o denominam Bugres ou ainda 
T apirapuan. 

BARBALHA . Ciclacle e mun , do Estado elo Ceará, na com. 
do seu nome, a NE . ela serra do Aral'ipe, proxima ela extrema 
desse Estado com o do Pernambuco. aos 7° 15' ele La·t. S. e 
entre 3o e 4o de Lon g. E . do Rio de Janeiro, a H kils . SE. da 
cidade do Cralo e a 611 ela cidade da Forta leza . Orago Santo 
Antonio e diocése do Ceará. Foi creada freg . do muu . do C1·ato 
pelo art. I da Lei Pt·ov . n. 130 de 30 de agosto de 1838; elevada 
á ca le"'m·ia de villa pelo art . I da de n . 374 ele 17 ele all'osto de 
1846; "e á de cid~de pela ele n. i. 740 de 30 de agos to ~e 1~76 . 
E' com ~ ele primell'a entr ., Cl'eada pelo art . I § II da Lel Pro v · 
n. 1.492 de 16 ele dezembro ele 1872, supprimida pelo ar t. I § XII 
da ele n. 1. 814 ele 22 de j aneiro de 1879, Ns·tauraela pela de 
n. 2.002 ele 28 ele agosto ele 1882, e classificada pelo Dec. n. ?·226 
de 2.2 de teve1•eiro de 1873 e Dec. n. 71 de 20 de ele~embto de 
1889 . A pop . do mun. era, em 1872, ele 11.547 ha~s. Tem duas 
eschs . pnbls. de inst. prim. O mun. é bustante e.xtenso, murto 
fertil e regado por mui tos rios •. . o s bab.s. em geral empr~ga~-se 
na agricultura. Sobre suas cl1v1sas, VIde ar t. li da Le1 Prov . 
n . i30 de 30 ele agosto de 1838, a rt. li da de n . 374 de 17 de 
agosto de 1846, n. 427 ele 26 ele ag:os to ele i 847. Uma estrada 
liga-a ao Grato. Agencia do correro,.creada em i866 . ~'1.. serra 
mais importante elo mun. é a ~o Arar•1p~. Do Sr. Dr. Gut lherme 
Sluclarb recebemos a segmnte mformaçao sobre esse mun. : ~O 
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mun . e freg. da Barbalba mede. seis leguas dt> Sul a Nort'l e 
duas de Lés te a Oeste, menos ele uma até em alguns Jogares; é, 
pois, um dos muns . menores do Estado do Ceará. Limita- se ao 
N. c.Jm a freg. ele Missão Velha pelo rin Batateira : ao S. com 
a serra Araripe; a L . . com o mun . de Missão Velha· paios sitios 
Cõcos, Cab'llluclo e BreJO da Roça, que fica na distancia ele sei~ 
leguas do ultimo ponto do mun.; a O. com o mun . do Ct·ato 
pP.los sítios Mello, Sipoal e Pecl rin.has na mesma distancia ele 
seis leguas nDJ ma1'gem elo r io Batate it·a, men os de uma legua 
acima do mencionado Bt·ejo ela Roça . Em 30 ele agosto do anuo 
de -1838, pot· Lei Prov ., que lhe warcou os l imites a O. com a 
fl·e"' . elo C raLo e ao S . com a serra do Ara ri pe, foi et·eada a f r g. 
cle~membranclo·S3 da de Missão Velha . Teve por orago Santo 
Antonio. Se •1 primeiro parocho foi o R ev. Padre José de Castro 
e Silva. collado por Carta de 3 ele feverairo de 184-1. Este per
mutou ·a f reg. com o actual Viga rio João )!'rancisco da Costa 
Nogueira, qu~ nella se colloa a 6 de fevere1ro de 1863, tendo 
sido apt·esentaclo por Dec. de 13 de agosto de 1862. A L~i n. 374 
ele 17 ele ap;osto ele 1846 elevou a pov. á categoria ele villa; a 
Lei n . i .49.2 de 16 ele dezembro cTe 1872 el vott o termo ~- ca
ten-ot·ia ele com . , sendo a vi lla a sécle, e sett pl'ime iro Jui z ele 
D~·eito o Bacharel J·osé Gonçahes de Moura, e a Lei n . 1. 7-!0 
ele 30 ele agosto de 1876, á de cidade . Em 22 ele janejro 
ele 1878 a Lei sob n . 1 .814 revo:rou o § II ela Lei n . . 1.492, 
mas a Lei n. 2.0()2 ele 28 de agosto ele 1882 restaurou a com., a 
qual, toJavia, não foi provida de Juiz de Direito até esta data. 
No limite S elo mun. princip:tlmente é que está, por assim 
dizer toda a sua importancia, porquanto por ahi encontram-se 
as n;scent.1s donde partem as aguas por levadas, que são utili 
sadas na irrigação dos terrenos de cuHura . As naecentes mais 
notaveis pela abundanc1a de suas aguas , e d~s quaes al~umas 
são apreciacla.s. pelos efl'eltos ~be1·apeul1c?s, s<te as segtnntes : 
Caldas a princ1pal de lias, Fanas, Santa Rtta, S. Joaqtu m, Sacco, 
Pudre 'S:1.11L<t Cr uz, Macabyba, Santo Anto nio, Mello, Bt·ejào, 
Cõcos 'e Loanda . O descobrimento das propriedades medicamen 
tosas de Caldas é devido a m~ro acaso e attr ibue-se ao vener;wel 
sacerdote Padre Ibiapina, o aposto lo do Cariry. Para essa fonte 
concorrem doentes até ele PernambucJ e ela Bahia, e as conjun
cti vites catarrhaes e granulosas, as affecções tttel'inas e as ela 
pelle são as enfermidade> contra as quaes mais s~ apregoam as 
suas virtude.:; . De uma adstringdncia notavel parece e !la conter 
alumen em grande abundancia. Não é, pot•ém, Caldas a font~ 
thermal mais importante do Estado, pois superiores l he são a 
do Pagé, com seu tanque mais que secular , na ri beira elo Aracaty
assú, 14 leguas de Sobral, e o Olho- d'agua do Azevedo no ·termo 
do Tamboril, cujas aguas são prejucl iciaes aos animaes infe 
riores. Em uma cit•cumscripção de tres Jeguas estão quasi toda 
a pop . e riqueza do mun . da Barbalba e acham-se encravadas 
as nove egt•ejas da j)[trochia, ent re as quaes a matriz, anliga 
capellinha, cujos fundamentos foram lançados em 1785 por Fran
cisco de Maga lhães Barreto e Sá. Segundo in.fo:·mação parocbial 
de 6 de oatubt·o de 1865, que ob~eqttiosamenle me foi mostrada 
pelo Rev. Secretario da Camat•a Eccles iastica, a fundação dessa 
capella. teve Joga-r em 1760 e não naquella data, que al iás me 
foi fomecicla por pessoa compete o te, A pop . elo município é de 
18.000 a l mas e a da cidade de 2.493. sendo L Hi do sexo masculino 
e i-.3t:!2 elo fem inino . Em 1858 a pop. do mun . ot·çava em 11.526, 
sendo 5.7-!5 homens e 5.781 mulheres . O movimenLo da pop. em 
1886 foi o seguinte: Baptisados 832; casamentos 157; obitos 182. 
O mun. divide-se actualmente em 34 quarteirões, sendo os prin
cipaes : 1)alclas com sua encantadora nascente de ag~as medi
cinaes e capella do Bom Jesus dos Affitctos, de que fo1 capellão 
0 Padre Manoel Antonio de Jesus; Goúé, re>iclencia de P into 
Madeira infeliz victima da vinclicta politica; S . Paulo, com a 
casa elo' capitão-mór José Pereira Filgueira, onde ainda hoje 
existe D. Mafalcla, 511a ftlh a i Bolandeira, sitio Lambedor, oncle 
nasceu o senador Alenca t· ; Bw·ity , onde se deu o pl'imeil'o 
encontro elas forças de Chaves com ae de P inbo MDJdeil:a, que as 
rechas3ou, obrigando Chaves a re ti rar-se pelo Espigão e a es ta
cionar em Lavras; em Bunty se fabnca louça de supenor barro, 
que se exporta para toclos ?S 'pontos. do Cariey; Ca}aseir:cb, onde 
tem logar uma animada feu·a; Fanas, Santa Cruz, Rtacho ela 
1\leio e Brüo com suas pequenas cape lias . Si tem sido acanhado 
o desenvolvi~ento material ela cidade da Barbalha, não é ella, 
todavia, das mais atrazadas do Estado, porquanto, collocada no 
alto c1ue ftca á margem clir. elo rio Salamanca, já conta 738 
casa~ , entre as quaes seis sobrados ; quando o Senador Po mp:u 
pubhcou seu Dico. T opog. e Estat. da Prov . (186'1) de u á entao 
v~lla da Bar balha 100 casas de telha e 200 de palh a . P ossue a 
c1dacle optuna e bem par amen tacla Matriz, que mede 88 palmos 

de ft·ante e 206 de fundo ; uma casa de caridade inaugurada a 28 
ele março de 1869, devida, como as ele outros mui tos pontos do 
Estado, ao zelo apostolico do Padre l biapina, na qual se acham 
agasalhadas 41 pessoas, sendo a mór parte orphãs desvalidas ; 
um cemiterio com bonita capella, o qual mede 116 palmos de 
ft·ente e 392 de fundo e está collocaclo num :tlto, o que l he clá 
v i~ta pittoresca par a todos os lados, sobretudo parfl o lado do 
grande Br ejo ela Salamanca ; boa casa ela Camara, com se"'U
riss ima cadeia constr uída sob a clirecção do Dr. Manoel Co~~ho 
Bastos do Nascimento; um paiol de pol vo ra, obr a par ticular ; 
u ma cacimba publica , á margem dire ita elo ln·ejo, obr a ele impor
tancia e util idade; dua,s eschs . publs . l'l'~quentaclas por 93 
al umnos do sexo masculino e 65 elo femin1no; um pequeno 
collegio com Hi nl um nos e duas aulas noct.urnas. Conta duas 
pbarmacias, HJ lojas de fazendas, molhados e ferragens, 16 
tavernas, além de crescido numero de ve,1dólas. Ha Lambem na 
cidade uma machina a vapor para o preparo do algodão, ramo 

' de industria ha pouco estabelecido pelo negociante Anton io 
Manoe l Sa mpaio, elevando·s~ o nttmet·o de saccas ele lã fabri
cad<t em 1887 a 1.000, ele 52ld logs. cada u ma . Sua fei ra rivalisa 
com a elo Grato, é a segunda elo Car iry, porque o commerc io de 
fazendas em grosso e a reta lho tem pat·a ell a attrahlclo a attenção 
de mui'tos ponto , até elos Estados limitt·ophes . Como ftcou dito, 
existem na Barbalha 13 nascent~ s para a irrigação de mu itos 
sítios, c1ue ficam fóra do bt·P.jo e nos quaes ha montados 36 eng~ 
nhos de ferro, 31 ele madeira e 28 alambiques . Foram, em 1887, 
os segu intes os pt·ocluctos agrícolas da Barbalha: 2.800.000 kilB . 
ele rapadut·a de optima qualidade i 32.000 canaclas de aguar
dente; 4.000 arrobas de a,ssucar branco; 200 arrobas üe café; 
1.500 ele tabaco; 5.000 kilos ele bonacha de mangabei ra i 10.000 
quartas ele al'l'oz (8~ li tros a qunrta) 4 .000 gunrtas ele milho e 
2.000 ele feijão. E' impossi vel calcLtla r-se o numero ele quartas 
de farinha feita não só nos sít ios e11cra.vados no mu n. como a 
fabricada nas grandes roças da serr c1 Arari pe, onde os lavra 
dores possue m grandes l avouras e estabe lecimentos para o se u 
preparo . A 1ndusLna crt aclot·a é quasi nenhuma; pó ele-se aval iar 
em 5 .000,as cabeças _de gado de toda especie existentes no mun. 
Quanto as proclucçoes natura~s, póde-s~ dizer que o mun., 
possmndo todas as fructas elo Estado, pr1ma em fructa~ si! ves
tl'es . Destas, duas constlt·tem ramos ele industria, ele que muitos 
lucros aufet·e a pop. indigente . A primeira é o piqui, al imento 
ela classe miset·avel , que na secca de 1877, como nas anteriores, 
matou a fome de mtt itos infelizes . Dasta rructo. .ex trahe -se ta.nto 
oJeo que em ou bt·o logar 011de fosse b m aproveitado seri a uma 
fo nte de riqueza, com ell e pL·eparam-se vat· ios generos ele comi
elas, todas muito s:tbo rosas e substmcines. A segunda é o 
tingui, a rvore semelhante ao cajuei1·o, muito tortuosa, que 
carrega em dezembro, e de cujo fructo fabr icam os habs. todo o 
sabão de que carecem e o que ainda lhes sobra para a expor
tação para o Piauhy e P ernambuco. O piqu i desenvolve-se de 
moclo espantoso nessas regiões, sua abunelanc ia excede todo 
calculo. Ha familias que abandonam as casas e vão viver debaixo 
elos piquiseiros emqnanto ha saft·a , e ele lá volLam gordos e 
neclios. Attribuem-se-lhe propriedades a lt tmentc aphrocl isiacas . 
Do re ino mineral encon tr ~.m-sa specimens semelhantes ao m:tr
mo t·e., de que s fazem pedt·as tumulares e mesas; em guas i 
todos os sítios da ft·a lda ela se t' l'a prepara-se cal de opbima 
qi.taliclade . Taes são as informações pr il1c ipaes que sobre Bar
ba l11a pude colhe r , cumprindo declarar que as elevo em grande 
par te ao me u bom am igo St·. José de Sá Barreto Sampaio •· 

BAR BAL HA . Serra elo Estado do Cear á. Faz par te da corda 
de ser rotas que, da extremidade SO. do cordão central, corre 
por valles mais ou menos extensos, Pompeu, em seu Dioo. Top . 
e Est . da, Prov . do Ceaní- , faz menção ela s~rro'ta do Barbalho 
no mun. do Quixer amob im. 

B ARBALHO. Log. no Estado de Pemambuco , n a freg uezia 
de N . S . da Saude elo Poço ela P a nella . 

B.t. RBALHO. For ta leza do Es tado da Bah ia , an t iga, de 
systema abaluart-ado e siluacla a L . de Santo An tonio . E' 
formada por um quadri latero de i07m . Foi nell a o pr imeiro 
ponto ela cidade do S . Salvador em que as tropas independentes 
arvoraram a bandeil'a nacional em 2 de julho de 1823. Serve 
actual menle de enfermaria mi litar es tadua l. 

BARBA-NEGRA. Banco do Es tado do R. G. elo Su l, na 
lagôa doa PaLos. fronteit·o ao mon o d<t F ormiga e {t ponta de 
Itapoa·n. E' pel'igosi ss i mo . 

BARBA- NEGRA. Ponta na cos ta occiclental ela l agôa elos 
P a tos, no Estado do R . G. elo Sul. 
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BARBARA (Santa). Cidade, com. e mun. elo Estado ele 
Minas Geraes, ex-sécle ela com. elo Rio Piracicaba, sobre co1-
linas, á margem di r. elo rio ele se u nome, a 66 kils . ela capital 
rlo Estado. O territono de seu mun. é regado pol' ddfereutes 
rios, en·tre os qna es o Vermelho, Cla ro, Cacté, Soccorro, _'Ma 
quiné , Una, Pil· acicaba , Bt• tunado, e Santa Barbara, e os rtbei
rões Itajurú e F acas. P1·oclu z cereaes, canna, mandioca , farra. 
Criação de gado vaccum, muar e cavallar. E'. percorJ.'lclD pelas 
serras elo Caraça, ela Vi uva , ele Cocaes, ela P1eélacle e algumas 
outras. Ahi fica o colle,.,.io Caraça, um elos pt'tnCipaes es tabele
cimentos ele ins t . secuncl~ria elo Estado e uma impor tante fab rica 
de fet'l'o, Na fl'eg . ele S. João elo Mot'l'O Grande, ~is t : elo Soe
corro ex is tiu a celebre mina elo Gon·go Socco . Sua tgreJa matrtz 
tem ; Í<1voc ação ele Santo Antonio elo R i bei rão e depende ela 
cliocesse ele Mari a nn a. Foi em principio ctu•ato ela freg. elo Rio 
Preto elo mun. ele Barbacena, elevado a paroc hia pelo Alvará 
ele 16 ele r'evereiro ele 1724. Villa pelo § li ela Lei P-rov. n. 134 
ele 16 de mar ço ele 1839; in s talla.da em 28 ele j anei ro àe 1840. 
Cidade pe la Lei Pro v . n. 88·1 de G de junho ele 1858. E' com. ele 
segunda entl· . creada pelo§ XVII elo art. I da Le i Pro v. n . 2.500 
de 12 de no vembro de 1878 e cl assificada pe lo Dec . n. 8 .. 186 ele 
9 ele jnlbo de 1881 e Aclo de 22 ele fever eir .:> de l892. Compre
l:tend e o termo de se u nome classificaGlo paios Decs . ns . 243 de 
1842, '150 de 1846, 850 de 25 de outubro ele 'l85'l e '1.670 de 7 de 
n ovem bro ele 1855. Clima mui to ameno . As min as do P ar y e 
Pitann· uy são afamadas . Uma estrada li ga-a ao arraial do 
Itmnbé, passando pe los arr aies de Cocaes e Car mo c)a Onça. _O 
mun. além da parochia ela cidade comprehende mfl.IS as do R10 
S. Francisco, ::;, Gonçalo do Rio Abaixo, S . J oão Bapt ista elo 
Morro Gt·ande, Brum ado, Senhor 'Bom J esus do Amparo do Rio 
de S. J oão , N. S. do Rozario de Cocaes, S. Miguel do Piracicaba, 
N. S. ela Conceição ele Catas Altas ele Ma tto De<l'tt·o, Conceição 
do R io Ac ima . Sob t·e se us J imites consulte-se o art. XX ela Lei 
Prov. n . 818 de 4 ele julh o de 1857, are. I § II da ele 2.085 ele 24 
de dezem bro ele 187'1, art . I da ele n. 2.906 ele 23 ele setemb1·o ele 
1882 . No mun . ftcam os povs. : I taj nrú, B icas, S tunidouro, 
S. Gonça1o elo Rio Acima, Ribeil'ão , Bart•a do CaeM, Ca'[Jão , 
Agu<t Limpa, Carneirinhos, On ça, Soccol'ro, Agua Q1um te, 
Batêas, San ta R ita de Pacas. A cidade Le m quatro eschs. pupls . 
seu,do um a uocturna pa ra adu ltos e Cl'eacla p ela Lei Prov. 
n . 2.913 ele 2.0 ele outubro ele 1 88~. Agencia do cort•eio. Em res· 
~)Osta a u m Quest ionaria que lhe clit·igimos, informa- nos o 
R ev. Vigario ela !'reg . de Santa Barbat·a o ~eg·u inte : "Tendo 
ele extensão no ve kil s . em ambas as d1mensoes , a superfi c1e da 
freg. ê de Si kils. quadrados mais ou men os. Di v ide-se e m duas 
pa1·tes clisLm ct:ts essa superfic te, uma occ1denta l, composta de 
montanhas, a lo- umas das quaes cobertas ele mattas, ou·tra, a 
oriental , comp;sta de plana ltos e de collinas, todas a clap.taYeis 
á criação de gado vaccum e ·ca val.lar. Sobre ~t·es colhnas ach a 
se eà ifica cla a cidade de Santa Barbat·a, CuJa Ot'Jgem remon ta 
a 1700, tempo em que tres paulistas , vindos elo s <li, acabavaJm 
ele fundar Catas Al tas, e por aqu i passa ndo, 'toma1·am a dit·e 
cção ale Cocaes . Acha -se a cidade(~ mar$'em di r. do rio Santa 
Barbara aos 7" ele Lm1g . Occ. elo Rio a e Janeiro e aos 19° 7' 
de Lat. Offerece o mais agraclavel horizonte ao o bservador, 
pois, emquanto ao SSO. na dis tancia ele 12 kils. em linh a recta, 
destaca-se a m ages tosa sel'l'a do Caraça, ao S O. clescortina- se 
um vasto horizo n te que se entreabre pel0s cam)!Jos de Catas 
Al~as , os quaes clahi começando, este~clem-se pm· todo o 
Or ten te ela mesma clclacle . O l ado do occHlen te apresenta em 
suas monta nhas nm fl. variedade ag t'aclave l, a qual misturando
se COLt1 o apraz íve l do sinuoso rio, que con·e na clirecção doSO. 
a ~E, fót'lll<t nessa mesma direcção a fig ura elo a1garismo 5 
clertac!o (•n) ·no vercnr;o ele toda a fl'eg. Possue uma bella 
mateiz, onde infel tzmente aincl:t sepultam-se os cadavet·es por 
falt:t. el e um cemiterio; uma boa casa da cama,ra, e u ma caele·ra 
em last•i rn avel estado. Apezar ele set· mwito secca a ciGlacle p0ssue 
Um chafariz que só serve par a mei::t; cluzia àe casas». 

B,A.RBARA (Sa nta) . Vill a e mrun . d0 Estado de S. Paul0, 
~a c0m . de P i r acicaba, ; so·lDre uma co !li na, á margem d0 ribe i
l'ào elo Toleclo, afJ.'. do Altibaia , na es trada que liga Camp inas 
a Piracicaba, a 24l<i ls . ele Capivaq, 26 ele Piracicaba, 26 de 
lVIo.ute-Mór, 45 ele Campinas e 24 de Limeka . Foi et•eada freg. 
:Pela Lei Pt•ov . n. \i) ele '18 ele fevereiro de 1842 . Desannexada do 
terlllo ela Constittüção e incorporada ao de Campinas ]!>ela Lei 
;p1'ov . n. 1 ele 23 de ja neiro de t844 e de nov0 incorporada 
aquelle mu n . pela Lei Pro v. n, 1~ de 2 ele março de _1846 . 
Elevada ·i cateo-m·ia ele villa pela Le1 P r ov. n. 2 de 8 de J ttnho 
d e 1869. Tem 6~000 habs. Agencia elo correio . O mun., a lém da. 
parochia ela vil1a, compt·ehenele mais a de S . Pedro. O elesen-

volvimeuto que tem tido _a lavoura em seu num., principal
men:te na c •.t l tnt·a elo algodao , ca l'é, canna ele assuca r e fttmo tem 
sido e-xtraorclinario . Ha g rande crbção ele "'aclo bovino e suino. 
Uma. estrada liga- a á estação da Santa Barbat•a. No l ivro A 
P1·ovincia de S . Pct~tlo (1883) l ê-se: «Ao SO. é o rnLUL ondulado 
mais ou m enos p~o nunciadamente ; ao N e.!!: . é plano. E' bauhad; 
por ~i verso? r~ose ribeh·ões entre os quaes o 'l'oledo e o Altibaia. 
A vrlla esta SLtnacla a NE:. ela capital do E stado á mar"e m di r. 
elo ribei rão do Toleclo, occupan.clo pa.rte de !la ter~enos elevados. 
Suas ruas sã o o-eralmente r ec tas e largas , e as casas, na total-i
dade, ·tel'l'eas. 'Seus pt•iucipae3 edilicio3 são : a egreja matriz, a 
cape lia eleS . Sebastião, a casa ela cama r a, cadeia e cemiterio, 
A pop . do mun . é de 5.HO h a bs . No mun. ha uma bellissima 
g ruta , que mede S,S metros de altura e tem gt·ancle extensão. 
Do alto de um monte precipitam-se nessa gt·uta clous conegos, 
clespenha nclo-se as agt1as est r epitosamente sobre grandes bacias 
de pedra .» O S1·. Azevedo Marques, ·tratando dessa vi1la diz : 
Pov. s ituada a N•E . da capital, da qtlal dista 26 leguas ou 
141,4 k ils. Jla ma~·gem esq. elo ribei rruo chamado 'l'0ledo, de qu e 
a p r incipi o teve o nome. Foi fundada em 18'18 com a ediftcação 
ele uma eg reja em te rras doadas a Santa Ba l'ba~:a por D. Marga
rtela cln Graça Ma•··t1ns , n atural ele S. P a ul o, e morado ra em 
Santos, qua ndo clahi teans.feriu sua r es iclenci<t p a ra es ta loc. 
qtte então era r~rtão , afim ele levantar o sett engeuho de assu
cat• . Dabt em dtante começaram a affiua· moradores, a·ttrahiclos 
pela !'erti l iebcle elo só lo ... Dista de Campinas 38,8 kils., ela 
Constituição 27,7, ela Limeira 25, ele Agua Choca (Monte-Mór) 
27,7, ele Capivar y 38,8, ele Inelaiatuba 'H,4 e ele S. Pedro 22 ,2 
kils. » O mun . é att·avessaclo em uma elas extremidades pela 
E. de F . da Co mpa nhi a Paulista, em exte usão de se·te kil s . n a 
margem elo rio Pal'acicaba, oude t em uma estação . A es trada 
de rodagem que da vi lia se dirige a essa est1ção (Santa Barb ar a ) 
tem uma extensão el e oito kils. 

BARBARA (San-ta ) . P a rochia elo Estado ela Bahia, no mun. 
da F1·eira ele Sant' At~na, dista nte 33 kiJ s. ela sécle do mun . 
Di.ocesse archi-episcopal ele S. Sa l vador. Foi ct•eacla f reg . pel o 
art. I el a Lei Prov. n. 7'12 ele 6 de junho ele 1859. Por seus limi
tes correm os rios Salgado e Poj uca. Uma esirada 'liga-a a 
Tuca no. 'l'em duas eschs . publs . de inst. prim, creaclas pela 
Lei P1•ov. n. 2.323 de 14 ele julhq ele 1882 e n. 51.9 ele 19 de 
abr il de 185'5. 

BAREARA (Sa nta) . P a r ochia elo Estado ele 1\Hnas Geraes 
n o mun. de S. João Nepomuceno. Diocese de Marianna. Foi 
creacla dist. elo muu . elo Rio Novo pelo a d. I ela Lei Pro v . 
n. 2.152 de 3 de nove mbt·o ele 1875. IncMporad.a ao mun. el e 
S. João Nepom.nceuo pelo art. I da de n. 2.677 de 30 de novembro. 
el e 1880. Elevada á categoria ele parochia pela ele n. 2. 921 ele 29 
ele se tem bro-de 1882. T em duas eschg. p abls . ele ins t. prim. urna 
das quaes creada pela Lei P1·ov. n. 2.390 ele 13 ele outubro 
ele 1877. 

B.ARBAR A (Sa nta) . Pov. elo Estado do Am azo nas , ua 
ma rgem esq. elo rio Negt·o, entr e os 1·ios lça na e Ix.ié, 213leguas 
acima ela grande conJ:I. e 29·1 da foz do NbamundíL. Seus h abs . 
provillClos ele Barés, Banib ás , em numero de 150 a lmas em 15 
fogos, p lantam e pescam apenas para seu consumo; tecem 1·edes 
ele maqueira, e extrahem a lgumas drogas. Cenfronta com a 
cachoeira Car angaeijo, a ultima ou mais occiclenta,l (Araujo 
Amazon!ts). 

BARBARA (Sa nta) . Tapera ele uma pov. , na m ar gem 
esq. do r io Branco, abaixo ela co nfl . elo 'l'acutú ; no Es tado elo 
Amazonas. Foi ex tincta pel'l. r ebellião el a Praia elo Sa.n-gne em 
1798 (Araujo Amazonas). 

B ARB ARA (SRnta). Pov. elo Estado da Bahia, á margem 
esq. elo rio S . Frat1cisco, aob1 ixo ela v ill a ela Earca do Rto 
Gr and,e e proxima do pov. Jurema (HaJLelcl) . 

B A:RB AR .A (Samta ). Leg . elo Es·ta!llo de S. l?a ule, no n;-un. 
ele S. J osé dos Campos ; com clu11:s esehs . publs . de mst. pr 1m. ,. 
creada·s P.elas Leis P rova . n. 53 al'e 4 de m ai'0 de 1.879 e n. 53 de 
2 el e abrd cl'e 1883. 

B ARBARA (San ta) . Log. no mun. da F1•anca, no Estado de 
S. Pau le. 

B ARBAR.A (Santa), Pov . elo mwn . de Campinas, no Estado 
de S. Paulo . 

:BARB ARA (Santa). Um elos qua,rteit·ões da cida de do Ava r é, 
no E atado ele S. PDJUI0·. 



BAR - 208 ~ BAR 

BARBARA (Santa). Log. do Estado do R. G. do Sul, no 
termo da Cruz AI ta, a 48 l~ ils. desta cidaclP. ; com uma esch. 
publ. ele inst. prim., creacla pela Lei Prov. n . 1.217 de 14 ele 
maio de 1879. 

BARBARA (San·ta). Capella do termo de Barbacéna elo 
Estado ele Minas Geraes. Foi ahi C1'eaclo um dis·t. pela Lei 
Prov. n. 2.951 ele 7 ele outubro de 1882. Tem uma esch. publ. de 
inst. prim ., Cl'eacla pelo art. lU da Lei Prov. n. 2.913 ele 25 ele 
se·tembt·o ele 1882. Sobre suas divisas vide Lei Prov. n. 3.590 de 
28 de agosto ele 1888 . 

BARBARA (Santa). Log . na freg. de Curi.rnatahy i. no Estado 
de Minas Geraes : com uma esch. publ. de 1nstr. pr1m. creada 
pela Lei Pro v. n. 3.642 de 31 de agostQ de i88S. 

BARBARA (Santa). Dis·t . da freg. do Mello do Desterro, no 
Estado ele Minas Geraes. 

BARBARA (Santa) Pov. do ~stado de Minas Geraes 
no serra elo Lobo, continuação da da Mantiqueira. Dizem ser 
a pov. mais mel'idional do Estado. 

BARBARA (Santa). Colonia parLicular do Estado de S. Paulo 
no mun. ela Limeira. Conta mais de 300 habs., quasi todos 
nacionacs. Tem cerca ele :160 .000 pés de café. 

BARBARA (Santa). Preaidio militar do Estado ele Goyaz ; á 
margem elo ribeirão elo Macaco, a 46 kils. 200m. d a confl. elo rio 
Maranhão com o rio elas Almas e a 330 kils . ela capital. A pop . 
occupa-se na cultura ~e cereaes!.. café, canna, mandioca e 
al,.oclão. O terreno, que e plano, nao é abundante de agúa em 
todas as estações elo anno. Suas mattas são boas pat·a cultura, 
e os campos sofl'dveis pa\·a a criação ele gado ·ivaccum. Foi 
fundado a 7 ele novembro ele 1854. 

BARBARA (Santa). Arraial que se formou em 1782 na 
t romba mel'iclional ela s ~r ra do mesmo nome, por se ter ah1 
descoberto ouro; no Estado de Matto Grosso . 'l'em boas pe
dreiras, mas falta-lhe agua. J á não existe desde muito (B . de 
Melgaço). 

BARBARA (Santa). Fortificação levantada na margem do 
arroio desse nome; no estado do R. G. do Sul. Era guarnecida 
por 500 soldados e muitos índios e cinco canhões, sob as 
ordens de D. Antonio Catani, c1uando foi assaltada e tomada 
pelos .paulistas, que g.uarneciam o _fo_rte do Rio P twclo; e trou
xeram para este a artllhana e mumçoes, que era o que armava 
o mesmo forte, quando foi ameaçado pela vanguarda de D. José 
ele Verliz (Fausto ele Souza). 

BARBARA (Sanla). Estação ela E. de F . da Companhia 
Paulista, no E stado de S. P aulo, entre Rebouças e Tatü, no 
kil. 82.500, a 532 metros de altura sobre o nível do mar. Uma 
estrada de rodagem, com a extensão de oito kils. liga-a ii. 
villa de San·ta Barbara. 

BARBARA (Santa). Nome que foi claclo a uma cOt·clilheir!l. 
ele montes ao S. do l'io Miranda vor João Leme elo Prado, na 
exploração que fez em 1776; no Estado ele !Vbtto Gt·osso. De
nomina-se agora Nabocloq~tena e Sernr, elo R ocl>"igo (B. de 
Mclgaço). 

BARBARA (Santa). Pequena serra do Estado ele Matto 
Grosso, enlre os rios Alegre e Guapot·é. T em a direcção de NO. 
a SE .. e é como CJ.lle .a cor::Linllação cht que vem da serra dos 
PareCJs, com ess:t chrecçr10, cortar o rio Guaporé (B . de Mel
gaço). 

BARBARA (Santa). Contraforte da cordilheira de An'han
vahy, que se prolonga entre os rios Nhanduhy Grande e o 
Ivinheyma , até o Paraná, no Estot clo de Mat·to Grosso (O r. S. 
ela Fonseca. Dicc. cit. ). 

BARBARA · (Santa) . Uma elas cinco ilhas elo grupo elos 
Abrolhos, em frente da costa do Estado ela Bahia. E' a maior, 
a mais oriental e a unica onde encontra-se alguma vegetação. 
'l'em 1.500m ele comprimento EO., e 300m de larg-ura, NS. ; a 
.30 milhas ela costa. Tem clous fttndeadouros. E' nessa ilha que 
os pescadot·~s da Bahia vão annualmente pescar e preparar 
garoupa. Possue um phal'ol na Lat. de i7° 57' 30" S. e Long. 
de 4o 29' 1.0" E. do Rio ele Janeiro (ou 38° 41' 101' . O de Gre
enwich e 4io 11 2011 O. de Pariz) e cujo plano focal eleva- se 
51~,00 acima elo prea-mar e 13 01 ,80 acima elo solo . E' ca·to
ptl'lco, de l uz branca com lampejos ele minuto em minuto. 
Acceso a 3) de outubro ele -1862. 

BARB~RA (Santa). Ilba n a bahia elo Rio de Janeiro, 
em frente a Gambôa. Em 1761. o Conde ela Ctmba mandou ahi 

edificar clous deposites ele polvora sob a protecção de Santa 
Barbara, os quaes serviram para esse mister até 1.874, anno em 
que foram transferidos par a a ilba do Boqueirão. Chamava-se 
antigamente ilhadas Pombc;s , 

B.ARBARA (Santa) . Ilha do Estado elo Maranhão,. no 
unm . ele Tury-assú. 

B AR BARA (Santa). Igarapé elo Esta~lo elo iVIaranhão; des
agua. no Grajahú proximo á foz deste rio no Mearim. (A. Ber
nardino Pereira do Lago. Itineru.?"Ío cit.) 

B ARBARA (Santa). Riacho elo Estado elo Ceará, rega o 
mun. ele Marüt P ereira e elesagua no Banahuihú. 

B ARBARA (Santa\ Coreego elo Estado do Rio ele Janeiro, 
entre S. F1·ancisco ele Paula e Santa Maria Magclalena. 

BARBARA (Santa). Ribeiro elo Estado ele S. Paulo, trib. 
ela m argem clit·. elo Par.unapanema. Banha o num. do Rio 
Novo. 

B;~RBARA ( Santà) Rio elo Estado ele S. Paul o ; clesagLta 
no l1eté aba1xo do salto ele Avanhanclava , cerca elo 18 kils. 

BARBARA ( Santa ). Ribeirão do Esta do ele S. Paulo, 
rega o mun . ele S. José dos Campos c clesagua na margem esq. 
do rio elo Peixe, lrib. elo Jaguary. 

BARBARA (Santa) Ribeirão elos Estados ele S. P aulo e 
Minas, nasce no mun. ele S. Sebastião elo Paraíso, em Minas, 
entra no elo P a trocínio elo Sapucab y em S. Paulo, e clesagua no 
rio Sapttcahy-mirim. 

BARBARA (Sa nta) At·roio do Estado elo R. G .clo St!l, 
afl' . ela margem di r. elo rio P iratin y, tri b, elo U ruguay. 
Nasce na serro de Ijuhy. 

BARBARA (Santa). Arroio do Estado elo R. G. do Sul, 
aff., ela margem esq. do Arroio Grande. 

BARBARA (Santa). Anoio do Estado elo R. G. elo Sul; 
nasce ela vet·tente oriental ela serra dos 'l'apes e faz bana na 
margem occielental elo rio S .. Gonçalo, banhando a cidade de 
Pelotas. Sobre sua margem cln·. construiu-se o primeiro vapot• 
qne sulcou as aguas desse Es·taclo. 

BARB ARA (Santa). Arroio elo Estado elo R. G. do Sul, 
banha o mun. ele Sa nto Angelo e elesotgtta na margem clir. do 
rio Ij ahy Grande. ( Not. clesol"iptivc; ele; ?"c,qiéio J.lt[issioneircr,, 
p. 201 ). 

BARBARA, (Santa). Al'l'oio do Estado do R . G . elo Sul; 
clesagua na margem dir . do rio Vaccacahy, a.ff. da mesma 
mar"'em elo Jacuhy. Banha aJ N . a villa de S. Sepê e 
atra~essa a estrada que ela cidade da Cachoeira vae a 
S. Gabriel. 

BARBARA (Santa). Rio do Estado de Minas Geraes ; 
nasce na ~erra elo Caraça, banha a cidade do seu nome e desagua 
na margem dir. elo rio Piracicaba. Recebe entre outros., o 
Quebra Ossos, Conceição, Caeté, Una, F acas, Jacutinga e 
Ba·têas. 

BARBARA (Santa). Rio do Estado ele Minas Geraes; 
. banha a p arochia do Desemboque e clesagua no rio Grande. 

BARBARA (Santa) . Rio do Estado ele Minas Geraes, afl'. 
do Sapucahy. Em s ua barra tem começo os limites entre as 
fregs. ele Sant'Anna do Sapucahye N. S. da Piedade do Retiro. 
Vem ela serra elo Ca·biguá e recebe pela margem dir. os ribei
rõ es Cor rego Fundo, San·to Amaro e D. Angelica e pela margem 
esc1. o riacho Agua Limpa. T em de curso 45 kils . · 

BAR B ARA (Santa ) . Rio do Estado de I\1Ínas Geraes 
reune-se ao S. João e juntos vão á margem dír . elo Carangolla 
defronte ela parochia ele Tombos . . 

BARBARA (Santa). Ribeirão elo Eshado ele Minas Geraes, 
a11'. do l'io das Velhas, nas divisas da freg. ele Santa Jit
lianna. 

BARBARA (Santa). Ribeirão elo Estado ele Goyaz, aff. elo 
rio Dourados, que o é elo Meia Ponte . 

BARBARA (Santa). Ribeirão do Estado clé Goyaz, aff. 
do rio dos Bois . Recebe o col'l·ego Fundo. 

BARB.bRA (Santa ). ·Rio do Estado ele Goyaz, banha o 
mun. ele Etüt•e . Rios e àGlsllgua no rio Conu11b<i. abaixo elo 
porto elo Burity. 

1.22) 
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. BARB.ARA (Sa nta ). Conego do Estado ele Goyaz, banha 
o m ·1n. de Santa Luzia e clesag ua na marg~m. esq. do ri,, 
Paracanjltba. (Iaf. loc. ) Do m.es mo mun.~ 21os 1nJo;·nnm ha.ver 
ou·tro cot•t•ego desse nome, afl:. elo rtbeH·ao San tAnna, t11b, 
el o S. Bartholom3u. 

B,{RBARA (Santa). ·Pequeno rio elo Estado ele M~t ·to Grosso; 
clesagua na margem esq. do Ivinheima, entre os rtos S. Bento 
e Samambaia, 2<! kils. abaixo elo pl'lmell'O . 

BARBA RA (Santa). Porto no rio Parnahyba, entre os portos 
de S. Luiz e Castelhano, acima da cidad e ele 'l'herezina. 

BARBARA (Santa). Pórto n o rio Gt·a~cl e , mun. do Sa
cra.mento e Estado ele Minas Uerae3. 

BARBARA DAS MUITAS ONcLli..S (Santa) . Vide La
by1·iutho. 

BARBARA DO AGUAPEHY (San ta). Minas. Vide Se
·Or~tcwio . 

BARBAS DE LOBO. L0g . elo Estado ele Minaa Geraes, no 
mun. ele S. João cl'El-Rei. Vide Bcwbc~ de L o)o . 

BARBASSO Lao·ôa elo Estado elo R. G. elo Norte , no mun. 
de Canguaretama (lnf. loc . ). 

BARBATÃO Lagôa elo E>taclo do R. G. do Norte, no 
mnn. ele Canguaral,em<t (In f. loc). 

BARBATIMÃO. Riacho do J!;staclo elo Piauhy; clesagua no 
rio Pama hyba pouco acim a ela ilha da Espora. Não é ci
tado no Relat . de Antonio 'l'ava t·es da Coa ta (1874). O Sr. J oão 
Raimundo Mal'tins , porém, faz clelle men ção no seu RelM . 
·(188.2) . 

BARBEIRO. Lagôa no mnn. elo Remanso, no Estado ela 
Bahia (Inf. l or) . 

BARBEIRO. Co n ego elo Estado ele Minas Ger ,tes, atra
Yessa a estrada ela Co11ceição para o Serro. 

BARBEIROS. Corrego elo Es~ado ele Goyaz, na com . ela 
.capital. 

BARBOSA. Log. elo Estado do R. G . do Norte, no num. de 
Mossoró. . 

BARBUSA. Morro da Capital Federal, na freg . da Lagoa, 
·em Botafogo, em um elos lados da subida pat·a a Copacabana. 

BARBOSA. Morro elo Estado de S . Paulo, no mtm. ele 
.Santa Branca (In f. loc). 

BARBOSA. Serra do Estado ele Minas Geraes, no mun . do 
Muriahé e f reg. ele N. S. elas Dôres ela Victor ia . 

BARBOSA. Ilha elo Es·taclo do Paraná, na bahia ele Para
nagná. Descreyenclo esta b<thia, dizia em 1S63 o Sl'. D~metrio 
.Cruz: « • • . a ilhot elo Ba1·bosa, onde ha um a olcwia e cafe
saes· ftca proxima ela costeira elos man g tes , entr e os rio3 
Mun'clo Novo e Cachoeira, ela qual é di viclicla por on\l'o braço 
deste rio . » 

BARBOSA. Riacho elo Es ~aclo de Pemambuco, banha o 
mun. elo Bom Conselho e rles~tgua no ri o 'l'ra ipú (Inf. loc) . 

BARBOSA. Riacho elo Estado elas Alagoas; banha o mun. 
de Santa Luzia elo Norte e clesagua na margem di r. elo rio 
Mnndahú. 

BARBOSA. Corrego do Estado ele S . Paulo, pJuco di3tante 
da cidade ele Campinas, na estrada da L imei ra. 

BARBOSA. Pequeno rio elo Estado ele S. Paulo, ·nasce na 
·serra do Brandão, banba a parte oriental elo ·tet•ritorio de Cana
néa e clesagua no Mar Pequeno. 

BARBOSA. Rio elo Estado ele Santa Calho,rina, no rilun . do 
Tubarão, nos limites ela freg. ele S. Gct briel das P edras Gran
des. 

BARBOSA. Arroio elo Estado do R. G. elo Sul, att·avessaclo 
pela E. ele F. do Rio Grande a Bagé . 

BARBOSA. Ribeirão elo Estado de Minas Geraes, trib da 
margem esq. elo Arassnahy. Banha a fl'eg. de S. Domingos. 

BARBOSA . Corrego do Estado ele Minas Geraes, afl'. do 
ribeirão das Caixas que o é do Angaby e este elo Capivary. 

B ARBOSA. ( Porto do). A' margem clit•. elo rio Brilhante, SO 
Jdls. acima ela foz do Santa Maria; no Estado cle·l\latto Grosso. 

DICC , GEOG , 't'/ 

BARBOSAS . Bail'l'O clu mun. ele · .Luiz elo Parai.Jybuna, no 
E~t·allo de S. Paulo; com uma esch . publs. ele inst. prim . 

BARBOSAS. Coxilha elo mun. de Pelotas elo Estado elo R. 
G. do Sul. 

BARBOSAS. Serra do Estado ele Minas Geraes no mun. ele 
Inha uma (Santo Antonio elo Monte). ' 

BARBOSAS . H.ib 3iro elo Estado ele Minas Geraes aJ:t'. do 
ribeirão elo R ec1·eio, que é trib. elo Parahyba. ' 

BARBOSAS. Rib~irã1 elo Estado ele Minas Geraes. aíf. elo 
rio Grande. Serve ele divis .l. á freg. ele N. S. do Rosario da 
Boa Vista do Rio Verde, pe t· ·tenc·~n~e ao termJ elo Prata. Alguns 
o denominam C<<choeira . 

BARBOSAS. Pas>J no rio Itararé, Estado elo Paraná, na 
es·tl'acla que ele S . Jose da Boa Vista communica esse Estado 
com o ele S. Paulo. 

BARBOSINHA. Ribeirão elo Estado ele S. Paulo; serve ele 
divisa aos rnuns . ele Pil'acicaba e San ta Barbara e clesagua na 
mat•gem esq. elo rio deste nome, afl'. elo 1'1e ~é. 

BARBUDO. Log. no mun . ele Pelotas, no Estado do R . O. 
elo Sul. 

BARBUDOS. Cot·rego elo Es tado ele Minas Get·aes, aiT. do 
· rio S . Domingos, que o é elo ri0 J ose Peclt·o. 

BARCA. Canal eüsten te no porto elo R. G. elo Sul, no 
Estado des te nome. E' estt•eito, t d~toso e ele pouco fundo. 
'!'amuem é conhecido pelo nome· de c,~1wl de S. Pecl1'o elo Sul . 

BARCARENA. Parochia elo Estado elo Pará, na com. e 
mnn. dll. capital, a 23 kils. dessa cidade, na m ar ge m clir. elo r~o 
Tocantins , na extremi dade N. ela ilha formada pol' esse no 
e pelo Mojú. Ot·ago S. FranciscJ Xaviet· e diocese ele Belém, 
Foi creada parocbia em 1758. Tem 3'100 habs. e duas eschs: 
pubh. ele ins t. prim. Sobt·e sttas divisas vide : art. UI ela Le1 
Pt·ov. n. 191 ele H ele outubt·o ele 1851; n. 551 de 27 ele agosto 
ele 1868; ar~ . li ela de n. 7S9 ele 11 ele setembro ele 1S?3, 
n. 1000 ele 24 ele abril ele iSSO. No tel'l'itorio ela paroclua, 
!icam os igarapés Barcarena, Cast ro , Tauá, S . Francisco, 
Mucuruçá, Curuperé- miry, Tipiocaqnara, Acaputuba, PHa
pucú, além de outt•os . 

BARCELLOS. - Villa e mnn. elo Estado elo Amazonas, 
sécle ela com. elo seu nomr., na margem aus~ral elo rio Negro, na. 
Lat. S. elo OOo3' e Long. ele 28o2S' O. de Olinda. O Sr. capitão, 
t enente Anwjo Amazonas diz:« Foi a aldeia elo Prinoipal.\1anáos 
Camanclt•J, que a rogos ele sua mãi a fra nqueou á Missão elos 
Carmelitas. Em 1754 foi visitada pelo Governador do Estado, 
Francisco Xavier ele Mendonça Fttrtaclo, que a designou para, 
acampamento ela Commissão mixta ele demarcações portugueza 
e bespanhola; para o que fez da1· principio a optima,; funda
ções. Foi erecta em villa cJm a denominação ele Barcellos, em 
1758, pelo mesmo Governado:·, que a designou para sécle elo Go
verno ela C<tpita nia elo Rio Negt·o, creada em i757 . Em 1759,reuniu
se nesta villa a com missão mixta sob o mando do dito Go·verna
clor pot· Portugal, e elo Orinoco, D. José ele Iturriaga pela Hespa
nha. Em I7SO, est.tbe leceu r esidencia nesta villa o General Pleni
potencial'io, João Pe1·eit·a Caldas, commissario das demarca~ões 
elo Rio Ne.g ro e l\1utto Grosso. Em 1790, cessou ele se~ capital ela 
prov . pel a t~·aslaclação do Governador Manoel ela Gama. Lobo da 
Almada para o Jogar ela Barra; o que r eivindicou em 1798 
com a retirada elo dito Governaclot·, intimada pelo do Estad?, 
D. Francisco ele Souza C:> utinho. Em 1804. trasladada clefimtl
vament3 a capital para a Bart•a., agg t·avou.:.se co nsideravelmente 
a clecaclencia ele Barcellos, que, como toda a Capitania, desde 
1755 se r esentia das praticas subversivas dos Jesu1tas aos 
Indigenas, no intuito ele, por sna retirada, tornar-s e o Alto 
Amaz;onas o pristino deserto. Esta decadencia perfe ttamen·te se · 
comprehenclerá pela leitura do seguinte trecho elo ~osso .:na nus-

' cripto: - Nesta Villa, que em razão ele sua cles1gnaç.ao para 
acampamen to das partidas ele demarcações, houve espaçosos 
quarLeis, casas col'l;esponclentes a.o caractet· dos altos fut~ccw
narios qtte hosp~clou, e em que como capita~ de uma provm01a7 
houve um palacio, cuja extensão e decoraçao corresponcleram _a 
stta categoria., hoJe apenas algumas cas~s resta~u para advet•lJr 
o viajante da altura de sua navegaçao no r lO Negr?. - Com 
efl'eito, mencionar, descrever a clispvsiçao ele seus bau·ros, de 
sttas ruas. palacio, hospício, arrnazens, arsenal, ponte e 
caes, fàra fazer a sua elegia. Todavia pela divisão elo .territorio 
em 1833, consel'von a sua categoria ele Villa, restituindo -se-lhe 
o seu primitivo nome brazileiro, i\1::wiuá. Esta Villa (e clesgl'a-
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çadamen~e, como ella, quasi todas as povs . do Rio Negro) é um 
perfei~o corpo de clelicto da incapa~ iclacle elos brancos, visto 
oomo ontra cottsa seria, elo que é, se a t ivessem cleixH.clo ilrlaloccb 
Camcmdri, por que pr incipiou. Ill us ·~ra-se Ma:iuá com ter sido o 
berço de um in signe poeta, Ben·to ~le Figueiredo T en reil'O 
Ara nha, cujas obras passam por per feitas no seu gene t·o ( l yrico ). 
Seus habs., provindos ele Barés , .Manáos, P a ianas, Passés e 
Uerequena s, em munero ele ()40, em 100 fógos assás clisp~ r sos e 
restantes ele 460 que teve, cultiva m mandioca, fnte tas e a rr·oz 
pa1•a o seu SLLsten~o; e em pequena escala a lgodão, café, tabaco, 
a despeito ela espon·taneiclacle com que se presta o terre no, que 
sympathisa a inda com caca•1 e an il; tecem pan11os de a lgodão e 
r êcles ele maqueira, rica e pdmorosame nte borda das ele pennas; 
fabricam l ouç<t ele bano, e manteiga ele tartaruga e peixe boi; 
e extrahem drogas preciosas:!» _ O Dr . . Tbaumaturgo, um dos 
distinctos membr·oa ela commtssa.o el e hmltes com a R epubl tca 
de Venezue la, em carta que nos dirigiu em 1883 ass im se 
exprime: " E' Barcellos mnito pobre e sujeita a febres inter
mlttentes que a hi são enclemicas . Tem 4U casas velhas e uma 
egreja no ' mesmo estado . Em 1780 contava '!90 casas, fo r mando 
duas lo ng·as ruas e cl 'JUS bair ros . Era muito populosa, chegando 
a con tar 800 a lmas clepop. ftxa , a lém ela aclventicia, q ue er a 
consicleravel. Havia nessa epocha urna boa ma tr iz sobre um 
pequeno outeiro ligado a outro fro n·teiro po r uma ponte ele 
madeira , o Palacio ela resieleucia elo Governador , a Casa ela 
Polvol'a, Qual'teJ, Hospital Carmelita no, Armazem r ea l, uma 
fabrica de pann os ele a lgodão, uma olaria e um grande cáes 
de macleil'a , Mais t anle perdeu SLLa prosperidade e já e m 1883 
contava apenas 22 casas e ama pop. muita r eduzida . Si bem que 
o terreno se mostre apto ao plautio elo algodão, arroz , café, 
mandioca e a rvores fntetife r as , os moradores ele h oje não se 
impor tam com iseo e. vivem e o: p!en;t ociosidade . 'l' oclo o com
mareio é ele Jnclustna extrac t1va, que os ba bs. permutam pot· 
generos ele primeira necessidade». A.hi tocam os vapores ela 
linha de i.\ianáos a Santa l zabel do R io Negro. A egxeja ma triz 
tem a invocação ele N. S. ela Co nceição e depe nde ela diocese de 
Belém. O mun., além ela paroch ia el a vi !la , comprebencle ma is 
a ele N. S. do Rosario ele 'l'homar, S . Gabriel e S. José ele 
Marabitanas. Foi creada com. co m a denomin ação ele Rio 
Negro pel a Lei Prov. n. 254 ele 30 cl-3 ab l'il ele 1873; cl ass ificada 
ele prim eira en tr. pelo Dec. n . 5 .325 ele _2 ele julho ele 1873; trans
ferida a sécle para Barcellos pela L e1 Pro v. n. 538 ele 9 ele 
junho ele 1881. Ag·encia elo correio, ct•eacla em 1884. 

BARCELLOS. Villa e mun. do Estado ela Bahia, na com. 
da Barra d o Rio de Contas, a 160 kils. ela capital elo Estado e a 
94 ao S. da cidade ele Valença, ao N. ela barra elo rio de Contas. 
~xporta café, cacau e farinha. Ot·ago N . S. elas Candeias e 
diocese de S . Salvador·. Foi ct·eada fr eg· . pela Carta Régia ele 
8 ele maio de 1758 e elevada à ca tego ria ele villa pelo Alvar á 
de 28 de dezembro do mesmo anno, tendo sido ereC"ta pelo 
ÜLlviclor Luiz Freire deVeras. A Lei P rov . n . 1935 ele 18 ele 
agosto ele 1879 transferiu a sé ele cltt vi!la para a pov. ele Santa 
Cr.uz e a ela freg. pa ra a capella ele S. Benedicto. Foi creada 
Termo pe ~ os Decs. n s. 170 ele 1842 e 564 ele 18 ele deze:n bro ele 
i848. Tem 2 .016 h abs e duas esch s . publs. ele inst. p1·im . A 
Lei Prov. n. 1.020 cle20 de ma io ele 1868 marcou-lhe os limites 
com a freg. de Camamú. A Lei Prov. n. 2. 256 de 8 ele agosto ele 
188i desmembrou-a ela com. ele Camamú, a qno h:wia s ido 
a nn e-xacla pelo art. 1[ § li ela ele n . 395 de 28 ele junho ele 1850 
e incorpot·ou-a á nova com . ela Bana elo Rio de Contas . Esta 
ultima disposição foi revogada pela Lei n , 2.337 ele 22 de julho 
de 1882 e r estaurada pela ele n . 2.452 ele 19 de junho ele 1884. 
Agencia elo correio, creacla em 1856. 

BARCELL OS. Pov. elo Estado ele E. Santo, no mun. de 
Vianna, distante cerca ele 70 kils. ela villa cle>te nome, na 
margem dir . do rio Preto, trib. do !ucú. Teve origem ~m um 
l'egistl'o fundado em 1812 para expell1r os agg t•essores dos mdws . 

BARCELLOS. R ibeirã o elo E s tado eleS. P aulo, atl'. elo rio 
Jagúary. 
. BARCELLOS. Rio do Estado ele S. Paulo, no mun . elo E · 
Santo de Barretos (A prov. de S . Paulo, .i888, p. 358) 

BARCO (Barra elo). Na cos ta do Estado elo Ceaeí•, no extremo 
d<\ villa de Acarahú. E' a ccessivel a p equenos nav ios. 

BARCO. Ribe.üão elo Estado elo Paraná , alf. do rio ela Varzea. 
BARCO QUEBRADO. Pequena pov . na cos ta elo Estado 

do R. G, do Norte. entre a i lh-a ele Cima e a ponta dos Tres 
Irmãos . 

BARCO QUEBRADO . Igarapé elo Estado elo Maranhão, 
sepm'a as ilh as ele Sant' Anna e Mar·ia1Ú1a ela tlé Sa n t' Anna 
propriamente dita. 

BARCO QUEBRADO. P ec1aeno rio el o Estado elo Ceadt , 
r ecebe di versos tri bs . ele somenos importa o c ia. 

' BARCOS . Po1•, elo Es tado elo R . G. elo Norte, á ma rgem esq . 
elo rio Poteng-y . 

BARE . Nação illdi?". elo Estado elo Amazonas, n o ri o J ap urá . 
Del! a, assim como ela 13an ibá e Ma náos, clesce nelem hoje famil ias 
brancas e ele assaz cons ideração em a lgum as povs., cuja pop. 
del!as provém, como Araretama, Mariu á, Manáos, Cttmm·ú, 
Ca boqnen a, Bararoá, La ma Lo ng<t, Caldas , L ·:n·eto, Casta
nh eir·o, C&,mLmclé, Gamana u, Cttri ana, !<'urnas , S. Gabl'iel e 
S;waca. (Araujo Amazo nas ), 

BARÉ ." Riacho elo Estado do Amazonas; clesag·Ll a na 
margem clit·. elo ri o Sulimões, en tre o l ago Sauia e o rio Acari 
coal·a, em ft•ente do can al Uat'anap{t. 

BARE. Igar·apé do Esta elo elo Pará, no mtln. el e Obiclos . 

BAREHU . Nome hoj ~ clesco nbec iclo , com que é represen
tado n :.t.scartas um dos alls . d o X ingú (B . ele Melgaço). 

BAREQUESSABA. Vide Bm·queçcbba. 

BARERY- ASSÚ. Cachoeit•a elo r io 'l'ie té, no E s ta do ele 
S . Pau lo, entt·e a de Bat•ery·m il'im e a do Sapé . (Aoeveclo 
Marques). E ncou tra-s e ta mbem esc t•ipto BaiJ"iJ·y- GnHide . 
Ay t'?S ele Caz'tl escreve Barer·y·gtoa ss~~. O major J acques 
Om·ique, (lnspecçího ele Itc~pw·,~) escre ve B.~J-lbiTy-gn c~ssú e 
menciona-a entre as cot·recleit·as elo Sapé e elo Jah ú. Lacerda, 
no seu Dicwio , escreve Bante>"i ou Bary1·y que, diz elle, s ig ni llca 
- agua de Baryry . · « Bat•yry é uma espec ie ele caeté, qtte ·tem 
flôt' vermelh a e sementes pr('tas » . Com o titulo ele Litt~rattwa 
sel'vagem publicou o Rio Novense ele S . Paulo (8 de j an e iro ele 
188~, n •. 34) um artigo de A . C. o nele lê- se. << B eare•·y e não 
B a >"tten, com ? e ~·raclama nte foi esct·ipto na es tação desse nome, 
e n o ~ss e q ue Já lo t a pontado p ebo dortto ge ner al Couto ele Ma
ga lhaes . Beat·~ry, que é Lll~1a elas poacas t~al av ras quP. co meçam 
pot· b, quer d1zer correcleHa, e com effello , p:t. ra cima o rio é 
pl acl clo e manso até a sua ve t•tente, e pa ra baixo, é mttito cheio 
ele acci clen tes, como saltos e cachoeit•as » . V.ide Baruery. 'l' ei
xe ira Cabt·al. (A Provincic1 ele S. p,~~tlJ, -! 88~, pa . 201) esct•eve 
BeriJ·i-guassú e Bc1·iri-m i rim . 

BARERY-MI R I M . Cachoeira elo r io 'l'ieté, no Estado ele 
S , P aulo, entre a ele Banru e a ele Baeery-assú. (Azevedo Mar
ques), Encontra-se tambem escripto B cbÍJ"il·isinho 

BARI GU Y . Lo g. n o mun. ela capital elo Estado elo Pa
ranv. ; com uma esc h. publ. ele inst r . prim . , crea cla pela Lei 
P1·ov , n . 782 ele 13 de outLtbl'O ele 1884 . 

BARI GU Y. E stação tla E. ele F. e1 t t•e Curytiba e Lapa, n o 
Estado do P tuaná , a 14. 407 ki ls. ele Cm·yt.i ba . 

BARIGU Y. Urna elas ramiftcações ela sert'a eh il ha ele 
Santo Amar o, 110 mu11. de Santo~ e E~tado de S . Pau lo (Iuf. 
loc . ) . 

BARI GU Y . R io elo illstaclo elo P ar a ná . Tem suas cabeceit•a 5 

n a& mon·tanbas das A Pêas, contot•na o mono deste nome, 
o ela 'l'ranqneira , con·e pela vat·gem elo Botia~nva e contorna 
a inda o morro, onde e;tá s ituada a colonin Lamenha e vae 
desaguar n a margem dir . do rio lguass ú. Atravessa a estrada 
ele Matto Gt•osso , isto é, a que de Cnryt iba vae aos Ca mpos 
Get'aes .. Recebe oBat• iguysinho , Capueir a Nova e algu ns outros . 

BARI~UY. ~io elo Estado do Pa1'a n(•; clesag un, na bahia 
ele Ant_?nwa, em um re~o ncavo qtw encet•t•a as ilhas Corisc o 
e Mo1rao, e onde ~esag- uam, a lém desse rio, os cleao m in ados 
Cachoe1ra, Cacatu e Vicente Pit·es . At,·av essa a estrada elo 
Assu nguy. 

B ARIGU YS I NHO. Riacho elo Estado elo P<waoá, n.ff. elo 
rio Bariguy , tl'ib. do rio Iguassú . 

_BARINAB A. Rio do Estado do Amazonas, tr ib. da margem 
cllr. G!o r io Ul'aricoe ra. 

BARONEZA. Monta nha elo E stado ele Matt:> Gt• o.>so; é 
isolada e fica. entre as l agôas Mancl ioré e Gtta.hy bn,. Foi 
assim denominada, em 1875, pela commissão ele l imi tes 
em honra ela esposa do seu chtlfe, o en tão Barão ele Ma
r acaj(a. 
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B ARONE ZA DE L AGE S . Morro elo Dis tr icto Federal , en tre 
::ts ruas Haclclok Lobo , Ma ri z e Barros, Ma,ttoso e S. Salvador. 
Ahi fica um collegio ele S . Vicente ele Paulo. , 

B ARON EZAS. E' o nome que no Estado elas Alagôas, dá -se 
ás algas que cobr em diversas la.,.ôas e que na es lação invern osa 
cle'so:em dos l'ios . A l agôa Manguaba, no nnm . elo Pi lar , apre
senta em sua superllcie mui tas dessas a lgas. 

BARQU EÇABA . Bairro no mun . de S . Sebas tião , n o Es
·tad o de S . · [Jaula, com um a esch. publ. ele instr . prim . , 
creacla pela Lei P rov. u. 52 de 2 de a lml ele 1883 . T a mbem 
escrevem Barequessa ba e Barekessaba . 

BARQUINHO. Ar r oio elo Estado elo R. G . elo Sul; faz barra 
n o Jogar Mostardas . 

B ARRA. Pa rocbi a do Estado de Goyaz , na com. e ·te l·mo 
da capit::tl, em terreno a m·Hero, fundada por Bartholomeu 
Bt>eno á ma rgem elo ri o Verme lho, a 30 kil s. NO. d::t capital 
do Esl.ado. A egwjfl par och i a l , fund ada em 1727 ou '1728, tem 
a invocação de N . S. do Rosari o e é a mai s ant iga elo Estado . 
Di ocese ele Goyaz . Foi bas·tan te populosa emqua nto as min as 
do seu elist. es Li v e ram em exploeação ; actualmente acham-se 
esgotadas e a pov . em decaclencia . Os b abs ., em numer o de 
1. 300, empregam-se na ag ricultura e com especialidade no 
cult ivo da her va- matte, que é um elos prin cipaes a rti gos ele seu 
comm ercio . O iel'l'itorio d fl fr eg . é regado por muitos ribeil'os, 
cujas aguas ori g·ü1 am febres, de q11 e mu i-to sofl't·em os habs . 
T em uma escb. publ. de Jn s t. prim . , creada a 27 de dezem
br o ele 1872 . Foi capell a curada da freg . de Sa nt'Ann a de 
Goyaz e elevad a a pa rochia pelo :ut . 1 da Lei P r o v, n. 5 de 
4 de junho de 1850 Se.rvio ele par ochi a a té o anno de 1774 
sendo depois tran sferida pa ra Sa1rt'Ann a ela capital. ' 

B AR RA. L og. elo Estado doR . G . elo Norte no mun . ele 
Mossm·ó. , 

BARRA. Dis t . elo termo ele Souza; no E stado do P arah yba 
do Norte. 

BAR RA. P ov. elo Estado de P ernambuco, no mun . de Ta ca
r a tú, á margem do rio S . Fra ncisco . 

B AR RA. P ov . elo Es tado ele P er nambuco, na freg . de 
S . Loul'enço ele Tijucopapo ( Inf. loc. ). 

B ARRA . Log . na contl . dos ries Correntes e Mnn dabiL no 
E s ta do de P ernambuco . · 

BAR RA. P ov. elo Estado elas Alagoas, n a com. ele P enedo, 
junto elo clesagua clouro ela lagôa Comprida , n a margem esc1. 
elo rio S. Fra ncisco, a 14 kils . SSE. de Tra ipú. 

BARRA. Pov. do E s tado ele Sergipe, na com . elo Lagarto, 
proxima ela margem esq. do l' iO Ar uv,. 

BARRA. P ov. do E stado da Bah ia, na freg . ela V ictoria do 
mun . da capital ; com duas escbs . pnbls . ele ins t . pr im. 

BARRA. P ov. do Est a do ela Bahia , no mnn, da F eira de 
Sant' Anna, á margem esq . elo ri o J acuhype , 

B AR RA. Log . elo EsLa clo elo Rio de J a neir o, na fr eg . de 
Itaipú e mun. de Nyter õi. 

BARRA. Log . el o Esta do do Rio ele Jan eiro, no mun . ele 
S . João Marcos, á margem elo r ibeirão das Lflges . Ha abi 
u ma ponte sobre o rio. 

BARRA . Log . elo Estado do R io ele Ja neiro, no mun . da 
Estrel la , á entrada elo I nbomil•im . Foi an tigamente um porto. 

BARRA . Bair ro do mun , ele Santos, no Es ta do ele S. Pa ulo . 
B ARRA . ·Baiu o em Can auéa, no Estado ele S. Paulo . 
BARRA . P ov. elo Esta do de San ta Cathari na , no mun. de 

S . MigLtel. 

BARRA. Pov . elo E stado ele Santa Cathar i na, no mun . ela 
Laguna ( fino Inf. loc .) . 

BARRA . P ov . elo Estado do R. G. do Sul, na e:d1•amidade 
oriental ela l lcgôa do :V iamão. 

BARRA. Log. do Es tado do R. G . elo Sul , no clist . ele Mos
t ardas, mun. de S . J osé el o Norte. 

BARRA. Bairro ela freg . ele Antonio Di as , no m un. · ela 
capital do Estado ele Minas Geraes; com uma esch. pu bl. ele 
i ns·t. p1·im., creacla pela Lei P rov . n, 3. 338 ele 8 ele ou tubro 
ele 1885. 
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B AR R A (S . ~oão da). Dis t . creaclo na f t•eg. ela Ventanb e 
mun. ele Passos, Estado de Mlllas Geraes, pela Lei P rov. n. 2.260 
ele 30 ele junho de 1876. 

B AR RA. Bai rro ela cidade ele S . Paulo elo Muriabé n o 
Estado el e Minas Geraes; com u ma esch . publ. ele in st p1:im 
creacla pela Lei Pi·ov . n . 3 , 50i ele 4 de outubro de i 887 .' '' 

BARRA . Estação · n o pr olon game nto da E . de F . el o Recife 
ao S. F ra ncisco, ~o Esta;lo de Pet'l1ambnco; entre i\Iar ayal e 
S . Banecl icto, no kü . 49,985. a 296m de altura sobt·e o nivel do 
mar . Dista 101<,9Q1m da estação elo Marayal . 

BARRA. A.s-im denomi nava-se uma elas estações ela E . de]'. 
ele Sa nto Anton io ele P aclua, no Estflclo elo Rio ele Ja neiro. Tem 
hoje o nome ele Pwmohena .. 

BAR RA. F or lfl leza elo Estado do P ar á, no rnun. ela capital.
Bae na,, no seu Ensc~ io Gho?"O_q?'CI·Phico, diz : « P ela parte elo 
mar não é a cidade defend ida porque só tem a ch amada 
fo r ta leza el a Barr a , -circum clacla . pelas aguas elo Gnajar á, 
eddicacla desele 1686 sobre a extrem1clade do banco mer crnlhaute 
ele pech·a , que se es ten'cle do Vai ele Caês par a ba i"xo, cuj à 
extremtcla cle cobre-se pelas a guas ascendentes n o fluxo elo mar 
e está proxima ao ca nal, em que l'esv~lam os nav ios que apo nta~ 
fiO porto, e di sta da c1clade 3. 72~ braças craveiras . Nào é 
p ot· tanto, por suas condições ele posição e de conslrucção, uma 
fo r taleza rn ari tima, que reun a em s i todos os meio s precisos 
par a repelli r effi cazmen te qualcttler a taqu e naval. » Accioli na 
s ua Ghorogl'Cfphia Pcwa.ense , dá e so a . for ta leza a r mada com 35 
canhões ; o mappa annexo ao Relc~t . da Guerra de 1847 apena s 
cit<t 12, e hoje ta lvez es te mes mo algarismo deva ser reduzido. 
A a nti ga elo Ga.s lello fo i ma ndada desarmar pelo Aviso de 10 de 
novembro ele 1876. 

BAR RA . F orta leza n a pon La de terra ele E. el a villa do 
Es pi rito Sa n to, no Est ado des te nome . F oi erguida em 1702 
por ordem do Cflp itã o- general elo Es tado, D. Roclrigo da Costa, 
a fim ele preve nir os co ntinuas ataques ele diversos aggressor es . 
R ecebeu essa forta leza o nome ele S. Fr a ncisco Xavier que 
a inda conserva . 

BARRA (Phar olele da). Situa do na fo t·taleza da Barra , no 
estado do P ar á. O appar elbo ele .luz é clioptr ico, de 6a. ordem e 
a luz br anC<', fi xa . Alcança set e milhas. Colun1na de ferr o. Fica 
a 1° 22' iO" de L a t. S . e 50 17' 00" de Lon g . O. do Rio de 
J aneiro, on 48° 27' 20" O. de Gt:een wich, ou 500 47' 30" O. de 
Par iz ; a 1201,0 ele altura acim a elo preamar. 

BARRA (Pbarolete .da). Situado na for ta leza de Santo An· 
tonio, n_a P on ta d 'Areia, na en lr flda elo portô de S. Luiz do 
Ma ranb ao . Luz bra nca, ver melha e fixa: a .,;ermelha. illumina 
202° 30' elo horizonte, estendendo -se do rumo magnetico NO. 
pelo Occ. e S . até OSO. ; a bmnca. illnmina 67o 30' elo hoa. 
r isonte e este nde-se elo r umo NO. pelo N . até ENE . O rumo • 
magueti co NOSE . é por tanto a linh a. divisar ia elas duas côre~>. 
O appa relho ele luz é lenticula r , ela 6a ordem . O plano focal 
eleva - se n ove metros ao nivel médio elas m arés e a luz b1·a.nca. 
pó el e ser vi sta ela distancia de sete milhas ,. e a vermellw da ele 
qua tr o milhas com a tmosphera cla r a . Sua posição geo"'ra
phica é a seguinte : 2° 30' 2u" ele La t. S. e i o 7' 30" O. do Ri~ ele 
J aneiro, ou 41o 17' 50" O. ele Greenwich , ou 46o 38' 50" O. de 
P a riz. 

B ARRA : Ph a.rol no Po ntal el a Barra, E stado do R. G . do 
Sul. Aos 32o 7' 15" de Lat. S . e 8° 57' 00" de Long. O. do Rio de 
J anei ro, ou 52° 7' 20" O. ele Greeuwich, ou 540 Zl' 30" O. de Pa riz; 
Luz branca fixa , va riada por l uz scintillante ele 30 em 30". 
E' dioptrico de 2a ordem. Alcança 16 milhas. A altura do f~co 
é ele 2~m , 55 acim a do sólo e 3im,65 acima do pream a r . O antl&o 
pb arel foi acceso a i 8 de janeiro de i 852 e o novo a 2 ae 
dezembro ele 1886. 

BARRA. Morro no Estado de S . Paulo, n o mun . ela Piedade 
(Inf. loc . ). 

BARRA . Ilha no r io S . Francisco, entre· a barra desse rio 
e a ponta elo Ar acaré, com a lgumas ca sas ao longo de sua mar
gem sept Pntriona l. E' tambem denomin ada elo G~·ego?·io . 

BARRA , Ilh a no rio S . F r anci •co , acima de Capim Grosso 
pro:Id mo ela cachoeira grande elo Gen ipapo (Ha lfed) . Ba umà 
outra i lha elo Q:tesmo n ome proximo á barra do riacho da Ter1·à 
Nova e ela ilha elo P in to . 

B'ARRA . Ilha do Estado do R io ele Janeiro, n o mu n. de 
Angr a elos Reis e freg. da R ibeira. 
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BARRA. Ilha do Estado de S . P a ulo, no mun. de S . Luiz do 
P arahytinga, no rio des t~ nome. 

BARRA. Riacho no Estndo ele Pernambuco, no mun. ela 
Escndn (Inf. loc.). 

BARRA. Rincho do Es tado da Bahin, atravessn a estrada 
geral de Mat·agogipe á Fe irn ele Sant'Anna. 

BARRA. Rio do Estado da Bahia , no mun. do 'l'rancoso. 
BARRA. Riacho elo Estado eb Bahia, no rnun. do R emanso 

(In f. lo c.). 

BARRA. R iacho do Estado ela Bahia, afl'. do rio Paramirim, 
trib . elo S. Ft·a.ncisco . 

BARRA. R iacho do I<.:st ado d<t Bahia, no mnn. do Morro do 
Ch apéo. P el'lence á bacia do rio Jacuh ipe (Int'. loc.). 

BARRA. Rio do Estado de S. Paulo, no mun. de Ubatuba. 
BARRA. Carrego do Estado de S. P aulo, entre o mnn . ele 

Sarapu hy e a f reg. do Pila L' ; clesagua no rio 'l'nrvo. 
BARRA. Rio do Es tado el e S. Paulo . banh a o mun. ela 

Piedade e clesagn a no rio Pirapora (In f . l'oc . ). 
BARRA. Arroio do Estado elo Rio Gr ande elo Sul, afl'. O. 

elo rio Pardo. 

BARRA. Col'l'ego do Es tado de Minas Geraes, uff. elo rio 
Verde. 

B ARRA. Ribeirão elo Es tado de Minas Gera Es, banha o ter
ritorio da freg. de SantoAniuüo do Rio A babo e clesJ gua no 
rio Santo Antonio (lnf. loc.). 

BARRA. Ribeirão do Estado ele Minas Geraas, clesagua na 
marg~m esq . do rio Paracatú, proximo á foz elo rio PL"eto. 

BARRA. Cachoeit·a no rio Aragua ya, ou Cayapó Grande, 
perto dos ribeirões Diama ntino e elas Pedl'as, Foi-l he esse nome 
dado pelo exp lorador João Martins ele Cuvalho em 1832. 
(Dr. S . ela Fonseca. Dic. ele JV!atto G1·osso . Jl![ , c . ) . 

BARRA . Cachoeim no rio 'l'aquary, no g staclo ele Matto 
Grosso ; aos 18° 35' 58" ele Lat. S. e 12° li' 211 ele Long. O. elo 
Rio ele Ja neiro . E' trans itavel por canôas cal't·egadas . Tem 6GO 
bl·aças de extsnsão, mais Otl menos, e <1presenta es treitos canae3 
de forte cot·renteza; canaes esses em part3 interrompidos pot· 
g randes pedra~ irreg·nlarmente clispoBtas formando ba ixas 
quedas cl'agua. 

BARRA. Gra nde lagôa elo Estado de Goyaz, siLuacla à mar
gem occ. elo rio elo P eixe, pt•oximo · á sua barra no Ara
guaya. Pertence ao dis t . ela freg . ele Santa Rita. Tem sangra
douro para o rio e abunda extraordinariamente de peixes, ja
carés, tal·tarugas, etc, ( J, M. P . ele Alencastre, 1l!lsc. ela Bibl. 
Nac . ) 

BARRA ABERTA. Sen a elo E stado ele Minas Geraes, no 
mutl. de Alfenas. 

BARRA ALEGRE. Pov. elo Es tRelo do lho ele Janeiro, na 
freg. ele S . José elo Ribeirito do num. ele Nova Friburgo . 

BARRA ALEGRE. Log . elo Es tado ele Minas Geraes, no 
ribeirão Vermelho, n a freg . deste nome e mun . ele Ma
nhuussú. 

BARRA ALEGRE. Rio elo Estado do Rio ele J a neiro, 
nasce na sena ele Macabú, bnnha o lerri'torio ela f reg . ele S . 
J osé elo Ribeirão e, a pós um cul'so ele 27 k ils . , clesagua no rio 
Grande . 

BARRA ALEGRE. Ri be irão do Estado ele Minas Ge.r aes; 
banha o mun . de S . Paulo elo Muriahé e clesagu a no rio Prelo. 

BARRA BONITA . Log . no mun . do Serro Azu l do Estado 
do P nra ná. 

B ARRA BONITA. Arroio elo Estado do P araná, banha o 
mun. ele P a lmas e desag ua no rio Jg uassú. 

BARRA BONITA. Rio elo Es tado uo Parnná, a ll'. elo Ponta 
Grossa, qtte o é do Ri beira. 

BARRA BRANCA. Po,·. elo E~to.clo elo Rio de Janeiro, na 
marge m clit• . elo rio Ubá, a oilo k ils . ao N. elo Pa ty do Alfc
l'es, na ft· eg . de S . Vicent3 Ferre r d o mun. ele Rezende . 

BARRACA. Porto cerca ele clous kils. ela villa de Marapa
nim: no Esudo elo Par(c: ' o fu ro O cl canal Cajutuba, nos fundos 
claquella vi! la. Vide 111c.,·azJanim . , 

BARRACA. Rio elo Estado ele S. Paulo, no m:m . de 
Santos . 

BARRACÃO. Vill a e mun. elo Estado da Bahht, na com. 
de Jtapicul'l1, 30 kil s . dista nte da séde ela com. Ora"'o N. S . 
elo Livramento e di ocese a rchiepis copal el e S. Salva~lo r. Foi 
ct·e.ada pa1·ochi a pela Lei Prov. n . 538 ele 8 ele maio ele 1855 
e e leva ela a v i !la pelo a rt. I da ele n . 19tH ele i ele Jtllbo ele 
1880 . Installacla em 16de maio de 1882. Tem 6 .259habs . e 
duas eschs . publs . ele inst. prim. Seus limiles com a fre"'. do 
Conde foram cletennirtaclos pelo al't. II ela Lei P rov. n. S8<l ele 
29 ele abril ele i862. Gornp rehencle o pov. Areas. 

BARRACÃO. Pov. elo Estado el a Bahia , no mun . ele Gae
te:é . Orago SLt nta Luzia . T em uma escb. el e inst. pl'im., creacla 
pela Lú Prov. n . 793 ele i 3 de jnib o ele i85P . 

BARRACÃO . Log- . elo Estado elo E. Sa nto, no mun . de 
Anchie la. 

BARRACÃO. Log . na freg. ela Lagoa Vermelha e EsLaclo· 
elo lt . G. do Su l, co m uma esch . publ. ele inst. pl'im . , creacla 
pela Lú Prov. n. 930 ele 8 ele ma io de 187-! . 

BARRACÃO. Corl'ego elo Estado de Minas Geraes · clesag'ta 
ne ric S. Francisco, niio longe ela foz elo Parac<ttú. ' 

BARRAC.ÃO DO GASPAR. Log . elo g slado el e Santa 
Catharimt, no clis t . de S. Luiz Gonzaga, distante desta villa uns. 
13 kils. 

BARRACAS. I lha no rio Paran;l, acima do Salto clns Sete· 
Quéclas . Esse nome foi-lh e dado por Caneliclo Xavier de· 
Almeida , qnnnclo em 1783 fez a exploração do Jgurey. 
. BARRACO A . Ilha n o delta elo rio Parnah yba, na foz elo 

no Sa n la R osa, ao SE . da ilha elo Untbú, ela qual p<uece set•· 
um a conttnuação por. a char- se mui lo unida a ella e apenas 
separ ada por um tnstgnifica nte eslciro. Essa ilha, bem como· 
a do Sobraclmho, rtea a E. ela pov. ele Cal'nahubeiras tendo 
ele permeio um a ilhot<i . Sua circumi'erencitt é talv ez. de se'te kils . 

BARRA DA BAINHA. Pov . do Eótaclo ela Bahia, no 
termo ela T apet·a (Amargosa ) ~ 

BARRA DA EGUA. P ov . do E s! ado de Minas Ger ae s 
junto ela confl . do ribeirão elo Carmo com o ela Aldeia. Possu~ 
uma capella ded icada a N. S . da Gloria. 

BARRA DA E GUA. R io elo Estado de Minas Geraes, no 
m .:n. ele P a t·acatü, na es:rada que dessa cidade segue para 
S . Romão, Sa lgado e Maninh os . Segundo uma inlormaçiio 
r ecebida el e P a racatú é o 1Ja1·ra ele• Eg~1a form ado pela 
reunião elos ri beirões da Aldeia e do Carmo, qutl clesagua m 
rauniclos no S. Pedro, aff. elo Parrtcatú; segundo outr a in
forma~ão o Ba1'1"C6 ela E ,quc1 on Aldeia entra no rio P a r aca t(L 
recebendo diversos l'ibeiros e ribeirõe.; e o rio S. P eclt·o. E' 
essa clivergencia proveniente elo fac·to, aliás muito commum 
no Brazil, ele dar- se a um s6 rio mais de um nome . Porque 
niio tomar enlre os fo rmadores do Barra d[l, ll:gua , aquelle 
que fór ele curso mais extenso e mais volumosu, consicleral-o 
como 1·io principal e r2speilar-lhe a denominação alé á foz? 

. BARRA DA GUARATIBA. Log. na freg. ela Guaratiba elo 
mun. elo Distl'icto Federal. 

BARRA DA GUAXINDIBA. Pequena bahia elo Estado elo 
E. Santo; nella clesagua o rio Ilauuas. E' impol'tant9 pelos 
numerosos bancos q ·:e possue . 

BARRA DA ILHA. E' este o nome de um br aço de mar 
que entt·a pela costa elo Estado do R. G, do Norte cerca de 
quatt·o milh as e que.communica com o l'io Amal'goso ( umn. das 
embocaduras elo rto AssÍl) por um estreito e extenso canal, 
denom.mado C~mbót~ dos llLWcos. Pot• ell e ant igamente entravam 
os na v tos que Iam cnrrega1: sal do Assú, os rJU::tes a travessando 
o canal da Ca mbôa elos Barcos sab iam no rio Amargoso . 

BARRA DA JANGAL'A . Pov. elo Es tado ela Pernambuco, 
banhada pelo l'io Pirangy, afl'. elo Una, c atravessada pela E . 
ele F. elo Recif ao S. Francisco, que ahi tem uma estação 
inaugurada a 7 ele setembi'O de 1884, s ituada no kil. <19.985m,24, 
en Lt·e as estações elo ~larayal e S. Benedicto. A Lei P rov. 
n . 1824 de 28 ele junho de 'l8:l4, em sett ar t. III. incorporou essa 
pol'. ú freg . ele Qui papá, d:i. qual dista uns 22 kils. '!'em uma 
capella de Santo Anton io. 

BARRA DA LAGOA. Pov. elo illstaclo de Santa Oatharin a, 
na ft·eg. ele N . S. ela Cotweição da Lagôa. 



BAR - 213 BAR 

BARRA DA MANDIOCA. Lon-. elo Estado de Mmas Ge
raes, na freg. ele S . Sebast·ião de :foannes ia . 

BARRA DA MARQUEZA. Coneg·o do Estado de S . Paulo, 
aff. da margem esq. do .rtapetininga. 

BARRA DA PICADA. Lê>g. elo Estado ela 13ah i:t, á margem 
do rio S . Ft·ancisco. «Nas ench entes elo rio, diz o tenente Alves 
de Araujo, as embarcações entra m pot• uma i poe ira e vão alr:tcar 
ao barranco ela vil h Ch ique- Chique; nas vasantes, porém, são 
forçadas a entrar po r um braço elo rio no logar denominado 
B an·a ela Picaclcb, epot•ellesubil'2111 a té á. vill1, C[Ue fica a E. 
ela mencionacltL i poeira». 

BARRADAS. Pov. do Estado elo i\-l;n·anhão. nCl mun . de 
Mon ção. distante des ta vill a cerca ele 2-1 kils. Têm uma esch. 
pnbl. ele ins t. prim., creacb peltt Lei Prov. n. i.236 ele 2 de 
maio ele i88l. 
BARRADA~. Corngo elo Estado ele Goyaz,jnnto ao al' r aial 

ele S . José de I ocantll1s. (Cunha i\httos. Itine>'Ctrio). 

. BARRA DAS CABAÇAS . Pov . elo Estado elas A~agôas> 
.Junto a um pequeno riacho ele igual nome; n a marg-em esq. elo 
rw S. Franci~co. «Fronteit'O a est.a pov., diz Ha lfeld, ex istem 
algumas pech·:.s no l eito elo rio, tanto p:·oximo ao ba l'l·an co da 
margem esq., bem como ao da 'di t'.» . 

BARRA DAS JANGAD AS. NomeqlleOl p~:tuguezes deram 
ao s it io do Estado ele Per nambuco . onde lançam-s~ no mGr os 
rios Jabo :.~ ·tão e Pirapama, por h a,;et•em a \li encontr ado as j a n
(pclas ele que usavam os i nclios para navegare m naqualles l'ios. 
.~!;' ella circulada de corôas e r ecifes e fica na parte ela costa 
claquell e l~staclo entre o cabo Sa nto Ag·ostinho e a !.Jarra do 
porto elo Recife . 

BARRA DA VILLA . Ribei t·ão qnena >ce na ''erie de morro;; 
que fo r mam n i lh a ele S . Sebastião, e elesagua no mar : no 
Estado de S. Paulo. (Azevedo Marques). · 

BARRA DE CANANÉA. L·1g. no Estttclo ele S. Pau lo, no 
mun. ele Cananéa, com u tn1 each . publ. ele in st. prim. 

BARRA DE CARAVELLAS . Pov. elo Estado da Bah ia. 
Orago N . S. da Conceição e diocese archiepiscopal de S. Sal
vador. Tem uma esc h . publ. ele inst. prim., creacla pela Lei 
Pt•ov. n. i .38.2 ele 4cle maio ele i87'!. 

BARRA DE PENTECOST E . Parochia elo ex·num . ele Pen
tecoste e Estado do Ceará . Vide Pcntecoste. 

BARRA DE SANTOS. Bai rro do mun . de Santos, no Estado 
ele S. Paulo, com uma esch. pub l. ele ins t. prim., ct'elela pelo 
a r L I ela Lei Prov. n. 24 ele 30 ele mar~o ele i 874. 

BARRA DO ALMEIDA. E' assim ·tambem des ignada a 
barra elo rio elos Reis Magos, no E,taclo elo E. Sant:J. 

BARRA DO ARROIO DO MEIO. Pov. elo Estado 'elo 
!1·' G. elo Sul, no mun. el a m·strella, com uma esch. publ. ele 
1nst. prim. 

BARRA DO A YÓ. Pov. do Est·.cclo elas Alag-ôas, junto ela 
confi. elo rio elo seu n ome com o S. Francisco , na com. elo 
Penedo. 
~ARRA DO BACALHÁO. Ass im denominava- se a paro

cbla ele Sant' Anna elo Guaraciaba, elo Estado ele i\'linas Geraes . 

BARRA DO BATATAL. Bairro do Estado eleS. Paulo, no 
mun. ele X iririca, com uma esch. p:tbl. de inat . prim. 
p BARRA DO BOI. Log. no mun, ele Qitipapá elo Estado de 
. ern amouco. 

BAR RA DO BREJO . Arraial elo Estado ele Per nambuco, no 
lntm. elo .Bom Consel ho, com umn capella da inl'ocação de 
~~1nt:1. (~u ite t·ia. F ic:1. ;J. marg-em c\it•, elo rio Par a hyba, uns 18 
" s · ao nascente da vi l! a . Tem u mas 20 casas . 
f .:gARRA DO CAETÉ. Pov. do Estado ele Minas-Geraes, n a 
reg . de S. João do Mono Grande e mnn. ele Santa Ba t·

bara . Foi e levada a elist pelo art. I § li ela Lei P rov. n 2.Hi9 
de 20 c\~ novembr o de 1875 . Tem uma esch. pub l. cl~ inst. prim. 
NBARRA DO CAMOROPIM. Pov. do Estado elo R. Cl-. elo 
.l orte, no mu n. elo Papary. · 

BARR A DO CAMPO. R io elo Estado elo Paraná; desagua 
na marge m clü· . elo r io Iguassú . 

BARRA DO CANHOTO. L~g . elo Es ta do elas Alagôas, no 
Jllun. ela cidade da Un ião. 

BARRA DO ~APIV AR Y . Log. elo Eqtaclo elo Paraná , cles
membraé~ o da lt· eg. elo At:t·aial Que im ado e incorporado á 
~s7famp111a Grande pela Le1 Prov .. n. 360 de 18 ele abri l ele 

. BARRA DO CORDA. Vill,a e mun. do Estado elo Maranhão 
s~cl e ela com. ele seu nom e ; a m:ll·gem elo rio Mea r im, Jllllto cl; 
foz do Cor da e nas abas cl:t sel'l' J. da Canell a · a.os fio 3' de Lat ~ 
e 47° 6: ele f-o :lg- . Occ. Clima ameno. Orago Santa' Cruz e dto~e~~ 
elo Maranhao F01 ct•ea~a. cape !la curada pela Lei Pt·ov . n. 252 
de 30,:le novembt·o c\~ 'li:i±9 ; feg: p~ la de n. 368 de 24 ele JUlho 
ele üio l e e levada <L c:t tegol'la de vi ll a peht de n. 34.2 ele 
31 ele mato cb mesmo aano. A p Jsição c\esoa villa, na confi. 
de clous rto3, ·l clun:t saudavel qtld lleofructa e a abun
clancia e excell etnia elas ao-ttls ravor ~c ~m mu i to sau desen
volv imento., C['le tnnat·-s~"hia mllito maior si a ri. aveg.1ção 
a vapor no rio i\Iearim se torna<;>e ren-ulat·. As muitas 
cachoeiras, e-;pecialme,lte a da Lagem Grande, teem sido 
poderosos obstaculos á naven-ação · mas já em 1866 cJnse 
gtli tl·Se fazer chegar até a vi1 la cl; 13arr~ c'lo Cor da u m vapor 
qtte fez a vtagam, rio ac ima, até á villa isto é cercn de 
509 kils. e!n ~2 d ias. A villa ach a- se lig·a'cla a d~ Chapada 
e a Cidade de C::t.x tas por duas b~as es·tmdas . Tem 4.000 habs. 
e duas eschs .,publs_. de i!lSt . t~tj m., creaclas pelas L~is Provs. 
n. 409 de b de JUlho ele 18<>J e n. 1.2.20 ele 16 de mar ço 
de 188'1. E' com . de primeira en tr., creacla e clasificada 
pela Lei Pl'Ov. n. 1.03! ele '17 de julho de 1873 e Dec. n. 
'1.10::> ele '17 de setembt·o elo meamo anno. Comprehende o 
termo de seu nome , clas ificaclo pelos D"cs. ns . 173 ele 1842 
e 2. '1 30 de 20 cl3 ma rço ele 1858. E' ness ~ mun. qne fica 
a coloni a . Dons Bt·aços . E'ligad. a. ao> camp:Js elas Pombi
nhas pela estrada ela Bo iacla . Agencia do col'l'e io, creada 
em 1856 . 

BARRA DO CUNHAÚ. Log . elo F. s laclo ele H.. G . elo 
Norte, no m·m . d e Canguaretarna . 

BARRA DO E SPIRITO SANTO . Pa l'ochia elo Estado ele 
Minas -Ger aes, oo nHJll . de Patos. Ot• ag-o ~ant'Anna e dio
cese_ de G<>yaz. Foi ct·aada pela Lei Prov. n. 1.903 de 19 
de Julh o ele 187.2. 1!:' tam bem denominada Sant'Anna do 
Pm•an(Zhybcb ele• B,~,-?. ,b elo Espi>·ito SMtto . T em duas eschs. 
publs. de in st . prim., Cl'e<Hlas pe,l o a rt. I § I ela Lei. Prov. 
n. 2 .72 1 de 18 de dezemlJro de 1880 e art. II da de n. 2 .765 de 
13 ele setembro de ül81. Pe r :ence n tto mun . elo Patrocinio pelo 
a rt. 2° da Lei, Prov . n . '1. 9~5 de 13 d e novembro de i872. T em 
agencia elo correio, creada pela Portaria de 23 de abril de 1885 . 
Do vig~ri o de as?- freg . r ece l>emos a seguinte informaçiio: «Esta 
p~rochm ~stá situada em uma vasta planicie n 1s margens de 
c!tversos r ws que a atra vessa m, occ.upanclo uma extensão ele te r
l'eno de seis a sete leguas quadr<ttlas. Tem por limitrophes as 
paroch ias elo Carmo do Pat•a nahyba ao Nascente e a seis leguas: 
a da P1eclade da Lagôa Formosa, tambem ao Nascente e a tres 
leg t.tas : a villa de Santo Antonio ele Patos ao N. e a cinco l e"'uas · 
a cicla'cle elo P a tt•ocinio a O. e a nove l eguas e final~ent~ 
S. Sebastião ela Se\'l'a elo Salitre ao S. e a seis leguas. Seu 
tel'l'itorio é atravessado pelos rios Pa ranahyba , E . SauLo, For
ta leza, Baneiro, Sant'Anna do Sul, Sucará, Sant' Anüa elo 
Norte e Extl'ema; atc·avessn,do pela sena elo> Caxetas, r am ifi
cação da serra Ne.~m . A la,•oura consiste na cnlturtt ela canna 
ele ass·tcar , café, fumo. mi lho, feij ão e anoz . Sua p rincipal 
inclustria é a pastJ t•il. A pov. eatiÍ. asse!lte no co rrer de 
uma em inenci:t , que tem começo nos baixos elo rio E. Santo; 
es tá. actua lm en te ('1836) em clecadencia, devido principal
mente á l'alta de c:>mmercio. Possue uma egreja não pequena, 
ainda por c)nc lui r, e uma OtJlra ela invocação ele N . S. elo 
l=tosari o, em p3ssim o eshdo . A p::> v. compõe-se ele tres ruas 
parallelas que occ upn.m uma extensão de i.OOO m. mais ~u 
menos com 120 casas . A p::> p., seg11 ndo os calcu los mats 
seg t.n·os, pode att ing it• a 5.000 alm as. Seg-undo affinna _a tra
dição, esta pov. teve começo em '1 8U6 e só em ~816 el'lglU- se 
uma pequena capell a para o culto divino >>. 

BARRA DO FERNANDES. Chamam ass im <l um es treito 
braço de mar com cerca de quatro milh as ele extensão, ficando 
6 5 milhas distante da ponta elo Tubarão, o qual se communica 
c~m um dos bt•aç as que entra.m na barra cl'Agua Maré; na costa 
do Estado do R. G. do Nol'te . (Vital ·de Oliveira) No R •>teit-o 
ele Philippe F rancisco Pereint lê- se Bar,·a do l i'enwndo. 

BARRA DO FERNANDO . Nome que se dá ao logar onde 
faz barca o Acaracú, na cJsta elo Estado elo Cear á (Pompêo . 
Dicc. ·p. 15) . ' 
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BARRA DO FOG O. Pov . elo Es tado elo Ceará, no mun . de 
Qu ixcramobi rn . 

B ARRA DO FRADE. Vall ão na es trada que demanda a 
cida de doCachoeiro elo HapemÍI'im , no J!:staclo elo ill. San to . 

BAR RA DO GARCEZ . Pcv . -elo Estado ela Bahia ; no mun. 
de Jag11aripe . 

BARRA DO GETITUBA. Pov. do.Es tado elas Alagôas, na 
com. ela capilal , j •· nto ela confl t: encia do ri o Geli"tuba com o 
Sa rr to Ant0n io Grande . 

B ARR A DO GIL . Pov . elo Estado da Bah ia, na f t·eg . ele 
Vera-Cruz do mu n. el e Itapar ica, com uma esch . publi ca ele 
ins t. pr im., crea cla pela Lei Prov. n . i.366 de 18 de ab l'il ele 1874. 

BARRA DO GUANDÚ. Log. situado na estt•aela que ela ci
dade da Vict.oria no Es ta do do E. Santo, di rige - se ao N . do 
Estado de Minas. F ica ent re P orto do Souza e Na·t ividade. 

BARRA DO ICATÚ. Ilh a elo mu n. de Chi que-Chique , Estado 
ela Bahia, no rio S. Fra ncisco. 

B ARRA DO I GUARASSÚ . Vi de Amarl"ação . 
B ARRA DO I P ANE MA . Pov , elo Rstado das .Alagôas, no 

mun . ele Bello Monte . F ica-lhe proximo um outeiro com a 
ca pella de N . S. dos Pl'azet'es. 

BARRA DO ITAB APOANA . Pov . elo m un. do Ilapemiri m, 
no Eglado elo E . Santo, com uma esch . publ. de ins t. prim., 
creacl;t pel a Lei Prov . n. 82 de 30 de ou tubro ele 187.2 . 

BARRA DO ITAPEMIRIM . Pov . elo Estado elo E . Santo . 
no mun . de Itapem ir im ; com um a esch . publ. de i nst . pr im ., 
et•eacl a pela Lei prov . n , 8 de 18 de mar ço de 1864. Orago N. S. 
da Penha. 

BARR A DO J APARATUBA . Pov . elo Estado ele Ser gipe, 
jun to da foz elo r io J aparatuba .e a 102 k il s. ao N . ela barra ele 
Cotmguiba . E' tam bem clenommacla P orto Grancle. 

B ARRA DO J AGUARIPE. P ov , no mun . ele Jaguaripe 
do Es·t.ado ela Bahia . 

BARR A DO JAGUARIPE . Vide Bcm·a F alsa . . 
B ARRA DO JEQUI. Log . do Estado de Pe1·nambuco , no 

mun. ele Cabrobó, sobre o ri acho da Erigida . 

BARRA DO JEQUIÁ . Pov. do Estado elas Alagôas , no 
mun . de Ctll'ur ipe, prox ima elo Oceano , á margem es q. elo rio 
J equ iá . 

B ARRA DO JEQUIR I ÇÁ . Pov. no mun . do J agu.aripe do 
Estado da Bah ia . 

B ARRA DO JEQUITIBÁ. Pa1•ocb ia do Estado el e Minas 
Geraes . Vide Jeq~titibá . 

BARRA DO JUÁ. Pov . elo Estado el o Par ahyba elo Nor te , 
no tel'lno de Souza, com um cl is·t. de paz , creaclo l)ela Lei Pro v. 
n . 598 ele 6 cl e clezem bro . de i875. 

B ARRA DO JUCÚ. Pov . elo Estado do E . Sanbo, no lado me
r idional da barra elo rio do seu nome, no mun. elo E . Santo. A 

. pov. é abr1g<\cla elo ma1· po r um morro alto que, ao longe , designa 
a fóz claquelle r lo. Dista cer ca ele 48 kil s . ela cidade cleGuar apar y. · 

BARRA DO LAGAMAR. Riach o elo Estado da Bahia ; 
desagua no l'io S. F r ancisco, defronte da ilb a Sussuar ana e 
pouco acim a da fóz elo P a ra rnirim. 

BAR RA DO LARANJAL. Log . do Estado ele Minas 
Geraes, so bre o rio Pomba , en-tre os clists. do La ranj al e do 
Campo Limpo. 

BARRA DO LONGÂ. P ov . do Estado do Pi auhy, JUnto á fóz 
elo r io que dà-lhe -o nome. Nesse Joga r foi R a.ymunclo Gomes 
derrotado em i839 pelo coronel Miranda Ozorio. 

BARRA DO MACACO. Pov. elo Estado do Cear á , no t0rmo 
de Santa Qui teria, na confl . do ri o elo mesmo nome com o Acar a
hú, a c in co kils. da cidade elo Sobral. A Lei P ro v. n. 447 ele 3i de 
julho el e 18•18 tra n sferi u a sécle ela !'reg. ele Santa Qui teria par a 
a capell a ele San t' Ann a el a Barra elo Macaco e a n. 13 de 6 ele 
dez,,m bi·o de i l:l50 cr eou ahi um cli st . de paz. Foi elevada á 
categ-ori a de vi lla com a den cmin ação de En Ir e Ri os pelo Dec. 
n. 52 de 29 el e agos to ele 1890. 

BARRA DO MANGARAHY. P ov. do Estado elo E. San to, 
~a fre

1
g._ de S. José elo Queim ado, nos l imites da freg. ele Santa 

eopo dma do Mangar ahy . 
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BARRA DO MAXARANGUAPE. Log . el o Estado do 
R. G. elo Nor te , no mun . ele Touros , na bar ra do rio do seu nome. 

BARRA DO MEIO. Nome de um el os braços elo r io Paro a~ 
h yba ao eu tr a t· no Ocea no, no JTistaclo elo Mar anh ão . F ica entre 
a ilha elas Cannrias e a elos Poldros. 1!:' CJ Llasi i mpossível sua 
n avegação pol' ac l.J ar-se obs'truiclo 1~elas ar êas. 

BARRA I: O MORCEGO . Pov . do Es tado el a Bah ia, á 
margem, clir. elo ri o S. F r anciscb, pouco abb.ixo de Capim Grosso 
(Halfeld. R el. p. 148). 

BARRA DO MORGADO. Log. do Estado elo R . G. elo Nor te, 
no m Lm . ele 'l.' r abiry, 

BA R R A DO MOSQUITO . Pov . elo Estado ele Minas Geraes, 
j nnto ela confl . elos r ios Pardo e Mosqlli'to, nas divisas elo Estado 
da Bahi a . 

B ARRA DO NA TUBA. Pov . do Es tado elo Par ahyba elo 
No l'le, i ncorpol'acla ao mun . do In gá pelo a rt. IV ela Lei P t·ov. 
u. 480 de 25 ele julho ele 1872 ; com uma esch. publ. de inst. 
prim. , creacla pBla Lei Prov. n. 671 ele 8 ele março de 1879. Sobt•e 
su as di visas vide : Leis Provs . n. 10 ele 12 ele outubro de 1853 ; 
n. 83 ele 30 de outubr o ele 1863 . Vide Natuba . 

B ARR A DO NATUBA. Log. elo E~ tado da Bahia, no nnu1. 
de Som·a. 

BARRA :ro ONÇA. Pov. elo Es tado ele Mina,s Geraes, no 
m uu. elo Peçan h a. 

B ARRA DO PAJEÚ. Log. do Es tado de Pern ambuco, no 
te t•JlJo ela F lorest a , co m uma esch. publ. ele i nst . pr im. , et·eacla 
pela Le i Prov. p . -1.361 ele 8 de a bril de 1879. 

BARRA DO PAQUEQUER. Log. do Estado elo R io de 
Janeiro, naffifreg . da Appar ecida e mu n. de Sapucaia . 

BARRA DO PICÃO. P orto na cos ta elo Estado de Pernam
lmco. Vide Bar·>·eta . 

BARRA DO PIRAHY. Cidade dn Estado elo Rio de J anei1·o 
e di ocese ele S . SebasUão, na confl. elos r ios Par ahyba e P i
r aby e uo en troucanJento da E. de F. C ntral elo Br azil com a 
l inh a elo centro e o r amal de S. P aulo . Dista da CapHal F ede ra,! 
109 kils . e est á collocada 355m ,600 acima elo nivel elo mar. 
O mun. occupa nm a área de 886,30 kils . c1s . e t.em uma pop. de 
16.285 habs . Foi fundada em 1864, em razão elas nece.ssiclades 
elo comme l'Cio in te rm ediar ia elo ca le , a expensas elo Comru eu
elador J osé P erei ra ele F ar o, hoje Bar ão do R io Bo1ülo e dos 
fin ados Capitão An Lo nio Gonça l v~s de Mot·aes e Commendador 
J oão Per eira ela Silva , em ·terre•1os ele faze Jlelas de suas preprie~ 
dad s. Per tence u ao~ 1111.\H S . ele Valença, Vassouras e Piraby. 
A sua pop. é calcul ada em 3 .000 almas e tem 630 fogos. Des la 
pov . parte uma E . ele F . de iniciativa part icular , a qu al, 
atravessa11do as Greas . de N . S . ela Piedade ele Ipiabs.s e San to 
Antonio do Rio l3o ni to (Co nser vaboria), .tem por ponLo ter
minal, em um percuJ•so ele 90 kils., a freg . ele Sau·ta Isabel elo 
R io P reto, el e que toma o nome . F oi centro commer cial de 
mu i ta imp ortancia e.mc1uamto pon to terminal ela E. de F . Centra_l 
do Braz i l ; hoje, apezar de bast an·te decacle:nte, ainda é uma 
das povs . do in teri or ele grande ú ünr o e dtgna ele ter autó · 
nomeia propri a , consti Hlindo-se em uma un ica f reg . ou séde 
ele mun . E' límHa cla por impor t.an tes faze ti das de di ve rsas 
cultm·as e os seus procluct os são exportados pela estação 
do seu nome, que ~ ele i a classe, e uma elas mais impor
t an tes , o que se ver1fica pelo seu r endimento de passa{i\e 11s e 
movi me nto ele expor L1).ção , que no a nuo de 1887 loi de 
218; 471$200, podendo-se calcular em egual .9.uantia , 11.JJ Pl'O~ 
xim rudamente, o seu r enclim en to de imJ?ortaçao. P or quatro 
vezes - em 1873, i 875, i 876 e 1880 - se rv1u ele aloj a,ment o pa ra 
os immigrantes r ecem-vi·nclo s, internados por ordem elo Governo 
Imperial , com o fim de preservai-os ela epidemia ela febre 
amarel Ja, . No ult imo destes annos a Coromissão a c~uem f?1·a 
co llJmetticlo ta l encargo , presidida p elo Bar ão elo R 1<;> Bo n1to, 
querendo aproveitar os serviços de mui Los imm1gr antes, 
artistas e operarias, que se dest in a-vam á Capital Federal ~ que 
com con st.r angimento se suJei r avam a es ta me_cllda ele n gor, 
embora em ben~ fi c io }Jroprio, resolveu ~lar pr111'c1pio a uma, 
egreja, sob a invocação de Sant' Anua, cup pedra fu o daillenu~l 
t inha sido lançada pelo ex-Imperado1· em7 de agosto de 1864, d1 :1 
em c1ue , tambem, pelo J.J? esmo 'senhor , foi ínaug•1r ada a, eslaç_ão 
ela Barra. Ob t1dos de cl!Ver sas pessoas os clonat1 vos necessanos 
par a a r ealisação deste inten to, par a o que concor1·eu tambe111 
com avu ltada sormna o Gove1·no Provin<.\!al , encetaram-se os 
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trabalhos a 6 de março de 1880 e desde o dia 30 ele julho de 
1882 acha-se es la pov ., na pa t· Le que per te ncia ao mlln. de 
Va1e nça, dotada com uma egl'eja ele vastas p l'O[lOl'çôes e ele 
simples e elega n le al'chite.ctrn·a . A p a,rte que' pel'tencia ao m tlll. 
de Valença obedece , c iv il e canonica mei1't9, ~. ft· eg . ele N. S . de 
Ipi abas, donde clis ' a 14 kils . ; a que pet'tencia ao lllllll. ele 
Vaswuras , ~~ freg . ele Santa Cruz dos Mencl~s. 1\.. p~,r L~ q ue 
perte ncia ao mun. elo Pirah y foi por Lei Pro-v , n. 2.719 ele 
il ele no vem bro de 1885 cles mémb;·acla ela fi· ew. ele Sa nt'Ann a , 
pal'a const ituir uma n~va freg . de S . Bene i)cbo, cuj a C<tpella 
serve , pl'Ovisol'ia men te, de egreja matriz. A pov. tem duas escb.s . 
publs. ele inst. prim- uma pa ra cada sexo - clous c~llegws 
particulares , tres lJlHJ.rmacms, c~ou s magn1ficos hote1s ,. u~n 
cles tacamento polic1al, uma ag~ncw. elo con·e to e unn assoc1açao 
lJeneflce nte elos empregados ela E . d.:~ F . Não é só pela smt posição 
em r elação á E. ele F . Centra l elo Bm ~ il e pelo se u commel'cio 
que ella se ~ol'na importan le, pois que tambem conconem para 
o seu desenvolvime.nlo e prosperidade cliveJ•sos es tabelec im entos 
inchtstl'iaes , como sejam quatro cai eiras ele cal de pecll'a, uma 
importante olaria, uma fabl'i ca ele gal o e ele pl'Ocluctos suinos , 
movida a vapot·, um a fabrica ele cervej a, um a fabrica de sabão , 
uma offici.na de l aloeiro , tres pa.clat<ias, diver sas fabric ãs el e 
cigarros e chal'lltos, uma fab1·ica ele fogos a l'tific iaes, uma 
ollici na ele m acbinas para lavoura , fitnclição ele fel'l'o e bronze, 
serraria etc . com motores hyclraulicos e a vapor, e so bre
·tuclo o ~ngenb'o central RiJ Bo_y~ito, per tence nte á Comptt nhia 
LavoLU·a InclnsLri:L e Colontsaçao, ot·ga lllsél!da em Vll'tude do 
Dec. n.' 9. 54'7 ele i6 ele janeire tle 1886 e esta belecida nas 
fazendas ele Sant' Anna, Alliança, Mont' Aleg l'e e S. Pech·o. 
F'oi esta a primeira em preza q ue se organisou no ex- lmpel'io 
para prevenir a tra nsformação elo traba lho, subclivirlinclo a 
g l'a nde pt·opl'Leelacle. Esse eng-e nho ce ntl'al, que foi ina ugttraclo a 
20 de novembt·o ele i 886, é des tinado á fabri cação elo assucar 
e al cool e tem capacidade pa ra tPabalhar 250 .000 kilos ele canna 
em 2-1 horas, con) pl'Oporções .para ser el e vada ao dobr o e'l s .t 
quantidade. Pelos m ach inismos que possue , que são os m a. is 
aperfeiçoados, como ta l h oje conhecidos, a pela posição bopo~ 
grapbica em qne sa a.cba, com r azão pócle set· classificado como 
um dos primeiros ela R epublica. l!~ ' servido pot· uma liil ha 
ferrea de bitola ele um m e:tro co m aJ exte nsão de 15 kils ., 
percot•l'enclo toda a extensão dos tet·re110s da C0mpa11h ia e 
ligando- o ás estiradas ele ferro Cent11al elo Braúl e Sauta Isabel 
elo l'tio Pre:t0, ele m o de qlle a zona ele cuhur~ que pócle serviL' a 
es~a fab.l'ica desenvolve- se em uma eJ<tensao elG cerca el e 200 
kils . Foi creacla com. por Dec . ele iO ele março de 1890 e 
classificacla ele 2a en tra nci a pelo Dec. n. 265 de i4 ele março 
de 11)90. Foi Cl'eada cidade em 19 ele fevereiro ele 1890, fican-do 
constituiclo o novo mnn. das fregs. ele S. Benedicto ela Barra 
(Dec. n. 2.779 ele 3 de novembr o ele 1885), parte ela ela S. Pedro 
e S. Paulo elo mun. de Itag·uay, ela elo Arrozal, ela elas Dol'es , 
da elo Turvo e ela elos Mendes. Foi insta!llacla a com. em 17 
de abril ele 1890 e o mun. a i 8 ele março elo mesmo anno. Foi 
çleclara da com. especial, nas condições elo a rt. 1o ela Le i n . 
2033 de 20 ele setembro ele 1871 pelo De c . n, 49 1 de 14 ele 
JUnho ele 1890. O Dec . ele 28 ele n;J,aio ele 1892 deu ao mun. os 
limites seguintes: ao N. o mun. d e Va lença pelas se t·t·as de 
S. Joaquim, Rio Bonito e el:J.s Crttzes, a L. o mim. ele Valença 
P.el a antiga e·st!'acla ele rodagem de Ipiabas ao Zacal'ias, e pela 
linha que, pa t•tinelo da sert•a elas Cr11zas vai ter á ban·a elo 
cort•eg·o SanGa Maria no rio Pal'a hyba ; o mun. ele Vassouras 
pelo l'ibeil'ão do Pocinho acima a té ás suas nascentes e claht 
em cli t·ecção a Simão Antonio 11té a sel'l' a ela Viuva; o mun. ele 
P~l':;t-hy, pelo rio elo mesmo nome, desde a f o~ elo i· i beiL·ão ela 
~tv1sa até {~ f67. elo ribeirão ele Sacra Familia elo Ting uá., ao 

:· o mun. ele VasS01Jt·as, pelo rio Parahyba, Serra ela Viuva, 
l'tbeirão ele Sacra F a mília elo Tingu ~1 , desde a sua l'oz no Pira.hy 
até a altut•a ela pov, ele Mendes, e clahi á serra cht Vi uva, 
~m chrecção a J oaquim elo Alto i o m.un .. elo Pirahy, pelo rio 
rat•ahyba, e pela linha formada pelos limites entre a fa;ze nela 
de Bota fogo e Vargem Alegre, e dahi em elirecção ás nascentes 
do ri beivão ela Divisa e pol' as~e t•ibei t•ão abaixo at~ a sua foz 
no rio Pirahy; a O. o mun . ela Bal'l'a Mansa, peh1 linha que, 
J?artinclo ela foz elo ribeirão elo Inferno, no l'io Pal'ahyba, vae á 
foz do rio elo Bom Successo no rio Tul'vo, e des ~e ponto e m 
linha r ecta em clit·ecção a S . Francisco, até o alto ela ser ra do 
mesmo nome . ' ' 

:SARRA DO PONTAL . Pov. elo Estn:do ele Mi1las. Get•aes, 
!lo n1un. ele P assos, á mavgem esq . elo l'lO _ Grwmte, J.unto ela. 
coufi. deste. rio com o SarpucahJ:, <t 3,9 ki l~. dts\ante cl~.treÇ\'. c~a 
Ventania. 'Está collocada .em S1tt1açao ltncl tssuna e prom1sso1 a 

ele g ra nde ftltUt'J. T em uma capella ela invoc:ição ele S. José, 
qtle perte nce ecc les ia> ti ca ·n eiÜ3 á fcag. ela Ven ta nia. Foi 
elevada a elis t, pela Lei Pcov, n . .2 . 25:) ele 30 ele j ttn ho ele 1876. 

BARRA DO PONTAL. Pov . elo ill-;t1clo ele ~finas Gemes, 
na conl:l. elos l'ios At· as>Imhy e Jec1uittnh~ nha , a i O kll s. ma is ott 
me nos ela clclach elo Al'as;mfthy. Ontg,) s~ nhot· BJm J esu>. Foi 
elevada a clist . ela ft•e ; . ele S . Domi ng.)s [B lo art. I § V cl<t Lei 
Pro v . n. 818 ele 4 ele j LL lho ele 1857 . T e m Itm a esc h. p1tbl. ele 
ins&. p1· im., cre<da pela L~ i P1·ov . n. 2 .065 cl ~ -l7 ele dezembro 
ele t874. Sobre suas divisas vide art. H el a Lei Pl'ov, n. 386 ele 
8 ele junho ele 1858. 

BARRA DO PORANGABA. Log . elo Estado elas Alagôas, 
no m tm. de Ata la ia, na confl. elo P orangaba co m o Parahyba. 

BARRA DO PUNAHÚ. L og . do Es tado elo H.. G. elo Not·te, 
no mun. ele Tottr os . 

BARRA DO RIO DAS VELHAS . P ,wochia e extincto 
mun. elo Estado ele Minas Garaes, no mtm. ele J equita hy , a 
500 kil s . ma is ou meuos ao N . ela c tcbcb ele Otll'O Pt·eto e a. 520 
metros ac ima elo nivel elo ma r ffistá as len te na ma~~em clil'. elo 
rio S . Fra nCi$CO e jtmto ela confl. elo rio que lhe aá o nome. 
Orago N. S . elo Bom Succ~slO e clioce>e ele Diama ntina. Foi 
creaela pal'ochia p 2la L·~ i Pro v. n. 18± ele 13 ele a'bril de 1840 e 
elevada á ca tegoria ele villa com a denominação ele GMaic~<hy 
pelo al't. I ela ele n . 1.H2 c[g rl6 ele outubro ele J86 L, qfle ao sett 
mun . in corporotta freg. eleN . S. elo Bom SttccessoclaBarra._ 
Incorpomclo á com. elo Rio S. D'ra nctsco pJ lo a.rt. I ela L~1 
Pl'ov. n. 1. 679cle 21 ele setembl'o ele 1870, fo t o mun. cl ~ Guat
cnhy snpprimiclo pelo a rt. II ela ele n . 1.'906 ele 14 ele novembro 
ele 1873, S3 nclo a unica parochia que o consíit11ia_ inco~poraela 
ao mun. ele J equita hy, en·tão ct•eado. Atncla ex tstta o mua. ele 
Gttaicuhy quando a r adacção elo fl il?tcm&k ele Ivl!ncbs recebeu e 
p11blicou em :1865 a segrünte noticia sob l' e o mes mo mun.: «A 
pos ição mag-nífica e e::-cepc ional eles·te fn t:.tr oso nu~n. ao redor e . 
na confi . elo~ clotts ma ts uavegave1s e navegados t' tOB mulelros , 
o elas Velhas e o S. Francisco. é a incb ma<s a bençoado pela 
Providencia , q ue o clot~ u ele t•icos clepos itos di ama nti nos, na 
se t'l'a ela Gamell~ iL· a, clis t. ela Bal'l·a , na Cachoe H·a elo P1 r a por a, 
nas margens elo rio elo Somno a elos seus aifs . m' j ·u:.tamente 
nes tas r eg- iõõs , que o rio ' . Ft•ancisco ha mereciclo o appelhclo 
ele Nilo B,·,tsileir•o, pois não só as · snas m :l.l'gens como toiil.o 
o clominio ll.ttvial é, que m em maiot·es pt·opot·çõas, r ecompensa o 
dtligenLe agl'icultol'. O solo proelllz todas as plantas co loniaes ; 
exporta-se pal'a o Estado ela Bahia muito milho, feijão, arroz 
maudioca, canna, amendoim, allobom, mebncias e algam c.1fé 
cbs fazendas de Rompe-dia , Búja-flol', Cannabt·ava e Mombuca, 
o q tta l não cheg;a pm·a o consumo. Produz e expori a es~e num .. 
muitos centos eLe ca.beças ele gado vaccum e cavallal' de mu1to 
boa raça. O commercio, CJLle foi no tempo colonial o m::t-is impor~ 
tante elo interior elo Bl'asil, já vae se torna ndo ma1s vt~o mesmo 
do htclo el o> rios, que o poe m em relação grande e contwua com 
Pi'ta nll'uy, S . Romão, J a nua ria, Carinhanha, Urubú, Barra do 
Rio G~·ancle Chique-Chique, Pilão Al'caclo, Sento Sé, e Juaseit·o . 
Os rios cles~obe rt~s dia mantinos no t•ibeirão ele Sa;nta Fé elo 
mun. v isinho ele S. Romão aproveitam muito mais ao com
m ercio e porto ela Villa de Guüetthy elo que á vil la sle S.Rom ão. 
O es tado cbs criações de gado vaccttm e cavallar e pt'e]tlcllcaclo 
pela impunidade elos ladrõ es . Comquanbo e m_ todos os rio s. e 
ribeit·ões haj1. abmlChi.ncia ele pesca, é ella , maxu~1e n ::t Cach?e1ra 
elo Pü·a pot•a , um e leme1~t o ele g rande impor.ta ncta para a v1cla e 
exportação · assim est<t ot·çaclo pot• multas mtl a t•robas e 
encontl'am~se nas est t•aclas de Sabat•á , Dia mant ina e Serro 
tropas in teit•as cat'l'egaclas com esta appetitosa mercacl.ena , 
muito superior no gosto e sabor 'to bacalhao lllSLpdo, tmpor taclo 
elo est,ran.,.eiro. N ·) paiz vende-se um sut·ubun ele mata de 
at'l'úba pot~ 1$, uma c m• tu~atá. de mais ele quatco libl'as P:l' um ~ 
v in tem! Facil e rica a VJcla , pelas boas e abunda~tes carJ?-eS e 
pescas não é ella ta mbem swjeita a muitas molest1as; assu~ a 
t ísica pulmo na t· lá não exis~e i as febt•e> intel'rn tttentes, no 1111 

ela estação phtviwl fla .,.e lla m os clespt•ezacloJ'es da hygte ne, os 
devassos e os pass~ado ;;'es elas mal'gans httmidas elo~ g randes 
la<>os onde as exhalações paluclo3as n a tu~almente mfectam 0 · 
ar7 La'nto qua nto na búra elos chiclueit·os ele p:Jrcos, nas nossas 
mais opulentas fazendas em parte elo Estado! ! E11tr:ta~t? a 
mai0t'pa rte elo mun . ea mesma praça ela matriZ ela v1~l~ fruem 
um excellente e sadio clima, e si toclo o chefe d~ fam1lta fo~ se 
judicioso e zeloso, e1n bt•ave clasappat·acet•ta o per1g? ,e tlclemtco 
mecHa nte alg . !ID.a~ m edi:las governament~es e fj lllça .munJcl
paes·. Entre es tas ultima~ sobt,esahe a m·g~nt.e ueceS'llda_de de
prohibir- se a inhll'mação elos cot•pos n .t matr1z e a. crea1ao ele 
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um c~miter i o! A r<l igião elos tumulos ncs~n logar ainda está 
debaixo ela moralifl ael e publica, hoje r e ftu:riacht e vinculada no 
seio ele algLun8s fami [i-,s abastad:ts e h o1~estas, como e m todo o 
Norte ele Minas Gemes . Emfi:u t tclo q 11anelo Deuo de u aos ma is 
privileg iados Eelens do HunLlo, de ,t r ,> un ido aqui . Não ha fa lta 
de pa tl'iotism o; a incl ole elos habs. é i ncl inada a~ bem . Ha uma 
boa matriz, grande e bem feita no inte rior , mas muito suja, 
muito mal tratada , Jlllllto cheia de miasmaB pLLt.r idos, dele~e t• t os 
e pe .t1lent0s! O altiss imo fL·ontespicio e novo e ele pedra e cal , o 
côro, j anellas e portaes são novos : mas tres destas i111mensas 
paredes, feitas de t:tipa, hoj e apocl~·ecida , accusam o soculo XIX 
e o~ se ;s direc tot·es sacros e pt·C'fanas. A falta ele um hospital 
em breve desappareccrá, por ter um particular de&t inado sua 
vasta e nova habi tação par,L esta doação , e coa tinúa a cJ n
~ l r ctcção 1l ess3 sent ido. Ha mais no clist. de S. Gouçalo uma 
capella clesaban clo, e on tl'a m ui1o bem consey vacla e asseiacla 
no clist. ela Extrema. Uma te rc?ll'a, que com ncos bms extsLta e 
pertencia a uma ol'clem lerceil'a , li l ia ! ela elo C::~, r mo ele Ou l'o 
Pr;,to, eclipsnL · Sc ~em ainda saber.se s i, como em Loretto, os 
Anjos a tenham mucbdo da noite pa t•,t o dia cam os bens q ue 
poss tia.» SoiJt'e suas divisas vide art. VJI ela Le i Prov. n . 33 -1 
ele 3 ele abril ele 18,17. 

B ARRA DO RIO DE CONT AS. V ill a e mun. elo Eslado 
da Bahia , na com. ele seu nome, na marg~m dit• . e a uma mi lha 
<ta SO ela fóz do rh el e Contas ; ce t·ca d 'l 201,7 ki ls. ma is ou 
m znos dis tante ela capi tal elo I~ > Lado . Uma parte occupa tet•t•e no 
el e vado e outra se estende pel L plauic ie. Sen porto aprese n ta 
uma bacia in t3r iol' ele 10 n 12 111 cl? pl'ofund idacle, depois de p ,·o
t t·anspost:J. a bat·t·a, e ê accessivel ao~ bm·cos costeiros, que o 
curam plra fornecel'-3e elos vi vet·es necess:\ rios . O te l'r itorio 
é l'eputado um elos mais f<lrteis da costa . S ua eg l'eja mat l'i z tem 
a i nvocação ele S . Miguel e depende ela ch ocese archiepiscopal 
ele S. Sal vador . Foi creacla parochia em 17 18 e ter mo pelos 
Decs . ns. 170 ele 1842 e 56-! ele 18 ele dezembro ele 1848 . Tem 
3 . 612 habs . Foi deômembrada ela com. de C::unamú e creacla 
com. pelo a r t . I da L e i Pro v . n . 2 . 256 de 8 ele agosto ele 1881, 
que incorporou-lhe os termos ele seu nome , ele lliat·ahú e Bar
cellos. E ssa d isposição foi, porém, revogada pela de n. 2.337 de 
22 de j ul ho ele 188.2 e rest:\belecida pela de n . 2. 452 de i9 ele 
,iunho ele 1884 . Comprehencle o di st. de Icatú. Agencia do col'~ 
r eio, e duas eschs . publs. ele inst. pr im . Cul tu t'a de café, caca\1 , 
canna ele asBt1car, rnRndioca, milho, feijão e :1rroz . A ct'iacão 
consiste em gado vaccum, cab t· um e su í no. O mun. é percorrido 
pelas serras Grande, Vinhat icós, Boi Morto, Cachorr o cl' Agua 
e Genipapo; e regado pe lo rio ele Contas e di ve rsos afl's. deste. 
Foi declarada com. ele 2a entr . pe l o Dac . n. 8<1 ele 23 ele d9Zem
bro de 1889. 

BARR~ DO R I O DOCE. Log . do Estado do E. Sa n to , no 
m un. de ~mhares. 

BAR R A DO R IO GR AN DE . Cidade e mu n. elo Estado ela 
Bahia, na com . do R io S. F rancisco, na margem esq. do rio 
deste nome, jtullo á foz elo rio GJ'ande, n a mais bonita e bem 
escolhida pos ição do dito rio, que na d istancia ele 96 kils. ac inw 
recebe o rio Preto. «A cidade ela Barra, diz o S r. Dueva l Viei r a 
de Agniar ( Diario ele~ llahia de 23 ele agosto de i 838 ), fórma 
·co_m Campo Largo, Santa Rita, que fica-l he a 0 ., um pel'(eito 
tnan!l'·.tl o ele cerca de 8:.> leg·nas ele faces , duas elas qu aes são 
perfenamente defencl tdas pelos r ios Gt•ande e Pt•eto, a S . e N . , 
e pel o S. F r a nc isco no angu lo ele E , cl iv iclinclo a O. com Goyaz. 
Esta impor tantissima posição estrate.~ ica elevemos ao prev idente 
e emprehendedor D. João ele Lenca~ tro em 1698 como defe n
siva natura l ás contin uas COITer ias dos Rodellas nos es ia lJ eleci
m entos daquella com . •. A cidade tem a ed ificação baixa, ant iga 
e conserva- se estacionar ia; mas dispõe de espaçosos e s~ li clos 
edificios. As ruas são l at·gas, parall elas e a li nhadas, porém de 
are ia solta, que tan to se esquenta durante o d ia qne i mpede o 
tt·an si~o ... A lavourCJ. é insign iCtcante; porém cr ia -se o gado 
em l a rga escala . O commercio é bas tante an imado e si bem 
que ten ha boas e sortidas casas de negoc io, o mais i mpor tan te 
do mercado acha- se no port~'- onde se faz, q uer nas barcas, 
quer na pr a ia, uma perpett1a [etra, na q ua l . tudo se encont m 9ill 
profusão e barateza, especialmente o peixe da m elhor qualidade. 
E' pe na que ali não haja um caes pa ra segurança e e mbelleza
rnento do mercado. Póde-se bem d izer qtle a cidade ela Barra 
é o emporio do r io S. Francisco, e seu lu turo depende UJlÍC:J.
mente da navegação a vapol."; porque t a n to os p t·od uctos que 
clesco :n ele Mt ~as Geraes, Car inh an ha , R io das Eguas e U r ubú, 
J.l,e lo S. F ranctsco, de Campo Largo e Santa R ita, pe los rio, 
C.-rande e P t·e to, como os que sobem do J uazeiro, Remans Js 

Chique-Chique para esses pontos, t:J.clo vai bater natural mente 
á. pmi ::~, da a irosa Rai n hcf elo aHo S. l~mnc isco .•.. A cidade da 
Bat·r·a d ista 138 legtlqS ela cap i tal, 'l24 da Cachoei t•a, 1 i 6 da Feira 
de SanL' An n:1, 96 de Vill a NoYa ,72cle Jacobi n:t, 70 elos Lençóes, 
56 ele Macah ubas, 80 ele Monte Alto, 95 de Caeti té, 84 do R io 
el~ Con ~as, 72 de Santa Ma t·ia ela Vic tor ia, 84 do Rio das 
JJ;gu:1> ,.54 elo Bom J e> ns cl;t Lapa, 42 ele Urubú, 35 ele C::~,mpo 
Lar go, 32 ele Sa n ta Rita elo R io Preto, i2 ele Chique-Chique, 
30 ele Pi lão Arcado, 48 elo R >?. mans·), 68 de Sen to Sé. 88 do 
J trazeiro, 108 elo Capim Grosso • .. O clima é muito sáJubre e 
penn ittea plantação de qualquer fructo da Europa, especial
me n te dtt uv.~. , c1ue por lá p lantam muito e ve ndem muito ba
r ato . . . A iuclustria cl<t ciclacle cons1ste na arte ele our ives, no 
que tr a ua lh ::~,m adm iravelmente, por preço mui'to baixo. , A 
963,5 kils. ma is ou menos d istante ela cidade de S. Sal vador . O• 
rio S. Francisco ·tem tl' ~S k il.-;. ele lal'go em frente ela cidade, 
sendo q seu por to mui ft·equentaclu e um elos princip:tes desse 
rb. E ' c1claele ele llas t~nte com met•cio, o qua l consiste pr inci
palmente na exportaçao elo 8al pa ra o Estado de Minas Gen\es . 
Ha proJecto ele uma E. ele Ferr o qu;, , pa t· tinelo desl.t cidade Yá 
ter minar junto á uana do rio do Somno, no Eslaclo ele Go)•az, 
na. exte nsão ele cerca ele 8)0 kils . A egrej a pa r och ia l tem a 
i u rocação de S . Fran cisco das Chag<ts e clepetul e ela ciiocese 
archiepiscopal ele S. Sa l vadot·. Foi creacla Yill a peb. Resolllção 
Régia ele 1 ele dezembro ele 1752 e •elevada á categoria ele cidade 
com o ti tulo ele florescente pela Lei Prov. n. 1. 320 ele 16 ele 
j unho ele 1873. Tem 12.000 habs . elos quaes 5 . 000 na ciclacle e 
clnas eschs . publs. de inst. p t· im. Além da eg-rej a matl'iz, possue 
mais as de N. !J. elo Rosa r io e do Se nhor Bom Jesus ela Boa 
Morte; tres cemiterios, sendo o elo SS . Sacrame n to o mais i m
portante ; uma casa ele car idade, inaugurada em 26 de maio 
ele 1871. «O carac ter nobt•e e leal qLle manifestam os habs. cht 
villa da Ba t·ra em todt~.s as suas acções c ivis e re ligiosas, par
tiCularme nte elas famil ias de 1uaior cl ist incçào , faz recon hece'' 
d iz o en.g~nhe ir o Halfe lel, que reina franq ueza, o mais poli cl~ 
cavalhe ll'lSmo e em extremo de l icadas manei ras, que rival isam 
com os habs. de u ma côt·te elas moüs civilisaclas . > Sobre l imi· 
·tes vide art. III da Lei P rov. n . 2-10 ele 3 1 ele março ele i846; 
n. 287 ele 12 de pnh o ele i847, n . 916 ele i 9 ele maio ele 1863 . 
Comprehencle os povs. : Ic::~,tú, Porto Alegre, R iacho ele Canôas 
al ém ele ou·tros. Quan to á installação desse mu n. existe un:: 
!luto do levantamento do p310ttrinho com a data de 23 de agosto 
ele 1753, em que tra ta esse Jogar de pov. ele S . Francis~o, e 
outro Auto de 27 ele agosto do mesmo anno em q ue trata- a 
ele vi!Ja. Nessa cidade nasceu , em fins de 1815, João Mauricio 
Wanderley, ba t·ão ele Cotegipe, fa lleci clo no R io de Janeiro , a 
i3 de fevereiro ele 1889. 

BARRA DO RIO MOS QUITO. Pov. do Estado da Bahia , 
na conf. do rio Mosq ttito com o Pardo, na com. ele Maracás. 

B ARRA DO RIO NEGRO. Ant iga den om in ação da cida de 
ele Manáos, cap it al elo Estado do Amazonas . 

BARR A D O RIO S . J OÃO. Pov. elo Estado de Minas Ga
raes, na freg . ele Tombos elo Cara ngola. Orago S. Sebastülo. 
Tem u ma eoch . publ. ele i nst. p:·i m., cr eacla pe la Lei Prov. 
n. 3.396 de 2i ele julho ele i 8S6 . 

B ARRA DO SAN'r 'ANNA. Log. elo Es tado da Bahia, uo 
t ermo ele Concleuba, na co nf. elo r io Sant' An na com o ri o Gavião. 
Desse lo;ar co meça- o 1° clist. de paz ela c idade ele Concle uba . 

B ARRA DO S ANT ' ANNA A n atal na f reg . de S. Pedr o 
dos Fer ros e mun . ela Ponte Nova ; no E slaclo de Minas Geraes. 

BARRA DO S-4\..NTO ANTONIO GRANDE. Pov. do Estado 
das Alagàas , na f reg. de N. S . ela Conceição do Passo, com . e 
te rm o ele Camar ag1pe ; com uma cape lla ele N. S . ela Conceição 
e duas eschs. publs. cls 1nst. prim. creadas pelas Leis Provs. 
ns . 2 ele 1837 e 498 de 26 ele no rembro de 186í:l. Fica á mar o-ern 
~sq. e n a foz elo .r io Sa nto Anton io G rande, sobre um::~, ~enins"u l a , 
formada pe lo rro de um lado e pelo Oceano elo ou tr o. ::Seus habs. 
são ge r al mente dados á peõcaria na costa e no a lto mar á na
Ye;ração costtJ ira pot• barcaças e á cul tu ra elo côco em 1;eqt1ena 
escal a . 

BARRA DO SAUHYPE. Uma elas es tações da E . ele F . 
Ramal de A lagoin has ao Timbó, no Es tado ela Ba hia no k il. 
38,510m . ; ent r e Oa.p ia nga e Entt•e R ios. ' 

BARRA DOS COQUEIROS. Pov. elo Es tado de Ser o-i pe, no 
te r mo da villa de San to Am aro, n a m!l rgem esq. elo l'i; Co'ti u
gui ba, cerca de ·19 k ils . acim a ela sua foz no ocea no e em f rente 
ela cidade do Aracajú. Pe rtenceu ao mun ; ele At·ac~jú em v \r· 

q,i56 
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tnde da Lei Prov. n. 542 de 17 de julho de 1858. Tem duas 
eschs. publs. de inst. p1•im., uma linda capella de Santa Luz-ia 
e um tt•apiche. 

BARRA DOS COQUEIROS. Log. na freg. de S. Fran
cisco de Sall es do Estado de l\finas Geraes, sobre o rio Verde. 
I-Ia abi uma ponte. 

BARRA DO SERINHAEM. Pov. do Estado de Pernam
buco, na com. do Bt•ejo da Madre de Deus, com uma esch. publ. 
de inst. prim., creacia pelo art . I da Lei Prov. n. 786 de 2 de 
maio de 1868. 

BARRA DO S. FRANCISCO. Log. do Estado do Rio de 
Janeiro, no mun. ele Sapucaia. 

BARRA DOS INDIOS. Corren·te pouco considerava! do 
Estado do Paraná., banha o mun. de Guarapua1'a e desagua no 
rio Ivahy. 

BARRA DO SITIÁ. Pov. do Estado do Ceará, á margem 
e~q. do rio Quixera mobim ajunto áconfi. do rio Sitiá., a 80 
ktls. OSO. de S. Bernardv das Russas ; incorporada ao termo e 
freg. do E. Santo da Morada Nova pelo art. II da Lei P1·ov . 
n. 1.801 ele 11 de janeiro de 1879. 

BARRA. DO S, JOÃO. Cidade e mun . do Estado do Rio 
de Janeiro, na com. de seu nome, á margem esq . do ~·io elo 
mesmo nome, tres kils. mais ou menos acima de sua foz no 
oceano e a 31 SO. da cidade de Macahé. Foi fundada por uns 
colonos que estabeleceram-se, em principies do secnlo XVII, na 
margem esq. do rio, a que chamam S. João, em frente ao estia
belecimento rural de Campos Novos, que os jesuítas haviam 
fundado na margem opposta . Os colonos edificaram uma capella, 
que ded icaram a S. João, dando-se mais tarde o nome de Barra 
do S. João ápov. qtte começava a desenvolve1· -se . A igreja 
matriz te m a invocação da Sac1'a Familia e depende da diocese 
de S. Seb;tstião. Foi creada parochia em 1.800. Elevada á cate 
goria de villa pelo art. I ela Lei Prov. n. 394 ele 19 de maio ele 
1846; inslallacla em 15 ele setembro de 1859. Cidade pelosDecs. 
ns . 53 de 20 de fevet•eit·o ele i890 e 80 de 5 ele maio do mesmo 
anno. Occupa uma supedicie de631,57 kils. qs. 'l'em 9.000 babs. 
e sete escbs. publs. de inst. prim. Foi classificada. termo pelos 
Decs . ns. ,174 ele 1846 e 3.142de 26 de agosto de 1863. Compre
hencle os povs. denominados: Rio Dourado, Rio elas Ostras, 
Itapebussú, Lontra . Sobre limites vide: Lei Pror. n. i.217 de 
20 ele novembro de 1861. Ahi nasceu a 4 de janeiro de 1837 o 
mimoso poeLa Casimiro de Abreu, fallecido a 18 de outubro ele 
1860. Agencia do correio . Estação telegrapbica. CulLura de 
canna e cereaes, Foicreada com. p elo Dec. u. 80 de 5 de maio 
de i 890 e classificada de 1n entrancia pelo Dec. n. 387 de 9 do 
mesmo mez e anno O mun., além da parochia da cidade, com
prehende mais a da Inelaiassú. O Dec. ele 28 de maio ele 1892 deu 
ao mun . os limites seguin tes :-Ao N. o mun. ele Macahé pela 
l agôa de Im boass i c a, rio do mesmo nome até ás suas cabeceiras na 
serra de Iriry, e dalli por uma linha em direcção á confltt
encia do rio União com o rio Bernardo e deste ponto em 
linha recta até á fazenda de Colinde Scbiller, e dahi pelo rio 
Bonito abaixo até á foz do rio fiiacabé, e pelo rió Macabé abaixo 
até á foz do ribeit·ão elo Toledo e por este ribei rão acima até 
ás suas cabeceü·as na sena de S. João : ao L. o Oceano A:tlau
tico ; ao S. os muns. de Cabo-Frio e A raruama pelo rio S. 
João, desde a sua foz no Oceano Atlant ico até ri contl. do rio da 
Aldêa Velha; a O. o do Alclêa Velha, desde as serras de S. 
João até á sua foz no rio S. João . 

BARRA DO S. MATHEUS. Cidade e mun . do Estado elo 
E. Santo, na com. elo seu nome, em uma ilha e na foz do rio 
d~ mesmo nome, a 19 kils. mais ou menos ao SE. da cidade 
amda deste nom e. Orago N . S. da Conceição e diocese de 
S. Seba~Lião. Poss ue ruas direitas e bem al inhadas, alguns ecli
ficws regulares e duas eschs. pu bis. de inst. prim . Cultura de 
algodão, café e mandioca. Foi creacla parochia em 11 ele agosto 
d!l 1831. Elevada á categoria de villa pela Resolução elo Conse
lho do Governo ele 2 clé ab t•il de 1833 ; installada em 5 de outu
bro do mesmo anno. O r.uun . é regado pelos rios S. Matheus, 
S. Domingos. Sant'Anna, Maril'icú, Itaunas, Verissimo. Com
prehende differenle3 povs. entre os quaes os denominados Cere
{jeira de Baixo e Azei·te . O mun., além da parochia da cidade, 
COUJprehenele ma is a de S . Sebastião de Itauoas. Fol classificada 
iet•mo pelos Oecs. ns. 166 de H de maio de i842 e 2.013 de. 4 de 
novembro de 1857. A pop. ela parochia ela ci~a9-e é de 2731 habs. 
Foi elevada á cielacle com o nome ele Conce1çao da Barra, em 
1891, em vir tude do art. I da Lei J?-· 28 de 19 de setembro. Foi 
creada com. por .Lei n, 8 tle 30 ele Junho ele 1892. 
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BARRA. DO S. MIGUEL. Log-. do Estado do Parahyba do 
NoTte, na freg. de N. S. da Conce-Ição de Cabaceiras; com uma 
escb. publ. de inst. prim., creada pela Lei Prov. n. 221 ele 11 de 
outubro de 1865. 

BARRA DO S. MIGUEL . Pov . do Estado das Alagôas, no 
mun. de S. M1guel dos Campos ; com uma capella da invoca
ção de ~ant' Anna, e uma e~ch . publ. de inst. prim., creada. 
pela Le1 Prov. n. 839 de 8 de Junho de 1880. Fica á mar<>em N. 
d?- pequena bahia que fôrma o rio do mesmo nome, n~s pro
XImtdalles da sua foz. Conta cerca de 400 casas, a maior parte 
cobertas de palhas e habitadas por pescadores ent seu maior 
numero. Houve abi antigamente estaleiros de construcção naval, 
intlustria quasi totalmente extincta nesse Estado, não tanto 
pelo desenvolvimento da navegação por vapo r, quanto por haver 
sido permitLida aos navios estrangeiros n livre competencia com 
os nacionaes no serviço de cabotagem. Até antes disso constru
iam-~e alli, como em estaleit•os de outras localidades situadas 
na costa marítima do Estado, patachos, sumacas e out1·as 
embarcações, ao passo que actnalmente apenas algumas barca
ças e pequenas lanchas nelles se fabricam . E' nolavel esba pov. 
por ter sido proximo a ella, na collina que se eleva e domina a 
entrada da barra, que no anuo de i556 fizeram os índios Cahetés 
horroroso banquete de canibaes, comendo assado ao primeiro 
Bispo do Bra:zil D. Pedro FeL"Uandes Sardinha por occasião ele 
seu naufragio nos baixos de D. Rodrigo, ao sul de Corw·ipe. Em 
viagem ela Bahia para o reino ele Portugal seguia aquelle des
ditoso Prelado, n·azs ndo por companheiros a clous conegos 
daquella Sé, o procurador da fazenda çi'El-Rei na Bahia, senho
ras casadas, e muita outt•a gente em numero superior a iOO 
pessoas, quando a 16 de junho do dito anno nauft·agou o navio 
em que vinham no sitio acima indicado. Guiados por indios que 
fi.ngidamen·te se mostravam p1'esta ve.is e bondosos, dirigiram- se 
os naufragas por tet"ra em busca de Pernambuco; mas ao chega
rem ao porto elo Francez, sahiu-lhes de s01·preza ao encon•ro uma 
multidão de selva!rem ferozes e antropopbagos, qne ah1 os 
esperavam de emboscada, os quaes a todos mataram e come
ram, e reconduzinclo o Bispo até ao Jogar desta pOI'. onde o 
sacrificaram ao &eu voraz appetite. 

BARRA DO SUL. Pov. do Estado do Paraná, no mun. de 
Paranaguá. 

BARRA DO SUL. Fortaleza do Estado de Santa Ca(harina, 
em uma ilhota de rocha viva ao S. ela ilha de Santa Catharina, 
entre a ponta dos Naufragados, as ilhas elos Papagaios e a 
praia de Araçaluba . Foi construida pelo brigadeiro Silva Paes, 
elll 1742: tem a fórma circulat·, com quatro braças ele raio e 
armada de nove canhões. Posteriormente foi reforçada com 
mais seis, contando actualmente 15, e o estado d s11as mura
lhas é o de CO!llple~a t·uina, apezar ele ser excellente a sua 
posição inaccessivel, dominando o canal do Sul, visto que a 
passa<>em entre as ilhas dos Papagaios e a praia ele Araçatuba 
é imp~aticavel. Ultimamente houve ordem para serem r ecolhi
dos ao Districto Feder al sets de seu& canhoes ele loronze, aos 
quaes se attribne elevado ·valor a rch eologico . E' tam bem clef!O
minacla Gonceiçdo . (Fausto de Souza. Rev. do Inst . Htst. 
1885 ). 

BARRA DO TABOCAS. Pov. do Estado de Pernambuco; 
na con.fi. elo rio 'l'abocas com o Capibaribe. 

BARRA DO TURVO. Log. no Estado do Paraná, no mun. 
do Assunguy. 

BARRA DO UNA. Antiga pov. pertencente ao mun: de 
Oiivenca no Estado ela Bahia, a 291 kils. distan\e da cap1tal. 
Orago Sa'nto Antonio e diocese archiepiscopal de S Salvador. 
E' capella filial da freg . de N. S. da Escada .• da q nal t.orno.u
se séde em l'lt'< ude ela Lei Prov . n. 842 de 21 de.tulbo de i8fJ0_. dis
posição essa que foi r evogada pela ele n. 2.2056 dP. 28 ele JUlho 
de iSSO. Tem d uas escbs. pnbls. de inst. prim. 

BARRA FALSA. Muitas cartas designam por esse nome a 
embocadura sul do canal que separa a ilh~ de Itapartea do 
contincmte e que é situada entre a ponta Ca.tXa-Pregus, ,extre
midade ela ilh a, e a ponta do Gat·c1a, no contmenl~; no Estado 
ela Bahia. Essa embocadu1·a deve porém ser denomiDacl.a B !Nrra 
do JINguMipe, porque o rio deste nome d.esagua pre<'tsamente 
nesse logar. «Uhama~~e BCIIr'rf!' Fals!N! d1z. Mouchez, a uma 
pequena bahia situada tres milhas ma1s actm!'-, formada sobre 
a costa E. ela ilba pelas dua? ponl.as Aratabu e Catxa-Pregos. 
Esta ullima, vista a certa d1~tanc1a (12 a 14 m1 •has), apre
senta com eJl'ei to a apparP.ncm da ponta de Santo A ntomo ; 
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ell a parece como esta . separ ada. da e;xtt•emiclade da , costa e 
afastada elo contm en te que fi ca ma1s pa t·a O. E a essa 
circumst ancia que ella deve o nome ele B w·ra, Fa lsa, » . 

BARRA FALSA. Arroio do Estado elo R. G. elo Sul, 
·trib. da nut·gem ot·iental ela lagôa elos Pato~. Dá entrada a 
pequenas embarcações a té a fazenda do BL!Jut'U, 

BARRA FUNDA. Log. elo Es tado ele S. P a ul o , na freg . da 
Consolação do mun . ela capital, cerca de Lr es ktls . eh stante da 
estação ela Luz; á margem da E : ele Fer ro ele Santos a J un
diahy · com uma esch, publ. de tnst . pnm. 
BA~RA GRANDE. P equeno pov. do .Estado elo Ceará, na 

costa da Granja , 20 leguas ao N. Ha ah1 mut tos . Clll't'aes ,_el e 
pescaria e secca- se grande quant1dacle de camoropms. (Pompeo. 
D ico. p . i5) . , 

BA.RRA GRANDE. Log . do Es tado das Alagoas , no mun , 

d M ·arrogy na parte da costa comprehénehda entre a barea 
e a t o ' . . h p . rc· t • N do Camaragibe e a do n ac o erstnun ga. Jca no ex re mo . 

da enseada do seu nome, form ada pelas pontns ele S . Ben·t<:> e 
do Antunes. 'l'em nlgumas casas pe la mór parte ele palha, 
roximas ele um cerrado coqueiral. Jaz na Lat. S. de 9° 3' e 

~5o 11 ' 45' ' de Lona. occ. de Ureenw ich . Ha na Barr a Gr a nde 
um canal poe dentro elo recife, cuja sah icla é em Por to de 
Peeh·as . Carece esse canal ele coneh çoes de navegabll•dade por 
ser , a lém de ·turtuoso e ~stre ito, chei.o ~e cal:~ços . Ser vm essa 
pov. ele quartel-general as t r opas d~ ex-1 mpet,l0 que, em 1824 , 
combater a m as da R epublwa, d0 Equa~or. 'I em duas eschs . 
publs . de inst. prim . cr·eadas pelas Le1s P rovs. ns . 327 de 
1858 e 9i 5 de 25 de junbo de 1883 . 

BARRA GRANDE. Log. uo E st:"-do da. Bahi a , na freg. d~ 
V er a Cruz ; com u ma ~se h . publ. de 1.ns t. pr1m. creacla pela Le1 
Pt·ov . n . 1.509 de 7 de Junho de 1875 . 

BARRA GRANDE. Log: elo Esta do ela Bahi a , sobre o 
ú acho Curaçá, entre Juazen·o e Cap1m Grosso ( Halfeld ). 
. BARRA GRANDE. Mouchez, descrevendo a costa do Est~do 
l Bahia entre a bahla de Todos os Santos e os Abrolhos ,_ dtz . 
~'BARRA 'GRAN08. - C'est le nom de la p~age e t . du v1Jla~e 
situés cl:evant l e mouillage eu decla ns de la po~n·te lVl uta;_ on y vo lt 
quelc1ues bouque ts ele coco tie1·s et une vmgtawe ele m a tso ns ; le 
p rincipal habit <J.Q t ele l' ~neh·oit, en ·1862, était un frn n~a i s établi 
depuis fort longtemps et s occupan t du commerce eles no1 x de coco.» 

BARRA GRANDE. Log. elo E >ta do do Riu de J an ei ro, no 
mu n. de Paraty . 

B ARR A GRANDE. Po v. do Estado do R io de J aneir o, na 
freg. de S. José elo R ibeü·ão. 

BARRA GR ANDE. Log . no mun. da capital elo Estado de 
S. Paulo, sobr e o rio 'l' ieté. 

BARRA GRANDE. Log. elo Estado de S. Paulo, no mun. 
do Rio Novo . 

BARRA GRANDE. Log . elo E~·~:tdo do P ar a ná , 52,8 kil s . 
distante da séde da vi li a de Tibagy · Existe ahi um toldo de 
índios Cor ôados (In f. l oc .). 

'BARRA GRANDE. Log . clv E s·ta c1o de Minas Geraes, n o• 
mun . da Chrislina . 

BARRA GRANDE (For te ela ) . Vide Santo Amc1ro. 
BARRA GRANDE. R io do Estado ele P~rnambuc:> , nasce 

na Campi na G t·a ucle e entra no mar após um curso al)proxi
mado de 16 kils . 

B ARRA GRANDE. Rio elo Estado elo Rio ele J aneiro, ba 
nha o mun . de Paraty e desagua na gr ande ensear!a que ahi 
fó rma o oceano. Sua foz fi ca entt·e a dos rios S . Roque e 
Graúna . Em uma relação dada pela Camar a ela villa ele Pa
raty em i 790 acha -se esse rio mencionado como tendo tambem 
o- nome de ! tacá . 

BARRA GRANDE . R ibeirão do Estado de S . Paulo, corre 
pelo mun. do Ava ré e desagua no r io Novo . Recebe o ribeirão 
d a Onça . 

BARRA GRANDE. R ibeirão do Estado ele S . P aul o, banha 
o. mun. do Lençóes e desagna no rio deste nome (Inf. loc .). 

BARRA GRANDE. Rio do Es tado elo P ar a ná, banh a o 
mun. de 'ribagy e clesagua no l'io deste nome (ln f. loc .). 

BARRA GRANDE . R io do Estado elo Paran á , al'J:', do Ivaby 
no mun. de Guarapnava . 

BARRA GRANDE. R ibeirão a iT. da margem esq. do• 
Iguassü , trib. do Paraná. Sua foz fica enLre a elos l'ibeir ões Ba
·tatal e da Paciencia . 

BARRA GRANDE. ·En Lracla N . do ante-por to elo Poço, n a 
cos ta do Es tado ele P ernambuco. Ahi encontra-se 71ll,O ele 
agua. 

BARRA GRANDE. P or to na cos ta do Estado das Alagôas, 
aos 9° 1' de Lat. e 29° 9' ele Long . Occ. , entre as po ntas ele S .. 
Ben·to, ao S ., e a elo Antunes, ao N . Tem cerca de seis kils. de · 
comprimento e ou Lr o tanto de la rgo . Recolhe as aguas elos 
r ibeirões Mar agogy, Salgado e P aus. Descrevendo n cos·ta de ' 
P ern a mbuco a Bahia , .diz Mouchez : «Au S . clu r io Un a l a:
cô te continue à peu pres enligne droite,·toujours bordée du r écif; 
elle n'ofl'r·e aucu n point bien r emarqua ble j usqu ' à la poiuLe An-· 
tun es ou Bwn ·a, GJ'Cb n cle, oü existe un assez bou mouiJ!age pour· 
les caboteurs. Deva nt le village de Barra Grande, la cô·te elévie· 
un peu ver s l'Ouest et forme le comm enceme nt cl 'une baia qui 
s'ét encljusq u 'à la pointe S . B en to, à cinq milles vers le SO.· 
le r écif, con tinuant on li g~e ~lroHe ,_ se trouve ·abr itel' un espac~ 
plns é·tenclu, aya ut quatre a cmq m üles de long ueut· sm· une 
mille ele largeur, et eles fonds ele six à hni·t mêtrP.s vase. P lu
sieurs coupures du réci f permet ten t d 'entrer cla ns ce bassiu · 
mais la plus grande et la plns frég uentée est celle qui es·t situé; 
à l'Est du Y1llage ele Gamella e·t se nomme Bwr">"Cb G?·ancle. 
Elle a demie encaôlure ele lar geur et ele 3m,5 à qnatre m . cl'eau 
clans l'euclroit le moins pro fone! . Ou est a u milieu de cette passe 
quaod on r el êvP. le couve nt ele S t. Bento a u S. 63° O. ct l 'ég lise 
ele Ban a Grande au N . 3<1° O. Dans l'in tér ieur clu bass in, on 
'tro uve de six à h•.ü t metre• el 'eau, fond ele vase. En clehors et. 
pres de la ban e glt un plateau de roche s ur leque! il ne res te 
que 5m,4 cl 'eau ; tou t a utour on trouve ele huit 1t 10 mêtros de· 
foncl. Il y a cleux priucipaux mouillages clans ce bass.in , l' un a u 
NNO_. de l'entrée, J'autre au SSQ. Celui-ci es t plus profm1 d et 
conVIent mteux nux grancls bl\.t tments : 011 le nomme mouillc1ge: 
ele Gam ella ; mais prês de ce clem ier moui ll age des banes s'é ten
dent depuis l'ent rée jnsqu'aupres dll Yil!age ele Gamella .
l NS TRUCT IO NS . Pour ·tt·ouYer la passe ele Barra Gran de en ve
na n·t clu lar ge, on cloit chercher à r eco11naitre les clcux églises 
ele S . Beu·to e t ele Barra Gra nde, t outes cleux sur eles collines. 
pres ele la pla ge et séparées par une cô te sm lag uelle ou voit 
eles falaises jaunes . On gouvernera ensuite entre ces cleux églises
j usqu'à une clis tauce ele qua tre ou cinq milles ; on apercevra. 
alors derrier e les cl eux falmses du N. une colline ver·te conique· 
qu'on a mêner a en tre les deux fala ises e·t on me·ttra le cap aw 
NO.; en conser vant ce relevemeut, on pas~era clans le S clu ba ne, 
entre lui et la poin te N. du r écif S . ; on devr a se t e o ir Plus pres 
ele ce clernier. La barre f ra nchi e, si !'ou veut mouiller à Bm·ra 
Grande, on vien t a u N NO. a fin ele pa rer les banes de l 'in tér ie í.Jr 
du port. On ne doi't pas venir plus N . que ce cap, pat·ce qu'il y 
a eles roches pres au r écif. S.i l'on veut mouille~· à Game!Ja , ou 
fait l'OSO. apt·ês a voie franchi la barre, e t l'on ya mouiJler · 
pres clu vil' age par eles fonds de six à huit metres . La sorti e de· 
ce port es t fo rt clif!i cile, pa rce qu e la passe est três étroite et 
trop loin de la côte pour que la brise de terre puisse la faire 
franchir, li exis te deux autres coupées duréc if qui clonn ent 
accês cla ns ce pot· t, l ' tme à 1.000 metres a u N . , l'a trtre à i.OQO, 
.me·tres au S. ele la passe que nous venons de décrire . Cel!e cl11 
N. se nomme B a?"l"eta, ou Canindé ; elle est completemen·t ohs
truée ajourd'hui et las embarcatious pet!Yent seules la fr a nchir. 
Ce!le clu S . se nom me A lagadas ; on y trouve six à se pt metres 
de foncl. Troi s petiles ri vi eres sans importa nce cléboucbent cla ns 
cetLe baie : ce sont la riYiere elos P áus , pres de Barra Grande · 
ce!le de_ M !:"m gogy , a tL milieu, e t le _R ic!aho Salgaclo . Ce tte der~·. 
m ere rtVIere, la plus geaude eles k ots , a 18 milles el e lon gueur· 
e·t 25 me·tt·es ele large ur à son embouchure, a yec Llll mêtre cl'eau. 
Le vilbge de B cw?·a, GJ"etncle n 'a ajourcl'hui a ucun e importa nce:: 
il a été a u pouvoir eles Holla nclais ele 1636 à 1650, et fut, en 1824 
le quartier général de l'<trmée b1·és ilienne penda nt les guene~ 
qui ont suivi la cléclaratiou de l 'indépendence » . 

BARRA GRANDE DE SANTOS. Canal ma1·itimo qu e
separa a ilh a de Guahyhe ou Santo Amaro da ele Engag uas~ü 
ou S. Vicente :noEs tadocle S. Paulo. O eng. Da niel P edro.. 
Mullet• descrevendo es·ta bar1·a . diz ; «A entr ada é cos teando a;. 
P on ta ' Grossa, passando-se junto a o Forte· e desviando-se do. 
T aipú, onde ·tem baixios . Na en·tracl a tem 70 palmos ou 15 m. de 
fun clo na baixa- mar e conserva ele 60 a 70 palmos na p rea mar 
até ao dito for·t,, ; pode-se fundear t?-n to na bahia como por todo 
o caunl a-té á cid ade , e admitte n avros de todos os callados» ~ 
Vide Pot• to de Santos~. 
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BARRA GRANDE DO CURUÇÁ . Pov. do Est.ado da 
"Bahia. na margem di r . do r io S. Francisco na foz elo riacho 
'Curuçá. en tre a cachoeira do Genipapo e Ca pim Grosso . Des
·C!'evenclo esse pov, di r. Halfelcl : «Edi ficado sobre r ocha de pedra 
• calcarea branca e cinzenta com veias de côr preta tt·asp":_B
sando as pedras em bichas onduladas. A cal é de formaçao 

·priiÍlit iva, imitando mar more · e como as camadas desta r ocha 
são muito gt·ossas, podendo po~· is so a peclnt ser convenien te
mente serrada dará a mesma um excellente mater1al para 

-obras degosto,'tnmulos, etc . , e pódeo seu aproveitamento fa
~ultar um ramo lnct•ativo nesses logares. Parece que _esta cal 
Jaz entre gneiss, ao qual pr ecede o scht~to - ·talcoso mlCaceo, e 
que a formação calcarea segue pouco aban:o da Barra Grande, 
fronteira á dita pov ., no l'io, bem como nos povs. do Curral e 
Ped1·a Branca, onde predomina o quartzo, no pov. do Genipapo. 
sitios todos s ituados sobre a, mat·gem dir., e fmalmente na 
cachoeira do Genipapo, onde ella existe tambem com quartzo, 
pi rytes, pequenas granadas e em disseminação peque nos octae
dros ele feno magnetico. A BarTa Gr·ande do Cttr'ttç& esLá 
1.315 palmos e tras pollegaclas elevada sobre o nivel do mar; 
na dita Barra tem o rio a largura de 2 .810 palmos e dá em um 
·segundo 190.003,16 palmos cubicos de agna» . 

B ARRA L ONGA. Parochia do Estado de Minas Geraes , no 
mun. de Marianna, na margem di r . do rio Guala:x:o. E' tambem 
1Janhacla pelo ribeirão do Carmo. Orago S . José e diocese d e 
Mar ianna . Fo i creacla par ochia pela Provisão de 16 de fevereiro 
de 1718 e Lei P rov . n. 384 ele 9 de outubro de 1848. Desmem
brada do m llU. de Marianna, foi pela Lei Prov . n. 827 de H
da j1who de 1857 incorporada ao mun . de Ponte Nova, do qual 
o a t·t. V da de n. 1.74'1 ele 8 ele outubro ele 1870 clesannexou para 
1•eincorporar ao mun. de lVIariauna. Uma estrada liga -a a 
~avras Velhas . 'l'e~t 6.000 habitantes e duas eschs . publs . de 
lllst. prtm . , tendo s1do a elo sexo feminino creada pela Lei P ro v. 
n . 2.16-l. de 20 de novembt·o de 1875 . Agencia do correio . Sobre 
·suas eltnsas vide : ar t .. XVI da Le i P rov . n. 202 de 1 ele abril 
de 1841; · u. 211 de 7 de abril de 1841. Comprehende o pov . 
-Gesteira. 

B ARRA M ANSA. Cidade e num . do Estado do R io de Ja
nei ro, séde da com . de seu nome, na margem d ir . do rio 
Parahyba elo Sul, junto á foz do t·io qlte deu- lhe o nome; a 154 
klls . ela cidade do Rio de Janeiro, 201 de Maricá, 205 de Itabo
rahy, 33 do Rio Claro, 71 do P irahy e 37 de R eze nde. Entre seus 
ecliJicios mais notaveis, sobresahem a Matri z e a Casa ela Ca
mara . E' li g<>da a Bananal por uma ferro- via, au torisada po r 
Dec . n. 4.673 de 10 de janeiro de 1871. Possue um espaçoso e 
elegante jardim publico e algumas rl\as arborisadas . Orago 
S . Sebastião e diocese elo Rio ele Janeiro. Foi CI·eacla parochia 
pe la Lei Prov. n. 170 de 15 ele maio de 1839. Villa pelo Dec. 
de 3 de outubro de 1832; installada em 10 ele fevere iro de 1833 . 
Cidade pela Lei Pro v. n . 990 de 15 de outubro de 1857. Seu 
tarritorio é assaz fert il e proprio para a plantação ele café, 
principal artigo de seu commercio. A' cidade dão serventia as 
estradas que da cidade dirigem-se ao Rio Clar o, ao Passa Vi n·Le, 
ao Arrozal, á estação da Boa Vista, a Bananal , e tambem a E. 
de F. Central doBrazil. A população é de 1.2 .747 habs . A p!t
rocbia da cidade occupa uma superfi.cie de 21.1,05 kils. qs . ; tem 
·t resascbs. publs. ele inst. pt•im . O mun . comprehende, além ela 
parochia da cidade, mais as do Divino Espírito Santo, de N . S . 
do Rosario dos Qualis, de N. S. elo Amparo, e do Patriarcha 
S. Joaquim. Todo o mun . occupa uma sup~rficie ele 927,03 ki.ls. 
qs .. e tem uma pop . superiot• a 30.000 habs . e 17 eschs. publs . 
de tns t. pl'im . ~!;' com . de tet·ceil' 11. entr .. creada e classificada 
]JelaLeiP1·ov. n . 205de ,1demaiode1874e Dec . n . 5.6.29de 

· 16 de maio do mesmo anuo . Comprehe11de o termo de sett nome, 
ct·eado e classificado pelos Decs. ns . 253. de 1842 e 368 de 1844. 
·Seus l imites fo r am deter minados pelas Leis Prova . n s. 96 de 6 
·ele c~eze mbro de 1837, 340 ele 18 ele maio de 1844, 485 ele 30 de 
m!l-10 da 1849, 589 ele 20 de outubro de 1851., 2.452 de 1.9 de de
zembro de 1.879, 2.718 de 23 de outltbr o ele 1880 . O mun. é 
regado pelos rios ~a::ahyba do Sul, Barra Mansa, Brandão, 
Agua Quente, nbe1r ao do Patr lltr cha, aff. elo r 1o Preto, e 
outros. Comprehende os povs. donominados : Volta Redonda , 
Car valho, Falcão, 'l'ijuco, Remedios, Roseta, Paraíso, Lagoinha, 
Ribeirão dos Coutinhos . 

BARRA MANSA . Log . do Estado do Rio de Ja nei ro, no 
.mun. de Petropo lis. 

BARRA MANSA. Bairro siluaclo a 21 kils. ao NE. da villa 
<ele Jaguaryahiva, no Estado do Para ná . Calctüa- se a sua pop. 

em 800 habs. Conta mais de 200 casas. Os habs . são laboriosos 
e se occupam da lavou,·a. Dista do Pirahy cerca ele 60 k ils . e 
de S . J osé da Boa Vista, 20 ( In f. loc . 1887 ). 

BARRA MANSA. Es tação ela E . de F . Centt·al elo Brazil, 
na cidade da Bana Mansa, entre as estações de Pinheiros e 
da Divisa, no ramal de S. Paulo. A parte da estrada entt•e 
Pinheiros o Barra Mansa foi inaugurada em 16 de setembro 
de 1871 e a compt•ehendiela entre Bar ra Mansa e Divisa a :lO 
de agosto de 1872. 

BARR A MANS A. . Ribeirão do Estado do Rio ele Janeiro, 
afl'. ela margem esq . elo r io Piabanha . E' t ra nsposto pela 
E. de F . P r incipe do Grão-Pará. 

BARRA MANSA. Pequeno rio do Estado do Rio eleJa
núro ; nasce na set·ra da Carioca e após um pequeno curso 
de pouco mais de 36 kils . desagua no Parahyba pela: margem 
c! ir . .i unto à cidade a que deu o nome . 

B ARRA MANSA. R io do Estado de S. Paulo, nasce na 
serra ele S. José do Rio P reto (cordilheira de Araraquara). 
E' fo r mado pelo Cnbatão e pelo Bot·á" e desagua no rio Tietê 
cerca ele 48 ki ls. do salto de Avanhauelava . l!:' navegavel por 
grandes caneas até á distancia de 16 kils. Por elle, ha mais de 
30 aunos, subia o padre José Gomes com carregamentos de 
saL que comprava na cidade ele Piracicaba para levar a Goyaz, 
vat:ando por terra do Bar ra Man~a até cahir no rio Grande, 
em dis tanc ia aproximada de 144 k1ls . 

B ARRA MANSA. Ribeirão elo Estado do Par(l.ná, afi'. do 
rio Jagnaryah iYa , 

BAR RA MANSA. Arroio-do Estado do R . G. do Sul, ai.!. 
elo T aeptary pela margem esci . 

BAR RA MANSA. Rio do Estado de i\Iinas Get·aes, nasce 
na set·ra dos Alpes e desagua no rio Lambary, t rib . do 
Vercl~ . 

B ARRANCAS . Um elos quarteirões da villa do Bom Sue
cesso, no Estado de S. Paulo . 

B ARRAN CAS . Angra na lagôa elas Patos; Estado do R . 
G. do Sul. Ahi abrigam-se os navios cont ra os pampeit•c,s . 

BARRANCEIRAS. Pov . do Estado de Santa Cathar ina, 
pouco distante da fre~ . de S. João Baptista do Alto Tijucas, á 
margem clü· . do r io 'l ijtteas. 

BARRANCEIRAS. Pov. do Estado de Santa Catha r ina, 
no mun. ela Laguna (In f. loo. ) . 

BARRAN CO. E' o nome que se dá no Estado de Matto 
Grosso , á ribeira do rio , tendo ella pouco ou nenhum talud~, 
seja qual fôr a sua _alt_ura ; quando, porém,_ o talude é conSl· 
cleravel recebe a nbetra o nome ele p rata. Os por tuguezes, 
dando â palavra Bcwra,nca, a mesma significação_ qne_ damos a 
B alTCb?WO estendem frequentemente essa denommaçao a tocla 
r ibeira e;q. Olt oriental, designando a outra pelo nome de 
Ghaco (Ext.). · 

B ARRANCO ALTO. Parochia do Estado de Mina~ Geraes, 
no m un. de Alfenas . Orago S . João do Retiro e diOcese de 
S . Paulo. Constituia primitivamente um dtst . ~e paz do mun . 
de Passos, tendo sido creaclo pelo ar t . III ela Let Prov. n . 2.042 
de i de dezembro de 1873 . Foi cr eada parochia elo mun. de 
Al fenas pelo art. I da Lei _Prov . n . 2.087 ele ?4 de dezembro de 
1874 Sobre suas divisas. v1cle: al't. VI ela Let Pro v. n. 2.084 de 
24cl~dezembro de 1874; ·art. I ela de n . 2 .1.51 de 30 de outubr o 
de 1875: art. I § VIII da de n. 2405 de 5 de novembr o de 1877; 
art. V da de n. 2.72.2 de 18 ele dezembro de 1880. Tem duas 
eschs. publs. de inst. pr im. Agencia do cm·reJo, Cl'eada em 
dezembro de 1887. 

BARRANCO ALTO . P ov. do EsLado de Minas Geraes, a_20 
kils. da freg. do Carmo do Cam po Grande ; no mun · de Tres 
Pontas. 

BARRANCO ALTO. 'rezo á mar&"em dir. do Paraguay, 
seis kils . abaixo da foz do Sipotuba ; no Estado de Matto Grosso . 

BARRANCO ALTO . 'rezo no Aquidauana, l ogo abaixo da 
foz do rio Negl'O; no Estado de Malto Grosso. 

BARRANCOS. R io do E3tado de San·ta Cathar ina, aff. do 
Tres Barras. . , 

B ARRANCO VERMELHO. Log . el~ Estado de Matto 
Grosso, cerca de 24 kils. distante de Cuyaba. 
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BARRANCO VERMELHO . Sitio alto de 12 metros, uo rio 
dos Arinos, 10.) kils . majs ou meno,~ abaixo elo 1'aquahunin has; 
do Estado de Matto Grosso (Dr. S. da Fonseca, Dioo. msc.). 

BARRANCO VERMELHO. Alto paredão de arg\lia ver
melha á margem esq . elo Paraguay, entre o Jaurú e o Des
calvaclos; no .IJ]stado ele Matto Grosso. Ha mais sitios com esse 
nome, todos barranc:ts mais ou menos abrLtptas, e ele argilla 
ou grés vermelho (O r. S. da Fonseca. Dioo. msc.) 

BARRA NOVA. Log. do Estado das Alagôas, na ilha de 
Santa Rita. 

BARRA NOVA. Po v. do Esta do de S. Paulo, na costa do 
oceano, no dist. ele Iguape. 

B.I\RRA NOVA. Rio do E>tado elo R . G . do Norte, banha 
o mun. de Caicó e desagua no SerJ.dó (Inl'. loc. ). 

BARRA NOVA. Riacho do Estado do Maranhão, aff. do 
rio Parnahyba; stta foz lica cinco kils. acima ela pov . de Na
zareth ou 25 abaixo doporto do Boqueirão. 

BARRA NOVA. Riacho do Estado ele Pernambuco, bauha 
o mun. do Bom Conselho e clesagtta no rio Balsamo, aff. elo 
Parahyba (Inf. loc.). 

BARRA NOVA, Cor rego elo Estado de Minas Geraes, aff. 
da margem dit•. do rio Jequitinhonha, pro~;imo da foz dos cor
regos ri a La ma e da Arêa . 

BARRA NOVA DE CABO FRIO. Na costa ele Esta.do do 
Rio de Janeiro aos 22° 53" 45 11 ele· La·t. S. e ·to 911 de Long. elo 
Rio de Ja)leirb ou44°20 ' ' 15" cleLong . ele Pariz. Sobre ella 
diz Mouchez:, A une mille à l'ONO. de l'lle dos Papagayos 
et à cleux milles au SSO. de la Punta do Per o, ou voit la derniêre 
pointe un peu élevée de la côte que n~us venous de e~écrire; plus 
au S., on ne trouve plus que le mass1f clu cap Fr10 a l'exLrémité 
de la grande plage p,·aia elo Pontal. Tout l'intér ieur du pays 
devient trils-plat et n'est plus formé que piLr ele vastes plaines 
sablonneuses, par ~les lacs e·t eles marais fort malsains. A partir 
de cette pomte, qui est ·toute de rocha et accore, la côte toUl·ne á 
l' O., et l'on trouve immédiatement derriêre elle Ja Barra Nova 
entrée du port deCaboFrio, qui la sépa1•e clu commencement d~ 
la Praia elo Pontal. Ce·t~e entrée es·t ou verte au SO .· on peut eu 
a.ppl'ocher clans toutes les clirections jusqu'à une e~cabh1re par 
des fonds de 18 à 20 métres. Barra Nova es·t l'ouve1·ture P<U' 
laquelle communique avec la mer la grandeLag~ma d' Araruama 
~ui occupe daus l '0. de Frio une étenelue ele 10 lieues de longueUl! 
]!;, et O. sur deu11 ou trois de largeur. La bane es·t cachée par 
la pointe de rocha sul' laquelle existe un peti·t fo1•t et n'est 
reconnaissable du larga que parca qu'elle se trouve pl!éc isément 
sáparer la 'fin dela Praia do Pontal dn commencement de la côte 
éleváe. Une petite passe de demie mille de long. conduit dans 
un granel bassin qu'un canal natural, nommé Rio Ita}urú met 
eu communica~ion a vec le lac Araruama , . ' 

BARRÃO. Cort"ego do Estado de Minas Gemes. aff. da 
ma1·gem di r, do l'io S . Francisco ( Liais ) . 

BARRÃOSINHO. Con:ego do Es·tado de Minas Geraes , cles
agua_na ma:g~m esq. do r1o S, Fr!lncisco, defronte da foz do 
Barrao. ( L1a1s ) 

BARRA PEQUENA. Pequeno rio do Estado elo Rio de 
Jane iro, no dist. da cidade de Pat·aty E' só navegava! por 
meio de cauôas . 

BARRA PRETA. Log. no mun . ela Franca do Estado ele 
S. Paulo. 

BARRAQUINHAS •. Log. j~unto ít egreja de S. Thiago na 
cidade de S, Lmz, cap1tal do Estado do Maranhão . Encon
tl•am- se ahi as rttinas de uma antig·a capella con~agrada a 
N S. das Barraq nio,has . 

BARRA REDONDA. Ilha no rio S. Francisco entre as 
i~has da Boa Vista e da Vargem e proxima da 'ilha das 
Garças. (Halfeld. J?elat. p. 164). • 

BARRA,S. Cidade e mun. elo Estado elo Piauhy sécle da 
c?m. do seu nome, á margem. esq. do rio i\IIara;t~uan que 
forma em fl·ente ela mesma uma grande lagôa de cerca de 
q:na tro kils . ele extensão ~om 130 a 170 metros ele largura, e 
~tuada bem no centro de sers diVersas barras ele rios e riachos 
a~atadau, ~mnga, Gentio, Riachão, San·to Antonio e Cor~ 

ren e, e CUJa cil'cumstancia provém-lhe o nome ele Banas. 

E' uma das mais Jio1·escen tes povs . do JJ: staclo, cp~er yelo seu 
commet·cio, quer pela sua pop. e excellente eehftcaçao . F10a 
a 156 kils . ao NN[!; . da capital, a 90 ela margem elo Parna
hyba e a 240 ao SO. ela villa da Amarração no littoral. O 
sólo da com. é geralmente plano, ou ligeiramente acciclentaclo, 
e banhado por g~·ande numero ele pequenos rios, tribs. do 
Maratauan, Lougá e Gorrent.e, que att:avessam-.no _em dtversas 
direcções. Sua riqueza pr1n~rpa~ consiste na cnaçao ele gado, 
logrando os seus campos, nao s9 das vantagens.propr~as dessa 
industria como ainda a de nao es tarem mmto suJeitos ao 
I'igor da; seccas . A cultura elo fumo, espec Lalmente á mar
"'em do Parnahy'ba a do algodão, que vai tomando algum 
i'ncreme1Yto a da c~nna em c1ue se fabrica algum assucar, e 
finalmente ~do arro:z ~ilho e outros cer eaes em a bundancia , 
que dão não só pat•a ~ abastecimento local, como ainda para 
o dos ·v isinhos muns., const;ituem outras fontes de nqueza 
da com. O seu commet·cio é muito animado; além dos generos 
de primeira n ecessidade , encontram- se mnitos outros ele luxo 
e regalo, sendo toda a sua importação feita por intermeclio 
da praça do Parnahyba. A sua expo1·tação consi~te em gado 
vaccum e cavallar, couros, soll a cor tlcla, algodao, ft\mo e 
cere9.es, não só para o Estado, como para os elo Ceará e Mara
nhão. O mais importan te meio ele viação da com., quer para a 
capital, quet· para a cidade elo Parnahyba, é o rio deste no~e, 
de navegação Ll vapor, sendo o por~to dos i\II~l·roás o que ·fica 
mais proximo á cidade, em . ehslaneta de 96 ktls_. de bons caml
nhos ; e com o Estado hmitt•ophe elo Ceara, por estradas 
centraea que atravessam a serra GeiLnde, q t~e fica a uns 2'10.luls. 
em sua menor distancia, e por ontle se faz o commerct? de 
gado com aquelle Estado . A pov . das Bar1:as data ele me~aclos 
do sectüo passado, e teve por origem uma fazenda ele cr1açao de 
gado, chamada do Budtysinho. O coronel Miguel de Carvalho 
Aguiar, natttral ela Bahia e um elos pr inc1paes mOL·aclol·.es do 
logar, começou por esse tempo a edificar uma cape~ la sob a lDvo
cação ele N . S. ela Conceição, que Hcou conc~mda em 1759, 
para a qual fez elle. o respectivo pa~l·imonio. Em 14 de 
JUlho ele 183i, lançou o coronel José de Carvalho Almeida 
os fuuclamentos ele umtt nova egreja, sobre o local da antiga 
capella que p:1ra semelhante Ii.m fôra demolida pelo estado 
ele ruínas em que se achava, e cle~-~ he mais . vastas propor
ções e elegancia, templo esbe que. foi aproveitado ~,a1·a ser
vil· de matriz, quando a pov. foi elevada a freg. Em 1802, 
só havia na loc . duas casas cobertas ele telha e seis de 
palha, e em 1809, constava apenas ele uma meia duzia e1e 
casas de telha, ·todas dispersas e sitnaclas na parte meri
dional elo pov.; e cinco ou seis a unos de~:>Ois j á no~ava-se, 
comparativamente, um uotavel augmento, po1s construll'E-m-se 
varias casas de melhor ecliflcação, guardando-se entao as 
necessarias disposições ele alinhamento e arruament~. Diri· 
gindo-se a presidencia da prov. ao Governo Imper1a l , em 
ofl'tcio de 27 de setembro de 1826, pedindo a Cl'eação de uma 
frag. no pov. elas Banas e a sua elevação á villa, disse o 
seguinte: «A pov. das Barras é aformoseada pela natureza, 
com um rio abundante de peixe que vai lançar as suas 
aguas no caudaloso Parnahyba, com grandes ma·ttas que 
comprehenclem varias feitorias de a lgodão, mandioca e out1·os 
generos, cujas madeiras em sua maior pal'te , são cedl'os e 
outros páus ele construcção, além dos bellos edificios o boa 
egreja, que a fazem digna de melhor sorte. Esta pov. dista 
da cidade de Campo-Maior 16 leg~tas ; por~m no seu d_ist. 
pm· essa parte excede a 30, que dtfl'tcu!tam aos fazendeiros 
procurar em os 1·ecursos necessarios onde exis·tem as mrto
ridades » . Em 1836 foi a pov . das Barras constituída em 
clist. de paz, e, em vil·tude da Lei Pro v. n. 10'1 ele 30 de 
dezembro de 1839, foi creada freg . , sendo n seu tenHorio 
desmembrado ela de Campo-Maior, á qua l pertencia então 
como capella filial. Elevada á categoria de villa pela Lei 
Prov. n. 127 ele 27 ele setembro de 1841, teve logar o acto 
ele sua installação em 19 de abril de 1842. Pm· esa me2ma 
Lei ftcou o mun. das Barras incorporad'o á com. elo Parna
hyba, até que, pela L ei n . 268 ele 16 ele agosto ele i844 
passou para a com. ele Campo-Maior, da qual ioi separaclo 
pela Lei n. 695 de 16 de agosto de 1870 para formar uma 
com. Foi classificada de p l'imeira ·eo,tr. pelos Decs . n. 4 .635 
de 5 de dezembro ele 1.870 e n. 5.068 de 28 de agosto de 1872. 
Depende e eccles iasticamen te ela Diocese de S. Luiz do Ma
r anhão. A. freg. ·tem duas esohs . publs. de inst . prim. 
ct·eadas pelo a rt. VIII ela Lei Pro v . n. 198 ele 4 de outubro 
ele 1845 e art . I da de n . 209 ele 16 de setembro ele 1846. 
Agencia do correio. No m un. ficam clifferan·tes logs. en·tre os. 
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quaes os denominados: Retiro, Limoeit·o, Melancias, Iropira, 
Alegria, Coc1neiro, Cortume, Estre~to, Retiro da Boa Esperança . 
Sobre suas divisas vide: Portada n . 1 de 16 de novembro de 
18,!0 e Leis Pro\'S . n. 387 ele '! de se lembro dt~ 1854; n . 405 
de 31 de dezembro de '1855; n. 546 ele 20 de julho de 1864; 
n. 576 de 11 cl agosto ele 1865 ; n. 695 de 16 de a!l'osto 
de 1870 (art. IV§ I); n. 742 de 19 de agosto de 187~; n. 1.009 
de H de junho de 1880 (art. II). Foi elevada a ctdade por 
Dec. de 28 ele dezembro de 1889. 

BARRAS. Riacho do Estado do ParJ.hyba do Not·te, ba 
nha o tet·mo ele Alagôa. Gt•ande e desagtta no rto Zumbt. 
trib. do Mamaug uape. 

BARRA SECCA. Parochia elo Estado elo Rio de Janeiro, 
no mun. de S . João da Barra, proxima da maro-em esq. do 
canal do Nogueira, a 17 kils. NNO. daqnell~_ciâade_. Orago 
S. F1·ancisco de Paula e dwcese ele S. Sebasttao. Fot creaela 
elist. do mun. de Campos pela Deliberação ele 13 de outubro de 
1838; cm·ato pelo art. I ela Lei Prov. n . 674 de 19 de agosto 
de 1854, elevada á categoria de parochia pela de n. 936 
de 5 de novembro ele 1856. Occupa uma superJicie de 
283,50 kils . qs., tem uma pop. de 6.000 almas e qttatro eschs. 
publs. clé inst. prim. 

BARRA SECCA. Pov. do Estado do E . Santo, na. com. 
dos Reis Magos. E' assim denominada pela falta d'agua. de 
que se t·esente quando o verão é intenso . As_ terras ele. beil:a
mar, pot• esse motivo e por serem arenosas, sao p~uco lerte1s; 
ao contt·ario, pot·ém, as do interio1·, que são mms producH
vas, principalmente em algodão. 

BARRA SECCA. Rio do Estado do E. Santo, no muu, 
da Barra do S. Matheus; nasce na lagôa Tapada ou Barra 
Secca e desagua no mar, 6ô kils . ao N. ela foz do rio Doce . 
Dá passagem em maré vasia. Foi atravessado, em :1808, pelo 
desembargador Luiz Thomaz ele Navar!'O que, por m·clem do 
príncipe regente, fez uma viagem por tel'l'a ela Bahia ao Rio 
de Jan"'iro, 

BARRA VELHA. Antiga parochia elo Estado ele Santa Ca
tharina. Oragos S. Peclt·o de Alcantara e N. S. ela Conceição 
e diocese ele S . Sebastião. Foi m·eacla pela Lei Pro v. n. 5i0 
de 27 de abril ele 1861, que constituiu-a com parte das 
fregs. ela Penha e elo Bom Jesus elo P<•raty . Desligada do 
termo ele S. Francisco pela Lei Pro v. n. 797 ele 5 abril ele 
1876, do termo de P:.traty pela ele n. 931 de 2 de abril de 1881, 
que incorporou-a ao ,de S . Francisco ; reincorporada ao 
de Paraty pela de n. 958 ele 13 de novembro ele 1882; 
rebaixada ela categoria ela parochia pelo art. IV da de n. 
959 de 14 de novembro ele :1882, e 1·estauracla pela Lei Prov. 
n . 1.266 ele 29 ele outubro de 1889. Calculava-se sua pop. em 
3.000 habs. 

BARRA VELHA. Pov. elo Estado da Bahia, no mun. 
de Trancoso, ao S. (Inf. loc. ). 

BARRA VELHA. E' assim denominada uma das seis 
bocas elo rio Parnahyba, que separa o Maranhão do Piauhy. 

BARRA VELHA. Rio elo Estado da Bahia, corril nas 
proxi-midades da villa elo Prado. Não aclmitte navegação 
alguma e clá passagem em maré vasia. 

BARRA VELHA. Lagôa do Estado de Santa Catharina, 
no littol'al, ao N. do rio Araranguá (In f. loc.). 

BARRA VELHA DE ITAPOCÚ. Log. elo Estado ele Santa 
Catharina . A Lei Pro v. n . 510 de 27 ele abril de :1861 creou 
ahi uma ft•eg . com as invocações de S. Pedro de Alcantara e 
Virgem Immaculada da Conceição. Vide Ba1·ra Velha. 

BARRA VELHA DO PEREQUÊ . Bairro do mun. de Villa. 
Bella, no Estado ele S . Paulo; com uma esch . publ. ele inst. 
prim. para. o sexo masculino, creacla pela Lei Pro v. n. 86 ele 
2 ,ele abt•il ele 1883. 

BARRA VERMELHA. Corrente pouco cons ideravel elo 
Estado elo Paraná, banha o mun . ele Guarapuava e desag ua no 
rio Iva hy . 

BARREADO. Dist. do mnn . do Rio Preto, no Estado de 
Minas Geraes. Orago S. Sebastião . Foi elevado á par?chta 
pela Lei Prov. n. 3 .274 de 20 ele <?utubro ~e ·1884_. Age neta do 
cor reio. Duas eschs . publs . ele mst . pn m. D1sta cerca de 
24 kils. da. f reg. do Rio Pre to . 

B ARREADO. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, aff. do 
rio Preto, que o é do Parahybuna. 

BARREADO. Ribeirão elo Estado de Minas Guaes, aff. do 
rio d•J Peixe, que o é do Santo Antonio, no mun. do Serro . 

BARRE ADO. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes, afl'. elo 
ribeirão dos Patos . O§ VI do art. VIII da Lei Pt·ov . n. 239 
ele 30 de n•ovembro ele 1842 estabeleceu-o como limite entre o 
clist. elo Carmo ele Ja·tobá e o da cidade de Piumhy. 

BARREIRA. Log . elo Estado elo Rio de Janeit·o , no alto 
da serra elo i\Iat·, entre Rodeio e Sacra Família, <i. mat·gem ela 
estrada que vae para Vassouras . 

BARREIRA. Looo . do Estaclo do R io ele Janeir o, á margem 
da E . de F. de Cantagallo, entr e o Alto da Serra e Fl'iburgo . 

BARREIRA. Pov. do Estauo ele Minas Geraes, a. 18 kils. 
da cidade ele Juiz de Fóra, entre esta cidade e a estação de 
Dias Tavares, com uma capella da invocação ele S. Sebastião 
e nm cemiterio. 

BARREIRA. Serra elo Estado ele Sergipe, nas divisas da 
freg. de N. S. dos Mares. 

BARREIRA. Set·ra do Estado ele Minas Geraes, entre Con
quista. e Rio elo Peixe . 

BARREIRA. Duas ilhas do Estado da Bahia, no rio São 
Ft·ancisco, pouco abaixo de Carinhauha e proximas ela ilha do 
Estreito . 

BARREIRA. Riacho aff. da margem esq. elo rio S. Fran
cisco entre Paracatú e S. Romão. Em f1·énte á !'óz desse riacho 
exisl~ naquelle rio um b:tnco ele areia ( Hall'elcl.- Gerber ); 
no Estado ele i\Iinas Gerae.s. . 

BARREIRA. Rio elo Estado de Minas Geraas, aff. da mar
gem esq . do rio ela Vaq~em Grande, trib. do Urucuia, que 
o é do S. Francisco ( Geroer ). 

BARREIRA BRANCA. Sa,ngraclout·o que entra pela mar
o-em esq. elo rio S. L1'rancisco, proximo ao pov. do Espit·ito 
§anto; no Estado da. Bahia . 

BARREIRA DA RAIZ. Log. elo Estado de Minas Geraes, 
na freo- . ele Santo Antonio elo Gorutuba, mun. do Grão Mogol, 
com u'W.a esch . publ. de ins t. prim. Cl'eacla pela Lei Pt·ov. n . 3.642 
de 3:1 ele agosto ele 1888. 

BARREIRA DAS ARARAS. Log. elo Estado elo Ama
zonas, na margem dir. do rio Solimões, freg. ela Fonte Boa, 
mun . de Teffé . 

BARR E IRA DO GI NETE. Log. do Estacle de Minas Geraes 
na freg. e cidade ele Sete Lagôas. 

BARRE IRA DO MEIO. Log. do Estado de Goyaz, dis
tante 48 kils . ela cidade ele Fot·mosa ela Imperatl'iz. 

BARREIRA DO SOBERBO. Log. do Esta. do do Rio ele J a
neiro na. Serra. elos Orgãos, a seis kils. do Bananal, na estrada 
que v~e elo porto ela Piedade passando J?Or Magé; a·travessad~ 
pelo rio Soberbo, que ~espanha-se e~ forma ele cascata CO?-Stl
tuinclo uma das maravilhas do Braz1l. Affirmam ser o chma, 

ue ahi se desfructa, senão superior pelo menos egual_ ao ele 
~herêzopolis_. Encontram-se ~esse log . mu~tas planta~oes de 
quina calysata. F1ca a 320 me tios aetma do nlVe.l do mar 

BARREIRA DO TRIUMPHO. Arraial no termo de Juiz 
de Fóra no Estado ele .Minas Geraes; com uma e'sch. p~bl. ele 
inst. prlm, pat·a o ses:o masculino, cre_ada pela Le1 P1·ov · 
n. 3.102 de 28 de setembro de 1883. Agencta do correw. 

BARREIRA GRANDE . Riacho do Estado elo Maranhão 
banha a villa de Barreirinhas . 

B ARREIRAS. Corrego do Es·tado ele Goyaz,_ banJ:a. o mun. 
de Santa Luzia e des:tgtta na mat·gem elir. do nbetra.o Alaga
do (In f. loc .) . 

BARRE IRAS. Parochia do Estado de Thlinas Geraes, . no 
mun ele S João Baptista, na marg-em esq. elo r1o Ar~s
suahy, e 28 ·k ils . NNO. daquella cidade , banhacl!J: pelo d1 bj)1:ao 
do Curralinho. Orago SS. Cot:ação de Je~us. e dtOc~se ~ e 1~
mantina . Foi creacla. parochta pela Le1 Prov. ele 1 ,6::>8 de 14 
de se•embro de 1870. Tem 5.000 habs. e duas eschs. publs. de 
inst. ' rim., uma. das quaes creada pelo art. I. da ~et Pr?v. 
n . 2 .{64 ele 20 ele no•embro ele :1875 . Sobre suas ~1v1sas V1de 
entra otttt•as, as Lei~ Provs . n. 3 . 331 ele 5 ele outub10 de :1885 e 
n. 3 .387 ele 10 ele Julho ele 1886 . 

B ARREIR AS . Log. do Estado do R . G. ((o Norte, no 
mun . de Macáo. 
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BARREIRAS . Log . elo Estado ele Pet•nambuco, no mun. 
do Bom Conselho (Inf. loc.). 

BARREIRAS. Pov . do Es·taclo das Alagôas, no mun. de 
Maragogy, 18 k ils. ao S., com barra e ancoradouro para 
barcaças e para navios maio1•es no laga- mar chamado Bo
qnei r ão, um a capella uova, sob a invocação elo N. S. ela 
Penha e um cem1terio con·tiguo . 

BARREIRAS. Pov. elo Estado ela Bahia, na freg. ele N. S. 
da Ajllcla e mun . ele Jaguaripe. Foi elevada á categoria ele villa 
por Dec. de cinco ele abril de 1891. · 

BARREIRAS. E' assim denominado um Jogar situado a seis 
ki1s. da foz do rio Jucurucú, no mun. elo Prado e Estado ela 
Bahia. I-Ia ahi minas ele ferro e ouro. 

BARREIRAS. Pov. elo Estado de Minas Geraes, na f1·eg. ele 
Dores de Guanhães. 

BARREIRAS. Pon·ta no littoral elo Estado elo Ceará, no 
dis t. ele Are as. 

BARREIRAS. Ilha do Estado do Pará, no rio Tapar á, 
que é um braço elo Amazonas, p1·oxima elas ilhas Suruby
:assú e Tapar á e cleli·onte ela foz elo lago Paracary . 

BARREIRAS. Ilha elo Estado do Pará, no rio Amazo
nas, em frente ela foz do rio Curná, que desagua naquelle 
pela margem clit· . banhando o mutl. ele Santa1•em. 

BARREIRAS. Ilha elo Estado do P~rá, no rio deste nÕm~, 
elo lado elo continente, entre a foz do r to Maguary e a bah1a 
ele Santo Antonio. (Costa Azevedo .-Veltoso Barreto). 

BARREIRAS. E ' assim t ambem denominada a ilha Ca
riatateua pelas barreiras vet·melhas cg1e poss tle ; no Estado 
do Pará. 

BARREIRAS. Ilha no rio S. Francisco, no Estado ele 
Minas Geraes . Defronte ftcam-lhe os c01·regos de S. Sebastião 
e da Gamelleira. 

BARREIRAS. R iacho do Es tado das Alagôas. Banha o 
mun. de iVlaragogy e desagua no oceano. 

· BARREIRAS, Rio mencionado nas a n tigas c ar tas geogra 
l)hicas do l!:s ~a do elo E. Santo. Parece ser o mesmo que tem 
hoje o nome ele Carapebús . 

BARREIRAS. P equeno rio elo Estado ele Minas Geraes, no 
mun. ele Guanhães. Vae para o rio deste nome . 

BARREIRAS. Rio elo Estado ele Minas Geraes, affL ela 
margem di r. elo S. Francisco, pouco acima ela foz do rio elas 
Velhas. 

BARREIRAS. Dà-se este nome ao N. elo Braz il aos córtes 
que as conentes e vagas do oceano pt·oduzem no sopé das 
collinas, situadaq no lit~oral. Em alguns muns. do l~staclo c~e 
Minas Geraes dá-se eslle nome ás fontes perennes de agttas ml
neraes. Difl'erençam- se das denominadas Rcbedowros em serem 
mais escassas do que es·tas. 
· BARREIRAS DA FONTE BOA. Log . elo Estado elo Ama

zonas. Neli e acha-se assen~e a parochia de i':. S . de Guadelu
ue da Fonte Boa , para ahi ·tra nsfel'lcla em virtude da Lei 
i~rov. n . 251 de 22 de abl'i l de 1873. 

BARREIRAS DE SANTO ANTONIO . Pov . no mun. do 
Jaguaripe do Estado da Bahia. 

BARREIRAS DE SIRY. I!:ntre21° 9' e 21° 12' ele Lat., 
on aperçoi t quatre ou cinq falais es rouges séparées par d'étroits 
vallo ns clans l't<n clesquels est le v illage de Yilla Nova. Ces 
falaises lorment un eles meilleu1·s points de reconnaissance de 
Ia. côte par leu r couleur, Jeur isolement et le ta· grande hauteu1·. 
Un pet itilot desHi?·onclelles, par 21° 10' 3011 de Lat. et 430 
14' de Long . est. a a piecl de celle clu mili~u, à un~ encabl u_re 
de 'ter r e . On peut approcher ele cette côte êl. une mll le de cl!S
tance par eles foncls de 1,2 metres. Au S. de~ Barreiras._ de 
Siry, la côte est basse; c est une plage régLtherement bo1sée 
et qu'on peut approcber a une mil le ele distance jusqu'á Ita
bapuana.-A trois milles a l 'E. de ces fa la ises, les car ·tes a il
g.~ais~s marquent un bane (Bane de Siry) ele six metres avec 
l~ncl1catwn de posi\ion douteuse. J 'ai passé deux fo is aux en
VIrons de cette po~~bion sans rien trouvet· ; je !'a i por té sm· 
nos cartas tal qu1l est placé sur les cartes ann-laises (Mou-
chez). o 
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BARREIRAS DO INFERNO. São assim denominadas 
umas baneiras, que ficam ao N. do ancoradouro d<t enseada do 
Pirangy e ela pon·ta Negra; na costa do Es·tado elo R. G. do 
Nor te . 

BARREIRAS DO JACURUNA. Pov. elo Estado da Bahia, 
na freg.de Santo Amaro do Ca·tü, sob re o rio Jacmllna; com 
uma capella cun.>agraela a N. Sellhot·a , e duas eschs. publs. 
de i ns t. pr im., creadas pelas Leis Provs. n. 1. 437 de 1 de se
·tembL·o de 1874 e n. 2.587 ele 11 de junho de 1887. 

BARREIRAS DO JEQUIÁ. Na costa marítima que se 
estende en·tre a bart·a da lagôa Jequiá ao S. e a do rio 
S. Miguel ao N . euconCram-sa as Barreiras elo Jequiá, muito 
C011hecidas dos navega il'tes, aos quaes ser vem de ponto par a o 
l'econhecimento de terra, po1• se avistarem elo mar á g-rande 
dista ncia e não haverem out1•as semelhantes em toda costa 
deste paiz . São formadas ele uma argilla branca, vermelha e 
amarellada que em grandes to rrões e pela acção das ·chuvas por 
cima e o emba·te das ondas nas grandes marés , especialmen·te 
nas syzig ias, pela base, se deslocam elo aHo da collina parai
leia á costa e se despedaçam na p1·aia. T omam estas barreiras, 
para quem as observa elo mar, á cel·ta distancia,. caprichosos 
aspec·tos, semelhando- se a uma grande cidade em rLlinas, em 
que se divisam restos ele obeliscos, to rreões, castell'os, templos 
e fortalezas deterioradas. E' notavel qtte os ·to rreões dessêt 
a t·g illa, quando não são despedaçados logo, ou cli luidos pela 
acção das ondas que os cobrem, tendem a pe·tl'iGcal·- se com o 
tempo . Fica no Estado das Alagôas. 

BARREIRAS GRANDES. Pov. elo Estado de Pernamlmco, 
na ~,argem esq . do rio Goyanna, cerca ele H kils. acima da 
sua toz . , 

BARREIRA VERMELHA . Baino elo mun. ele Porto ele 
Cima, no Estado do Paraná; com uma esch . publ. de ins·t. 
prim., creada pela Lei Prov. n. 894 ele 6 de abril ele 1887. 

BARREIRINHA. Villa e mun. elo Estado do Amazonas, 
na com. ele ParinLins, á margem di r. do Paranamirim do 
Ramos. Orago N. S. do Bom Soccono do Andil·á e diocese 
do Pará. Foi creacla pelo art . I da Lei Prov. n. 539 de 9 ele 
junho ele 1881; installacla a 7 de setemb1·o de 1883. Vide Andirá. 

BARREIRINHA. Assim denominá-se a margem do rio 
T apajoz, cornprehendida entre a parte chamada Tayacoara e 
a ou·tra denominada Jacaré.« O limite da Barreirinha é um 
sitio bello sobre uma collina contornada· por um pequeno lago, 
o cgtal to L·n ott- se celebre pela forte resis tencia que ahi oppu
zeram os Cabanos con·tra a fol'ça legal , em 1835, e que inundou 
de sangue a bel1a campina ainda hoje existente. Começa no 
Jogar em que despenha-se uma bella cascatinha. Nessa margem 
do rio a costa é baixa e ·tem uma vegetação cerrada, sobre
sahinclo a ca:dngubru e o paricarana "· 

BARREIRINHA. Morl'o do Estado do E. Santo, no mun . 
de Guarapary, na praia Graçahy. 

BARREIRINHAS. Villa e mun . elo Estado elo Maranhão, 
na com. de seu nome, em ter t· eno fertil e pt•opdo para a 

_agricultura, na ma rgem esq. elo rio P1·eguiças, a 13 kils. ac ima 
ela sua fóz no oceano. Orago N . S. ela Conceição e diocese elo 
Mal'anhão. Foi c1•eada ft·eg . pela Lei P~ov. n. 481 de 18 de 
j Ltnho de 1858 e elevada á categoria de villa pela ele n. 951 ele 
i4 de junho ele 1871, que egualmente ex tinguiu a villa ela 
'l'utaya, cr eacla em 1758 . E' com . de primeira entr ., creacla 
pela Lei Prov. n. 995 ele 15 de junho de 1872 e clo.ssiftcacla 
pelo Dec . n. 5 .056 ele 1<1 de agosto do mesmo anuo. No mun. 
fi cam os logs . clenommados: Lago, Santo fgnacio, Bosque, 
Flamengo, Morro Alto e Ana_j as inho. E' r egada pelos rios 
Pregtllças, Commum , Barro Duro, Almas, Carrapalo, Corren
teza, Fome, Riachão, Tit·il'ica, Barreim Grande, S. Cosme e 
a lguns outros . Tem eschs . publs . de inslr. pl'im . , duas das quaes 
creaclas pelas Leis Provs . ns .. 734 ele 1 <1 de julho de 1865 e 535 
ele 30 ele Julho ele 1859 . Sobre suas divisas vide Lei Prov. n . 937 
de 27 de maio de 1871. Agencia do col't'eio, creada em 1873. 

BARREIRINHAS . Ilhas s ituadas no rio 'l'apaj oz, no 
Es tado do Pará. Entre ellas e a ponta de Itapi xuna existem 
um canal e uns escolhos formados por um banco ele arêa e 
rochas . Deste ponto em deante começam a ser mais frequenLes 
as ilhas elo 1'apajoz. 

BARREIRINHO. Bail'l'o ela villa de Santa Cruz elas Pal
meiras, no Estado de S. Paulo, 
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BARREIRINHO. Log. do Estado de S . Paulo, no mun. 
do E. San to da Bôa-Vista ( A P1·ovinoia ele S . Pcmlo, 1888 
p, 367. ) 

BARREIRINHO. Rio dó Estado de S . Paulo, aff. do 
Ipanemirim, crue o é do 1panema . 

BARREIRINHO . R ibeirão do Estado de S . P aulo, banh a 
o terri torio da freg. de Santo Antonio da Bôa-Vista e des
agua no r io Carrapa·tos pela margem esq . (Inf. loc. ). 

BARRElRINHO. Rio do Estado eleS. Paulo. no nnm . de 
Cananéa (Inf. loc .). 

BARREIRINHO. Corrego do Estado de Goyaz, banh a o 
mun . de San·ta Luz ia e clesagua na ma rge m clir. elo ribeirão 
Paiva ou Quebra Cangalha (Inf. loc .) . Do mesmo mun. nos 
informam haver outro corrego desse nome, afl'. ela escr. elo 
ribeirão San·t'Anna, ·tri b. do 1·io S . Bartholomeu · e ainda um 
otü l'O aff. da dir. elo rio Vermelho. ' 

B ARREIRINHO (Porto elo). No rio Grande a menos de 
54 k ils. da cidade da Franca elo lmpe1·ador e a 'um e meio ele 
Santo A ntonio da Rifaina. 

BARREIRINHO (Cachoeira do). Elevado cordão ele peclras 
que atravessa o Guaporé, de modo que por cima delle póde- se 
passar com agua pelo meio da perna. !<'oi o termo do reconhe 
cimento, quP. claquelle rio fez o Dr. Pontes em 1784. (8. de 
Melgaço . Dicc . ele 1\llc~tto G1·osso). 

BARREIRINHOS. Riacho do Estado de Mntto Grosso, afl . 
da margem esq. do rio dos Barreil·os ou do Cotovello. P nssa 
n a estra da de Cuyabá a Goyaz. (Dr. S . da Fonseca. Dico. 
cit). 

BARREIRO. Pov. elo Es·tado elo Ma1•anhão, no 2° dist . da 
villa elo Arary, com uma esch. publ. ele p1·imei t•as le ttras 
creada pela. Lei Prov . n. 1.325 ele 30 de abril de 1884. 

BARREIRO. Pov . do Es·taclo de Sergipe, no nmn. de N. S. 
das Dôres (In L lo ~ .). · 

BARREIRO. Pov. do Es·t.ado ela Bahia, na margem esq. 
elo r io S. Ft•ancisco, prox.ima dos povs. Tauá e Mariz. 

BARREIRO. Bairro no mun . elo Bananal do Estado de 
S. P aulo; com uma esch . publ., creada pela Lei Prov. n. 19 
de 26 de março de 1884. 

BARREIRO. Bairro do Estado de S . Paulo, no mun. de 
ltapyra (Penha elo Rio do Peixe). Com umaesch. publ. creacla 
pela Lei Pro v. n. 135 de 15 de maio de 1889. 

BARREIRO. Um dos ciua rteirões da cidade do Avaré, no 
Estado ele S. Paulo. · 

BARREIRO Bairro elo Estado ele S. P aulo, no mun . da 
Sena Negra. 

BARREIRO. Pov. elo Estado de Minas Geraes, na f reg. de 
Jabot icatubas ; com uma capellinha. 

BARREIRO. DisL do mun. de Montes Claros, no Estado 
de Minas Geraes, com u ma escb. pu bl. 

BARREIRO. Pov. do Estado de MinaslGeraes, a seis kils. 
da cida de de Sete Lagôas, a cujo mun . pe r tenc~. 

BARREIRO. Log. elo Estado ele Goyaz, a 30 kils. da cidade 
ela Palma. 

BARREIRO. Ilha do rio S. F r ancisco, proxima dos povs. 
Carahybas e Passagem, situados na margem esq. do rio e 
defronte elo a naial elo Bom Jardim, que fica na mar gem op

. posta; no lTistado ela Bahia. 
BARREIRO. Morl'O no mun . ele S. João ela Boa Vista, no 

Estado de S . Paulo (Inf. loc .) . 
BARREIRO . Serra elo Estado ele Minas Geraes, n a f reg. do 

P equ i e mun . do Pará. 
BARREIRO. Rio do Estado ele S . Paulo, trib. do Ipan é

mirim, que o é elo Ipanem a . 
BARREIRO. Ribeirão do Estado de S. P aulo; desagua n o 

rio Tieté ce rca de 95 kils. abai xo do Sal-to do Avanhanclava . 
BARREIRO. Corrego elo Estado de S . Paulo, aff. d~ cor 

l'ego da Helena , h·ib. do rio J aguary, no mun. de S. Joao da 
Boa Vista. 

B-ARREIRO. Ribeirão elo Es.taclo de S . Paulo, bnnha o mun. 
de Lençóes e rle.>agua no rio deste nome (lnf. loc .). 

. B~RREIRO. Ribeirão do Estado de S . Paulo, banha o ·te r
rltorw da parochta ele ~anto An·to nio da Boa Vistn e clesagua 
no no Carrapatos (Int. loc. ). Em sua marg·em esq. ·Jica a · 
capella do G uat·ehy . 

BARREIRO . Correg~ do Estado ele S. Paul~. b~nha 0 mun~ 
do A varé e clesagna no no Novo · · 

BARREIRO. Arr oio elo Estado elo R. G. do Sul, aff do 
Divisa . 

BARREIRO. Cor rego elo Estado d'e Minas Geraes aff. da 
margem clir. do rio Santo Antonio, t ri b. elo rio do So~no que 
o é elo Paraca tú. ' 

BARREIRO. Rio do Estado ele Minas Geraes ; nasce na 
s~na dos Caxetas, banha o mun . ele P atos e desagua no Espi
rlto Santo pelo l ado esq . , pouco acima da barra ela Fortaleza'. 

BARREIRO. Rio do Estado de Minas Geraes, na freg. de 
Malto Verde. Sobre esse rw temos duas i nfo1·mações . Em uma 
lê-se: <<O r io do B cwrei>·o, que tambem nasce na Serra Ger al 
percorre a ~reg. do MattoVerde na direcção ele SEJ. para NO.: 
recebendo a margem cltr. o cor rego elas Melancias e o corrego 
Fundo; de~agua no rw Canpau, ·tendo ainda como t rib . ela 
margem. da·. o con·ego de Ma·hto Verde». Em outra lê-se ; 
« O l'l? Jacuhype, atf. elo Gorutuba, compõe-se dos rios Caripau, 
Ba?'·>·cwo on Rapacltwa, etc.» E>~ nm Msc . existente na BibL 
Nac. sobre o mun . da Boa V1s·ta , encontra-se mencionado 
entre os rios desse mun. o Rapadun~ e não o Barreiro. ' 

BARREIRO . Corrego elo Estado de Minas Geraes; desagua 
na margem esq. do rio S . Francisco, entre os cot·regos Arro
cleador e da Picada . 

BARREIRO . Ribeiro elo Estado de Minas Get•aes, banh a o 
mun . elo Prata e elesagua na margem clir. elo rio Douradinho 
(Inf. l oc. ). 

BARREIRO. Corrego do BEstaclo ele :tl'linas Geraes ; r eg-a o 
m un. de Coromanelel , r eune-se aos cOt'l'egos elo Pouso Alegre e 
da Divisa e todos juntos vão desaguar no t•io Santo Ignacio, 
afl'. ~a ma rgem esq. elo Paranahyba. 

BARREIRO. Correg:o do Estado de Min as Geraes, banha 
o mun . do Abaeté e elesagua nn ma,r gem esq . elo rio cles Le nome 
(Inf. loc.). 

BARREIRO. Corrego do Estado de .Minas Geraes aff. do 
ribeirão ela Taboquinha, no mun . de Sete Lagõas. ' 

BARREIRO. Ribeirão do Estado de Minas Ge1•aes, banha o 
mun. elo Carmo da Bagagem e clesagua no rio das Pe1·dizes 
(In f. loc.) . 

BARREIRO . Conego elo Estado ele Minas Geraes, aff. do 
rio do Peixe, que o é elo rio Verde. Cone ent r e S . Thomé das 
Let·trãs e Carrancas. 

BARREIRO. Corrego elo Eshaclo de Minas Ge1·aes, banha 

0 
mun. do , Patrocínio e clesagua no rio Que·bra Anzol (lnf. 

loc. ). 
BARREIRO. Corrego do Estado de Minas Geraes, banha o 

mun . da Leopolclina e desagua no r io dos Monos, afl:'. elo rio 
Pomba. (Inf. loc.). 

BARREIRO. Corrego do Estado ele Minas Geraas, banha o 
mun . elo Ourvello e clesagua na margem dir . elo r io das Velhas 
(Inf. loc.) . 

BARREIRO. O Sr. Joseph ele Mello Alvares , em uma infor
mação com que nos obsequiou a respeito do mun . de Santa Luzia 
cle Goyaz, faz menção de di verso~ cot·regos com o n ome de Bar-: 
r~iro: dous afia . do rio Corumba, sendo um da ela·. ~ outro da 
esq · deus a1Ts . do ribeirão Verissimo, sendo um da dar . e outro 
da ~~q. , um aff. da esq. do ribeirão Cachoeira, trib . ~o Samam
baia; um aff. da esq. do c~rrego do Mat~o elo R;e1 i. ~m aff. 
da esq . do rio P aracanJLtba; dous aff~. elo r1be;r~o Ala
gado um ela di r. e outro da esq . ; um ela d1r. elo t'.t bell·ao Jaco
bina ; dous affs. da di r. do ribeirão P ai v a on Q •e bra-Çangalha ; 
um ali. ela di r . do corrego Cedron ; clous ~fl:'.s. ela d a·. do r10 
s. Bartholomeu; um aff. da dir . do ribe1.rao da. Po'?-te A.Ita, 
t r ib. do Alagado. Cunha Mattos no seu ItmcrMW da not1c1a 
elo t•ibeirão Barreiro, aff . do Ponte Alta. 

BARREIRO. Rio trib. da margem clit·. do Iguatemy, aff. 
do Paraná. 

BARREIRO. Ribeirão do Es·hado de Malto Grosso; atra
vessa o caminho de Cuyab§. a Goyaz e perto elo mesmo caminho 
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( o antigo) lança-se na margem esq. do Ba!·t·~iros. (B. de Mel-
~~- . 

BARREIRO. Ribeit'i\o do Estado de Matto Grosso, aff. do 
rio Paranahyba. 

BARREIRO. Ribeirão do Estado de Matto Grosso: atravessa 
o caminho de Cuybá ~t S . Luiz de Cac(ll•es, já pe1·to desla cidade 

)B. de Melgaço). 
BARREIRO. Ribeirão que atravessa o caminho de Cuyabá 

a Goyaz, a cinco ou seis leguas da cidade, e com outl'as tantas 
desagua no Aricá- assú, no Estado de i\•Iatto Grosso (B. de Mel
gaço) . 

BARREIRO . Ribeirão do Estado de Matto Grosso, aff. 
oriental do rio Vaccaria, entre os ribeirões da Cachoeira e do 
.Piau. 

BARREIRO. Ribeirão do Estado de Mat to Gr osso ; desagua 
na margem esc1. do Coxim, cerca de seis kils . abaixo da foz do 
Camapuõt n-assú. 

BARREIRO (Restinga do). No rio Guaporé, meio kil. abaixo 
do Porto do Príncipe, formada de uma immensidade de peder
naes e Iages, que tomam toda a largura do rio e tão proxirnos 
uns dos outros, que no tempo da secca quasi se pode atravessar 
o rio a pé enchuto . (Dr . S . da Fonseca. Dicc . ciL . ) 

BARREIRO BONITO. Carrego do Estado de Goyaz, aJl'. do 
r ibeirão do Jacú, que o é do rio Crixá-miri m . Nasce na serra dos 

Chrystaes . 
BARREIRO BRANCO.Corrego elo Estado de Goyaz, banha 

o mun. de San ta Luz ia e desagua na margem ~sq. do ribeirão 
Santa Maria ou Palmital (Inf. loc.). 

BARREIRO DA CATINGA. Log. do Estaclo da Bahia, no 
mun. doRiachodeS!l.nt'Anna,a30kils. (Inf.loc .). 

BARREIRO DA RA YM.UNDA. Log. do Estado da Bahia, 
distante seis kils. da villa elo Riacho de Sanf Anna (In f. 
loc.). 

BARREIRO GRANDE. Carrego do Estado de Goyaz, banha 
o mun . de Santa Luzia e desagua na margem dir. elo ribeirão 
Verissimo (lnf. loc.) . 

BARREIRO PRETO. Log. no dist.de Santo Antonio do Rio 
Abaixo do Estado dê Matto Grosso . 

BARREIROS. Cidade a mun. do Estado de Pernambuco, e 
mál'gem do rio Una, a 128 kils. SSO . da cidade do Reei fe . Foi 
em seu principio uma aldeia de indios, que se diziam descen
dentes elo colebre Camarão. Orago S. Miguel e diocese de Olin
da. E' parochia antiga, tendo sido supprimida pela Lei Prov. 
n . 175 ele i de dezembro de 1846 e r es taurada pelo art. lU da 
de n. 238 de 26 de maio de :1.849 . Foi desligada elo termo elo 
Rio Formoso pela Lei Pro v . ele 314 de 13 de maio ele :1.853 para 
formar com a freg . da Agua Preta um termo, tendo por séde 
Barreiros, ctue foi elevado á villa, ficando extincta a vil la de 
Agua Preta . P erdeu o territorio ele Agua Preta, que foi restau
r ado vil\ a pela Lei Pro v. n . 460 de 2 ele maio de :1.859. Des
_membrada da com. do Rio Formoso , foi incol'porada â de Pal
mares, creada pelo ar t. li da Lei Pro v . n. 520 de 13 de maio 
de :1.862. Foi ct•eada e classificada com . ele segunda eutr . pelo 
art. I§ IV da Lei Pro v n. :1.057 de 7 de janeiro de 1872 e Decs . 
n . 5004 de 10 de julho de :1.872 e 5139 ele 13 de novembro do 
mesmo anno . Seu mun. foi installaelo em i9 de julho de 1860. 
Foi elevada a cidade pela Lei n. 38 de 3 ele junho de :1.892. O 
principal commercw consiste em assucar, para cujo fabrico ba 
no mun . grande numero ele enge nhos . O ru un . tem 1i.OOO 
habs. e sei _eschs. publs, de inst . Estação telegraphica. Agen
cia do co t·relO. O mun. é regado pelos rios Una, Cariman, lta
.piribú e Persinunga. Nelle fica m a il ha do Jardim e os povs . 
Abreu de Una e Corôa Grande, ambos com capella. Sobre li 
mites vide : a r t. JII da Let Prov. n. 238 de 26 de maio de 1849, 
n. 423 ele 27 de maio de :1.85"/ . No seu trabalho Comarcas da 
p,·ovincia de P ernamlntco , diz o Sr . F. A . Perei ra da Costa : 
<~A villa de Barreiros está situada na sesmaria da a ntiga 
aldeia de S . i\Iiguel, em terreno accidentado em ambas as 
marge:::.s do rio Una, a :1.4 kils . de sua foz no' oceano, sendo 
cortada [Jelo rio Cat•iman, qu~ desagl1a á margem dir. do 
~e~l!lo no. Una , _clen tro da _vtlla . Commercio a grosso e a 
'.areJo, mtuto ammado; trap1ches, estabelecime n·tos commer
C!aes de fazendas, miudezas, ferragens e mol hados, pharma
c~as e padanas ; officmas de marcineiro sel leiro alfaiate 
c1ganos, etc . : medicos, advogados; escbs. 'publs., r{oc turnas ~ 

d iurnas, biblio\heca publica, mantida por um a associação, eLe. 
Comarca essencialmente agrícola, conta 55 engenhos de fabri
ca!" assucar, cujo t ra nsporte para o mercado ela capiLal, é feito 
por mar, em barcaças . A villa dist:t da capital 128 kil. ». 

BARREIROS. Cidade e mun. do Estado de S . Paulo, na 
com. de seu nome , ex-termo da com . de Arêas, á margem do 
rio que lbe d (t o nome, a ENE. da capital, proxima elas divisas 
do J!;stado do Rio de Janeiro ; separa da elo mun. de Angra 
dos Reis pela Serra elo Mar, do mun. do Bananal pelo morro 
Formoso e do de Arêas pelCl morro de Santa Anna ; distante 
305 5 ki l s, da capital do Estado, 33 do Banana l, 16 de Arêas, 
77 'ele Lorena e 44 de Silveiras. Ora~o S. José e diocese ele 
S. Paulo. Foi creada par ochia pela Le1 Pro v. n. 17 ele 4 de 
março de :1.842, elevada á categoria de villa pela de n. 6 de 
9 ele março de :1.859 e á de cidade pela de n 35 de 10 de 
março ele 1885 . Creada com . pela Lei Pro v. n. 7 de 7 de feve
I'eiro ele 1885 e classirtcada de 1a entrancia pelo Dec de 29 
de novembro de 1889 . T em cer ca de õ.OOO baba . :E' ' servida. 
:pelas estradas de Arêas ás divisas de Barreiros, e de Barreiros 
as divisas do Bananal, sendo a ultima cortada pelo rio Maxi
mo. Foi class ificada te rmo pelo Dec. n . 5.0::!3 de 23 de outubr
cle 1872. Sobre limites vide: art . III da Le i Prov. n. 139 do 
6 de maio de 1845; m·t . I da de n . 151 de 30 de março ela t846 e 
ns . 23 de 2 de abril de 1849, 6 de 7 ele abril de 1853 e 5 de 31 de; 
ma t•ço de :1.864. A pop. dedica-se á l avoma do café e de cereaes . 
Deve sua fundação ao coronel Feneira de Souza e al~eres José 
Gomes dos Santos, que edificaram um a elega nte egreJa sob a 
invocação ele S . José. Agencia do cort•e io e duas eschs. publs. 
de in st . prim. 

B ARREIROS. Log . do Estado elo R . G. ele Norte, á margem 
do rio Potengy. no mun. de l\1a-cahyba. 

BARREIROS. Log. do :Estado de l~emambuco, na freg. da 
Varzea e mun . da capital.. 

BARREIROS. Log . do Estado de Sergipe, no mun. de 
Propriá. 

BARREIROS. Log. do Estado do Rio ele Janeiro, no mun. 
de Rezende, entre es ta cidade e a estação do Passa Vinte. 

BARREIROS. Logs_. no mun. da Capital Federal, nas fro.gs. 
de Jacar epaguá e ltlhauma (l nf. loc.) . 

BARREIROS . Log. elo Estado ele S. Paulo, no mun. ele 
I guape, sobre o rio Una elo Prelado. 

BARREIROS. Baino do mun. de l\1ogy-mirim, no Estado de 
S. Paulo. 

BARREIROS. Pov. elo :Estado do Paraná,nomun. deMor
re·tes, a nove kils. desta cidade, na margem esq_. do ri o N_hu n
diaquara, :1.2 kils. proximamente ela fozde~se n o n a bah1a de 
Paranaguá. 

BARREIROS. Log. elo Estado de Santa Catharina,na freg. 
ele S . . José . A lei Prov. n. 247 de 23 ([e março ele 1848 per
mitt iu que ahi se m•easse uma capella sob a invocação de N. S. 
ela Boa Viagem , filial á matriz de villa de S. José. 

BARREIROS . P ov . do Estado de Santa Ca thin•ina, na freg . 
elo Mirim e mun. daLaguna(lnf. loc .). 

BARREIROS. Rio elos :Estados ele S. Paulo e Rio de Janeiro, 
aff. elo Pa r a hyba do Sul. SPpara a freg. de Santa A~ na d~s 
Tócos (Rezende) da vi !la de BarreH·os (S. Paulo). DtVIde maiS 
t a rde Bananal (S. Paulo) de Rezende (Rio de Janeiro). Nas~.e 
em S. P aulo e elesagua no P arabyba no Jogar denominado hoJe 
- Divis a - e antigamente Barbosa Lima com o nome de Santo 
Antonio . Resulta ela juncção dos rios Alarnbary e Capitão M6r. 

BARREIR OS . Ribeirão do Estado de S. Paulo, atr. elo Mo
run gava. R ecebe o corrP-go da Jaboticabeira . 

BARREIROS. Rio elo Estado do Paraná, desagua na mar
gem esq ., do Tibagy ,acima ele Jatahy. 

BARREIROS . Carrego do :Estado do Mint>.s Ge.raes, afl'. da 
margem esq . do rio Borrachudo, trib . do S. Franctsco. 

BARREIROS. Pequeno 1·io do Estado de Goyaz, desagua na 
margem dir. elo rio Pilões, t rib . elo qlaro, . gue o é elo rLO 
Grande ou Araguaya (Cunha Mattos. It~nercww). 

BARREIROS. Rio elo Estado de Mal-to Grosso, tr ib. do rio 
Cayapó Grande pela margem esq . AJg· uns deram-lhe. o nome ele 
Cotovcllo ta lvez por causa do notavel angttlo que Jazem tanto 
o rio co~lO o antigo caminho no logar em que este abeirava 

1;689 
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aqnelle. R ecebe 9 Bar t• e it•os pela margem ' dit', um rio que uão 
lhe é somenos em cabedal de aguas e que os des'cobriclores 'de 
nomin aram P 'ai·edéio, mas riue o Dr ~ Cotlto de Magalb'ães ju'lgâ 
ser o rio elas Garças, mencionado nas a ntigas tt•aclic;õllS como 
contravertente do Itiquira . « Desce, segtmdo o Dr. _!'leveria•no 
da ,Fonseca, das a bas orientaes da serra das Dt vts?es pouco 
mais ou menos a meio do para llelo -15", perto do mertd ta no 9°. 
Seu curso é de mais ele 300 kil s . com a largu-ra médta de 200 >L 

300 metros ». Descrevertdo esse rio, diz o Barão cl'e ~i[e lgaço : 
<< Barreiroô (H.io elos ), ..:....· Cónfl. do Cayapó Grande·, com o qual 
f6rma o Aragnaya, nome ,es,Le que, en·tr:eta nto,_ a lguns c?ns er
va m ao mesmo Cayapó a te as suas ma•s m ertdwnaes ton·tes. 
Até 1668 o caiúinho de Cuyabá a Goyttz beil'ava o Barre it•o s sem 
airavessal -o no logat· do Cotovello. Naquelle anno muel ou- sa a 
direcção desse caminho, tomando á esq . , no logar ela I nsua ; 
na distancia ele pouco ·ma is ele -15 l egu as (85 kils.) att•avessa o 
Barl'eiros , meia lego" a (clous kiLs.) abaixo ele stta co nfl. com o 
riacho do :?assa Vinte, em um a pon·te ele 270 palmos, sendo a 
l a rgura do rio elo 200 e 220 pa lmos (40 a 45 m etros). Adiante 
sete legt1as (40 k'l s,.) torna-se a passa r o mesmo rio; e com ma is 
oito leguas e um ·tel'ÇO (46 ldl's) volta -se á ' a nti'g'a eslt' ada' no 
ribeit1o ela Cach oe irinl't'a , proximo ao morro elo P a redão: Por 
occasiã o dessa mudança clé camiriho r econhece tl -se que, mei11. 
l egua abaixo ela ponte gra nde acim a m encionada, clesaguà n:a 
margem di r. 'Cio Bat'l'eit'os u m rio ele muito maior volt\ me de 
aguas, a o qua l a lguns ·puze ram o nome el e Pa1·e~ão. O Dr. 
Cou·to de .1\!lagalhães , referindo-se a ant igos roteu·os de je
·sui·tas, denominou-o t•io :las Gal'ças, e suppõ~-o con travel'tente 
do Itiq uir.t .. Um mappa, aliás' informe, elo sertanejo P erdigão 
descreve naquéUas paragens um rio Dia ma ntino. por'ém como 
aJI'. immecliato' do Cox ip6 ; o que não é exaclo . O certo é que 
em uma exploração feita em 18{6 pelo Oap'iLão ele engenheiros 
Emesto L assance, depois ele passat· pel as cabeceiras do ltiqui-
1.'a , e dirigindo - se ao N., ô explor a dor teve de atravessar nu
merosas vertentes ela bacia elo Arag uai a e principalmente, duas 
ele bas·tante cabedal ele aguas, nas dis·tancias ele quatro e oi to 
Jeguas elas r eferidas cabeças elo Hiquit·a . » No seu t1·abal·ho •o 
..b1ar-lVest do Brazil, diz o Sr. Jacome MaPtins Baggi ele 
Arauj o : << Entra seis leg uas abai!l::o da colonia . Macedina, pela 
margem esq. do Cayapó Grande, o rto Bar~·etros, que tem o ' 
mesmo volume ele agua e a mesma largura elo Cayaposinho. o 
qual conflue com o Cayap6 Gt·ande 1:8 leguas abaixo da Maée
dina ~u duas acima do porto do do Grande . O Al·1.na?,tak do Sr. 
Tenente Bl'andão e o Mappa ela prov. do Eng. Joaquim Ro
·drigttes induziram-me em errli cra~so, Ü\zendo no meu pr'i?-iei; 
1.'0 artigo desaguar o Barretros a baiXo da confl. do Cay~posmho 
-com o Cayapó Grande i c1uando é· Justamente o contrano, como 
o infot·mam os dons altet·es a que me tenho refel'ldo ; como o 
afiança o Sr. Mira nda, fazencleil'o que ha 12 annos mora proxi
mo elo p0rlo do rio Gl'ancle ; e como finalmente o confi rma o 
.Sr. 'l'erienle Herculano· Ferreira ela Silva, que esteve 'destacado 
lleis annos no referid'o porto. Deste modo, C'omo o Ca:yap'6 Gran
de t oma o nome ele Araguaya logo que conflue com · ó 'Cyapó
sinho, fazia eu o Barreiros ali . elo Al'aguaya, quando o é ape
nas do Cayapó Grande ... . Rect ificanclo suas pl'imeira:s info r· 
mações diz-m e o tenente Herculano , que de Facto nunca 
ningu:em subiu em canõa· pelo Barreirds at~ o destacamento 
do PM'sa Vinte; que Fehx A:gos·t111ho de Carvalho, porém, 
maior d~ 50 annos, -cabra, perito carpinteiro ele canõa, antigo 
ca~oeil'O no por~o elo Rio Grande, actual garimpeiro ~o a r:
l'a lal do·Rio Claro, que conhece a palmo toda a ex tensao po·L' 
terra entre a foz cl:o Barreiros e o Passa · Vinte, e ji- por vezes· 
subiu em canôa pelo B'arrait·os acima, sempre se r.:.ostit'ou 
Promp·to a levat· em canôa mantimento,s aô Passa Vinte, ~i se 

· lhe ofl'erecesse uma escolta ele umas seis praças com que defen
<ler-se 'clos ataques . dos índios Cayà: pós, unico ' empecilho· que, 
na sua opinião, ha para a navegação franca desse tre·cho de rio, 
que é dé !1.5 a 20 leg uas, Corren~o o Barre_i ros eütreriba_nceiràs 
elevadas, fac tl se torna ao sylv1cola t-ruc1élar os l.'emeu·os· ele 
urna mol!taria não prep11-rada pal'a a r esistencia. Inforl)la o 
Sr. Mii·ailda que"na:. bat,ra '·do Bari•eit•os exis(ern, gravadas em 
Pedra datas remota:s e i:lesenhos Cltriosos, segundo lb.e tem por . 
Vezes contado Simeão Stellita Ar1'ayano, que · é . gr·a·nde pratico· 
de todo o rio 'Aragua.ya,. ·ll · tem extrahiclo d·iamantes' nacjuelle 
logar. As tar tarugas, segundo o Alferes Assiz, s0bem_-até ·á · 
foz do Barreiros desovando numa grande pra1a que al<lt· ha , . 
BARREIRO~ .' Afl'. dir. do Paranahoyba, entre os r ~beirões 

do Peixe e de Sant'Anna; no Estado de Matto Grosso . 
BARREIROS. Ribeirão do Estado de Matto Grosso, aff. esq . 

elo Paranatinga, logo abaho da cachoeit·a de S . Luiz, cerca 
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de 5! kils abaixo do 'porto ele S. Francisco -ele .Paula trecho na
vegavel , apezar dos baixio~ e poucas cachoeiras é1t;e lem .. Suas 
mat·g~ms sao famosrus ·campmas cortadas ele varias ribe1ros e 

· cor,regos . Para a sua foz muclaram-se ún 178-l os mocaclor!JS cl0 
art:atal cle, Awar.o , Yelho, estabeleciclqs á margem dir. do 
Ar1nos . , . 

BARREIROS. Pantano no meio ;Jo matto pelo qual passa 
o Cam tnllo rle MaLto Grosso a Cuyaba, a 66 luls . · claquella ei
clacle . Por ser este lagar ele ehffict! transito n a es tação cbmvosa 
o capitão genet'al João Carl os, depois Marquez de Aracati; 
man cloh fazer alti nma ponte que se concluiu em 1816, a qual 
tinh a -148 braças (3,25 metros) ele comprimento, e assen tava 
sobt•e -144 estews ele aroeira . Esta util obra foi em par te quei
mada po r acciden te; e nâo se lendo tratado elo seu reparo, 
está quasi t ota lmente destl'uida (B. ele Melgaço). 

BARREIROS DOS MORRINHOS. Cort·ego do Es tado de 
Mit.t to Qrosso, a:ff . ~lo Coxip6. Encontra-se na estra da ele Cuyabá 
a Goyaz entre esse rio e o elo Peixe . , . . , 

BARRENTA. Lagôa elo Estado do R. G. elo Norte, no 
mun. ele T ou-ros, por .de,traz ela pra.ia ela Pititinga. Em alg.uns 

1 annos tem seccado. . 

BARRET~. Lo&' . do Es tado do P ará, n o clist. da Yigia; 
com uma esc h,, pubt. ,ele iust. prim. ·· . 

BAR R.E1'A. Com este nome' ex is t. iu uma bateria nos Afoga
clo il , construída pelo Pl'incipe de Nassau ; no Estado de Per-

• nambuco (Fausto ele Sou.za). 
BARRETA. Rio elo Estado do P à t·á, b11.nha. os muns. ele 

Vigiá e S. Caet ano ele Oc!ivellas . 
BARRETA. E ntracla met'iclional elo a nte-porto do· Poço, no 

Estado ele Pernambuco . E' essa p assagem muito estreita _; seu 
fundo é de 3m,3 na baixa-mar, e ele 5m,8 ilas marés vaztas. 
Fica enire a ·rocha das Tartarugas em um 'pla'tô ele rocha ele
va do, que, segundo Mouchez, fica a uma am.a:ra a NNE, elo 
ph a rol. E' tambem denominada Ba?'·l't~ do Ptocbo . 

BARRETINA. Sel'l'a do Estado de Minas Gar aes, no mun . 
, de S. Miguel de Guanhães. Pertence á cordilheira que divide 
as aguas do Corrente -elas do ·Sa J?. tO Antonio. 

BARRETO. Parochia elo Estado do Rio de Janeiro, na com. 
, e termo· n a cidade ele Macahé, n a costa do Oceano, ao NE. do 
i claquella cidade; atravessadà. pelo canal de Campos a Macah~. 
I Orago S. José e diocese,'de S. Sebas·t1 ão. Foi ' c.reada parochw: 
pela Lei Prov. n.• 987. de '15' de 'óu tu1\ro de 1857'. Occupa _uma 

· superficie ele 213,22' kils~ quadrados. A pop•. é de pouc0 'mais ele 
4.500 habs: Tem duàs es'drs. publs. de ins t. prim., creadas· 
pelas Leis Provs. ns. i.050 de 30 ele outubt·o de 1857 e 1.470 de 

· 1869 . Agencia elo correio. , · r 
BARRETO. Subarbio da · cidade de Nyterõi,·· capital do 

1 Estado do Rio ele Janeiro, á qual •se acha ligado por uma lin·ha 
de .boncls. 'r em duas esc]].s . publs, ele il,ISt. prim., cveadas em 
1 de agosto de ~850 e eni 27 ele abril ele 1852 . 

BARRETO. Log . do mun. ela Capita l Federal, na freg. de 
. J acarépaguá. 

BARRETO .'. Pontal ao N, da bal'l'a elo rio Macahé; no Estado 
do Rio ci.e Jáileiro . · 

BARRET0. Riac'ho do ·Estado da Bahia, na .estracla do Pé 
Leve . 

BARRETOr. ·1Rio do Estado do· Rio de Janeiro; · desagua na 
lagô:.t ele Cabo Frio. 

BARRE'l'O.• Ribeirão do .Estado ele Minas Gerae's, banha.' o 
mun. de S .· Gonçalo do Sapucahy e•desagua na m!llrgem esr1. 
do P a lp1ella, aff. Q,Q rio Verde. , 

BARRETOs .. · Villa e mun; ·do Estad0 ·de S .. Pa:ulb•, ex-pa·ro· ' 
chia do m11n. çle Jabotic,abal, , a 13 ki!s . . ·,ela: margem e~q. -d~ rdo 

· P ardo e á 53 do 'ri'o' Grande . E' edificada em campo1 encos a a . 
a g randes ma tias e banhada por 'clous . co'rregos de bôa ag~a. pota
vel. .Q1·ago Divino Eépidto Sa!nto e dio'céseAe S._ Paulo . ·O pov. 

• foi começado por Francisco Barreto, que ah~ ~stabeleceu-se em 
, i83i. O meS!J.1.o BarretQ, 19 an-n·os depms, ~NgtC! uma capella, ao 
Di;v.ino Espiritp Santo . doando para 'patl'lmonio •um quarto ele 

.·legua em quaciro : F~i creada parochia pe~o art. ~V d a · ~ei! 
Prov. n. 42 de 16 de abril de 1874 e elevada a categona. de vllla 
pela de n. 2.2 de 10 de m_a.rço de. i885. Tem_Mrca de 6._000 habs., 
duas eschs. publs. de mst. pnm. Agenc1a elo conew. Possue 
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essa loc , muitos elementos de prosperidade, graças ao seu com
mareio e lavoura de café, que vão em prcgressivo augmento. 
Exporta muito gado suino . Compreheuda os arraiaes Bebedouro, 
S. Vicen·te de Paula, Prata e Turvo. A villa dista 118 kils. de 
Jaboticabal e 660 da capital elo Esta do. Foi o mun. installado a 
Si de janeiro de 1890 e elevado a termo por Acto de 20 de janeiro 
de 1890. Foi creada com. pelo Dac. n. 98 de 26 ele novembro 
do 1890. 

BARRETOS. Bairt·o do mun. de Sauta Branca, no Estado 
de S. Paulo. 

BARRETOS. Bairro elo Estado de l\Iinas Geraes, incorpo
rado á parochia da Conceição do Pa1·á pela L ei Prov. n . 382 ele 
9 de outubro de 1848 e ao curato da Saucle da freg . e mun. de 
Pitanguy p elo art. XXVI e § VH da de n. 472 de 31 de maio 
de 1850. 

BARRICADA. Ribeirão do E stado de Minas Ger aes, no mun . 
do Sen·o. 

BARRIGA. Serro ta pedl'egosa do Estado do Ceará , a 36 kils. 
de Sobra l, no mun. de Sant'Anna do Acarahú. E' notavel por
que varias vezes se ha observado uella phenomeno s vulcanicos, 
r evolvendo e atirando pedras ao longe, acompanha das de 
espesso fumo . 

BARRIGA. Serra do Estado das Alagôas . E ' basbnte ele
vada e fica a 111 kils. do mat' e ao SO. da União . Foi nessa 
serra que existio, dura n·te muito tempo, o celebre quilombo 
dos Palmares, destruido ~m 1637 pelo paulista Domingos Jorge 
Velho. 

BARRIGA. Serra do Estado de Serg~pe, a o N. da vil!a de 
Campos, Ha ahi um pov. do me smo nome, 

BARRIGA. Rio do E stado do Ceará, na com. de Quixera
mobim. 
BARRIGA~MOLLE . Sel'l'a elo Estado ela Bahia , cen.tinuação 

da serra da ltiuba, na com, ele M·onte Santo . Nella nasce o 
rio Jacuricy. No seu RelM. sobre o meteorito elo Bendengó (1888) 
o Sr. José Carlos ele Cat'valho dá o Jacuricy tendo origem na, 
lagôa Slcm·ittbl, C[ Lte fica entre as serras do Lop 3s e da 
Iti,.uba. 

BARRIGUDA. Log. do Estado do Ceará, no mun. de Mil a
gres, em cima da serra do Salgadi11ho, cerca de 66 kils. dis tante 
do. cidade . E' sitio de pla ntações de canna e legumes. 

BARRIGUDA. Pov. do Esiado do R. G. do Norte, no mun . 
do _Martms, com uma esch . publ. d~ inst. prim., creada p eht 
Ler Prov. n. 621 de 10 de novembro d e 1870. A Lei Prov, 
n. 442 de 19 de abril de 1859 creott a hi um cl is b. que foi 
supp.rimido pela Lei n. 464 de 6 de ma,rço de 18t!l0 e re~taurado 
!JE'la de n. 684 de ~1 de agosto de 1873. 

BARRIGUDA. Serra do Estado do P ar ahyba do Norte, no 
~un. de S • . loão do Cariry (lnf. loc .). 

BAR;RIGUDA. Morro do Estado de Minas Geraes , na fr~g. 
do P ara un a, e mun. do Ci.u·vello (Inf. loc .). 

BARRIGUDA. Riacho do E s tado de Pernambuco, no mun. 
de Alagoa de Baixo . 
· BARRIGUDA. Cort•ego do Estado de Goyaz, banha o mun, 
de Santa Lmaa e desagua na margem. esc1. do ribeirão Verme
lho (In f. loc . ). 

BARRIGUDA. Lagôa do Estado da Bahia no mun. do 
Riacho de SanL'Anna (Inf. loc.), ' 

BARRIGUDA.. CacJ:oeira no uio d-o F1·acle, mun. de Tran
eoso e Estado da Bah1a (Inf. loc.). 

BA;R,RIGUDOS. Serra do Estado ele Minas Gera.es, no mun• 
d~J . ?t;linas Novas, proxima, do mor·re das Teso aras. 

BARRINHA. Log. do Estado do Ceará, na confl. do t·iacho 
'.C~RJ!..lt~rá com o rio Sitiá, no mun. de QHíxadá. 

BkRRINHA. Pov. do E!J,tado do Ceará, na margem esq . do 
rio C!lrú, junLo ela foz do Canindé. 

S 
~RRH)TJI.:A.,. Log. na bal!iar d().- Vicior,ia, do"Eshdo do E•. 

í!;D,il)., 

. BlARRiNtHi.A. Log. d·o Estado do ~io de Janeiro, pouco 
<li.a,tante da c1dade do Parahyba do Sul, a margem do rio deste 
Il.o()Ul(h . 

~-~~R~NH~. Pov. n.Q. .m;t~g~m di r, do r,io Verde P.eq\teno, 
e~lJC~ os Estados d_a,. Bah.ia e ·Mtnl\8, 

BARRINHA. Ilha 110 rio S. Franoisco, proxima da villa do 
Capim Grosso . Pelo lado ela Bahía e-nLra na margem dir. do rio 
S. Francisco um riacho do mesmo nome .(Halfeld). 

BARRINHA. Rio do IJ:stado de Ceará, banh a a po v. elo seu 
nome e elesagua no oceano . Dá s6mente entrada a pequenas 
canôas. Em sua foz ba muitas corôas. 

BARRINHA . Riacho do Es·tado de Pernambuco, desagcta na 
margem di r. do Capiberibe. 

BARRINHA . Ribeiro do E s·tado de S . Paulo; rega o mun. 
ele Villa Bella e desagua no mar. 

BARRINHAS. Ribeil'ão do Estado de Minas-Geraes; nasce 
na serra do Candooga 'e desagua na margem di r . do rio Turvo 
Pequeno . Rega o mun . elo Turvo. 

. BARRIS. Log . na com. de Goya nna do Estado ele P erna m
buco. 

BARRO. Log . do E sLado de Pernambuco; forma um dos 
dists. da freg . elos Afogados, 

BARRO. Ilh a do Estado ela Bahia, uo rio S. Fra ncisco, 
pouco abaixo do pov . da Boa Vista ela s Esteiras e proxima 
das ilhas denominad as Salinas, Povo, Caj ueit·o e Ma nga da 
Porta. 

BARRO. Ilha situada nd. ba·hia de Angra dos Reis e Estado. 
do Rio ele Janeiro. Tem 220 me·tros do circumfer eucia . 

BARRO. Riacho do Estado de Pernambuco, banha o mun. 
do Bom Conselho e desagtla no rio P arahyba. 

BARRO. Riacho elo Estado da Bahia. ali'. elo rio Coric6 -
s.inho ; nas di visas da .fireg . do Senhor Deús Men ·no dos Araçás 
do teúno ele Alagoin.has . 

BARRO. Corrego elo Estado do Rio d e Janeiro, no mnn. de 
CantagaHo _ Banha a pov. elo Vallão do Bar!' O e entt·a no cor
rego elos Inelios . 

BARRO . Riacho do Estado de Minas Geraes· alli. da ma·v
gem dir. do rio S . Francisco, pt·oximo d a foz' do ri acho d& 
Camua Brava, que desagua pela ma,rgem esq. daquelle rio 
(Halfeld). 

BARRO• (Riach o do). Corrego no Estado de Minas Ger aes, 
na freg . d'Abbadia e mun. de Pitaug uy. E: um dos formadores 
do rio Formiguinha , trlb. do rio P ar á . 

BARRO. R i.belrão do Estado ele Minas Gevaes, no mun.. de 
Guanhães. ' 

BARRGl ALTO•. Pov. do.Estaclo de Pernambuco, na mar
gem esq. do rio S. F1·amcisco, pouco acima de Capim Grosso 
(Halfelá. Relat. p. 148). • 

BARRO ALTO. Pov. do Estado da Bahia, na margem dir •. 
do rio S. Francjsco, no espaço desse rio que medeia entre o rio 
Santo Onoft•e e o Par.amil'lm . Ha ahi uma ilha do mesmo nome . 
(I-lalfe.Jd) . 

BARRO ALTO . Ilha do rio S. Francisco, proxima da ilha 
elo Si pó. O tenen te Alves Auaujo, em seu Relat. sobre o r!i.o 
S. Francisco, diz: «O braço elo rio (S. Fr&ncisco), á esq. das· 

· referidas ilhas do Sip6 e Barro Alto é muito ebstt'lliclo per ma
cleiras, ped'l·as e bancos de wreia; pm· elle s6 passam emba-rca
ções muito pequenas e essas mesmo não sem gt•ande ri~co. Da 
i lha de Bat'l'o Alto é o caminho entt·e um exmenso banco .de areia 
e cascalho e a ilha elas A·bobot·as, e logo que chegar .. se ao pen:-

' tal della, encosta-se ao ba-nco da margem dir. , Vide o Relát•. 
do engenheiro Halfeld, p. 4(!), 

EARRO A.LTO . Ria:cho do Estado da. Bahia., no m\m. cl..õ, 
Remauso . (ln( : loc . ) . 

. BARRO ·AiL.TO. :lliagôa, do· Estado do Cewrá, ent1•e S, Ma;-

. the ttS <e Igatú. E ' muito.• piscosa . 

BA:RRO AMARELLO. Um dos q~arteirões do clistl'icto ·poli-· 
cial de N . S,. do Ampa1'ú ela Casa dà T elha, creaclo no termo elo 

! Sérvo e Estado de l'l!inas Ger;tes, 
ll!ARRO BR.ANiCO, Ji,og: do Els•iaelo d.o •R. G·. do Norte, no, 

mun. de Trah.iry.: . 
BA'R!RQ BRANCO. Log. elo Elstado de Pét•n:ambuco, a menos 

de.;f>S,kHs•. da v-il!.a d'e A'foga;Eles. 
BA\.R~O- B.R.ANC.O. Log: de Estado ·das. Alagêrus , na.:freg . 

' de, Víçosa; com . Ualia cap,ella de N.. S . clw C.once~ção. 
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BARRO BRANCO. Pov. do Estado da Bahia, no mun. de 
Lençóes, perto da cidade, a seis kils. Lavoura de café e mine-
r ação de diaman tas . . 

BARRO BRANCO. Log . do Estado do E . Santo, na estrada 
que da Serra Yai á pov. da Pitanga. 

BARRO BRANCO. Log. elo Estado do Rio de Janei ro , na 
freg. elo Paty do Alferes e mun. de Vassouras . 

BARRO BRANCO . Log . do Estado elo Rio de Janeiro, na 
freg . das Neves e mun. ele Macahé. · 

BARRO BRANCO. Lo"'. elo Estado do Rio de Janeiro, na 
com. e termo ele Rezende. Passa por ahi uma estrada do mesmo 
nome. 

BARRO BRANCO. Log . do Es tado de S. Paulo, na fr.eg. de 
Santa Ephigenia, na estrada ela Cantareira ; com duas eschs . 
publs. de inst. prim., uma das quaes et•eada pela Lei Prov. 
n . 72 de i 7 ele junho ele 1881. 

BARRO BRANCO. Bairro no muu . elo Espirito Santo do 
Pinhal, no Es·tado de S. Paulo; com uma esch . pubJ.. mixta 
creacla pela Lei Prov. n. 124 de 30 de abril ele 1885 . 

BARRO BRANCO. Log. elo Estado ele S. Paulo, no alto da 
serra elo Mar, na estrada que de S. Luiz elo Parahytinga vae a 
Ubatuba. 

BARRO BRANCO. Log . elo Estado de Santa Cathal'ina, na 
es trad<e de Lages . 

BARRO BRANCO . Pequena pov. do Estado ele Minas Ge
raes, a seis kils . da cidade de Santa Barbara. 

BARRO BRANCO. Denominação de uma das praias ela 
ilha Fernando ele Noronha. 

BARRO BRANCO. Serra do Estado elo Ceará, no termo ela 
Imper a h'iz. 

BARRO BRANCO. Riacho elo Estado ele Pernambuco, trib. 
elo rio Una pela margem septentrional. . 

BARRO BRANCO . Corrego do Es lado do Rio ele J aneil·o, 
banha o mun. de Macahé e desagua no rio S. Pedro. 

BARRO BRANCO. Carrego do Estado de S. Paulo; nasce 
nas gargantas da serra da Cautareit·:J.. Esse carrego e outros 
que ücam-lbe proximos constituem os manaudaes aproveitados 
pela Companhia Cantareira. 

BARRO BRANCO. Pequeno rio do Estado ele S. Paulo; 
encaminha-se para o Quilombo, atf. do Juqui á (In f. loc. ). 

BARRO BRANCO. Rio elo Estado elo Paraná, ·tl'ib. da mar
ge m clie. clolvahy . 

BARRO BRANCO. Rio elo Estado ele Santa Catharina, 
trib. elo Tubarão. 

BARRO BRANCO. Corrego do Estado ele "Minas Geraes, 
no mun. ele Marianna . Vae para o rio Casca. 

BARROCA . Rio elo Estado ele Santa Cathariua; nasce na 
serra Geral e clesagua no rio dos Touros. 

BARROCA. Ribeirão elo Estado ele S . Paulo, no mun. de 
Araraquara. 

BARROCADA . Log. elo Estado ele S. Paulo na estrada de 
Taubaté a S. Luiz . 

BARROCADA. Serra do Estado ele Minas Geraes, no mun. 
de Baepeudy. 

BARROCADAS. Log . do Estado do R. G. do Sul, no mun . 
ele SanLo Antonio da Patrulha; cnm uma esch . pnbl. de inst . 
prim ., ct·eMla pela Lei Prov . n . 930 de 8 ele maio de 1874. 

B ARROCA F UN.DA . Ribeirão do Estado ele S . Paulo, trib. 
elo Paranapanema. 

BARROCA FUNDA. Carrego do Estado de S . Paulo; desa· 
gua o a margem esq. elo rio Tie"té, entre o pnrto de Lençóes e o 
salto de Avanhandava, proximo dos corregos elo Varejão e do 
Monjolo. Tem uns quatro melros de largura. 

BARROCÃO . Villa e mun. do Estado do Ceará, no termo 
de Viçosa, ao S. e a menos de 36 kils., em l_ogal' _bas~an_te agri
cola. Em 1887 o bispo D . Joaqlllm José V1en·a mst1tu1o cano
nicamente nesse pov . um curato sob~ invocação ele Sant'Anna 
da Jbiapaba. Seu primeiro cur_a fo1 o padre. Jos.é Thoma z de 
Albuquerque . Foi elevada a cl1st . pela Lei Prov . n . 1.280 

ele 28 ele setembro ele 1869; supprimido o cl1st. pela deu. 1.4.0l 
de22 de julho de 1871, restaurad-o pela ele n. 1.531 de 30 de julho 
de 1873 ; villa P.elo. Dec: n . 33 de 31 de julho ele 1890. Tem uma. 
esch . pub!. de 1nst . pr1m., c1•eada pela Lei Prov . n. 1.992 de 
14 de agosto de 1882. Sobre suas divisas vide Lei Prov. n . 1.627 
de 5 ele setembro ele 1874, art. li da de n. 1.280 de 28 de setem
bro de 1869. Passou a denomina1•-se Tyanguá por Dec. n. 6.2 
de 9 ele setembro de 1890. 

BARRO CÃO. Ilha do Estado da Bahia, no mun. do Re
manso, no rio S. Francisco (Inf. loc .). 

BARROCÃO. Serra do Estado de S. Paulo, no mun. do 
Soccorro(Inf. loc .). 

BARROCÃO. Arroio do Estado do R . G. do Sul, tril). da 
margem clir. elo rio Camaquan, no mun. de Piratiny. 

BARROCAS. Log. elo Estado do R. G. do Norte, no mun, 
de Mossoró . 

BARROCAS. Riacho elo Estado do Ceat·á, no mun. de Maria 
P ereira . 

BARROCAS. Corrego do Estado da Bahia, afl'. da margem 
dir . elo rio Pau a Pique. 

B ARROGAS. Cachoeira no rio S. Francisco, entt•e a foz do 
Rio ele J aneiro e a cachoeira de Pirapora; no Estado de Minas 
Geraes. 

BARRO CORTADO. Morro do Estado do R. G. do Sul, á 
margem do rio Monteiro, que commu)lica a lagôa do Forno com 
o rio Mampituba. 

BARRO DURO. Log . do Estado da Bahia, cerca do :1.8 kils. 
distante ela pov . de Santo Amaro do I pitanga. . 

BARRO DURO. Ignrapé elo Estado do Mat•anhão, na mar· 
gem esq. elo braço elo. Parnahyba den.oroinado- Barra .da Tu
toya -:• cerca de 18 lnls. elo mar. F1ca-lhe defronte a 1lha de 
Cor0ata. 

BARRO PRETO. Pequeno rio elo Estado da Bahia, aff. do 
rio cl'Aldêa, trib. do Jaguaripe (Inf. loc . ). 

BARRO PRETO. Log . do Estn do de Minas Geraes, a i2 
küs. a SO. do at'l'aial ele Sant'Anua elo Rio de S. João 
Acima, em rumo elo Cajurü. Tem uma importante jazida de 
ferro magnetico . « O rninel'io, diz o Sr. Gorceix, se apresenta. 
em pedaços des tacados envolvidos em uma pequena porção de 
I imonilo e esparsos no meio de uma tet·ra a t•n-illosa composta de 
detl·itus vegetaes, a rgillas e fragmentos ae oxydos de ferro, 
tendo a côr negra, donde lhe vem o nome de Bar:ro Pretd. 
Retirada uma pequena camada de um a dous ceniimetroa de 
espessru·a, composla de terra vegetal, encontram-se' s pedaço 
de magnetico gra nulado , formados ele crysta~s :pequenos, gu.e 
faci lm en te se desaggTegam. Nos arredores das JaZidas as roclias 
são gneissicas " , 

BARRO PRETO . Arraial do Estado ele Goyaz, no niun. 
de Bom Fim; com uma esch . puhl. de inst, prim., c1•eada 
pela Lei Prov. n. 771 de 8 de novembro de 1886. .. 

BARRO PRETO. Collina ua cidade de Uberaba elo Estado 
de Minas Geraes. Das collinas que abi ficam é eata a mais 
culminante e cent1•al. Deriva-se do Alto das Toldas. Pro~ 
ximo ficam-lhes as collinas Misericordia e da Matriz. Com o 
mesmo nome ele Barro Pre~o ha ahi tambem um 1·egato . 

BARRO PRETO. Corrego do Estado de S. Paulo. banha o 
mun. da Franca e une-se ao ribeirão dos Cbrystaes. 

BARRO PRETO. C01·rego do Estado de Mina8 Geraes, na. 
freg . . da Canua Verde. 

BARRO P RETO (Rio do). Uma das cabeceiras do r io Ma
ranh ão, aJJ. do Paraopeba, no mun. de Queluz do Estado de 
Minas Geraes. 

BARRO P R ETO. Rio elo Estado ele Minas Geraes, ~anba 
o territorio da freg. ele Dattas e desagua na mal'gem dtr. do 
rio deste nome (lnf. loc . ) . 

BARRO P RETO . Carrego do Estado _de Minas Geraes, aff, 
da margezri dit• . do rio Andrequicé, tr1b. do Parauna. (lnf. 
loc.). 

BARRO P R ETO . Corrego elo Estado de Minas Geraes, ba
nha o mun . do Carmo da Bagagem e clesagua no rio Per· 
dizes (In f. loc. ). 



BAR -228- BAR 

BARRO PRETO. Correg-o do Estado de Mio as Ger aes ; 
n asce n a:Jazencla elo Ribeit'ã~ elo Chapéo, Lanha o mun . ele 
S: Seba9hao elo Para1so , e, apos .um curso aillwox im a elo ele 12 
krils., elesag-tw. no n q·Canôas, no log-ar Barro Pret,o. . , 

BARRO PRETO. Correo·o· elo Estado ele 'Minas Gel'aés. 'oa" 
rl.ha o tet•r itot•i o ela ft:eg-. d~ Conceição do Areado e clesagua 
:no Ga1m~ary, (tff. ·do hbeirão . elo ,Chumbo (In f. loc .) .. 

BARRO P R ETO, Corrego elo Estaélo ele Goyaz, ·6anha o 
mun . de Santa Luzia e d~sttgua n a margem dir . elo rio Ver
melho. 

BARROQUINHA. Pov . ·elo Estado do Ceará, no tet·mo el a 
Granja, 12 leguas ao SE. elaetuella cidade, com nma cap~ll a 
:filial (Pornpeo). 

BARROQUINHA. Log. do Es t;td~ ela Bahia·, na ft·eg. ele 
S. Pedro Velho elo mun .. ela ca pi tal. Tem urn a capell a ela idvo
cação ele N, Senhora .; p0ssuindo' a lém ele ·ou tras, um a imagem 
de S. Bened icto muito festejada pelos !l ei s. Ahi tem começo 
u ma Jinha .ele canis ele· ferro que va·i á .. l~'onte Nova ,e á, ' Baixa 
ela Soledecle. 

BARROS , Arraial elo JJ;s taclo· elo Cea r á, no mun. ·de i\lila
gres ; muito povoado e mu ito ferti l , com plan tações de cannas e 
a t• vol'es Cructiferas. 

BARROS, R iacho do E stado de Minas Geraes, aJl'. da n1al'
gem esq. do rio S. Francisco ; n as rrox imi clacles da foz elo rio 
elas Velha~. 

BARROS . L ago elo l~s tacl o d o Par~t, no mun. de Alem
quer; nelle desagua o rjo Cnruá . 

BARROS. Lagôa do E~tado elo• R . G. elo Sul, a H ldls. E . 
ele Santo Anton io da Patrulha. n a encos ti1 ela set·J·a da Con 
ceição , da qual recebe abunelan·te~ q,guas. p;• rocle.acla por fer teis 
cam pos . •rem cer ca ele 40 kils. ele per ímet t·o e um fundo ele 10 
a H metros, o qual var·ia á medida qn·e appt·oxim a- se eLa ·terra. 
E' n avegavel por pequenas embarcações que emp1·ega m-se 11.0 
·transporte de a g·nardente fabl'icada nos engenh os eht S3 t'ra com 
d estino á , capüal e a ontros logares,. 'l' amben~ a denominam 
L agôa da Serra . «A 2,25@ qraças ela lHgÔa do . i\1:ucellin o e fiO 
S. üa fl'eg . da Gonce_ição acha-.se s itna da a lagô::t. deno,minada 
dos Ba?·ros, .]unto a cos·t<t. .da Ser.r a . Entre estas lagôas não 
ex is·te comm.u ni.cação a lguma. Na extensi\o de 2.'250 braças qúe 
as separa , é possível , apl'Oveitan do os terrenos banhados 'e 
planos que ex is tem junto á cosia da Serra, e ej.ue se estendem 
até ás margens ·e~esta ul t ima lagôa, pra·ti cat• u m cana l r ecti lineo 
que as ligue, e e1ue;trará em resultado )1111 a ugme nto de ma is ele 
tre.s legnas na linha navegavel. A la gôa elos Barros ·tem duas 
leguas no ~enticlo elo seu ma iot· comprirnen to. Esgota suas ag· uas 
por um sangradouro, fLLI9 parte da sua extr em idade sul, para a 
varzea clo 'Capivar,y, dando l ogar á formaÇão e ex is~encia per
manente de grandes banhados que a lagam esses t e.rren os , e 
formam as cabeceiras elo rio Capiva.ry. Desse sang-radouro ao 
banha do onde vae esprai ar snas aguas existe um espaço ele 251'} 
braças, no q1.wl o terreno facilmente · se pres ta. a qualquer me
llit'lra;mente ou obnu <lle· aber·tura que fió r · em•prehen~lid cv . » « A 
O. da villa ela Conceição Clo <Arroio, n-a .d istancia ele cinco kil s . 
mais 011 menos, etlcontra- se a l ugôa elo Barros, c:tjo pel'irne \ro é 
de 15 kils. Tem esta .lagàa tres sangradouros que se clenomi
·nam: Gra nde, P!!Iue.no e Velho ;_Pelo primeir.o r ecel1e as ag-t1as 
das Jagôas ele Joao P edro, P esqtie.tt·o e elos Incltos, que se eilten
dem ao l'UIUO el e. S.; l)elo segundo as Dgu a s que ao N ll:. se r e 
unem ele fl' acas verte a le s ela cosba ela s'et•ra ; pelo terceiro cles-
p e1ja suas aguas para o Capi vary ,,, , 

BARROSO. Pari:lclüa':à à 'Estacl'o 'dc Minas Geraes; nriJ mu ri. 
de Barbacena , a travess:l.d.a pelo rio de secl nom e, aff. doi rio 
das Mortes . Fo i Cl'eacb pal'ochia pe: o a.l't. rn da Le.i Prov . 
n. 2.086 de 2-1 de clezemb~o ele -l874 que incoi~por.ou-1)1e, além elo 
dist. de seu nome, ma'is o elos Thebas, a mbos clesmem 
brados da' l'r er.r, da cidade de Barbacena . Ha a bi 1\ma es
tação d a E , ~:!e F. Oeste . Agencia elo cor!·eio. Sobl'e suas 
divisa3 vide entre ·outras, a L ei • Frov . 1 n. 2 .;701 · de 30 ele 
novembro de 188'}i•'l'em duas esohs, publs . ·de ins t. . prim. 
Além ela ma triz, tem a eg-re ja elo Roaario. Gi·an de <~ O nil mcrc i o 
· e cal. 

BARROSO. P a r'Óchia elo 'E s tado cle'iYii nas Geraes, n o mun . 
elo Visconde do Rio Bra nco. Orago S . J osé e diocesse ele 
Marianna.• Foi creacla pel o ad . li ela Lei .Pxov. n ., 1 .. 6.82 de 
21_ ele setem1Jro de 1870. Foi desmeni bracla do rnun. ele Ubá 
e 1ncorporacla ao elo Pres idio p2lo art. li § ~ da Lei .Prov; 

n. 2.785 de 22 ele sa ternbro de i88 l. Sobre suM divisas vide : 
Le i Prov. n. 3 .062 de 31 ele outubro ele 1882 . 'l.' em duas es chs. 
pnbls, ele i·ns t. prim., tendo · sido a do sexo .f!Jmen ino ct·eacla 
pelo art. II ela Le.i Prov. n. 2.563 de 3 ele janeiro 'ele,1880. 
Age·nci a do co.neio. A fre.g . acha1-se situada no aHo ela serra 
de S. Geraldo e é cortada pelos ,·ibeirões T~u·vo e S . ·Ger aldo. 
~\.va li \\- s~ _asua pop. em2.5.00 habs . 1 ; 

BARROSO. P0v . ds Estado de Serg-ipe, n a. freg~ ele N. S. 
ele S. Cbri st ovão ; eorn duas escbs. 1m bis . ele lnst. prim. 

BARROSO. Pov. elo Estada · ela Bahia, · na marge m esq .. 
do rio S . Francisco, em ft• ante ela ilha Santo An Lon io, cêrca 
ele 28. kils . . abaixo clq ,At:r ojnc\o . 
· BARROSO. Log . do Estado do Rio ele Janei t·o, n o mun . 

ele Valença ; com uma esch. publ. de in st. prim . })at'a o 
se:x,q . t:~ 111en ino .. creaela ,p.ela Lei P r oy,. n .. ~ .669 ele 4 de OLrtubt•o 
cl13 1883; a.lém ele uma ot.üt'.iil pal'a o sexo masculino. 
· BARROSO . Log. elo Estacl o do Rie' cle Janeiro; na J!: . ele F. 
de Cantaga!Jo . . 

•BARROSO. [~ Btnção ela E . de •F. Oés te cle .:i\tliuas, no Estado 
deste n ome, n o kil. 49, entt·e Prados e l ~ h éos , a 900 metrOS· 
de altlFfl .sobre o niv~ l do mar, ; á .rnarg\) m çlo rio d<,ts Mortes . 

BARRGSO. Il ha J~omun , da, ' capitilll elo Estado do Ama
zonas. 

'BA'1iROSO. Ilb a do Es•tado •cla Bah ia, no l'ÍO S . FTancisco, 
á esq . e pouco acima da v illa do Ul'ubú (Ha lfe ld). 

BARROSO. Rio elo U: sLaelo do ·JR. io de J a néit·o, banha o mnn. 
ele Barra Ma nsa edes::t>@'ll<i nla margem esq . do rio Pat•ah yba, 
do Sul:. 

BARROSO. R ibe il'ão elo Estado ele Minas Geraes· ; n·a.sce n O·· 
no alto da Espent, termo do Piranga e faz bat•t•a no 
L a m im. 

BARROS.O. R ibeirão do ]]sti1tlo ,ele Minas Geraes ; clesagua 
no rio Doce, prox im o ti. foz elo It !~·tiai a . 

BARROSO. Corrego elo Es tado ele Minas GP.•raes, aff. Glo t•io 
eb Var"'inha , que cor t·e entre as .ft·egs . ele Otu·o Br anco e Queluz .. 
Tambe~l é denominado Garcia (In f. loc. ). 

BARROSO. Corrego elo Estado ele Minas Geraes , banha a 
fl' eg . do seu nome e desctg'Lta no rio elas Mortes. Tem uma 
ponte de madeil'a. 

BARROSO. No me qne · toma em uma parte do se u cUL'SO 
o r io Ma.ranbã o, nfL elo P araopeba; do Estado de Minas 
Geraes. , 

BARRO VERMELHO. Pov. elo Esta.do do Maranhão, no 
mun. ele Penalva; com uma esch . publ. de inst. pl'im., crea ela: 
]Dela Lei P t•ov. n : 1.028 de 12 de julho de i873. 

BARRO VERMELHO. Log. no mun . de Vianna do Es-
táelo do Mal'anhão . ' ., 

BARRO VERMELHO. Anaial do Estado do Cear:i, no 
iu'no: .' ele Arronches, com um a esc h. pn b.l . de inst.. ~~·im., cr_eada 
pela Lei Pro v. n . 1 . 7-15 ele 28 de J.Ulh-o el e 1876. Ex lote a lu um 
açude no si,tio Espiritp Santo. Fica a se, ~s ktl0meLros , ela . Forta
lell:a., á margem da es tl'acl a de Som·e e e J:>a nha '.lo pe)o Maran--
guapinho . . 

BARRO VERMELHO. Log . no num . de Ipú, no E stada 
do CeA. rá. 
B~RRO VERMELHO. l.og. elo Estadd de Pernàmbuco, na. 

fre g·. elos Afogados; com du ns eschs . pul.tls. ele inst. prim. 
c1·e·adars • p,elas ' Le i~ P ·r ovs . ns1. 65,2 c\ e 18 . ele rubl'i~ de 1860 o 
925 ele 2S·cl e maio .cle 1870. , , 

BARRD ':VERMELHO. Pov 1• nb mnn'. LTe Villru 'Bdla elo· 
Estado cJ e fP ern a mbuco, co m um a eg t·ej a ela invocação de 
S, J0ii0. 

BARRO VERMEDHO. S ubudl'i.o cla ·· ci~l::\de cl·o .Peileclo elo 
Estado elas Alagoa8. Assenta sob l'e um pequeno oiLeiro e se 
l-iga :í. cidade ,por uma ponte e!e macl~iri;l. ,, J'em u ma capella 
cla invocaçã ode Santa Cl'uz. '·' , ... " 

BARRO VERMELHO. · [.,óg . elo E staclo d_o · Rio ele Janeil'L>, 
á ·mal'gem d a; es~ra.cta .ele Can·tagallo, na secçao comprehencltc~a. 
eJltre C:);choeill'as e·No'va ,F rt bnr,go, .• 

'BARRO VERMELHO : Lo g'. clo·Es tad 0 d•o R io ele iJaneil'O,. 
nô m11H, ele Ny'tet'õ i. ' ,. 
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BARRO VERMELHO . Log. elo rflst aclo do Rio ele Janeit·o, 
no mun . ele Araruama; com uma esch . pnbl. de nst. prim . 
,' · BA~RO VERMELHO. Log .. na freg .. ule Jacauépaguá elo 
mun. ela Capital Federal. . 
, BARRO VERMELHO. . . Log . no mun. elo Ctll;t.ha, elo E stado ' 

de S'. Paulo. 
· BARRO . VERMELHO. Pov . do Estado elo R . , G. do Sttl.. 

no 2° clis t. da ft·eg. de N . S. elos Anjos ela Aldea; com um a 
esoh. publ. de i·nst. pr\m . . 1 

BARRO VERMELHO. P ov. elo Estado elo R . G. do Snl , 
no mun:. de Santo Antonio da Patrulh~: com duns eschs publs. , 
.de inst. pt>if,l;l. , , ct·eaclas pelo art . I!! el a Lei P1•ov. n. 897 de 
.6, (le . a.brH ele 1874 e attt . , II ela ele n. 9PZ (]3 I ,de maio 
de 1.875. 

BARRO VERMELHO. Log. no mun. elo Tr iumpbo, do 
'Estado elo R. G .. do St~l; com uma esch. pnbl. de ins t. prim .. ; 
Cl'eacla p! la LeJ Prov. n. '1.545 de 17 ele d~ zembro ele :1885 . 

BARRO VERMELHO. Log . do Estado de Matto Grosso , 
n os subnrbios ele CL1yabá . 

BARRO VERMELHO. Pequeno mon o do n111n . da C3Ilil.al 
F ederal, na fre g . do !!; . Santo; com u:na importante ca i xa 
d'agua. 

BARRO 
dera! ; na 
I mpc1·icbl . 

I 

VERMELHO. Morr o no mn n . ela Capital F e
freg . de S. Christ.ovão. DenominaYam Olymp9 

BARRO VERMEI!.HO. -Denominação ele twna clRs praias 
da ilha ele Fernando de l{oronha . · 

BARRO VERMELHO. Pequeno rio do Estado çlo Rio ele 
Janei r o : é nm elos esgo ta dores da la gôa F eia . ' . 

BARRO VERMELHO. Ri o do Esta do ele Sa n ta Catharin:.t . 
no nucleo Urussanga, na ex-colon ia Azambuja. ' 

· BARRO .VERMELHO. Co.r rego elo Estado de i\linas Geraes, 
no mun. ele Abaet~ . Fa.z juncção co m o ribeirão das Pedras. 

· BARTHOLO'MEU (S :) . Parochia elo Estado ele Minas 
Geraes ,' no mnn·. rla ca pital, nas fl'a ldas da serra do Capanema 
e em frente ela serra ele Omo Pre to; ligada a Casa Branca por 
.umà ,e!ÍMtcln: , -que é ~trrivesswla _pelo rio el~s Velh as e ribeirão 
S. Bat·(holomeu. Diocese c!~ Mar1anna . Fo1 creacla f1•eg. ·pe·Ja 
Cada Rég'üt de 16 ele fevere iro ele 1724. Tem .2. 000 habs .' Sobre 
suas divisas vide: art. I ela Lei Prov. n. 9941 ele 27 ele JUnho 
de 1859; art . I ela ele n. 1 :190 c!'e 23 de julho ele 1864 ; art . I cJa 
de 1~. ' 1. 707 ele 4 ele outubr o ele 1870'. '!'em duas eschs. publs . de 
inst. 'prim·., uma tla.s quaes areada pelo ar~. I ela Lei Pro v. 
n . 2. 1134 de 20 de ' n ovembr o de 1875. · ' 

r I ~ ' J 

BARTHOLOMEU (S.). Pov. do Estado do Mar anhão, na 
marg. esq. do , rio Grajahü, aci ma da ÜJ7. do rio Primeiros 
Morros.. . 

' BARTHGLQMEU ·(S.),. Pov. elo Estado, clq Piauhy , ao 
S . de Campo Maior. 
, , BARTHOLOMEU (~ :). Log. elo Estado ele Mii1as Ge raeJ , na 
freg . ,. ele S . Sebastião ele Conentes . 

BARTHOLOMEU (S .) ., Pov . elo Estado de Minas qerae~ . 
Foi .,desmembrada· ela !'reg. ele Pau lo Morei r a e incorp?rada á 
cla,Saude elo te.r· t::to de, Madanna, pelo art. I § I ela Lei Pt·ov. , 
n. 3.072 (re 6 de no vcmb t·o ele 1882 . · , 

BARTHOLOMEU (S.). Pov . qo Esta&o de G0yaz, incorpo- . 
.r.acla a fre3. elo F or le pela Lei Prov. n . 457 ele 30 c!~ setembro 
1de_1870 . . ~ .e l'tEJ nceu ú freg . ele No.va Roma. 

BARTHOLOME,U (S.). Fodim ,que exfs tiu outr 'ora. em : 
1Mucm'i pll1i no, Es tí1clO ,elo. Ceará .. « J,Dr am clous , diz o St·. J. Brigiclo 
,dos i:JantQs, .o ele S. Bernardo a O. e o ele S. Bartholomeu a L.·» ,. . . 
' BARTHOLGMEU (S.·). 1\?n-tigo forte no Estado da Bahia . 
<perbo da foz elo ·ri o· Piraj <í. , construi do peJ.o govern adot• e capitão: 
general Diog,, Luiz de Oliveira. Foi tomado pelos holla ndezes 
9- 22 de abl'i l de '1638. i\f·ont ava ·ett'tno 10 peças e era g'úlü·nec ido 
:pilt.' 70 ' solclaclós·'commll.!Hladbs · ~e lo c,apitão Luiz ele Vei:loy ·. 
Es tá ' desarm'ado . « Era a ultima fortificação qu e cle felfl cli a 
a .ma't• i \1 b ~" éla ·.cid\Lcle, a lém 'elo •Montset•t·ate,. perto ela rboca 
do P~r a: j a · · tinlia •a' fórm á ele unia estrelh~ de quatro pontas 
e en1 1S4t ~~uas 12 canboneii·as aj)enas ' possuíam clous velhos 
canbõ !?S.» 't; : · · · · 

I' 

BARTHOLOMEU (S.) . R~acho do Estado ele Pernambuco 
atr avessa a es·trada elo Anaial. 

. BARTHOLOMEU ( S.) . Rio elo Estado ele S . Paulo, aff. da 
margem, cl1r. clq Par anapanema . · · 

·· BAR~HO'LCJMEU (S.) .· Rio do E stado de Santa Cabbarina 
con·e ao 8. da. fneg. de S: Joac1uJm ele Ga ropa ba . 

BART:EiO'LOMEU (S.) .• Ribeirão do E.staclp c[e Minas G?raes; 
nasce na faze n~la c!~ Bocama, banha a freg . do Bom Desp~ cho 
e desagua no rtbetrao dos Machados , aff. elo rio S. F r ancisco . 

.BARTHOLOMEU (S . ): Ribeirão ~o Esta,c!o ele Minas Geraes• 
afl'. do rio Cat inga, que o é do Paracatú. 

BARTHOLOMEU (S.) .. Rio do Esta do ele Minas Geraes, na 
fr eg· . elo Carmo elo Pa.rat) a hyba·. Jup:ta- se com o Bebedouro e, 

, r eunicl.os, correm para o Para nabyba . 
· B ARTHOLOMEU (S .). Rio do ·Esta'elo ele i\IiJ1as Gernes, 
banha a paroch ia elo seu nome e clesagua no rio das Velhas. 
Atravessa a estrada ele S . Bat·tbolomen a Cítsa Bt·anca . 

BARTHOLOMEU ( S ). Rio elo Estnclo de Minas G?raes, 
afl'. do Muzambo. j.'tecebe o conego Paraclq. Banha o mm1. ele 
A~re na,s. 

BARTHOLGMEU (S.) . LUbei rão elo Estado de MinasGeraes. 
banha a p01' . ele S. Sebast ião do Sem Peixe e cl esagun. no ri o 
Doce. 

BARTHOLOMEU (S.). Ribeirão elo E stado de iV~inas Geraes 
nasce na se rra elo Abt·e Campo e clesagua na margem dit•. elo 
rio Cas~n , banhando o mun . de Pon te No va. Receb~ os corregos 
do Andaime; 'eles Bote I h os, do Bahú, do Ouro · Fino, do Açude, 
ela Cachoe ira, ela Fidelida de e ela Gamel loira (1nf. loc. ). 

BARTH0LOMEU (S.) Rio do Estai:lo · de Goyaz, banha o 
m11n. da P,a lrua e clesag·ua no Macacos, lt'ib. do Pat·anan. 

BARTHOLOMEU (S.). Rio elo Es 'aclo ele Goyaz ; nasce na 
juncção ela serra ulos Chrystaes com ~t elos Pyr eneos ; recol he 
f\S aguas do Pat·ananá, Sobraclinb o, Torlo. Saia Velha e outros 
e entt; <t na m argem esq . do ri o Corumbá, · r eganclo.o mun. de 
Sauta Luz ia . O Sr. Joseph de Mello Alvares ass im nos des
creve. esse ri o : «Nasce no 1Jlateatt da Contagem ele S . João no 
logar cle nominacl<l - Torto: - ·e r e,çebe a di r. os rios, ribeiros 
e conegos : Riacho l<'unclo, Paranauá, · 'l'aboca, .Papucla, 
Caého'e ir irih a, Sant' Anua , ·l.\fe~quita, Quilombo, P onte de Terra, 
Ferraz, Saia Vel)la, João Go nçalves, Vermelho. Barreiro, 

' Burily, Desgraça, CaRueü·a, Alegl'e , Bnril y Gr ande , Inclaiá, 
Batedor, Morada, 'l'aq'uary, Cuscuzeit'o, Ma!nclioca, ":Lage, Des
b~rra•ncaclo, Secopira, G'àmell'eira e oBah·eiro; e a esq. os ri tei
r oes e cor regos ': ·'l'abocjni'nha, Quebrado, Qua ty, Palmeir a , 
T aqu:1:ry,' C~~ueira, ~filno _Yerme.lho, · Mamon7 i ~·a, Cirur!;[ião, 
Rtachm l1o,' R tacho Frw, Els tt v a, Buraco, P.a !meirinha , S. uon
çalo, ; Cherubirn, Pamplona, Poções, Furnas, Acaba Rabo, 
Topasio, O.uro Fino, Mimoso, Brejo, Bagres, Cla ros e Resfriado .,. 
« O rio S. Bar tho!omeu, escrevem-nos ainda. elo -Estado nasce 
pouco distante e ao S . ela lagôa Forruozâ, e, recebendo as 
agnas ela face Occ. ela Serra Geral, entra no Corumbá pouco 

· acima tla confl . deste com o Pirácanjuba:. Recebe os rios Torto, 
Sobr adinho e S . João das Tres Barras», 

BARTHOLOMEU ( S .). Rio do Estado ele Ç\oyaz, 1·ega o 
mun. ela Palm a e desagua no rio das Almas. 

BARTHOLOMEU (S.) . Caqhoeira do ri o Pardo, proxima 
á contl . elo Mogy-guassú no Estado ele S . Pa ulo . Dista 2•18,3 
kils. do Porto Ferreira. Constitue um set·io obst.acu lo á nave
gação ·elo rio, · pois,. como di z o engenh eiro J osé F'e,rei ra Re
bouç~ s, não ~prese nt:·t ella canal a lgum navegava!, t~rnando-se 
preciso v~ ra l-a em canôas : ,pócle-se dizer quasi e m secco . << 0 
rio a hi, d iz o referido engenheiro, est reita- se ~ons tcle r avelmente 
e precipita-se apertado entt·e rocl:.as .-ba.saltteas, calunclo em 
cai xõ ~ s e correndo em verti g- inosa velocidade ». 
' BARTHOLOMEU (S.). Ca~hoeira no Par<iniJ.\ing.a: n:oEsta:do 

ele Ma.tto Grosso: é formada pot• duas ilh as, ·~res Juls . aba txo 
da ilha elas Capíváras. Seu cana l é encosLaclo ;, m <t r gem clt
reita, tendo o caminho ele c·arg<is a! extel't'são ele 1, 150m ( Dt•. S. 
da Fonseca . Dioo. c i t.) ' 

B:A.R'I'HOLOMEU DE 'MAR AGOGIPE (S . ).' Parqchi a do 
Estado da Bahiá. Vide Ma,·ag?gipe. · · 

BARTHOLOMEU DE P IRAJÀ (S.). Parochia do Estado 
ela Ba hi a . Vície Pil'ajá·. · · · 
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B.ARÚ. Gorrego do Estado de Goyaz, afl' . c~.a ma'l.'gem dir. do 
ribeirão Samambaia, trib. ·do rio Gor umbá (Inf. loc .). 

BARUBÓ. Rio do Estado de Matto Grosso, trib. da mar
gem esq . . do Paranatinga. O Dr. S. da Fonseca (Diaa. msa.) 
diz: «Barubó . Nome dado pelos antigos a um pretendido afl'. 
do Xwgú. Suppõe-se ser o afl'. do Paranatinga, que vindo 
da Serra Azu l, mais ou menos no pat~a lle l o 13o, v.a.i sah ir 
abau:o do Trubâ.rio . Barehú vem por engano em algumas 

e a r tas e descri pçõea,. 
BARUEL. Pov, do Estaclo de S. Paulo, no mun . de 

Mogy das Cruzes ; com uma capella de N. S . da Piedade. Essa 
pov . fica na estrada de Mogy das Cru zes ao Areão, a qual é 
atravessada pelos t'i0s Jundiahy e T ayassupev a e encontra-se 
com a estrada que vem do Rio Gr ande nas Palmeiras. 

BARUERY . Pov . do Estado de S. Paulo, á margem do 
ribeirão de seu nome, entre S. João e S . Paulo, com uma 
estação da E . F. da Companhia Sorocabana. Uma estrada 
liga-a a Parnabyba . Tem duas eschs. publs . de inst. prim. 
Vide Barery-assú . 

BARUERY. Riceirão do Estado de S. Paulo; banha a pov. 
do seu nome e desagua na margem esq . do rio Tietê. Nasce 
n? morro dos Mendes, passa a pequena distancia do tunnel do 
P1nbe1rmho, atravessa por vezes a ferro-via Sorocabana. Re

cebe, entre outros tribs., o I tanhaem, CaeM, Pinheirinho e 
S . João . 

BARULHO. Serra e rio elo Estado de Minas Ger aes, no mun. 
ele Ayuruoca . A serra é tambem denominada dos Carvalhos 
( AZmanak Sul J.ltlineiro. Descripção da freg . de Aym uoca). 

BARURY . Rio do Estado elo Amazonas , na margem dir. 
do rio Negt·o, immediatamente acima da pov. de Marluá. 

BARURY. Igarapé do Estado do Amazonas, entra na ma,r
gem esq. do Solimões proximo a Tabatinga. 

BARY. Nação indig. do Estado do Amazonas, no rio MadeiTa 
da qual provém a pop. de Itacoatiara e ltarendaua (Araujo 
Amazonas) . · 

BARYRY. Vi ll a e mun. do Estado de S . Paulo na com . 
do Jahú: Orag·o N . S. das Dores, dioceRe de S . Paulo . Foi 
creada parochia .Pela, Lei Prov. n . 30 de 7 de maio de 1877. 
Agenc1a ~o corret?. 1 em. duas escbs. publs. de in s·t. prim. Foi 
elevada acategona de vdJa pelo Dec. n. 60cle 16 de junho ele 
1890 qne mudou- lhe a denommação de Sapê que até então ·tinha . 

BARYRY • .E.ncontra-se ·tambem assim escripto o nome da 
cachoeH·a Bali'Jrl Gr ande, no rJo Tietê. Diz o Dr . Francisco 
Jos~ de .Lacerda e, Alme ida, no seu Diario da viaçem pelas 
capHamas do Pa>·a, R~o Negro Jl!Iatto Grosso e S . Paulo, nos 
annos de 17 80 e i 7 90 ser Baryry uma especie de caeté, que 
lem flor vermelha e se:Ifen·tes pretas. Esse illustre via jante 
escreveu B,aruery-guassu e nnnm, Barucry e Bary1-y. 

BASILEA. Lo-g . do Estado do Rio de Janeiro na freg . ele 
N. S . da Natividade do mun. de Campos. ' 
BASILIO . Log. do Es tado do Ceará, no dist. de Palmeüas 

do termo de Maranguape. 
. ~ · BASILIO. Log. distante 12 kHs. da villa de S. Bento no 
Estado de Pernambuco. ' 

, BAS}LIO . Log. do Est!ldo do Rio de Jan eiro, eobr e o rio 
'langua, no ramal do R10 Bon llo, na estrada de Nyterõi a 

Campos . Ha ahr uma ponte. 
BASILIO. Estação ela E. de. F. _do Rio Gr au de a Bagé ; Es

tado do R. G. elo Sul ; entre P1ra·trny e Serro Chato no kil 
d24.00C . • · 

BASILIO . Arroio do Estaclq do R. G. do Sul, atr avessado 
pela E. de F . do Rio Grande a Bagé. 
BASILIO . Corr ego do Esta do de Minas Geraes, a:tr. do rio 

Lambary Grande. 
BASILIO (D) . Corrego do Estado de Minas Geraes aff. 

da m<•rgem dir. do rio S. Francisco. ' 
BASILIO DA GAMA. Foi assim denomin ado o ponto ele 

con~. dos rios Timbó e Iguassú pelo então Presidente do Pa
rana, Dr, Taunay; em homen agem ao epico brazileiro o im-
mortal cantor do Uruguay. ' 

BASTIANA . Log. no mun. de S . Jeronymo do Estado do 
R. G. elo Sul. 

BASTIA'NA. Pev. do Estado -do R io ele Janeiro, na fre~ . 
de S. José da Boa Merte do mun . de Sant' Anna de Macacu, 

BASTIANA. Lagôa do Es·taelo do Ceaa·á, no mun. de Igatú, 
com tres k ils . de ex tensão . ' 

BASTIÃO. Anoio do Estado do R. G. do Sul, rega o mun. 
de Dôres do Camaquan. 

BASTIÕES. Serra do Est ado do Ceará, no termo de S. Ma
theus. E' fresca, fertil e bem Ctl ltivada. «Esta serr a, escre
vem-nos ele S. Matheus, fica á margem do ribe~w elo naesmo 
nome a seis kils. ao S. da vill a; a·traovessa o lado oriental do 
mun . ' de Assaré e vai entroncar-se na serra do ATa1•ipe . » 

BASTIÕES. Do mu;1. do Bom Conselho, no Estado de Per
n ambuco, nos informam que a serra da Prata despede· um galho 
que segue ao nascente, ·terminando na cidade ele Gara nhuns, ond'e 
se comm unica com a Borborema; e que nesse cm··to eS[laÇÇ> de 
perto de 48 kils. os seus nomes principaes são : Bastzões, Ca· 
t imbáo, Jussara, Fójos, etc . 

BASTIÕES . Rio do Estado do Ceará; nasce na serJ'a elo seu 
nome, recebe o Carihú e vae clesaguat· no Jaguaribe pela mar· 
gero clir., tres kils. abaixo de S. Matheus. 

BASTIÕES . R iacho do Estado ele Pernambuco. banha o 
mun. do Bom Conselho e desagua no Lages, aff. do Garanhum
sinho (Inf. loc. ). 

BASTIÕES. Riacho do Estado das Alagôas; entre S. José 
da Lage e Uuião. Nasce na serra do Bolão. 

BASTOS. Ilha elo Estado do Pará, no •mun. de Souzel 
(In f. lo c. ). · 

BASTOS. CorreD"O elo Estado do Rio de Janeiro, atravessa a 
estrada do Comme/~:io e desagua no rio S . Pedro, proximo d.a 
foz do r ibe it·ão das Gallinhas. E' engrossado pelas aguas dos 
cor regos Frio e da Viu v a . 

BATALHA. Villa e mun. do Estado do Piauhy, na com . 
· de Piracm·uca, n a en costa de um monte proxirno cita margem 
esq . çlo r1o elos Mat tos, trib. do Longá, a 180 kils . ao S . da 
capital, outros tantos elo littor al na villa da Amarração ao N. 
e 48 de Barras ao S. Clima saudavel e agr aclavel: os habs . elo 
mun. são isen·tos de qualquer moles tia eudemica, salvo, porém, 
as febres intermi tten tes, que, no entretan ·to, são benignas; ofl"e
recendo o mun. em geral boas condições de salubridade. O seu 
sólo é muito fertil e presta-se perfeitamente á criação do gado 
vaccum e ca vallar ,· que alliás é feita em condições muito .aca
nhadas, assim como para o cultivo ela canna de a.ssucar, müho, 
feijão, mandioca e anoz, proclucções es tas que chegam para 
abastecer os mercados locaes e expo1·tar para os muns . VJSulhos. 
A cultura do algodão .que poderia trazer grandes vantagens p~r 
sua boa pJ,"oclucção, é ms•gnificante pela falta de mews d.e tran
sporte, o que tambem contribue par a o pouco desenvolv.l.mento 
do com mercio, pois todas as mercadorias são oonduz1das ~a 
Parnahyba em cosbas el e anim aes, por estradas es·tre1tas e mas, 
que não se prestam á passagem de carros. O mun. em geral é 
pob.re, com prehenrle uma área de 10 leguas quadradas, pouco 
ma1s ou menos, com um a pop. ele 5 .000 alma-s, CUJa ma1or fonte 
ele r iqueza é a industl'ia pastoril e uma pequena .la vom·a · Essa 
·extensão te rritori al é dividida em duas zonas d1sttnctas, ·ficando 
ao N. as terras do m1moso, e ao S. as do agreste ; nestas o 
gado é pequeno, engorda pouco , porém é menos sujeito á pes'te 
e resis1e mais ás grandes seccas ; naquella porém, é maior é 
engorda muito, mas é sujeito á peste e menos forte para as 
seccas . O mu·n. é banhado pelos rios Longá, Mattos e Piracu
ruca, muito pis0osos na estação invernosa : possue tambem 
muitas madeiras de co nstrucção, entre outras o cedro, aroeira, 
!?an d'arco e angico ; e abunda ·tambem em todo o genero. de 
lruotas, ·tanto 111d1genas como exoticas. Consta tambem ex1st1r 
algum as jazidas de prata e cobre . ([) Jogar da Bata~ha, em que 
hoje se acha si tu ada a villa do mesmo nome, é assim chama do, 
segundo a tradicção popular, por te1· havido alli um combata 
entr e os inêlios que o ha bitavam e os exp lor adores porbuguezes, 
começou a ser povoado em 1794, quando tambem foi fundada a 
capella que hoJe serve de matriz, como consta ele uma escnptur!-1 
de doação e situação de 25 ca beças de gado vac~um , par a patrl
monio ela capella, lavrada pelo tabellião pnblrco elo termo da 
Parnahyba em 24 de novembro do mesmo ann~, sendo doa·d0res 
o major José de Miranda e sua mu[her O. Florruda de Carv.albo. 
Em 1814 concluiram- se iltS obras da capella, sendo para notar 
que o sino grande, que possue, foi fundido na villa das Barra~ 
em 1838. Em 1853 a Lei Prov. n . 340 de 22 de agosto creou ah1 
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~m~fl·~g ., sob o ot~ago de S. Gonçalo, a qttalfoi canonic~men te. 
Instltutcla em 3 ele Jl~nho ele 1854, se ndo se ·t pt•im airo parocho o 
padre AntonLO S1moes de Moura. Elevada á categoria de villa 
pela Lei Prov. n. 396 ele 17 ele elezemb tiO de 185'5, e un.i.da Í1 
com. do Parnahyb:x, foi inan"'llr ada no dia 7 de setembr.o de 
1~58, sendo então Pt·eoidente da Cctmara Municipa l José .Flo
J?llldo•de Castro. Pe la Lei Prov. u. 695 de 16 de· agosto de 1870, 
fo1 o termo da Batalh& desannexado da com. do Pamabyba e 
incorpomdo éÍ, das Barras. Pelo ar t. V: da Lei u. 892 de 15 de 
junho de 1875, foi o termo da Batalha desannexaclo ela com . 
das Barras e incorporado á de Piracuruca, mas, sendo esta Lei 
r evogada pela de n. 1.008 de ii de junho de 1880. voltou de novo 
á com. das Barras . Sendo finalmenle r evogadO: a Lei n . iDOS 
pela de n . 1088 de 14 ele julho ele 1884, e restaurada a ele n. 892 
de 15 ele junho de ·1875, foi o ter mo da Batalha clesannexaclo ainda 
ela com. elas Bat·ras e ele novo incorporada á de Piracttruca . A 
villa _consta de umas 150 casas ele te lha e palha; a sua eg t·eja 
rnCtJtr tz amda qu~ pequena, é ele boa constl'llcção e tem duas 
capellas ; teu~ ma1s a ca01a da Garoara e um· cemi le t•io com ca
pella. AgeoCla do corre1o . .-Uost pt•i m. é dada em duas eschs. 
publ s., creaclas pelas Leis· Provs. n s. <H ele 20 ele ag·osto ele 1836 
e 692 de 3 de agosto ele 1870. Sobre as suas divisas vide, entl'e 
outr as. as Le1s P1·ovs . n. 387 de 4 de setembro de 1851 · n 548 
de 20 de j Hlho elo 1864; n. 695 de 16 ele agosto de 1870 (art: IV 
§ III); n . 702 do 16 ele agosto ele 1870; n. 1.009 de H de junho 
de 1880. · 

BATALHA . Pov . cl.o El9tado do Parabyba elo Nor te , na com . 
d.a capi~a l , sobre a m~r o-am esq, elo rio Parahyba, a O. da 
c1d~de eles~ nome, quas t defronte elo S·occort·o; tem uma E'g.reja 
da wvocaçao de N. S. da Batalha, mandada cons truir em me- · 
mor1a ele uma v1ctorm a lcançada p2los pernambucanos sobre os 
hclla.ndezes . 

BATALHA. Pov. no Es tado ele PeruambLico, n a fl' eg·. de 
M'uribeca. 

M!~e~ALHA. Pov . do Estado elas Alag0as, n o mun. de Bello 

d 
BATALHA. Log. do Estado do R io ele Janeit·o, no mun. 

a Es trella, a i.Jeira -mar. 

d
' BATALHA . Log. do illsLaclo de Rio de· Ja.neiro, n a .E: de F. 
e Imb ti b:J. a Campos . 
BATALHA:.. Pov. do Estado d(S.Paulo, no• mun. di! Lençóes . 
B -1\.TALH\.'\.. Morro do Es·tado elo Rio ele J a neiro, no mun. 

da Cidade de Cantagallo . 
:BATALHA. Ilha elo Estado da Bah ia, no rio S . Francisco 

prox ima das ilhas clenom<in:J.d'as Cáboré e Porto Alegre e·a:bain 
da foz do rio Grande•. 

B'>Kll'A':_LHA. R~ach? cl:o Estado ela Bahia, banha; o mun: de 
Santa R1 La cl:o R10 Pr to e clesàgua n aJ ma·rgem esq . elo rio 
eles te no1ne (In f. l o c.) . 

BATALHA. Rio do Estado de S . Paulo, clesagu:a na ma:rgem 
esq. elo rw '1'1eté eolre• o porto ele Lençóes e· o salto· de Av·a 
nhanda v a, proximo de dons cor regos clenom i nados· Pal mi:ta l·. 
1'em uns •15m ele largura . 
PBATALHA. Arroio do Estado elo R . G. elo S11l, no mun,, de 

u·atiny (lnf. lo c.) . 

J 
BATALHA. Rio elo Elst~do" ele Miinas Ge t·aes, afl:'. elo rio. 

acaré, q tre o é el0 Gratn:!!le. 
BATALHA. Ribdirão do E~ ta·do de G!oyaz, atf: cl'a ma:rge·m 

esq . elo rio S . . Marcos, tl~·itb. do Pt~t·an·alhyba'. Ntra.vessa a 
es&rada que de Catalão nesse Estado vae a Paracatú. 

BATALHÃO.: Pov. d-o Estado clCol •PaTal»yb""'do N'o1•te, . 1110 
mun. ele S. Joao do Carir.)é, a 60 J;;ils . desta v il~a · ,e0m lllllil•a 
esc~. pu))l. de .in.st: .p,•·tm. , c·reada .pelá. L el Prov. ~. 4"/:õde 2\J. 
d'e'J ~l'lio d'e i812·; e um ju·Jgado de p>tz, creaclo pela de. n •: 496 de . 
13 ele ou~ubro de 1873. ,Fot e,Ievada a vi !la pela Le1 PJ,"o v. 
~- 829.de 6 cl!e,omtu.b\·o ,_de <it~8&~ F10•i C·t·eruda com. J!l i!H' Ac-bo 1de i4J!de 
JWnlh!0 d'e i890'J e ' c•l>a~ssrJic:a~d'a · lll:e .F'"etnt t• a>ncia pe~ll>' !ID!!c . n. -531 d·e-
28 J cl:o mesmo , me~· I!J. : aml'ío .. EJ' l0ga~· ele..,adb p:o<s• fi·C'a muma• 
chapada ela serra - B!)t.<b'0l'~IJ:!M. 0Lima: rn·U:ita • aJmil'n0'. Fiea á• 
margem dir•. cl0 Tap,e11oá, . .nove : leg<11as .a· N . . o, . de 81 . Joã'o.:.cl'1> 
qãr iry e 26 a O. ele Campina Gvan~ll' , ,n a pri_nc1p,a l estt·a da ql}e 
ltg\\ o centro do Es tado ao sett ltttora l. Possue uma eg;rej lJ. 
Prióficip~wela • em gt>anél!eà" p,ru pett•çõ'es., e u'm3.' cnp'el ~~~~~ F ic'a:' t\. 
v.ista dai villa ' a'· serra· cl i> Ptéo·. Gri&ção de 'gad6'· e· cu-!t tu•a de 
algodão , 

BA'il'ALHiÃO. Ponta na ilha de Santo Amaro e Estado· de 
S. Paulo, na entrada da•• bahia de Santos, entre a ponta dw 
Monduba e a Ra•sa . 

BATALH Ã:O. Rio do Estado do Parahyba elo Norte, no 
m un. de sett nome. 

BAT.ALHÃO. Cor rego du Estado de Minas Geraes afl'. do· 
ribei1·ão João Gomes. Serve de div-isa á •·Íreg. ele S. João 
Baptista da Terra Branca . 

BATALHEIRA. Log. do Estado ele S . Paulo, no mun . do 
E. Santo ela Bàa Vista (A prov. ele S. Paulo. 1888. p. 367). 

B ATATA . Espigão da serra do Ma1· , no mun. de Ubatuba 
do Estado S. Paulo. 

B ATATA. Ilha no alto Jalapú, alf. do Atumá. E' habitadã. 
pelos índios Maués. 

BATATA. Rio elo Estado elo Pará, aff. da margem clit; . do · 
Trombetas. Fica a 16 milhas do lago elo seu nome . 

BA'li'ATA. R iacho elo Estado da Bah ia, banha a pov. ele 
S. Roque e clesagua no rio Paraguassú, per to da foz . 

BATATA. Ribeiro do Estado do Rio ele Janeiro, aiT. do rio 
Macacú pela margem esq. G rio Macac(t só começa a ser 
oavegavel po t· meio ele canoas depois que se lhe ju nta este 
ribeiro . 

BATATA. Corl'ego do Estado ele Minas Geraes, nasce na 
ser,·a do seu nome, banha a parocbia de Santo Antonio de 
Camapuan- e desagua no rio Muriahé, na fazenda da Ca 
choeira. 

BATATA. Cachoeir a no alto Jatapú, entre as cachoeiras : 
denominadas Passar.inho e Udidy. 

BAT.i\'TAES-. Cidade e umn . do Estado de S. Pau lo, n a 
com . do se11 nome, na bacia do rio Sapucahy, a NNO ela Capital, 
pihtorescamente assentada em d11as collin a.~, separadas p·ot· um 
corrego; a 472 kils. ela capiual, 66 de Cajurú, \!2 de S. S.imã0•, 
46 elo Ribeirão Preto, 72 elo Carmo ela l~ranca e 52 ela cidade 
da Franca, ligada a esta ultima cidade por uma estrada, O 
mun . é servido pela E. ele F . Mogyana, qtle o a travessa entre os 
rios Pardo e Sapucahy, tendo em seu terri'to rio duas estaç0es, 
uma elas quaes a clo11s kils• da ci dade a outra em -Olhos d'Agua 
e p.or· diversas estradas que se d1rigem aos muns. visinhos; !lll ém 
da grande estrada de rodagem que se dirige a Minas Ger aes . 
Sol.Jre sua fundação consta o seguinte: Por Alvar á de 25 de 
fevereit·O de 18i5' o P.t•lncipe Regente, depois D.' João V·I, a'Cce
dendo á repres ~ nt!l.ção d'os moratlores elo ser·tão ele Batataes< 
resolveu que fosse. m·eaelru nesse logat· wma f reg.; em vista do 
que os morado res edificara m a !li uma capella com a in vm!açã.o. 
do Senhor Bom Jes us ela Çanna Verde, a qual serviu_-por a lgum. 
·tempo ele ma.trt z, r es tando della atncl,t algun:s ves·trgros·, e sendo 
o seu local a té h oje conhecido por Arm-ial _Velho . Em 1820 , 
sendo vigari0 o fiuaào padr'a Bento José Peret.ra , aiVentou~se a. 
idéa da transferencia da séde da freg., pela. i mopropl'i'e'Cl!alàe . de 
terreno; essa idéa tomou incremento, representando o vig.a.r·io, 
unido a: pessoas impot·tantes do Jogar , ao bispo ~~oeesano D . . 
Matbeus de Abreu Pereu~a , pll:ra que •fizesse etfecb'!Va a mudança.. 
para a ma r o-em elo ribeirão elas .1rr/ll"as. Manoel Barnardes e o 
a l feres Ant~niot José Dia:s , h omens poiilero_:~os elo legar, logo•que 
tiveram sciencia da r eferida representaçao, pl>amo.ver am uma 
outra em sentido conh·arlo , fazendo-a assignar por mai:s de 
cem pessoas; e a; llegando qae já ha:viam despendicl.o bastante· 
com a co nstrucção da capella e com.a 1mage-m do Seobov Bom~ 
Jesus, que. com grande clifficuldade, haviam mandado Yir àe 
M·ina'S Geraes . Esta re·presentalção foi man•dad!ll pelo· bisP'o. a:o 
par·ocho para informar, a· 25r d'e ja:n•eiro de 1·821. Sendo. favo
r a'Veil a resposta do' pa'roe'ho, effecbu0tt-se'a 'mQtd'a•nça, em ":'rln.t~e 
da Pr'ovisãõ de" .25· cl:e · setemlbi<o' daque lle a:nn'o. O 01dada o 
Gel'ID'a'IlO knlton<ie.,l.Yfol·'e~ra • e'- sua esr>osa Anna J;wiza fora-m os· 
que· cl!eat·rum o terreb.e -pat'>'- 'ai ' Sécl'e· da ·rrovw<f.i·e,; ., q;uee[ói ·e}e·va~à 
a vtJ.là J!'ala •].;ei Pl.·0v\ n:: 7 ctre-111-<d'e' rn l!.l'?O'"d'é 183~ e !"'.categor!;;;t· 
de e1d'a€le pela wt·t<, Il §nV· Iil:a dd'•ll. 2@ d:é:8'.'de abrü tle t87o. 
E' com. cl'e' p,rrim·llit·a ·en tt•: creardm pelw Le~ Pt·ov . n•. 37' de' 20 
dll" at>'ril •de 18'75' e C'l'à'!lsiifi!c~daJ pM0· :E>M:. n·; !)lj'I.S' d'à• 15 de"ma;i·o• 
do-mesro& anl]lo. O m:nn•l , a~ré'm dái paroc·b;i·a <fá· cídàd:e, com-pr·e., 
hencle ."lll~is as de Sant'ATllllaJ; c:Las 01b:0Sl d' Agtn•a, s, J·O'sl'l<' d~ 
Morro, A:gude e .N. S: .. da :Bieda.de ele• Matto G.ross0·e as · ca;p:ellas:. 
de S . J osé dõ Cbagéo e Ili:J.a Granel~. Cultura. de · a.~go·dão, ,ca.nna.. 
e cel'eaes·. Criaçã'o·de· ga:do . 1\f.bmm:l'am no m~rr:, Ja no~lei,to dos 
rios•,· j á: no 's\lío da'S·· arontxn•lias', jâ rla: · su]:iet>'l1ere do s·olo, ellcel'
lentês ·ped ras· d"- ·co·rtatrcrcção•de q:tte'se'"ha: uotrtisrud'o"a: cotrrpall'liià · 
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Mogyana para pontes e pontilhões no mun. São tambem abutl
dantes o granito cinzento e roseo, o porphyro preto e esverdeado, 
a pederneira (silex prismatico), grés silicoso, gres a1·gilloso, · 
pedras sch istosas, etc. Nos Lerr enos tm·l'oso3 (hrejos .e lag0as ) 
ha excellenles argi llas para telha, tijo los e louça orclinaria; nos 
·terranos ele alluvião moderna ex istem diamantes, crystaes, 
turmalina, etc. 'l'em eschs. pLlbls. ele inst. prim. Agencia do 
correio. A cidade es tá bem situada , tendo alg uns bons edirtcios, 
PL'incipalmen te no largo ela Matriz. Toclo o mun. cl'eve t er uns 
6 a 7.000 habs., achando-se nelle bem desenvolvida a cul tut·a 
do café. Enteegam-se tambem os seus ha:bs . á criação ele gado. 

BATATAES. Estação da E. de F . Mogyana, na linha do 
Ribeirão Pre·to ao Jaguara, dista n\e 466,5 kils. de S. Paulo, 
362 ele Campinas e 49 do Ribe il'ão Preto; a 89-J:m ele altura sobre 
oniveldomar . 

BATATAES. Serra do Estado ele Goyaz, entre Pilar e Ou.ro 
Fino. 

BA.TATAES . R io do Estado 'de S. Paulo, l'ega o mun . elo 
seu nome e dssagtta no rio Sapuca hy. «O ribeirão dos Batatàes 
nasce na fazenda do mesm~ nome, coree de S. a N., é en
grossado lB los ribeirões elo· Pl'ata, SaHaclot• · e S Jo sé, e lança-se 
no rio Sapucahy co:n um c uno de 3J,6 kils . , 

BATATAL. Pov. do Estado elo E. Santo, no mun . de 
Anchieta; com uma esch. publ. de iL1sL pl'im. 

BATATAL. Log. do Estado elo Rio de Janeiro, na barra elv . 
ribeirão das At·eas com o Parahyba, a travessado pelo ramal. 
fel'l'eo de Cantagallo, que tem uma extensão ele 2.400 metros 
descle e>sa localidade a té o porto Pedro Col'l'êa, onde ex idte a 
estação denominada da Passagem . Ahi fica a estação do Batatá,l 
no kil. 58,619, entt·e as esb.ções ele Larangeiras e Passagem. 
Agencia do col'L'eio, O nome cl'essa estação foi substituído pelo 
ele Guapimi•"im. 

BAT!A.TAL. Bairro do Estado ele S. Paulo, no mun. de 
Xiririca; com uma esch. publ. ele inst . prim. 

BATATAL . ·Log. elo Estado ele Minas Geraes, perto da ci
dade de Pitanguy, com importantissimas·minas auriferas . 

BATATAL. (S. João do). Log. ·do Estado de Minae Geraes, 
no muri . de Carangola; com uma esch. publ. de inst. prim. 

BATATAL. Pov. do Estado de Minas Get•aes, no mun. de 
Inhauma, ant. Santo Antonio do Monte. 

BATA'I'AL, Serra do :Estaclo elo E. Santo, entre os rios Be
nevente e Jucú. Dá origem ao rio elo seu nome. 

BAT.ATAL . Morro do Estado de S. Paulo no mutl. da 
Conceição dos Guarulhos, ' 

BATATAL. Morro no mun. de Guaratuba e Esta do do . 
Pa,aná. 

BATATAL . Serra do Estado ele Minas Geraes, no mun. do 
Carangola (Inf. loc . ). 

BATATAL . Rio elo Estado dó E. Santo: nasce na serra do 
seu nome é deeagua na margem es<t. do Benevente, entre · a. 
fo~· elos rios Iriritiba e Caco de Pote ou Quahnga. 

BATATAL. Ribeirão aff. : do l'io Pt·eto, que ·o é do Parahy
buna e este elo Para·hyba do Sul. 

BATATAL. Rio do Estado do Rio ele Janeiro, banha o mun. 
do 'Carmo e clésagL\a no rio Paquequer! Tem uma bella cascaLa 
denominada- Capitão Soará>. 

BATÂTAL. ' Rio do Estado do Rio de Janeiro;. nasce d'e uma 
elas vertentes da serra •rres Orelhas, percorra uma vasta 11egião e 
desagua no mar. E' notaveJ por uma grande cachoeira que 
forma. Banha o mun. de Man&'aratib<j. e alraves~a a estr_ada 
que d'ess:t villa vae a Angra aos Reis . O coronel Dr. Fred . 
Carneiro de Campos . em seus Apontamentos estatisticJs (1842), 
assim de~c.reve es,se rio; "O B<j.tatal nasc~ na .sel't'a das Tres 
Orelhas e desagua !J.O mar, na en~eada da Ingahyha, unido com 
o rio do Patrimomo ou Ingahyba; l'ecebe pela margem dir . u 
Monteiro, Mórto, Bagre3 e Fogaças10. Do mun. de Mangarattba 
nos informam receber esse rio. o Cam'orim e o Santo Antonio • . 

BATATAL. Rio do Estado do Rio ·de Janeiro, banha o 
mun. ele Sant'Anna•do·Macacú e desagua no rio des te nome. 
BATA~AL. Rio do Es'tado de s·. Paulo, aff. ela margem esd. do Rtbet r a de Iguape. Tem de largura cinco e meia braças 

e e extensão 12 leguns, E' navegayel sete leguas (Dr. Carlos 

Rath.) O Sr. Azev edo · i\1;u·ques menciona-o como a:lf. 
da margem dir . elo RibeL<'a. Em uma inf. qne recebemos d:e 
Xiririca' é es·se rio m ancionado como aff. da dir. elo R ibeira. 

BAT.A:TAL. H.ibeil'ão air. da mat·gem esq. elo rio IBuas8Ú, 
trib. do Pat·ani, entre os ribeit·õ s da Ban·a Grande e ela Escada. 

BATATAL. C.:on·ego do Estado de Minas Geraes, at1'. do 
l'ÍO d'Agt~a Limpa, qtte o é do lLatiaia e este do P.iranga. Banha 
o Le l'ritorio da freg. ele Otll'O B:ran·co (Inf . loc.). 

BATATAL. Ribeil'ã0 elo Estado de Minás Geraes; nasce na 
sen·a de S. João e desagua no t•ib'ei rão ela Capivat•a, aff'. elo 
rio P om ba. · · 

BATATAL DE BA.IXO. Rio do Esl l1do do Rio de Janeiro, 
no mun. ele Sant' Ann<t de Macac(t; nasce a O. da serra de 
Sa nt' Anna e deaagua na mat·gem esq. elo Macacú acima da foz, 
do Jacuiba. 

BATATAL DE CIMA. Ri'o el o· Estado do Rio ele Janeiro, 
nasce a O. ela serra de SanL'Anna e desagua na mat·gem esq . 
do Macac(L. Rega o m u n. de San t' Anna de Macacú . 

BATA'FA1iL Pov. do Estado da Bahia, no mun. de Nazareth; 
com U:m a esch . de inst . pl'im, 

BATATAN. Igarapé elo Estaclo elo Mal'anhão, na , iLha de 
S. L :üz ;,desag11a no rio Bacang·ajuato de sua foz. 

BATATAN. Pequeno rio do Estado de Pernambuco; banha 
a com. do Lill!oe it·o e desagua no Capiua l'ibe. 

BATATAN. Rio do Estado ela Bahia; banhá o mun . de 
Maragogi•pé e clesagua no Paraguassú . E' navegavel por barcos 
e lanchas aMo l agar denominado Olho ele Vidro. . · 

BATATAQUI. Pa.raná-mit·im do EsLado elo Amazonas; 
desagua n11. margem diL·. do rio Purús (Dr. S. Coutinho). 

BATATAS. Pov. elo Estado de Pernambuco, no mun. ele 
S. José elo Egypto . 

BATATAS . Morro elo Estado elo R. G. do Sul, ao N. ela 
capella de Santa Cathat·ina, ct·eacla no pa)5so da Esperança pela 
Lei Prov·. n. 953 de 6 de março ele 1875. 

BATATAS. Ilh a do Estado do Maranhão, excellenteme11'te 
si tua da entre a ilha Grande e a das Eguas, com 22 k'ils. de 
circumferencia. E' pouco habi·tada; encontrando-se nella bailas 
carnahubeiras e tucumzeiros. Das fibras dest a ultima fazem os 
naturaes um fio como o linho, algum tanto aspero, porém lus 
troso como a seda, bas tánte rij o e por -isso empregado nos 
instrumentos ela pesca. 

BATATAS. Rio do Estado de S.Paulo; a trave~sa o tenito
rio da freg. de Cananéa e desagua no Guarahú pela m1).rgem Glir. 

BATATEIRA. Pov. na freg. do Crato, dista.nte de~ ta cidade 
meia legua e 110 da capital. n,o E s·taelo do Ceará. (Pompeu). 

BATATEIRA. Log. no mun. do Bonito elo Esta~lo de Per
nambuco, sobra. o rio Una. 

BATATEIRA. ILha no rio Balsas, aff. do Parnahyba ; no 
Estado do MaJ·anhão. 

BATATEIRA. Rio do Estado elo Maranhão, aJl'. do rio 
elas Balsas . , 

BATATEIRA. Rio do Estado do Ceará : desce ela serra elo 
Araripe cóm gmnele abunclancia 'ele agua, · rega a cidade do 
Cr·ato e fMma uma das cabeceiras do rio Salgado. E' .engros
sacj.o pelo r~o Miranda (Jagüar). 

BATATEiiRA. Riacho cl:o Estado d 'e Pernambuco. afl. do t•io 
Una. · 

BATAT IDHA:. ;vide Tar·1tman. 
BATÊAS; Log . elo Estado do Paraná, no mun. de Campo 

Largo. A Lei Pro v. n. 78.2 de 13 ele outubt•o de 1884 creou. ai:Ji 
uma esc h. pub 1. · ' ' 

· BATÊ~S .• Pov. do Estado de Minas Geraes, na freg. de ' 
S. Gonçalo do Rio Abaixo e mun. de Santa Barbara; com um:~. 
esch. p.ubl. de·. inst: prim. para o sexo mascu.J.ino, creada pelo 
art. li da Lei. Pro v .. n. 2 .5(i8 de 3 ele ja..neiro ele iSSO. 

BATÊAS. Ribeirão do Estado do Paraná, aff'. da margem 
esq. elo rio Negro·, trib. do Iguassú. 

BATÊAS. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes; nasce da . 
serra da Guarila, banha o mun. do Sacramento e desagua no 
rio Granel('. 

1.975 
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BATÊAS . R ibeirão do Estado de i\Iina; Ge t'M S; bnnh a a 
ft' eg. de , . Gonçalo elo Rio Abaixo e clesagua no rio Santa Ba r 
bat·a . 

B P..TEDOR . V iaelnc to si tna do no Ramal da Fe ira ele San ta 
Anna , ela li: . de 11'. Cen tra l da Ba hia , <1. 2 .6-17111 ela Cacb oeir .t 
r a . E', de co nstrncção m ixta i mede 5:1m,8± ele compl'im e n lo di
vid ido e m tres vã os ele 18"' ,28 cada u m c~m 3m,()± ele la rg ura e 
2()m,59 ele a l tura elo n ivel elo~ t >'i1hos q.o 1'Lu1clo elo Yn l le no vão 
cenLt•a l, ach ,t ndo- se e m tan ge nte e r ampa . A esse vinel nc to 
p recede nm tnnnel com (i5m de compr im ento, s2nclo a boca 
ele entmda a 2.4i:i3m e a ela sahicla a 2.52.3"' com 3m,5Q ele largu
r a em baixo e 4"' O no eixo ela a bobada , t3nclo ele a ltu ra elo ni
vel el os tl'i lh os ao' ext t·ndor so 4m,75 . O r eves t imento , i'l'onlespi 
cio ele entt'acla e s<th icla e sgr getas são ele ab·e na ri a ela l·iio llo 
grosso . (Do H istm·icoda E . de F. Celltml da Bahw, l8 o7- Club 
ele Engenhnria ). 

BATE DOR. R io elo g s tado ele S . Panlo, ba nh a o mnn . elo 
Cr uze ir o e el esagua no Passa Vin te . Atravessa a, est t· a cl a r1ue da 
Cach oeira va i á sel'r a ela lllant ique ira . 

BATEDOR . Col'L'ego elo E s tado de Goyaz, ba nh n. o m un . ele 
Santa Lnz i<1. e desagua na margem di r. elo ri o Ye1•mel ho (fnl'. 
loc. ) Do mesm o mun . nos faze m menção de 11111 ou tt·o carr ego 
Batedol', a fl'. da ma Pgem di!· . elo ri o S. Bat'l l!olomeu . 

BATE EI RO. R io e serra do l!:staclo ele i\li n:ts Geraes. na 
fl'eg . elo Paran na e m u n . cl<t Co nceição (fn f. loc .). · 

BATEEIROS . Ribeü.'io do E starlo elé i\f inas Gera.es , clesagua 
no rio Sem P a ixe, que é lrib. elo r io elo P eixe ela Saude e es te 
do Does . 

BATE I S. Ri o eloEsLacloclaBahi a , ba nha om rm . ela Barr a 
do H.io ele Conlas e clesagua no ri o deste nome (I n f. loc . ) . 

BATEL , Pov . elo Estado elo Paran ~. , no mun . cln capital , 
na estrada ela Gr aciosa, qne co mmuni ca -a com o Campo Co m
prido . Tem uma esc lt . ele in st. pri m . , cr·eath pela L 3i Pro v. 
11 . UG ele 3 l ele outrtbr·o ele 1883 . 

I 
BATEL. Bom a 11cora clouro na loz el o rio Cu rnrip3; no E s tad;; 

e as Alagôas. 
B AT ENTE DE P E DRA . Log . no mr1n . do Ingá, elo Estado 

elo P a t·al ty ba do Nor te . 

BATENTE S . P ov. elo E stado da Bahia , á marge m esq . elo 
ri oS . Fra nc isco, ac ima el a loz elo L'io P a rám il'im . Ha lfelcl d iz 
q ne ella SJ denomi na tambem P eripe1·i. 

BATE-PÉ. L og. no mun. ele Cut• nr ttpú, no Estado do Ma 
ranhão . 

BATERÚ. R iacho elo E stado el o A mazo nas i desagna na 
ma rgem esr[. 011 sep tentt·ion'll elo rio Neg r o, e n t t·e os r ios Ma
bunl.Ji e Di mit i (Baena) . 

BATICUBA . Serra elo E sLaclt) ele P el'lla m b ttc ), enlre as 
fregs . elo A ltinho e Beze r r os (C. H onorato . Dicc., p. -172). 

BATIDO. Ba il'l'O elo mun. ela L agoinlta , no Estado ele Sã o 
P aulo . 

BATINGA. P ov . elo Estado elo E . Sa n t~ , na f r eg . ele S.'io 
J osé elo Qu ' i macio . 

BATING A . P eqaeno rio elo E ilaclo ela:; Alagoas , afl'. da ma r
!l'dm esc1. ele l' io S . F t·a nc isco . 

BATI NGAS. Sen ·a elo Estado de Pe r nambuco ; é 11 111 elos 
galh os ela set•ra cl:1. P l'ata , s ituada no mu n . el o Bom Conselho 
(In f. loc.). 

. BATINGAS . R iacho el o Estad o ele P et·nambuco. banh a o 
mun. lo l:lom <..:o:1selho e clesag tta n o Gen ipapo, afl'. ilo Tt•a ipü , 

BATO QUE . M?_t•t•o elo Estado elo C? a r á , e tl'L l·e Acln ir az e 
Casca ,·el (Let u. Go l ele 19 ele se temb1·o ele 1S54, a r t. I ) . 

B.Á.T OQUE. R ibeira n o tet·mo de Canin clci , el o Estado elo 
Cea rá . Nasce nn s l'l'a de Baturité e vae e ngr ossa t· o ri o Canindé_ 

BATOQU E . Rio enLre Aqu it·az e Cascavel , c uj a ba r1·a faz 
Por to pa1• a bar caças i no Es tado do Cear á (Po mpéo). 

B ATOQUE. Ribeil'i'io elo Estado el o Ceará , ba nh a o mun. 
ele Santa Quiteria . 

BATOQUE. Riacho do Es·ta clo elas Alugôas, r ega a com . ele 
P aulo Allonso e desag ua n o ri o S. Fra ncisco . E' a tt·aves
sadopela ]~ .. ele F. de Paulo AJI'onso . '!' em u ma pon te ele 10m 
de ex tensão . 

Dl CC . GROGJl , 30 

BAT OVY. Log. el o Estado ele San ta Catha rin a . na fr eo-. de 
N . S . ela G loria elo Sa by. · 0 

BATOV Y. Se t• t•a do Estado elo R . G. d o Sul. E ' urna r a 
mifi ca~: ão da Se r ra G r a l. 

BATJ VY. Arroio elo Esta çlo elo R . G. el o Sul , t ri b. elo 
Vacca.ca hy. 

BATOV Y . R io el o Estado tle i'llalLo Gt•osso; n asce n os con 
tra fot· tes septenlrionaes ela serra Azu l; seg r1e, bas ~an te s inu oso 
na di r ecçiio m~ i s geral de S. a N . e cbsagtla na m arge m clit< 
el o R olllll'O que. com o Coli;; eo e o Cnruene, constitue o rio 
Xing ú. 'l' em di1•ersos sa l tos e n tre os qm1.es os de no min ados : 
PL'ime ir o, dn Com pael t·e , elo Dinbo e cl<1. Aleg ri a . Ka f óz tem 
cet•ca ele 65"1 de la rgm·a c clesagua junto a uma lagôa cober la de 
pla nl.tts aquat icas. E' ha biLa Lo p !los Cnten áus e Bacttb irys ; 
es te> o cle nomi.n:tm T a mitatoala . I<'oi explorado em mai s ele 
443 k ils. por Cla nss e Von cle n Steine n ele 25 ele .J ulboa30 ele 
;tg-os to de 1884, clc ;de i 3o 51' n 5-to 2 1' 22 '' . O. el e G ree nwicb, até 
pouco me nos el e 1[''55' . 

BATUBA. Pon ta na co ta tlo E~Lacl o ele Sa nta Cat harina , 
cerca de 23 milh as ao S . da ponta Pinhe ira (i\loucbez ). 

BATUBA. Igarapé elo Estado do i\la ranbão, no mnn. ele At•a r y. 

BATUNS . l nd ios es Labeleciclos no a ldeiamento dn Irnma
cu lada Co r. ce içiio elo Rio Doce i no E s tado ele Minas Ger aes . 

B ATUQUE . Ilha no rio l\Ia cleira , afl'. elo Amazonas, en tr e o 
rio elas Araras e a i l h<1. ela9 F lechas ( Diario Asti'Onomico, 1781) . 

BATUQUE . ll ha elo Es: aelo elo Rio el e Jane ir o. no li tto r a l 
elo mun. ele i\iltngamt iba, prox im a elas i lhas de nominada s 
J ardim e I tacur 1 t ss ~, com 35m ele a ltura . 

B AT U QUEIRA. Car rego tlo Estado de Goyaz, banha o mun. 
ele Sa nta Luzia e desag1m na ma r g·em dir . elo rio Vermelho . 
(Inf. loc .) . 

BATURITÉ. Cidade e mun . do E s tado elo Cear C1, sécle ela. 
com . elo setL n ome, n a vertente lTI . ela se l'L' a ele Ba tlH' iLé; nas 
margens elos l'ibeh·os Ar a cnnaba ou A raçoia ba e P ntii't, que 
co nfl uem l ogo á sah icla el a cidade; nos 4.0 i 9' ele Lat., S. e 3Q014' 
ele Lo ng. Occ ., e a QO kils . SSO . ela cidade d a F orta l eza por 
uma boa estra da , cujo le i to é um terre no a renoso é em muitos 
pon tos cobe r to de pedreg ulho r oliço. «A cicla cle , escr eYem-nos elo 
E s tado, es tá asse n te n a chapa da de uma emin encia de ta lvez 
uns aom ele altum sobre o va lle, com decli ve pa r a todos os lados, 
sendo o ele E . o maio t·, por onde ella se estende entre os rios 
Aracaua ba e P u tiü , o primei ro ao N. e o segnnclo ao S . que 
to rnando -a em Cltrva , f<lzem barra a E ., da ndo á cidade a fórma 
ele u ma il ha, sepa r ncla pot· um a boa p onte no Put iú de uma 
pov. a E., o nde é a es tação da E. ele F . , E ' um el os m uns . 
m~ is frescos e procluctor es do E stado . Cu!Livam-se nelle o ca fé, 
a ln-oclão, canua ele assucar, m a ndioca e ' 'a ri os legumes. Seus 
h a"bs . em pL"ega m- se tambem n a criação de gado. Os r a mos 
pri nc ipa~ s ell1- ag ricultura são ca re, canna e a lgodão, sen do o 
pri mea·o e o ul 1,1mo expor tados par~ a captt~l e par a o estr a n
ge iro . ]!],l't L"e as es t L"aelas que a l 1ga m a ehve rsos po ntos do 
]!]staclo, notam-s2 a ele Batur ité a l c6 e a ele Batmite a Paca
tnba . Sua egreja ma lL' iY. , que e u m templo g ra nde e ele so licla 
c:)nstr ucção, tem a i n ,·ocação ele N. S . ela Pal ma e depende da 
diocese elo Ceará . A pov . !'oi , em pr incipio, um a lcleiamen to de 
inclios Ge nipa p se Can inclés, so_b a cle n o minaçã~ ele Monte M~1· 
o Novo de N . 1:!. dct Pr.blm!1. li'o1 cr~ ada paroch1a pela Pr0v w w 
ele 19 ele j unho ele 1762 e elevada ~- ca tego l'ia d~ villa e m 
H ele ab ri I ele 176-! em vir tude de or dem elo govern ador gera l 
ela capitan ia de Pet·nam lmco, ele 6 de agosto de 1763. In a ugurada 
e m ·14 ele julh o de 176!. 'l.'eve o titulo ele cidade co m o n ome de 
Balmité ·pe la Le i Prov. n. 8-l-! el e 9. ele agost o ele 1~5' . E ' com . 
ele ter ce it•a en i. l' ., Cl'eada pel n Le1 P r o v. n. 22o ele ~ ele Ja 
neiro de 184 l e c lass ilicaeht pelos Decs . n. 687 ele 26 el e .J ulho ele 
1850, - 195 cl~ 1L ele j a neiro de 1873 e u . _560 ele 10 el e ,JLlih o de 
1890 . Compr ehende o te r mo ele 13aturite. A pop. , ,d? mun ., em 
1872, er a el e 27.132 hal>s . E xistem nove capell as Jtlw es na pa
r och ia , e são as segu in tes : N. S do R osari o, Santa Luzi a, na 
sétle ela pa t•och ia; N . S. ela Conce ição, n a pov. el a Canôai ~ - S . 
ela Conceição , m~ pov . el e Ita ns; S. Feltx , no logar den o n~lllaelo 
P a lma tori a i S . José, ern B:tnaneirasi N. S . da Co nce tçao, n a 
P indoba: N . S . ela Conceição na Baixa Gran de; e a ele S . 
Fra nciséo elas Chagas no Coi té. O mu n . , a lém ela llarochia ela 
ciclaele, co mprehe ncle m ais a de S . FL"ancisco el e P aul a de Coi té, 
e 0s po vs . P er nambueptinho , Con ce ição, i\Iulungú, Lameirão, 
P rttiú, Ca noa , Ita ns, Tronco, Cttio Prado, e a lg uns outr os 
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Além elas estradas aCJma citadas, noLam-s~ mais a ela Canôa, 
na ext~nsão de qualro kils.; a ela cidade a P i ndoba, sohre a 
serra com· 20 ki ls. ele e~ tensão, di v rsos córtes, sendo um ele 
cinco' metros, e uma gt·ancle ponte de maclei t'a; a da cidade a 
Uonceição com 10 kils.; a elo Candeia com seis ktls.; a cl:l ct
cbde a Sant'Anna sobre a serra, ·com cinco kils . pela lacle~t·a 
Roncaclei ra; a ela Raposa com seis kils.; a elo Christus, s?bre 
a ser ra, com seis kils . ; a elo Uruc(t, sobre a seLTa, eom cmco 
kils. : a ele Santa Clara, sobre a serra, com se1s ktls . ; a ela 
Conceição a P endencia com cinco kils . ; a da Penclen~ i a a 
Agua Verde, com cl irecção a Maraoguap2, mt extensao ele 
20 kils , E' l igada á capita l, a Pscatuba e a Marangttap~ 
pela E. ele F. ele BaturHé_. 'l'em diversas eechs. publa . ele 
inst. prim . Sobr e suas cl tv1sas v1cle: Le1 Pt·ov . o . 270 de 
10 de clezem bro de 1.842 ; n. 484 ele 4 de agosto el e '1 849; 
rtrt IV ela ele n. 1.169 ele 17 de agosto ele 1865; arl. I da de 
;1 i 873 de 25 ele outubro de 1879 e n . 2 .158 ele 14 de agosto ele 
1S89.e Dec. n. 16 de 31 ele março de ·1892. Agencia elo Cor
r eio, creacla em 1878. 'rem a casa ela es tação ela E .. !e F . no 
Pul'iú. urna pon·te sobre o ri0 deste nom e, um cemtter to com 
cap !la, cadeia, bom mercado publico, casa ela camara e ·Lres 
eg-rejas: a matriz, a captlla de SDnta Luz ta e a elo R osar10. «Ba
twtité: ciclncle a '15 leguas ela capital pela E. ele F. de se 1 nome . 
Antiga aldeia. m evacla a villa em1763 com a denominação ele 
Jvfonte J11ór o Novo d'America, nome de uma vill a do Alem
t.ejo em Portu<ral manteve o nome inclig. pela Lei Pro v. n. 
226 de 9 deja<feir~ ele 1841, que a. elevou a com . , e por outra 
de n . 844 ele 9 de agosto de 1857, que lhe deu a categor ia de ci
dade. - Ety: - nars~ga ~llu st re , el e bu Ntira natseg-a e .etd 
sttperlativo no senttclo ;ncorporeo, correspondenclo na lLn
g11a,.em fi.,.m·ada a valente n aelaclot·. ( J . ele Alencat·, Io·ac. 
ci t. ~ p. 1S2). Cet·to aço, connptela _ele e1Jo por ven lur.a e i ta .. 
reté aço, (Martius ctt., p. 492 ). Nao m~ pa~·ece acceltavel a 
prime ira por ser simplesmente uma combm açao engenhosa para 
realce de um poem.a de imagi11ação, pois não é rri vel que 
0 indio intelligen·t3 em denon'l inar as causas, desse a uma 
sen ·a o ~orne de nadador ; a segunda porque, não conhecendo o 
índio o ferro com maioria ele r::~zão não dever a. conhecer o aço, 
cme já é ut~a transformação m· t is~ i ea deste J?leta l A ~er
dadeira me parece corrnptela de tbt ·tena, tlra al ta, 1s·to 
é serra e eté em mu ito, por exce ll encia, verdadeira . 
De iba /i,·a ·eté se fez Baturi té, serra verdadeira ou por ex
cellencia. Em tupi é frequente a quécla elo i in icial e a mu
dança em a ; assim como as co1rtracções ( Voce1b. Indi,c;. 
em ttso na prov. do Ceará, por Paul.ino Nog~e ira ). O Sr., João 
Brigirlo, no seu Resumo Chronologwo ela Hts t . elo Ceanl , d1z 
que Baturité foi e1·eada villa em 8 de maio ele 1758 e i nau
"Uracla n 14 ele outubro ele 1764, tendo sido primi tiva
~ente aldeia elos P a iacüs. Em uma apreciação que sobre 
esse Res. Chronol. fez o Sr. Perdigão ele Oliveira ( R ev. 
Trim . do Inst. elo Ceará,. Anno II, 1o trim . ele 1888 . '!.' . II ) 
lê- se: «Em primeiro lagar a vi !la fo i. i n augurad::~ aos _14 de 
<tbr il de 1764 ; depois, Ba·turi té fo t a ant,tga m 1ss~o ~e 
N . S. da Palma, e não :1 aldeia de P<11acus, clenonu naçao 
que se refere ou perLnce a um outro Monte-m?r - novo, o 
.actual Monte- mór, dist. ele paz de. AqUJraz . I·h s tor 1emos: 
A an liga missão ele Paiacüs, que a princ ipio f9i adminis
·tracla por seculares e depois por paclt·es ela extlacta Com
panhia ele Jesus, fo i por Ordem Rég ia elevada a vigar aria 
com o nome de 111onte-mór o novo cl' America . Annos depoi s, 
fora m os índios desse logar transfer idos para a v il!~ ele 
Por to Ale~>re, no R. G. do Norte, ficando ass1m extmcta 
e despovoada a dita freg . Dnrant~ essa extinsção fo i .a 
missão de N . S . ela Pal ma ( Batul'!té) el':vacla a categor~a 
de vi lia, recebendo tambem a clenom1naçao de 111onte-nw,· 
0 novo d'tlmerica; e, sen do postenorme nte acjuell es 1nclws 
restituídos por or dem do govemadot· de Perllambt!CO, Conde 
ele Vi lla Flôr . á missão ele Paiacús, ficou esta cbamando -se 
}.lonte- mór o ·velho, em contraposição a Baturi té, ou Monte
mór 0 novo. A missão de Paiacús ficava dentr o ela f1·eg·. elo 
Aquiraz, par:1 a parte do S . . e ~ra habi tac~a ele indio,s ela 
lingua travada chamados Pa1acus. A ll1lSSao ele N . S . da 
Palma ( Monte- mór o novo, actual Ba ttirité) fazia par te 
t a mbem ela f reg. ele Aq uiraz, ao lado elo poente. e era ha
bi tada de iudios da liug ua travada, chamados Genq>apos e 
Caninclés . , 1'heberge, no seu E sbnço Hist . sobre a 1Jrov : do 
Çeao•á, p. 180, d iz: «Em viriucle das mesmas cl ispos tções 
fora m creaclas e e1·ectas em v1lla : a 14 de abr i! de 1764, 
Baturité no pé ela sert•a do mesmo nome, debaixo elo ti
tulo de .Nfontc-mór o novo d' .tlmc,•ica, compondo-se elas td· 

bus ela liugua travada Genipapos . Qtüxelós e Caninclés .. . » 
Pompeu, no seu Dicc . Topo_qr. e· Est., p . 17, d iz errada
meu te que Batu1·Hé foi elevada a cidade pot· Lei P t·ov. 
ele 17 de o11tubro ele -!857 . A. clescripção cless:1 cidade no 
Dicc . de Saint Aclolphe contém enos grav is~i mos . 

BAT URITÉ. Log . elo Estado do Pará, n o nnm. ele lVIacapá . 

BATURIT E . Tri bu que h ab i.tava a sena elo mesmo nome 
e os sertões ao S. della (Tlleberge. Esboço Hist. sob1·e a 
prov. elo Gectl 'CÍ, T. I, p. 6). 

BATUR ITÉ . E. ele F . elo Estado elo Ceará . Tem a segui nte 
extensão em ·trafego : .Linha yerat 169'',136; Ramal ela Al(an
clerJa 2k,900; R n??Wl de JlÚbl'e~ngtGapc 28 1<, '1.-HrsTot~wo : S~bre 
o h isLorico dessa est t·acla l ê- se no excellente trabal ho elo E ng. 
Pic::~nço : « A li; . ele F . ele Bat•.n·ité nasce tl ela inicia·tiva par
ticular , que sempre caracterison o povo cearense . Em março ele 
1870, subiu á pt·esitlencia elo Estado uma propos ta para a con
stnwção ele uma linha fe rrea , que ligasse a cidade cl<t Fortaleza 
a i\ [amngu ape, Pacatnba e Batul'i té. Em 25 de j ul ho elo mesmo 
anno, fo1 lavntclo o con tracto com o Estado e a 30 de agosto 
o Govemo Gern l , JJOt' Dec. n. '1.780, concedeu autorisação á 
Companhia para f'u ncc ionu, e <tppt·ovou- lh e os Es tatu·tos . 
Em H ele· ouLubro appa t'"ce n a Res. n . 1.332 ela Assembléa 
Pro v. redigida nos seguintes ter mos : - A1·t. I . b'ica app ,·o
vaelo o contmcto (e i to p elo Gove1"?W P ·rov . em 2 5 ele julh'J 
~tltimo com o senado?" Thonw:; Pompeu ele SotGZcL Brazil, 
co?"Onel Joaq~tim ela Cttnha Freir e, bc1charel Gonçalo lJa2Jtista 
Vici>·a, negociante Henrique Bmchléttl"St e Eng. José Pompett 
<l'Albttque ,·qtte Cavalcante, p cwa a const?"Ucção ele u meL vüb
(er?·ea cle8ta OaJYÍ':cGl eL Baturité.- A1·t. II. Aos em:1]l"e,.arios 
ela vict- fe?"?"CeL, Ot' á, Companhia q~1.e m·gctnisa?"em 1Jcto·a a sue; 
c:mst,·ucção, é c ?nc~diclcb p 9r 1 O annos ~LmcG subvenção ele 
4 :000$ amwaes pm· c:ula legtta ele est?·euleL ele tres mil 
br·aças, de.•1trn ela. pr·imei 1·a secção.- A?"t, I II. QJ emp?·ee-a?·ios 
ou a Companhia terão dii·ei to éL stLbvenção o·e(e1·icleL, comtcLnto 
q~te pcwcG sucL conclusão. se rJtte~rde o p?"CbZO cstiptLlaclo no con
t,·acto: ?"evogcKlas as cltslJosições em cont,·a,•io. A Lei P rov. 
n . 1.421 ele 9 ele setembro de. 1871 s ubslituiu a subvenção co n
cedida pel a g·aran ·tia ele juros ~e 6 °/o ao a 11 no sobre o capital 
ele 800 :000, , des tmacla á ia secçao ela estr ada . Em 4 de no.vem
bro elo mesmo anno foi celebrado com o Governo Pro v. um 
novo contracto, onde Jlcaram es tipuladas a s clausulas r elativas 
á garantia ele j ut·os . O Dec. n. 5.260 ele 19 ele abr il de 1873 
concedeu á Compan hia a ulor isação para elevar seu fundo socinl 
a 2 . 60~:000$ . A Lei n. 2.2.24 ele 26 ele a bri l ele 1873 mrtoriso u 
o Govemo a conceder isenção ele dire i tos ele impor tação sobre 
todo o mater ial necessario á coost rucçiio el a estrada . I nau
g·urou-se o trafego, no p l'imeiro tt-echo construido, ela capital a 
Arronches, em 30 de novembro ele 1873 . Os favores da Lei de 
24 ele setembro ele 1873 foram concedidos á Companhia por 
Dec . n. 5 .606 ele 25 ele a bril de 1874 . A. Companhi::~ Cearense 
co nt ra.ctou os estudos defini ·tivos da estrada, entr e Pacatuba e 
Canôa, com o Eug . J . M. ela Silva Cout inho que, em 19 de 
abr il de 1.875 , apresen tou os planos e o custo pl'Dvavel das 
obras. O Dec . n. 6 .042 ele 27 de novembro de 1875 approvou os 
estudos apresen tados, á excepção, po rém, elo orçamento. A 
em preza não poude levan tar os cap itaes precisos par a continuar 
o novo trecho de l inha. O Governo Ger al attends nclo á.s cala
m ida des ela gr a nde sêcca elo Nort.e, e qL1er eudo dar trabalho ao 
povo que mo rda ~- fome, resgatou a E. de F . el e Baturité pelo 
Dec. n. 6.9Hl; o Dec . n . 6 .9 '18 ele ide j>mhocle -1 878 abria ao 
m inisterio da agricultura um Cl'eclito extraord inar io pa r a o 
pagamen to elo resgate ela E . ele F. ele Ba·turi té : e pelo ele 
n. 6.920, d<t mesma data, autol'iso u a constnlCção do prolonrra
me~to de P~catuba a Canôa . A 3 de junho ele 1878 ba ixa1:am 
as 1nstrucçoes regulamentar es elo ser viço; no d ia '! fo i no
meada a. commissão ele es tudos e co ns·tt·ucção, d it·i .,. ida pelo 
E ng. C. A.Morsing . A 10 elo mesmo mez partiu a~ommisão 
da Côrte, a 2<1 chegou a For taleza e a 29 t iveram começo os 
trabalhos ele campo, na villa de Pacatuba . Em 3 ele se·tembro 
ele 1878, o engenheiro -chefe, a.utori sado pelo P residente ela 
Pro v. tomou conta da par te em t rafego, consLr ui cla pelfl. 
Com pa nhia Cea t• puse: (da For ta leza a Paca·tuba, e r amal ele 
Maraognap3). IJ:m 31 ele dezembro de 1878 termino u-se a liq ui· 
dação da exti ncta Compan hia Cearense ela Via- Ferrea de 
:f1atur iLé, havendo o seguinte l'esultado : 
· Activo ela Companhia .. . .. .. . · · · ··· · · •. 1.232:5SOS508 

I ass ivo . .... . , .. .. ... ...... .... ·· • .. . . . 595:138$019 

~aldo . .... . . .. ... . ... . .. 637: 45!$489 
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para ser distribuido por 3.101 acções.- l~m 14 de junho ele 
1S7~ foi inaugurada a estação elo Guay~tba,, a 6k.SQ0 111 ele Pa
catuba . A 7 de se tembro começou o transito ele mercarlorias 
elo ramal da AI fancl ega . A es têtção elo Acampa, a 33k.3QOm de 
Paca tuba fo i entregue ao trafen-o em 26 ele ou tubro ele 1S79. O 
Minis'terio da Agri cultura. em 

0
Aviso de 2 ele fevereiro el e iSSO, 

ordenou que fosse es tndacio o r a ma l de Canôa a Baturi tê . A 
15 de_ fev er ei ro de i S O chegou o prim eiro trem ele se rvi ço a 
estaçao ele Ganôa, que foi in augurada em 14 ele março do 
mesmo anuo . 'l'res dias depois ele bavet' a es trada at tingiclo 
ao ponto terminal, marcado nas instrucções el e 3 ele .Junho el e 
1S7tl, fora m encetados os estudos elo r amal de Baturité . A 15 
de abril ele i SSO regt·essou a commissão constn1cLora ficando a 
estrada entregue ao Eng. Amari lio ele Vasconcell os, que, por 
Dec . ele junho elo mesmo anno, foi nomeado clirector. O De c . 
n . 7714 de 15 de maio de iSSO approvou o regulame nto para o 
serviço elo trafego, e para o p rolon gamento da linh a . Nos ul
timas _ mezes ele 1S80 encetaram-se no1•os es tudos para a cons
trucçao elo ram~l de BaLuritê. Em principtos elo a nno de18Sl, 
mez ele ~arço, iot o ram al collLractado, por empreita da, pelo 
Eng . A!lreclo Borge~. l~m 2 ele fevereiro ele 1882 inaugurou-se 
a estacao de Bat~wHé. No começo de 1883, foi orcltl naclo pelo 
Governo Géral o estudo do proloPgamento de Baturité ao Qui
xadá., trabalho que já se acha prompLo, mas não approvaclo . 
- TttAÇADO: Na cidade ela F ortal eza tem principio o Ramal da 
Alfandega que , em rampa ele 9 o;o desce até <Í. pra ia e segue 
para.llelamente ao m ar; foi ina ug llraclo a 7 ele setembro de 1879. 
A Lmha, do Centro estende- se el a capital elo E stado á p01' . ele Ca
nôa . Passa por Art·onches e peles povs . ele Me nclobim e Ma raca
n a bú, onde bifurca- se ori gina ndo o Rc1mal ele J f cwanguape qlle, 
em terreno suave, quas1 em tangent• , ch ega á cid ade do mesmo 
nome · De Maracana hú prose.,.ue sen ·indo ao pov Mon .,.uha e á 
cidade clePacatuba , ponto te;mi~al elos trabalhos. da ~xtincia 
Companhia Cearense. Em seguida acompanha a serra ele Paca
Luba, galgando as aguas e contrafortes descidos ela encos·ta. Pouco 
adtaut.e afasta-se ela raiz da serra ; proc1.m1· o rio Malta-Fresca 
e, sub~nclo, transpõe-se para o valle do rio Bahú. ALra vessa 
este no, be~ como o Agua Verde e o Riacb âo ; passa depois 
no Boque~rao , serrtt elo Acara pe, e tende para o lado esq . , 
em. busca da serra elo Frade . Altinge a garganta do Itapahy, 
altitude de 208m, vencendo-a em c6rte de t3m ele a ltura m axima 
~ 200m ele comprimento . Deste ponto, que é formado pel a 
J uncção das serras elo Frade e Acarape, ot•a desce, ora sobe, 
atravessando os riachos Cannafistul a, Caruahuba, Olho cl 'Agua 
Pombas e Oiticica . A S8 kils . ela capita l começa a descer con: 
tinuamente, com 1,8 "/ o até Can ôa . Neste ultimo logar , ao lado 
dir. da Linha do Centro , encontra- se o R amal de JJatm·ité 
que, desenvolvendo-se em ten as pouco acciclentaclas e trans
pondo pequenos cursos d'agua, attinge a se ~1 po nto de pa r ada . 
- CARACTERES DA zoN A. A zona por onde se e~ tende a estrada 
é a ma is importante elo Es tado não só pel a extensão elos ter
r enos agricolas que contém, como pela proximidade em que se 
ach a dó grande mercado e por to ela capital, o uni co q ue en
tretem r elações com as praças esLt•angeiras . . \. sel'l'a de Batu
rité, junto á qual termina actualmen te a estrada, abrange urna 
sup~rficie de 700 kils. qs . , aproximadament~, eleva ndo-se em 
m llitos pontos acima de s oam sobre o n i vel do mar. Bem 
conhecida pela fertilidade das te rras , amentdade do clima e 
abundancü\ cl'agua , esta sel'l' a constitue o maior cent ro de 
proclucção agríco la dt) Ceará . As sernts ele Aratanha e Maran
gna pe, que licam á marge m ela li nha . apezat• de occuparem 
menor s.uperticie que a de Batttrité, são ig ualmente notaveis 

.bela fertütdade, clima e proclucção. Em toclas ellas acha-se 
em aprovei tado o terreno e desenvolvida a l a voara da canna, 

~abaco, cereaes, cafe, a lgocl:io e !'r uelas. A cultum ela la ranja 
tem-se desenvolvido em grande escala, principa lmente é m Ma
r anguape, exportando-se grandes quantidades para a Inp;l a 
tel'''tt. Nos a unos de safra r egular , o frete desse gener o na 
JP · de .F; el eva :se a 12 :000.3. proximame n te . Por aCJ UL se pôde 
lazer Iclea ela 1mportanc1a elo comt;J er c.io ele laranJas, que é, 
por emquanto, pn:vattvo elo Cea r a . A pla nície que medeia 
entre a s serras é Jgua lme:Jte a prov e itacl"- para criação , ex
cepto a pa rte que mais se av istnha elo li t tat·al , onde ex istem 
grandes a lao-acliços e varzea~, em que se cultivam a canna e 
cereaes . Aq ~i não soffl'em tanto as pla ntas clul'an te o vet•ão , 
como no centt·o elo Estado, em consequen cia ela h umidade com 
q1te são favo recidas pela brisa elo ma r. Além ela ser ra ele Ba
turi té, existem outr os cen tros procluctores i mpot·~a t' tes, predo
minando o algo dão em maior escala, mas que ainda pouco se 
1lttlizam ela E . de F., principalmente os qu ll ficam ma1s clls-

!antes da_ estação terminal».(J . i\I. S . Coutinho. Relat . cit.) 
- CoNDICOEs TECll1\ICAS : B1tola 1m : declividade maxima 
Om,·tS ; ra io minirno elas cttl'vas 120m ; ·taxa das ·tangentes 
71. 22% ; ·taxa elas curvas 2S. SO o/o ; taxa ela pa rte em nivel 
2S . tO 0 / 0 : taxa ela parte e m dec l1 ve 7!. 30 ot ; peso dos tri
lh os por metros 221' , 500; altnt•::t max im a dos 

0
c6 rtes '14m· al

tura maxtma elos ater t· os 16m Em relação á dec!ividact ' 
acha-se esta estrada nas mesmas condições ela de Sobral · ~ 
mesmo, por ém . não acontece quanto ás curvas, que são mais 
for tes, achand o-se além disto di spos tas, algumas ele ra io mi
nimo, nos maximos decl ives . Na rampa ele Itapahy, que tem 
mais el e 5.00om ele extensão e o declive constante ele om,Ol8, 
ha muitas C1Jl'VaS ele 'l2Qm,Q ele r a io e aJ~umas ele UQm, como 
affiançou-me o Dr. Lassance. director ela Estrada . Aqui t e m-se 
dado muitos descarrilhamentos desastrosos>>. (J . M. S. Coutinho. 
Relat . cit . ). O Eng . Picanço dá <\S seguintes condições techni
cas elos cltversos trechos da linh a : 

DE FORTA L EZA A PACA1' U 1JA 

Extensão .. .. . ... ............... . ...................... . 
Declividade maxima .... ............ .. . . . . ..... .. .. . . . , . . 

Relaçiio entre as decliv idades j patamares . .. ·········· Jeclives . ....... . ..... . 

H.ebçiio entre os alinhamentos j tangentes · · · .. · .... · .. 
curvas •.. ..... .... . , •. 

RAMAL DE :\fARANG U .\P E 

Extens1io . , ... . ...........• .. .... .. ....... . . .. . . .... . . .. 
Declividade ":nxima . ..... . .................. .. .......... . 

B.elaçiio enlro as declividades patamares ... . ... .. ... . 
declives ........ . ...... . 
tangentes ............. . 
curvas ............. . . . Helação entre os alinhamentos 

R.\:\1.\L DA ALFA~ DEGA 

33k,2201ll 
1,6% 

Gk,566"',G 
:t6k ,G53m,tL 

27k ().•lOm 3 
51< 5791U:7 

7t< 140'" 
1,2 o/o 
2t<,100m 
5k ,0~0"' 

5k,726m 
ilt,f.dlj lll 

Extensü.o ...... . . .. . , ..... .. ... . . .. .. . .. . , . . . . • . . . . . . . . . 11~,622m 
Decli vid ade maximn. . . . .... ... . .... .. .. .... . . ........... 9 % 
Raio minimo elas cuL·vas . ... ...... . .... , .. . . . .... •• • . . • • • IJ5m 

As condições tech nicas desss H.amal são pt•esentemente as seguintes: 
Extensão total .. ....... . .. .......... ........... .. .... ,.. 2.9ooru 

em uivei............. . ... . .. ...... .... ... . ... .. 1 .80001 

» em declive . . .. . . . . . .. .. .. . . . ... .. . .. • . . .. . .. . . . 1.100m 
Declive maximo ..... ...... . .... .. ..... . .. ... .. .. .. . ..... 1,5 % 
It.aio minimc das curvas ..... ......... .. ... . ............ 130"' 

DE PACATUB.\ A CANÔA 
Extensão . . .. . . . . ... .. ... .. . .. ... .... : .. , ..... . . .. ... .• .. 
Declividade tnaxitua . .. ...... , ... .. . , .. ... , •...• . . ..... .. . 

Relação entre as declividades patamat·es. · · · · · · · · · · • · declives ... .... ..... , .. 

Reln.ção entre os atinhn.mentos tangentes .. ..... . ... . . 
curvas . .. . . ......... . . 

RA:'IIAL DE BATUniTÉ 

ExLensiio .. . ....... . ..... . ...... . .. . ...... . . . . ...•. . ..... 
Dec livtdade mnxima ...... . ...... ... ............. .. ..... .. 

Relnção entre as declividades j pntamares .. · .. · · .. · · · · declives .......... . .. . . 

57k 845ID 750 
, 1,8% 

28,716 % 
7i,284 % 
6)!,264% 
37,73!l o/o 

9t<.860"' 
1,5 % 
5k ,6741n 
t,t<,186lll 

R I 
- t r t t l tangentes. ...... . ... .. . 7k,027"',7 

e açao en t•e os n m mmen os curvas. . . . . . .... . .. . . . 2t< ,S32m,a 

- OBRAS n'AR~'E: Tem a est rada grande numero de boeil'os , 
pontilhões e pontes, distinguindo-se entre esta s, as ele Ca
nôa, Cannanstula, Acarape, R iachão, Matta Fresca, Bahú, 
Guay uba, Pacatuba, Maranguape, etc ., quas t tolas cl~ s u
p . r structura metallica . As vigas ele ferro elas pontes _sao de 
alma che ia e fabrtcaclas pela Societé anonyme tles a,telzers de 
la JJyle, ele Louvain. Pouco adeante da es tação cl_e Maraca
uah(t e:i:iste um curio,so viacl ucto ele inundação, formado de 
H a rcos ele a lvena ria de 3m de vão cada um, e tendo para 
co mpl'imento total 45m . A r ampa do Ramal ela Alfa nclega,, 
a nm ele poder resistir ás g ra ndes tOlTentes c1ue no Ceara. 
se form a m por occasião das chuvas, possue os extensos ta
ludes cuidadosamente calçados de peclr<\ ; em al11uns _Joga
res o calçamento é tomado com a t•gamassa. hyarau~lCa.
I~S'l'.\ÇÕE S R OFFICtN.o~.S : As estações são aproprt adas as ne
cessidades do set•viço da linba, e as olllci nas ac)lam- oe mon
tadas co nvenienLeme nle , apeza r do edilicio se r mmto acanhado. 
O l ocal da estação centl'al foi mal escolhido, porque cles
te t·minou a necessidade de mover em-se os 1rens em curva 
de i 05m a 120m. dentro ela propl'ia estação . A clit·ec·toria 
apresen·Lou um plano bem combinado para modificaçã o das 
linh as e bem assim elo r amal ela Alfandega, que convem ser 
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executa do sem demora , a ' ten ta a su a g rande vantagem. T endo 
sati s te i to o fim especia l pa t·a qne fo i co nstl'lti do, o ra ma l ela i\ 1.
fauclega n ão p :cle, e ntretanto, ser vir para o tra fego ot·cl inari o ele 
m ercad orias , em co n seqtl~ n c i a el e s uas co n d ições techni cas . O 
director s ttspencleu o peqt:e no ·tra l'ego q ue se faz ia p or esLa l in lw., 
por >e t· a r ece i ta muiLo in fe rior v.s clespnas queexig- ta a c1 nso t• 
vação do Je ito e ela nni c<t loco mo t i v a qlle •·x is Le ali i em condi ções 
1le tra feg·a l -a. A nova lin l:ut p ropos L" tem o declive m a x i m ~ d e 
Qm,O J5 e cur vas de 150m ele r a io , pres tamlo- s~ ass tm ao tra lego 
d e q nfd cp ter locom ot!va, se m e:.;ig ir _as r epa r ações c us tosas el:t 
ra mpl\ act~tal . O lt·e te p ocle r a entao sei' r eduztclo, e a lmha 
se t·vi rá para todos os t l'a nspones elo p or ia pa t·a. o plana!Lo 
el a. cap i ta l , d a ndo r enda satis!actor ia. O o r çan~ento par a a 
m ud ança da-s linh a> ela estaçuo e ramal cht AHa nd ega :tpr e
se n tad o pel o eli recto r da estrada, é de6 ~: 8J8~§95» . (J. M . S . 
Cou tinho . Relat. c it. 1838 ) . As es taçoes sao a s segu ult.~ s : 
Par acla cZ,b Al(a ndega 1"622m (do r amal) ; Po1· talescb 01' .00"' ; 
.rh· r o nch ~s 71<.200"'; i\lenclo!Jim '11 " .300 m; Jll[,bi'ctc:wah t• 201< .800"'; 
J\i a?•a n gua11e ( t•a.m a l) 7" .300 111 ; 11lvu[tllb 26" .600 ; P<'cat·ubcb 
331<.2QOm ; (hbyu b:b 4úi< ,QQQm ; Bahíb ; 1".200 : A,qua Verde 
571< .2JQm : Ac!WCIJ1~ 65". 500m ; Cwt?Ub(i ,tu lcb 7:3" . GOJn• ; OcbnÔ,~
!l0 1< . 70~m ; Batw· ite 91<.86)"' (do r ama l) ou 1001<. 560"' . lll11111 a
m ente for a m in angn r a das as estaçõas de Caga Ly n o kil H5 .836 
Cas tro no ki l. i 32.6-17 : R iachilo n o k il. H 9.600 : e Jun co no kd . 
169.'136 . A es tra d a possue as me lhor eso /Hcin as el o Es tado. E stilo 
montadas junto á estação central ; teem mach in as mo vidas a vap or , 
p :ll'a occoi-rer a t od as a~ ne~eso icl ades d o seev iço . A . i'tt~ldiçilo , 
conve nientemen te es L<tbel c1da , p t'e3 ta ' 'a i toso a ux li JO a l oco
moção e á via per m a ne nte . As olftcinas , m ed ia nte paga men to, 
muitas vezes incumbem-:Je de tr a ba lhos par l tcula r es .- CusTo 
n .t E3TttADA : O Gover no I mper ia l mando u executa r a s obra s 
do prC'longa men to dessa es trad a , de P a ca t nba a Ba Lill'ilé,, co m 
o ft m p rincipal de soccol'l'e r e ao mesmo te mpo proporc wn a r 
tl' a balho á pop. q ue i mmi g l'a r a. do in_tel'lur do g s ta tlo , p er se
g uid:-t. pel a sêcca e se a ch ava r e u n !d a n as vt8tnlt.ança s da 
ca pita l em n um ero superior a 120 .000 a l mas, d~sprov t da ele 
todos os r ecursos. Co mprehe ncle- se fa cil men te que , em ta.es 
c i t·cumstanc ias, o traba lho não podia ser prop Jl'c iona l ÍL 
clespeza, n em e m possivel es La bel ece t· qua lque t· pl'eCeJ to de 
cconornia , tendo- se de occupar maior numer o ele traba lh a dor es 
do c1ue exig iam a s necessida des do ser vi ço, a ch a ndo- se a lé m 
d isso q uas i todos e nfra quec idos em consequen cia elas privações 
ele todo o ge nero co m que l uta 1•am h a mu i tos m eze> . Justa 
mente qua ndo enceLou-se o tl'abalho em 1878 , a vario la , e 
ou tras m olest ia s cl i7. imavam os r e t ira ntes de um modo asS Ll8ta
dor, per ace.ndo nesse mes mo a nno 58 .700, co nforme o regist r o 
oll\ c ia l. A méd ia elos lra ba lh aclores m pregaclos regulou ele cinco 
a 10 .000,os quaes r eceu iam d e 100 a 30~ r e is ele sal>í r iu, a lém elo 
a limen to , que tamhem se fornecia á s s uas fa mílias . A p op. 
occ upa.cla e socconicla , que se r euniu ao l on go d a l inh a e m eo n
s trucção, va riou ele 25 a 50.00) pess oa~ . O tr a balho , a l é m cl 1sso , 
tornou -se muito custoso, n ão só em consequenc ia cln fa lta 
d 'ag ua , que era preciso co nduz i!' de g t·ancles di stan cias , como 
tami.Jem porque a terra , complet a me n te end urec ida. a pt·e
sentava quas i a m esma r es is ten cia da pedra sol ta . A m a i or 
p a rle da cles peza com os operarios n ã o deve, pois, S"' levada 
a co nta da construcção prop t·iame n l;?. , e s im a t t l'i bu icla ás 
condições especiaes e m qne ella se r ealis 1.1 . Segtmclo o gng. 
l\1orsi ng . a clcspeza com a con strucção el a es trad rt ele Paca
tu ba a Ca nôa e o ra m a l ela A l fan cl ega, impor tou a prox ima da
me nte em 3 .26 [: 793$325 . Nes ta somm a n ão se acha i ncluiclo 
n at ura lm e nte o cu s to do ·t t·am rocl a n t•3 e outros m a ter iaes l'orn e
c ido> cl irec ta m ente. pel o Miu is·terio el a agriculLura . O S r. J . P. 
Cerquei r a , ·1 ° oincial ela Secre tar ia, baseado em d ocumentos 
exis le n t~s n a m es ma R epa r t ição, a presenLa a Ro mma de 
4 .461:500$768 despe ndida pelo G-ovem o, el e 1877 a. 188"1 com 
preh encl ida a euca mpaç iio ela 1" secção e obras elo j) l'ol ong a-
me n to . R eunido a es La som ma o cus to elo tr·ecbo el e Ca nôa a 
Baturite, 267 : 996~856 , v~-3e qu e a cl espeza total devia e levar-se 
a 4 .729 :4\:l7 623, segundo a conta feita pelo Sr. S el'q neira, a lga
r ism o iure rior a.o que apras3 n ta o S t· Cy ro P essoa, e m se u 
E stv.clo D e.<criptivo elas E "t1•a dcbs de l i'e J'?'O elo ]] t'Cbzil, que é 
el e 6 .519 :24<1.'8 14 , o n m a is 1. 789:747$191 ( J. M . S . Co ut i
n h o, R elcbt. cit . ) . - PnoLONOAJ\tENTO : O Gorem o m a ndou 
eij tucl a r o pt·olongam ento el a es trada até á vi lla ele Quixu,cht., n a 
ex ten~ão ele 8<1k2QQm, eleva ndo-se o orçame nto das ob 1·as, au
gm en to elo m a te r ia l r oclanle e oin cinas a 2 .620:000:~000 , 
c ~ rrespond~nte a 31:116$39"1 por ki l. R es tri Dg incl o-ss ás conel i
çoe~ Lecbmca s elo project o e construindo-se est ações moclest~s , 
sera poss tve l economi sa.r-se 25 o10 d o orçarr.. ento . O actual cli r e-

ctor, D1·. L assa nce, escolh eu, com m u i to c t·i ted o, a esta-ção de 
Batu ri te p a r a ponb ele par tida elo prolong-amento, e não a de 
Canôa, corno h ouve ieléa a prin cipio. Alem el e per co n·er uma zona 
m~ is fe l'li l , povoada e pt·ovicla ele ag ua no ve rão, a linha pa r 
tindo de Batur Hé, se esten cle Jun lo a sel'l·a, lica nelo ass im mni to 
per .o elas fa ze ndas ele ca l'é, e pro por ciona a.os la vraclore~ um tt 
econo mia ele 20 kil s . ele m ó.os cami nh os no in vJrn o, par a a l
crtnçar e m as es t ttçõe ~, a que se t·i a m ol)[·ig-aclos, s i Casse ada
ptado o tt·a çado a p :lrtir de Canoa, o gu al , a lém d iss o, te rj ~ 
o inconve n.1e tlte de a t t·avessar o r w Ch or o no lagar em q tte e 
mu ito ca a dn.loso, n o tempo el as ch u vas. A lém elas van·tag-e ns 
acim a ap ontad as , o prolon gam e nto, a p :u ti t· ele Bat nt·i Lé , 
clis pe nstt o ram al ele Ca noa à m es ma c id ad e, cujo t t·ech o ficar á 
fa ze ndo parte do t ronco, com gr a n de economi a d o c nshei o. 
Chegand o ao Quixaclá , a es tea da a Llrah e com fot cil icl a cle os ge
net·os elo sertã o, qu e act ,mlm en te se clü i&'e m á capi ta l , quasi 
todos leva dos por cargue iros , e ass im tttmoem cs de d ive rsos 
mu ns . d o S . elo E stad o, que exporta m em gran d e pa r te p el o 
porto ele Aracaty , e u lt illl a mente por Mossoró , no L-t . G- . elo 
Norte, e m es mo p oe P ern a mbuco, com o Ria ch o elo Sa ngue, Ic6, 
Set·t·a el o P erairo, Ig atú c Crato, os quaes rtcam m a is p er to elo 
ex tt·amo ela est rada elo q ue elos por tos m e ncionados . P ela es
tra d a . a lóm di sso, as mer ~aclo ria s seg uem di1•ecta men te ao 
mel'cacl o expor taclo t• el a capital, se m o i nconve ni en te el e bal
deações e tl' a nsp ol'te m a t·i tim o em part~ el o trajecto que tem ele 
fa zer. O Quixadá é n oJ,avel pela salu br ida de do clima , ex.:el
l en te.> p:-t.s tage ns e vis in ba nça el e ce n t ros el e g t•ancle procl ucção, 
com o P edr a Bn\Jlca e Se1·ra d o .l,!;s tevã o, o pl'i me it·o b m conhe
c ido co mo ex portadot· ele al godão, e o svgunclo pel a cu l tura ele 
ce reaes e do ca ré , que a.!Ji fu i i n ic iad a com mui to p l' ove ito 
a lg nm tempo a ntes elo m a Diles tar-se a u lti ma sêcca . A pop . 
que te m el e apr ove ita r-se d o prolon ga mento da es tn1da , p ólle 
se r es t i ma da em 200.000 a l mas , prox im a me nte . Nes ta s c ircum
s ~au c i as, é bem f u ndada a esp em nça ele q tte m el h ore m a.s concl i
çoes econ o:nJCas ela es tt·acla, l ogo que a lca nce o (~uixaclá (J. M . 
S. Co ntmb o. R elat. c1t. )». Ai ncl.a sobre as van tagens desse pro
longamento, eleme ntos do t ra (eg-o e zona qlle va i percorre,·, 
di sse , em sen HclM., o E ng . L a ssa nce Cunha:« A fa lta de 
d ados esta tis Li cos i mpo~si b i li ta-me ele ca l cul a r precisam ente 
qual a r .mcla provavd ela estntcla project a cla , ma s a s razões 
cpte passo a expot· con tlt·tn am a opin iã o cle rtue a r enda kil ome
Lrica n ã o p oder á fi cat· aq a e m da pt•ocluzicla pela pa r te ac tua l
mr. n te em \.raJ'ego. O p1·olong-amen to el a Es trada ele Ba turité é 
m e lh or a mento r eclam a d o com u l'gen cia por ·todos que cC'nhe
cem o Cear á , m 6r me nte po t· a qu ell es que a ssis t ir a m á u l t ima 
da s sêccas period icas q ue i nl'el izme tl"te a s solam este Es ta do. As 
op iniões não se clil'ide m s o bre a s va ntagens r esulta ntes des te 
pr oj ec to ; pelo con tral'io es tão todos concot·dea e m p r ocla mai- o 
com o bene ll co à l avolll' a elo sertão, a q ual cle rmha por fal ta de 
m eios de ·tmns porte pa ra os se ns p t·od ucto> , como Conte de 
t•enda para o E s ta do n as epocas no r maes, e como a uxili a r 
indis pensavel elas sêccns que a tlage ll am , t endo a ul1ima de
m onst ra do a imposs ibilida de a bso luta de le var ao a l to sertã o 
pel os meios p rim i tivos ge net·os e m qua n t ida de s u.ff'tc iente a a li 
m en la r a pop. - ca usa esta q ue de term inou a clesloca ção ela 

· mesma p op . em b usca do li t to ra l, onde, s i tlc oLl abr igada da 
l'om e , ach ou a mo r te n a pes te que diar·iam e nte a cl iz imott aos 
mi lh a r es , segundo cons ta das es ta t is ti cas . Ass im, o prolon ga 
me n to drt l'e t'l'o-v i a el e Bat 11 ri té, ort •ria des·Linada a uni c a ca
pita l aos se t· tões el o S. elo E s tado, n iio tem só me nte ftm incln s
t t· i!tl, m as la mbem o ele m ino t·ar os efi'e i tos ela secca . A ,, i li a 
de Qu ixacl á es tí1 situada em be lla pla ni cie de onde s ur ge m 
e nor n:es r ochas m ass tçaR , que cliio (t r eg iã o a spec to d os 
mat.s 1n te ressan .tes . De ~sas pas tagens, ·te mperatura a g l'a cla bi
h ss llna, t ~1 ag·nt h ca s lagoas , Lnclo concor re para quP,, e m che
gando tth a E st t· acla de B a tur ité, se cortverta o Qucxadá e m 
g ra ncler. mpor io elos se t·tõe> d o S. Actua. lme nt2 é peque na a vill n, 
m as tloresc2n te e m ui reco mm en da da p ela sa lubr id a de de se u 
cl im a . E' ba nh a da pelo l'io Siti á, aí[ d o Qu ixeramob im, clis
laute 50 kils , ela cid ade deste n orn . Na s p r oxi m idades fi ca a 
se rra elo .l,!;stevilo o nele os LerrenoR siio ma g nifccos p :w a a cul tura 
do ca l'ó, que a lli es ta va 8e n clo e n s a i ~clacom m ui to p roveito q uan
d o so br evein a sêcca de 1877 . E ' a ssim para. espera r q ue, ch e
gada a l inha a Q:tixaclá r enas a <t iH a ag l'icul lut·a . P ;n ·a 
pt·ovtu· q ne o capital em pregado n es te t recho se rá p arfei ta
mente r e tribu id o. bas ta con sidet•a t· que á exporta cão dos p l'O
cluctos na se l'l· a el o E s tevi.i:o e ü a reg ião atra- vessada pela l inha 
vi rá u n it·-se to clo o a lg-odã o ela P edr a B t· a nca, m un . a lgodo eiro 
dos m a is p rocluctores elo Esta-elo . Os muns. elo Riach o do San
g ue, T elh a , Icó e Crato fa zem h oje todo o seu commer cio ou 
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a maior parte pelo porlo elo Amca ly, ser vindo-se dos meios 
primi t ivos de transporte ou fazendo permut<t com parte elo 
Piauh y, don de recebem gado em troca el os procl uc tos ela la
vo ura . As d istancias que separa m do por to elo ~racaty, 
es te§ pontos são assim est imadas : 

~i:~:'.~ . ~ ... ~,~~'~.·~e:.·::::::. : : : : : : ::::: : :::::::::: 
'l'elha ou lgntú ..... ............ .. .. ............ · 
Crato ..................... .. ..... ... .... . .. · · .. . 

Estes mesmos muns. medem a ·Lé o Quixa clá as 
tancio.s : 

150 l; ils. 
250 » 
2:0 » 
400 » 

seguintes d is-

Riacho do Sangue.............................. . 100 ldls. 
Jc6 ........................ . . .... .. . ... . ... ... ... 200 » 
Telha ou lgntú. ....... .. . ............. .. ........ 190 » 
CL' :\to ............................................ 350 » 

« Com tão consider avelreducção ele diswncias n ão lt a duvi 
da r que todo o com mercio elaque lles mu ns. vi r á a ser fei to pelo 
Qui xadá. Co:~sti t u ir -se-h a, portanto , o Quixadi1 emporio de 
·Lodos estes mtttlS . , com gra nde movi men to commercial , t udo 
em prove i to ela p rospe l'i clad~ e a ugmenLo ela renda da l!; str atla 
ele llatul'i 1é . Que esle fac to se da rá, naclot é pa ra duvidal', p01s 
qttc, a lém elo encurtamen to elas distatlc ias, outras condições vecm 
para isso influi t·, como seja não s~ r actnalme ntc a praça co m
merci a.l elo Araca ty o que fo t oult• ora, ser pess tm o o seu pot·lo 
e co ncorrerem outras circumslanci as q ue t em dado causa a r1ue 
o commer cio doS . elo Cear [\ se h aj<t desviado p ara o porto do 
i\Iossorú, no E stado do R . G . do Norte, em pt·ejtti zodas t•endas 
llo Ceará . Es tas just i ·si mas ponderações c tt a meaça ele secca 
qn1 se man ifesttt no a nn o co t•t•en te , elevem in cl uziL· o Go verno a 
a a utorisar o prolongame nto dessa Estt·adl , . 

l\lOVJMEN'l'O DO 'JIR AFEOO 

ANKO S lllll·'ll'l'l' S.\ LDO 

187.í ..... 47: 0 3~608 7 77:089,'810 30 :0);!0'773 
1875 ..... 85 :241)1c5 100:57 ;988 15:33 l$803 
1877 ..... 117:200'177 iH :O l6$2M . .... .... .. . .. 3:1893013 
1878' .... iH :537.'030 ,,7:560~95 ···· ·· ········ 63 :976$735 
1870 ..... 233:i'l4"70;l 129: 137:'173 . .... ..... .... 1 o; : oo7.'52~ 
1 so· .... 256 :313. '313 163 : 675S093 .............. 92 :633: 220 
iSSi ' .. .. 3i6: Q3 .;360 208:7 49.<HS · ·· · ·· · ··· ·· · · 103 :189~1 2 
·[8 2' . . .. 403 :794~105 277:404 033 ···· ··· ······· 123 :380,072 
i 83' .... 395 : 903~53~ 32G: 100.$483 .............. 70: 803.'04J 
·JSSt,· .... 29.1 : 508$61~ 251:157$793 ··· ·· ··· ·· ···· 3S:330SS2 l 
1385 ' .... 273: 58 'SG93 250 A63S3 '•3 '"' iú37.:·i17 ' 23:i2j$350 
1886' .. .. 279 : lt63.'761 2'6 :001$178 
18:37 ..... 315:8\39.' G6 2tl3 :935 ... J5 ·········· ··· · i9:003 ' a7i 

BATURITE. E stação cht E . ele F. elo mes mo nome, no 
Est'ldo elo Ce ará não lon ae el a confl. elo Pulu't com Aracaua ba 
on Araçoiab~ . 'occ pa ~ma superll cie coberta ele i9Stn ,50 . 
Eatá collocacla a 80Jm ela cidade de B" turilé . Della parl e um 
ram ~tl par a Ca nàas , in augu rado a 2 ele fever eiro ele 1882 . 

BATURITE. Serr a do Estado do Cear á , no mnn. elo seu 
nome . « Desde que se co m ça a subi l - a, di z o Bar ão I-~omem 
de Mello, a prese nta essa serra, [DL' gua lqu et· elas s nas lt·alcb s 
um lo n ~> o tmclo de tel'l' a , de form nyao plu tontca, el~v an clo-se 
cons icl e~avelmen te acim a cb phlnic1e gera l. Seu pla lo olferecc 
sem in lenupção uma {n'ea ele 105 k ils . ele comprimen t) e <16 ele 

· ta t· "'ura a propriac\fl. aos di ffc rentes generos ele uulLura chts zo nas 
lenfpe t· ~das ''· E' a b u ndani~ em t'azenchts de café . 

BAU ANA BRANCA. Ig.u·apé elo Es tado do Amazonas , 
a ll:'. da margem esct. elo Juruá , t t:i b·. do rio cl ~ rtu e.lle .110 ~1 0 . 
Em S\U\S mat·gens balntam os llldi OS But' ll ues . ::>na lo1. ÍLCa ,ws 
5o 10' cle La t . S. e 2 !o 9' ele Long . Occ . elo R io ele J a neiro . 

• No Bclal . do Cea •·[, de 19 de fevereh·o .de 1 83, a~h a-se um <Juadro 
da. l'eceita e cl espe1.a. da E . à e li'. rlc BattH'Ité , o~de e ,menc iO nad a.~ em 
187 , a receita de t:;6 :iOSS067 e n de>peza_ de i 2J :S90S622; ~m i 8>0 a 
l'cceita de 2i3:2'10.'9õ2 e :1. despezll do ;!;63 :67o 0~3; em 1~81 a ' '!.':~~ta ~e 
312: 911>$820 eu rl es pezn de 208:749$1 11 i. em 'i S~ n t·ccc tLa_dc 3 .~: >~0. ~11 
e a despez:t de 277 : 39i~033 ; e em i S 3 :t rccetta de, 3o3: 0?3:712 c a 
<lcspeut de 325 :100 •'J S3. N" B olat . dn Agl'tcu!Lu•·n (18>8! fi gura em ISSO 
a t•eceita de 2ó3: 3i6:'652 ; em ·JS l n de 3·J 2 : 919S~ U , em,}_ 2 ~de 
385 :520.}t77 ; em 1883 a de 353:003:)712 ; !"'~ !8~.4 9a de 2ô6 :2o t$J83, em 
i8S5 n de 234:707S001 ; e em '1886 a de 217 . 3~0.., ~o . 

BAUANA PIXUNA. Igarapé do Es tado elo Amazonas, atr, 
da mar gem di r. elo rio J unt á . 

BAUAR I. Nacão indig . elo Estado do Amazona8, no r io 
Jmui1 (Anwjo Amar.on as) . 

B A UGUA SSU. Vide Bahú.-[ma.•sú . 

B AUNILHA. Corrego do Estado ele Goyaz, aif. elo rio Ver
melh o. 

BAUR IM . U ma elas malocas ela t ri bu i\Iundurucú e que 
hoje habita as campinas elo rio 'l' a pajús; no Eatado elo P ará 
(B . Rodrig ttes. Rio Tapa.jó.;, 1875, p . 135) . 

BAU R U . P ov. do gslaclo de S . P a ulo, no mun . ela Fortaleza 
na se t·ra dos Agudos. E' ele g rande fut tu•o. 

BAURU. Ri o do Estado ele S. P aulo ; desagua na marg-e m 
esq. elo 1'tO Tjetci, prox imo aos co rr~gos llo Capinza l e Dous Cor 
regos . 

BAURU . Cachoaira elo r io Tielé, n o Estado de S . P a ulo ; 
en tre a de I lapeva c Barer y-miri m. Teix eira Cabr a[ (ci t .) l'nz 
mensii.o ele d uas cachoe.iras : Baur tí -g uassú e Ba urú-m irim . 

BAXIARÁ. Naçi.l.o inclig- . do Es tado do Ama zonas no rio 
Jm·uá (Arau jo Amazonas) . ' 

B AYÁS. Indio; do Estado de i\lat loGr osso. Formn.va m uma 
naçiio, h oJe exlincta, f]•te ha bihva as vi . inhanças do F echo elos 
i\lot'l' OS. «No me io el o sec ul o passado, cltz Ay res de Ca zal, 
quando os plen ipotenc iarios fora m coll ocar o ma t·co do Ja urú, 
vivia n as visin h anças do D'ecl10 elos i\lorros , nma n ação de 
i ndios chamados flayás, elos quaes não ha hoje n oticia . l lsavam 
de uma maça cu r ta el t<tmacla macânna. " · 

BAY-0 -ANNA. Morro elo Estado do E . Santo , no mun. de 
Guarapary, pelo l ado S . e pro:ximo á po' ' · da H clêa Velha . 

BEARERY. Vide B J.re•"y-assri •. 

BEATA. Carrego elo Es tado ele Min as Geraes; banha o tel'l'i 
lorio ela !'reg . de Da ttas e clesagua na margem esq. tlo rio 
eles te nome (In f. loc.). 

BEATA. Cort·ego elo Es tado ele Goyaz, aff . da margem esc1. 
do ribeiriio da F ormig uinha, trib. elo rio das P ed ras, que o é 
d o Manoel Alves (Cunh a i\Ia ttos. ltinerario). 

BEATRIZ. Serra do Estado do Parahyba do Norte , na es
trada ele Alagõa Nova a Alag1\a Gra nde . 

BEAU- JOUR. Riacho do Estado de S . P aulo, banha o 
mun . ele S. José dos Ca mpos e desagua no rio do P eixe. Em 
carta que nos diri $\:iu, a 3 de novembro de 1888, diz o Vigario 
Oliveira Lima: « v ontttm que José 'l.'heodoro de Alme ida No
gueira , h oje clemente no hospício ele Pedro H , ass im denominou 
o ta l ri acho em uma bella man hã , tendo per noitado com 
outros exploradores á margem clesse r iacho, aJI'. elo rio do 
Pe ixe . I nlill'luei-me com cuidado a r espeito )> . 

BEAUREPAIRE ROHAN . Em março ele 1886, o Dr . Al
fredo cl 'l!;scraguolle T au nay, Pr es idente elo Estado do P a raná , 
far.enclo uma excursão pe lo rio Iguassú fez com que o vapor em 
qne ia embal'caclo , sulcasse as agttas do rio Timbó. Ao pri· 
meiro por lo ou enseada, q 1e enco nt rou neste rio, cleu o n ome 
ele 1Jeaure1MÍI 'e R ohcm, em honra ao ven erando cicla diio que 
ta n lo es tnclou e con hece o Es ta do elo Pa r a ná . 

B E BE-AGUA. F a isqueit·a descoberta em 1839 na freg . do 
Livra mento e Es tado de M.a t to Grosso . 

BEBE -AGUA. Cor rego elo Es tado de Matlo Grosso; rega o 
clist. elo Li vramento. 

BEBEDO. Rio elo E s Laelo do R . G. do Norte; vae pat·a o 
Jnncliahy . 

BEBEDOR. Pov . elo Es Lado da Ba hia, {t margem clir . do 
ri o S . Francisco, enlre Remanso e , eni0 Sé , proximo da 
[lO I' . elo R iacho (Ha li'elel). 

BEBEDOR. R ibeil'ilo elo Estaclo de S . P aulo, afl'. da 
marge m dir . elo rio Jacaré-gra nde, que o é do 'l'ieté. Banh a 
o mun. ele Brotas . 

BEBEDOR. P ecttteno rio do Es tado de i\linas Geraes , r e
une- se ao i'lluzambo. 

BEBEDOR. Con ego elo Es tado ele Goyaz: banha o tenitorio 
cht freg . elo Rio Claro e confl ue n o rio des te nome ( J . i\I. p . 
d'Alencastre. Dicc . Msc . da Bibl. Nac .) . 
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BEBEDOURO. Parochia elo Es tado ele P ernambuco, no 
mun. elo Altinho, á marge m di r . do rio Meu tiros o, aff. do 
Una; com uma esch . publ. ele inst. pl'im., creacla pel a Lei 
n. 1.362 ele S ele abril de i S79. Orago Sa nto Antonio e diocese 
de Olincla. Foi creacla pela Lei Prov. n. i.S29 ele 28 junho ele 
1881. Em suas divisas (icam as senas dos La ços , do SaqLünbo, 
Verde , Quanclús , Urucú, Ca mara·tuba e Mendes e as lagôas 
elo P é ela Serra, elo Ca pim, da Lage , ele Dentro; rios Pl'a ta 
e Una . 

BEBEDOURO. Pov. elo E stado do Ceará , com uma capella 
fili al da matriz ele Arneiroz. Ot·ago N. S. elo Patrocínio, 

BEBEDOURO. Lo~ . no Eslaclo elo Ceará, com uma capella 
fili al ela matl'i z de !co. 

BEBEDOURO. Arrabalde do Estado das Alagôas, na freg. 
de Maceió, da qual dis.ta dois kils., com uma capella da in vo
cação de :::>anto Antomo. na pl'aça elo mesmo nome, e uma 
outra da in vocação de N, S. Conceição, si bLtacla em um alto ; 
li n-ado a Jal'aguá e Maceió por Ltma linha ele bond;; . E' lagar 
aprazivel, muito procurado pelas famílias e o pouso dos Lro
peiros que conduzem genel'Os ele consumo e exportação p ar a 
a cidade de Maceió . 

BEBEDOURO. Art·aial do Estado ele S. Paulo, na fl'eg. do 
Espírito Sant o elos Bllrretos. 

BEBEDOURO. Estação ela E. F. Centra l, no Estado elas 
Alagôas, entr:e Mercado e F ernão Velho, no kil. S.500. 

BEBEDOURO. Pequena collina do Estado de Min as Geraes. 
na cidade ele P a racatú. . 

BEBEDOURO . Riacho elo Es tado elo Cea rá, no mun. elo 
Saboeiro. 

BEBEDOUBO. Riacho elo Es tado elas Alagôas; nasce na 
serra do 'l'a boleiro do Pinto e entt·a na lagoa ela Ncrrte. Contem 
agua de boa qualidade. 

BEBEDOURO. C<Jrrego elo Estado de S. Paulo, aa·. do 
Banharão, que o é do rio Pardo e este elo rio Mogy. Banha 
o mun. do Jaboticabal. Recebe o carrego elo R etiro. 

BEBEDOURO. Ribeirão do Estado de S . Paulo, a1f. da 
margem esq. do rio Mogy-guassú. R ecebe o Santa Rosa . 
Banha o mun. ele Passa Qua tro. 

BEBEDOURO. Ribeirão elo Estado de S. P aulo, atl'. do 
Tietê pela ma rgem di r. No Dicc. de Azevedo Marques encon
-tra- se escripto Bebedor, 

BEBEDOURO . Carrego elo Esbaelo ele Minas Geraes; 
clesagua na m a rgem esq . do rio Abaeté , afl'. elo S. Francisco. 

BEBEDOURO. Cor rego do Es·tado de Minas Geraes, banha 
o t erritorio ela freg. de Dores do Areado e desagua no Ceclt•on, 
aff. do Lageaclo, que o é do ribeirão do Chumbo ( Inf. 
loc.). 

BEBEDOURO. Rio do Estado de Minas Ger:aes, na freg. do 
Cal·mo do Parana hyba, junta-se com o S. Ba rtholomêo e, jun
tós, correm para o Paranahyba. 

BEBEDOURO . Conego do Estado ele Minas Geraes, ali. 
elo Espírito San·to, que o é do Paranahyba (In f. loc.). 

BEBEDOURO. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, afl:. 
elo ribeirão da ~s ti v a, que o é elo Tijuco . 

BEBEDOURO. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes, afl:'. 
elo Ca nôas (Inf. Ioc~ ) . 

BEBEDOURO. Ribeirão aff. dir . elo Pa raná, entre os ribei
r ões do Pantano e Ribeiro Gt·ande, acim 9. do salto de Urubn
pungá (Dr. S. ela F onseca . Dicc . cH.). 

BEBEDOURO. No Es·ta clo ele Minas Ger·aes dá- se esse nome 
ás fontes perennes ele ag Ltas min eraes (salinas) , predominando 
o carbonato de soda . 

BEBEDOURO DE S. PE DRO. Log . á margem esq. do 
rio P a l'llahyba, cer ca de dous kils abaixo da ilha elo Machado. 
Def1•onte clelle ha uma ilhota de um kil. ele ex tensão (D. M. 
Caldas). 

BEBE-FUMO . Log. elo J!;stado elo Maranhão, no muu . do 
P1nl1eiro, á margem elo rio 'l'u ry. 

BEBERIBE. Parochia elo Es·tado elo Ceará. no ·termo ele 
Cascavel; com duas eschs. publs . de inst. prim.; et•eaclas pe las 
Le1s Provs n. 1..939 ele 5 de agosto de iSSl e 2.005 ele 6 de seLem-

bro ele 1882. Foi elevada a clist. pelo art. I ela Lei Pt•ov. n. 
i.795 ele 3 ele ja neiro ele 1879. Por seus limites corre o rio Choró. 
Ao N. é banhad a pelo ocea no. T em uma egreja ela invocação 
de J esus Maria José e clependen ~e da diocese do Cea rá. Foi 
e levada á ca tegoria de parochia pela Lei Pt•ov. n. 2.051 ele 2<! 
de nove mbt·o de 1S83 , se •tclo instituída canonicameu·te por Pro
visão de 14 ele janeiro de 18S4. Seu primeiro parocho foi o Rev . 
José Ca ndiclo de QLteiroz Lima, vigario encommenclaclo ela freg. 
da Boa Viagem. Dista cerca ele l S kils. ele CascaveL A pov. é 
pequena, con~endo algumas cas:ts de elegante archi'tectura. A 
canna ele assucar é a principal .fonte ele s ua riqueza . A capella 
foi innuguraela a 31 ele ot\lubro ele 1S75 Etym, : - corrup·tela 
de viba canna e pybe Jogar onde : onde cresce a canna. 
Mar~ius, cit., p. 462 .-l~' tambem o nome de uma ftoucti 
nba, qne se come, ele um amarello encarnado, elo tamanho do 
murici. 

BEBERIBE . Parochia no mun . ele Olincla elo Estado de 
P erna :r.buco, na mat•gem clir. do rio do seu nome, ft 11 kils . 
da cidade do Recife ; s ervida por um ramal ela E. ele F . elo Re
cife a Olincla que ahi tem a sua estação terminal. Orago Santo 
Antonio e diocese ele O linda. Foi cre,t da parochia pelo art. H 
ela Lei Pro v. n. 1.3S3 ele 2 ele maio de 1879. E' um logar agra
clavel e mui procurado no verão pelaq l'amilias elo Recife, que 
' ' ão fazer uso de ba nhos. Tem um the:J.Lt•inho e duas eschs . publs . 
ele ins t. prim. Agencia elo cort'eio. 

BEBERIBE. Rio elo illstado ele Pernambuco ; nasce elas ser
r as que ficam ao O. ele Olinela, banha esta cidade e entra no 
mal· juntamente com o Ca pibedbe. Anles ela cons·trucção do 
excellente aquechtcto ela cidade elo Recife, os moradores tlt.ill
savam-se ela agua desse l'io, indo buscai-a proximo de Olinela. 

. BEBERIBE . Rio do Estado das Alagôas, no mun. ele Mu
l'lC)', desagua no rio Mundahú. 

BEBIDA VEL HA. Log. do Estado elo R. G. elo Norte, no 
termo de Touros. 

BECA. Pequena ilha do Estado do R. G. elo Sul, no rio São 
Gonçalo. 

BECCO. Log. elo Estado elo Rio ele Janeiro, na J'reg. de São 
Salvador elo rnun. de Campos; com clua '5 eschs . publs. de insL 
prirn. creaclas pelas Leis Provs . n. i.G28 de 1871 e 2.731 ele27 ele 
ou ~ubro ele 1880. 

BECCO. Conego do Estado de Minas Geraes, em S . VicenLe 
Ferrer, mun . do Turvo. 

BECHELBRONN. Nucleo no mun. de S. Bento e Estado ele 
Santa Catarina, banhado pelo r io Humbolclt; com uma capella 
catholica e uma esch. 

BEIJA-FLÔR. Log. elo Estado da Bahüt, no num. de Mon
te Alto. Foi elevado a clia t. pela Lei Prov. u. 1.979 ele 23 de 
junho ele: 1SSO. Tem duas eschs. publs . ele inst. pt•im ; creadas 
pelas Leis Prov. o. 2.090 de 14 ele agosto de iSSO, eu. 12.587 ele 
junho ele 1S88. 

BEIJA-FLOR. Log. elo E s'taclo ele Minas Geraes, na freg. 
ele S. José do Tocantins e mun . de Ubá. 

BEIJA-FLOR. Morro no mun . ela Estrella, no Estaclú elo R. 
G . elo Sul. 

BEIJA-FLOR. Igarapé no Estado elo Pará, na ilha Marajó; 
elesagua no rio do~ Macacos. 

BEIJA-FLOR. Lago no Estado elo Pará, no mun. de Breves, 
á esq. elo rio Mapuá. 

BEIJA-MÃO. Cachoeira no rio Parnahyba, entt·e as ca
choea·as clenomlllaclas Cos~eaelos e Tabocaa. 

BEIJÚ. Riach o elo EsLado ela Babia, no termo ele S . Fran
cisco, Tem uma ponte no logar Apicuns. 

BEIJÚ-ASSÚ. Ilha n J t•io Amazonas , junLo á Coz elo 
Uatumá . 

BEIRA DO RIO. Pov. elo EsLaclo ele Minas Gentes, na 
ma rgem esq. d o rio S. Ft·an cisco, pouco abaixo ela barra do 
rio elo P ei xe, n o espaço que mede ia enLre a foz elo rio Pardo e a 
elo riacho dos Pandeiros (Halfclcl). 

BEIRA RIO P ARAUÁ. Pov. do Estado elo Maranhão, no 
mun. de Santa Helena. 

BEIRÚ. Log. no mun . de Barras elo Estado elo Piauhy. E' 
celehre por um combate ahi travado entr<l as forças legaes , com-
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mandadas pelo tenente-coronel Pedro Paulo de Mo1·aes Rego, e 
os Cabanas. Encontra-se t ambem escripto Bení. 

BEJA. Parochia do Estado elo Pará, no mun. de Abaeté, 
situada na ilha formada pela bahia Guajará e pelos rios Tocan
tins e Mojú. 01·ago S: Miguel e diocese elo Pará. EraJ)arochi<~ 
an·té's de 1839, tendo s1clo nesse anuo extincta em VLrtu o ela Le1 
Pro v. n. 34 de 30 ele setembl'O . Foi restaurada pela de n. 227 cb 
20 ele dezembro de 1853: incorporada ao mun . de fgarapé-miry 
pelo art. V da de n. 55Í ele 28 de agosto de 1868, ao da capital 
pelo art I! da de n. 885 de i6 ele abril de 1877 e ao de Abaeté pela 
de n. 973 ele 23 ele março de 1880. '!'em 2 .000 habs. e elua eschs. 
publs. ele inst. pr im. Sobt·e suas divisas vide : art . I da Lei Pro v. 
n. 551 ele 28 de agosto de 1.868. 

BELCHIOR. Pov. do Estado de Santa Catharina, no mtm. 
de Blumenau, junto ela confl. do rio elo seu nome com o Itajahy
assú. 

BELCHIOR . Rio do Estado ele Santa Catharina, trib. da 
margem esq . elo Hajahy-assú. 

BELCHIOR. Carrego do Estado de Goyaz, banha o mnn . de 
Santa Luzia e dasagua na margem esq . do ribeirão Descob2t'LO 
elos Montes Claros, trib. do rio CorumbG, (Inf . luc.). 

BELÉM. Cidade capital do Estado do Pará, séde da com. ele 
seu nome, na margem oriental ela bahia de Gnajarâ, qlle é sep<t
raela do rio Pará (Tocantins) por diversas ilhas entt•e as quaes 
as denominadas : Onças, Arapiranga, Tatuoca e Cotijuba, a 
i o 271 211 ele Lat. S. e 5° 201 i511 ele Long . O. do Rio ele 
Janei ro; a 138 kils. do Oceaao .. egundo os mais provaveis 
calculas pode-se estimar sua pop . em 80.000 habs . E' uma 
elas mais bellas e importantes cidades elo N. elo Braz i!, de um 
aspecto agrad~vel, séde elo governo eslacloal, da diocese epis
copal e da Assembléa Estadoal; porto do commercio de todo o 
Estado; com diversos edificios publicas, estabelecimentos ban
carias, dill'erentes companhias e associações mercantis, socieda
des de beueficencia, de soccorros mutuos e ele rect•eio; biblio
theca publica, lyceu Benjamim Constant; collegio do Amparo ; 
asylo de San·to Antonio, creaclo pelo bispo D. Antonio; semi 
uarios; escola no1·mal; collegio ele educandos artífices; jardim 
bo·tanico; muse11; arsenal de marinha, quarteis; casa ela 
alfandega, etc. Entre seus arrabaldes no·ta- se o ele Namreth, 
onde ergue- se a ermida dessa invocação, celebre nos annaes 
paraenses pelas festiv idades que ahi se celebram no mez 
de ouLubro. Entre as ruas largas desses arrabaldes, no·tam-se 
a de S. José com urna bella alameda e opa~seio publico ; a 
de Nazar e·th; a ele S. Jet•onymo, ass1m clenomtuacta em honra elo 
conselheiro Jeronymo Francisco Coelho. O Palacio elo Gover
n<~.clor, . que dizem ter sido mandado edificar pelo marquez de 
Pombal, Sebastião José de Carvalho e Mello, é construiao com 
solidez e elegancia no gosto da architectur3. dominante na 
segunda metade do seculo X VIII . Co o Li guo a esse edilicio acha-se 
o Palacio Novo, onde funccioua a Assembléa, a lnteudeucia Mu· 
nicipal e varias outras repartições publicas. O theatro da Paz, 
Pituaclo no antigo Campo da Polvora; é o mais vasto e sum
ptuoso de toda a Republica. Tem duas esta·tuas: a elo genel'al 
Gurjão e a do Dr. Malcher, esta na praça Mauá (ant. praça das 
Mercês) e ac1uella na pt·aça da Republica. A catheclral, dizem 
set• a primeira do Brazil e ter sido egualmente construída por 
ordem elo marquez ele Pombal. A egreja do Carmo, antigamente 
pet•tencen·te á Ordem Carmelitaua e hoje transformacla em 
seminario menor, tendo sido au·teriormente um recolhimento ele 
meninas orphans. O convento antigo dos jesuitas, uma parte 
do qual é occupado pelo seminario maior e a outt·a pelo pala
cio episcopal. A egrej a ele Sant'..\..una, notavel pelo seu zimborio; 
a de S. João, ele fôrma octogona; a ela Trindade, e ouLras. 
A alfanclega, que funcciona no antigo convento elas Mercês. Os 
arsenaes ele guerra e ele mar1n ba, sitos á margem do Guaja1·á. 
Possue boas e~tt•adas,como a do Arsenal, a das Mon!l"ubas, toda 
cércada de mongnbeiras de grande elevação, e a de ~- José, 
orlada de elegantes palmeiras. O porto, onde a mat·é sobe a 
quatro metros, si não é dos melhores do Brazil, admiLte, com tudo, 
navios de alto bo1·do e é defendido por duas for Lalezas, a. ela 
Barra e a elo Castello, és la ultima desarmada. A pequena cultura 
apparece em todas as fregs ., principalmente nas mais proximas 
da Capital· a grande cultura é apenas rep1·esentada pela 
canna de as~ucar, que é cultivada em grande escala, ~eguind~-se 
depois a mandioca e o anoz: mas os productos ahmentJc1os, 
que se obtem da manipulação elos dons p1·in1eiros desses generos 
são insufficientes para o consttmo da pop. Con.ta o mun. um 
bom numero de engenhos, pela mór parte moVIdos a vapor e 

alguns com turbinas e outros apparelhos modernos para moer 
canna: preparar o assucar e, pt·it:cipalmente, a aguardente e 0 
mel, pd!1r o .. art·oz, se!'l·ar maclenas e apparelhar ta boas, fabri
car ~abao, tiJOlo~, Lelhas, vasos e loup de ba rro. A exportação 
constcleravel que o commercto faz pelo porto da Capital é quasi 
s6mente ele generos procedentes de outr·os muns. elo EJs·t:J.clo , 
elo do t~mazonas , ele p_arte elo ele Goyaz e de diversos pontos 
elo Peru. Do seu propno JllUU. e dos d1versos elo l]stado exporta 
borracha, arroz e couros ; as transacções mercantis dão 
logat· a export•\1' -se tambem algúdão, fa rinha de mandioca 
tapioca, assucar e alguns outt·os generos importados dos Esta~ 
dos vizinhos . Sua fundação data de !616. Foi seu (unclaclor 
Ft·aucisco Caldeira Cast~ ll o Branco, que fazia parte das tropas 
énviadas a expulsar os francezes que haviam-se estabelecido na 
ilha do Maonhão, S3ndo seu primeiro cuidado mandar construir 
o fo rte ele SanLa Maria para segurança de sua gente. A c:> lonia, 
que eHabelecen-se em redor do forte, e o hospicio de Una, mau
dado a lli co nstt·uir pelos frades capuchos, clel·am origem á actual 
cidade. Durante muitos annos foi a cidade de Belém governada 
pot• capitã ~-móres, dependen tes do governador do Mar.lnhão. 
As ati·ocid acles e pet·seguições, de que as autoridades davam o 
exemplo , con.servaram por muito tempo a cidade em completa 
anarchia. Ltuz do Rego Barreto foi o pri meit·o "'Overn adat' nomea
do express<tmente pelo rei. Desde enLão, 1633~ começou a flores
cer, sendo por vezes visitada pelos gove rnadores do Maranhão 
aos quaes tambem servio de re~idencia. Um !les tes, Pedro Cesa;. 
de Menezes. fez construir differentes obras para defesa elo porto, e 
Francisco Sá de Menezes pacificou os paraeuses r evoltados contra 
os jesuitas e contl'a a companhia do commet·cio. Essa compa
nhia, organizada após a expulsão dos hollandezes do Bmzil para 
dar maior desenvolvimento ao comm ercio, foi mais tarde re•mida 
á elo Maranhão, sob o titulo ele - Com pauhia Commercial do 
Grão-Pará- . obtendo Estatutos em 16S2. Foi a vi lla de Belém 
elevada á categoria de cidade pelo marquez ele Pombal. O mun., 
em 1S92, comprehendia, além da parochia ela Sé, mais as de 
Sant'Auua da Campina, Santissima Trindade, N. S. de Naza
reth elo Desterro, S. Vicente de Iuhaugapy, Sant'Anna do Bu
j arú, R. Francisco Xavier ele Barcarena, N. S. da Conceição de 
Bem fica, N. S . elo O' do Mosqueiro e S. Mi<>uel do Conde. Na 
cidade notam-se ainda o novo hospHal de caridade, edifi· 
caclo no pittoresco bairro do Umarysal em espaçosa praça ; o 
hospital de a lienados no Marco da Legua, lado direito ela 
E .. de F. de Bragança ; o Largo ela Polvora, com suas explen· 
chdas avenidas, elegantemente arbol'isadas e illuminadas, com 
duas chafarizes, e o parque em coostrucção. No Marco da Le<>ua, 
P.erto do hospital, está construido o bosque municipal. 

0 
Na 

cJé\acle de Belém tem sua séde a Relação elo Pará, creada pe la 
Le1 n. 2 .. 342 ele 6 de agosto ele 1873, e cuja jurisdicção se estendia 
pelo. Estados do Pará e Amazonas, e o 'Bispado elo Pat·á, creado 
pela Bulia Copiosus in miser·ioo>·dia, do Papa Clemente XI, de 4 de 
ma1•ço de 1719 . Essa diocese foi desme mbrada do Patriarchado 
de Lisboa e sujeita ao Arcebispado ela Bahia pela Bulla Roma
norum Pontifioztm vigilantia elo Papa Leão XII, de 5 de junho 
de i827. l]xerce a sua jurlsdicção ecclesiastica sobre os Estados 
do Pat•á e Amazonas . A matriz da cidade de Belém tem a invo
cação de N. S. da Graça. A Lei Prov. u. i. i12 de 16 'de no
vembro de i882 au~orisou a fundação de um engenho central 
11.esse mun. E' Belém com. creacla e classificada de terceira 
entr. pelos Decs. : ns . 687 de 26 de julho de 1850, 5.023 de 24 
ele julho ele 1872, 5.458 de 7 ele novembro de 1873 e 6.206 de 3 ele 
junho de 1876. O Sr . Raymundo Cyriaco Alves ela Cunha publi
cou em 1S87 uma Pequencb Chrorogr. ela P1·ov . elo Pcwá,, da qual 
ext1·actamos a seguinte noticin. a respeito da cidade ele Belém: 
«E' a capital ela prov . e está sitLtada á margem oriental da 
bahia de Guajad., na distancia de '138 kils. elo Oceano, e em um 
lert•eno muito pouco e snav~mente accidentado. Este terre.no é 
uma pequena península, que outr'ora era denominada Gra~IO~a, 
e q Lle é banhada ao N . e a O. pela referida bahia de G~aJara e 
ao S. ])elo rio do mesmo nome. Esta peninsula é ligada a o_utra, 
cercadn pelo rio Caebe, Oceano Atlantico, rio Pará, .bah1a de 
Guajará e rios Guajará e Guamá. Uma floresta de 27 klls •. serve 
de isthmo a esta peninsula, ligando-a ao continente . A ctdade 
ele Belém é separada do rio Pará pelas tres ilhas - das Onças, 
Arapiranga e Cotijuba, e acha-se a 1° 271 211 rle Lat . S. e 
5o 15' 2211 de Long·. O. do lUa de Janeiro. No porto ele Belém a 
maré sobe quatro metros, e elle é um dos mais iu1portantes cen
·tros commerciaes da America elo Sul e o primeiro emporio mer
cantil de toda a r egião A.mazonica . . . Belém occupa uma área 
ElG 7 .893.920 metros quadrados; tem quatro parochias, cinco 
clists. policiaes 55 ruas, 59 travessas, nove estradas, 19 praças e 
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S'3is beccos. A via publica mais extensa é a UtYessa de~ - Ma
theus que mede quatro kils. po1rco JJ iais ou menos, P. prtncipia 
na rn'a do Impernclor, junLo á bahia elo Gtu1.j ará, e tet·min a á 
margem clil' . do rio do mesmo nome, depois de tet· atmves~ado 
a cidade na clirecção de NO. a S . , di vicl in clo-a em d 11as pn t· tes 
desegttaes. A I'ua elas F lores.; a que tem mais casas, q!IC ahi são 
em numet·o muito pouco inferiot· a 300 . A praça ma10r é a ele 
S. Braz, que mede 226.935 metros qu adrados, quasi a m~Lacle ela 
parochia de Sant'Anna . A cl<1. Inclepet1.clenci<\ (ele Palacw), Cll.J<l. 
área foi demarcada pelo General J <?se ela Serra, é um trape o; ~o e 
tem 2-1.684 roetws qs., e a d ·· Baptist1. C;;m pos 2-L 13G ·, Ma 10r1 
porém, qtte estas duas é a ele Pedrn II. Esla praça ale hoJe e 
ainda mais conhecida pelo nome vulgar ele l ;wgo ela Polvon,, em 
consequencia do armazem que, par<t guarcln.r es~a materJE-, fot 
ahi coastruido em 1713, poe onlei~ do General Chl'I stovao c~a 
CosLa Freire. O Conde de Vi l la Flor, 28° Gover~adol'do Para, 
n o intuito de n.formosear a pt·aça, mandou demoln· o d 1to arma
zero, que resistia ó. picareta e ás a lavancas, se ndo prec iso 
lerribal-o a tiros ele al'lilhat•ia . Ainda encon Lram -se n<trefe
rida praça, em frente á es trd da ele S . Jeronymo e á fl or ela 
tet·t·a os mui to soliclos ai icerces elo antigo arma: em ela polvo1·c~ . 
As e~traclas ele S. José e S .Jeronymo teem <tspecto lind i. sim o e 
são a 1·borisacl as : a primeira com perto ele 200 palmeiras e a 
sen-uncla com mano-neiras. A ele S. J eronymo tem 2.580 metros e 
a de S . Josê 900. "Esla ul tima é calçada a parallelipipedos ele 
gt·a nito, com amplo passeio de cantaria de_ Li sboa . Com c.1lça
mento eo-ual ha uma praça r eclonua no me LO clest11 eotmcla, que 
6 aelmir ;da por todos , nac ion.aes e estrange ii·os . N;to sómente de 
dia. como L•unbzm ele no1te, e a.prazJvel o seu aspecto , ob~et"vado 
elo ía r o-o ele S. João . De dia (e á tardes r ;í. melhor) o ob~e l' va
clor te~ de um e de outro larlo as palmeiras, c Ijas copas se 
entrelaçam, e ao lo ·~ge a cadeia J)llblica, com~ qne remata ndo 
esta interessante patsage m . De notte os lamp~oes ela IilumLn '2-
çã.o publica, em linll <1. , pat·ece m formar ao longe um n.rc , nao 
eó por causa da elevação CJ';le a es trada apresenta, como pelos 
1a rnpeões que ·cercam a cacle ta. A e3tr a cla ele NazareLh tem 871 
metros, e o lar go elo mes~10 nom e é um re?tangulo com 16.2 ~le
·~t·os em um elos seus mawr eslaclos. - Belem poss ue 10 egreJfLS, 
das quaes a principal ê a Cathedral, qu e é um a das maiores elo 
Bn1.zil. A construcção deste vasto templo priocipion em 3 ele 
maio de 17-18 e terminou em 177"1 ; mas nes te perioclo estão 
incluídos cinco annos, duranLe os quaes esteve par ada . Desde a 
frontaria aLé o cruzeiro durou ella sete nnnos; nas torres e em 
parte da capella-mór se is, e no resto ela mesma capella c inco, 
tendo estes· começado em 1766 . A largurn ela nave tem i3m,2, e 
a altura cht mesm a -t9m,8. Da porta principal ao rctabulo elo 
altar-mór mede 67m,2, e as tort·es t eem 39m,6, exclu indo a 
g rimpa , e incluindo-o. 40m,7. A ma ior largura da egreja pócle 
ter un s 30 melros. A Cathedral de Belêm es tá em obras pre
sentemente, e no principio do anno vindom·o será novamente 
aberta ao cul to catholico, reformada e abrilhantada com um 
soberbo altar de marmore e com l indissimos quadros ele multo 
esmerada pintura, fe i tos na aboboda . São tambem lindas, ·porém 
menores, as e.,.rejas de : Santo A lex cmd•·e, sagr<tda em 21 de 
março de 1719' pelo 3° bispo elo Estado elo Maranhão e Parà, 
~- Ft· . José Delgarte . O co nego Souza diz que este ~emplo passa 
po r ser o ma is ~oberbo c magesloso ele quantos funda ram no 
Brazil O'l jesultas portuguezes . Os retabulos das se is capella'l 
Jatteraes, o tecto da cap ella-m6r, a s paredes la\teraes desta, tndo 
obra primorosa de talha em madeira c\ cedro, eram dout·ados 
e pos teriormente for am pintados com tinta branca . Seus pnlpi
tos são b .l liss imos. e conse t• vam ainda seus pl'imitil•os dourado~ 
n ão sóm ente elles,.como os reta bnlos da cu p ·lla-mór e el os dons 
altares do cruzeiro . Sant"Anna , cuja cons~rucção em fót·ma ele 
c1·uz grega começou em 1761 .Y. S . el? Ca?·mo, con~ f acha ela ele 
c~.nlada ele Portugal. a capella-mor desta egre.J a a1nda é a 
me 3 ma da a nti ga, que foi demolida em i76G . N S .. elcts j11el·
ccis e N. S . ele Nac;a,·eth. As qua Lr ;:> restantes egre.JaS sao as 
se<>uin te . : SS. Tl'inclc~cle , N. S . elo R.osc~r io ela Camptna, N . S . 
elo0 Rosm·io ele~ Cülaele e , 'anto Antonio, cuja primeira peclt·a foi 
assenLad;1. em :l3 ele junho ele 17:16, ~encl~ concluicla em ~7t13. 
l~m Belérn b a quatro cape llas : a el e S. Joa Ba pLIS ta, el e foi·ma 
octon-ona que é a nnic~. clesLe genero no Brazil o qne foi 
aher~a a~ culto aos 24 de j unho de i777, tendo n sua construc
ção começado a G ele setembro ele 1772; as das Ot·clens Tet·
ce iras ele N. S. do Cal' mo, n a egreja elo mesmo nome, e ele 
S. Fra ncisco ela P eni'tencia, na egreja ele Santo Antonio,- e a 
~lo Senhot· dos Naven-antes nesta mes ma egreja; não ficando 
111cluicla naqnelle num~ro a capella particular do Passinho . Os 
ed1 li eLOs pLtbl icos são os seguintes : Palacio ela p .,·esicleneia, o 

primeiro ela Hepublicn. em archüectura e tamanbo, completa .. 
mente i solado com t.res pavimen tos e mag nífi cos salões, além 
c! otLLt·os nulilos compartimentos . Os alicerc t•s deste impot·
tante eclificio co meçar Ltm em 176.2 no mesmo s itio elo antigo, 
mas fi car am p1r co ncluir, até que cont in tt;l. r am em 1767, ter
minando a construcçii.o do mesmo erlificio em 177 1. P a. lacio 
Episcopal: tem tambem tl'es pavimentos e a mplas s.1.lns . Palc~
ccte l '•·ovincial: é ele clou s pavim e>. ntos, isolado e notavel pe los 
eõtuqu es de seus sa lões, ves tibnlo e pela s·Ia bonita escadaria 
ele marmore, aber La em dons lanços para o pavimento supel'ior. 
Arsenal ele Guen·e~ : tem clous pavimentos e mede 30 melros ele 
frente e 41 ele fu ndo. Foi a nti gamenL hospi lalmilüar; paro. o 
qne foi comprado por 7.000 cruzados po]o General Fernando ela 
(.;osta Athaycle 'l'e ive, em 1765, a Dom in gos ela Costa Bacell n. r, 
q•Ie o fez conslr tl ÍI' pai·a se u uso parLicu1a r . Arse1wl ele Jl{a, ·i 
nhc~ : important estabe lecimento composto ele 13 preclios diver
sos, el e>. um e do >s pa vimen tos , entt·e o~ quaes sobl'esa be m pela 
elegancia e espaçosos compart imenLos , o que ser ve de res iclencia 
elo Inspector, o quartel dos aprendizes rn a l'inhei r os e o ela se
cre tal"i <t . O At• senal de Marinha elo P ar á foi funcrado em junho 
de 1761 pelo Govel'llaclo r- genera l i\Ianuel Bemardo ele i\l"ello e 
Castro, q ue para e.sõe fim e scolh eu o es paço em que se achava o 
h osp íc io ele S . Boave ntura, o qual ficava .1us iamente no 1o"a r 
do ecl ifi cio que prim eiramenlu servia ele residencia elo Inspc 
c tor, e que h oja é a.quelle em C!lle fnncciona as crela ria. i\Iecle 
o estabelec ime nto 323 metros de c mprim ento pelo lado ele terra 
e 144 em sua ma ior l a rgura, occ itpanclo uma área ele 39,LOO me
t!'OS qs. Do hospício cl• S. Boaven ttt ra exi ste hoj e unic<tmenle 
uma peqilena cape ll a, cncmvacla na referido ecl ilic io rla scct·c 
ta ria. Collegio elo /lmpa,·o : tem dou~ pavimentos c vasLas sa
la~. Thec~t,·o ela Paz : está isolado no meio da praça ele P eclL'u JI; 
accommocla 1.600 cspacLadores , e no salão ela fre nLe podem 
r unir-se 1.200 pessoas por occasião ele algum concerto ou outro 
qualquer fim;_ é um dos melhores c maio res do paiz . Lycctt: 
tem doas pav~mentos , duas frentes e salas esp~çosas . No salão 
cl_a congt· e.~açao dos professores existe um quad ro comm emot·a
tLvo ela epteleana do ch olera-morbtts que em 185~ assolou a 
c idade ele Cametá. Esse q unclro, que mede tres metros ele lar 
gura e clous de a[t ttr a, é producção do pincel elo pt·ofessor de 
desenho ConstanLmo Pedro Chaves ela i\Iotta . Inst1t1tto : é iso
lado no meio de um gra ilcle teneno; foi creaclo pela Ltl i Prov . 
n. 660 cl 3-1 ele on Lubt•o ele 1870 e ina ugnraclo e m 3 ele junho de 
-1872 . Escoltt Praticc~: sua const i'ucção teve principio a 8 ele 
junho ele 187<1; foi install acla no dia 2 ele dezembt·o do mesmo 
anoo e aberta ao ensino publico no seguinte . Pt·esenLemente 
está fP.chacla. O seu salão principal accommocla 180 alumno8 e 
mede 18 metros ele comprimen to por 11 de la rgttra. Jfos1Jital ela 
Santa Casa ela Niise•·icorelia: tem it·es pav im entos e possue en
tre outras enfern;'arias, uma bastante espaçosa ; loi fund ado pelo 
6° bispo elo Para, D. Ft·. Cae tano Bl'a ndão, c ab?rto em 2-J ele 
j ulho d e 1787 . Rcccbedo? .. ic~ Provincial : tem clous pavimentos , 
funcc ionando a repartição no superior, que é um sa lão de mais 
de 500 m. qs. jl{eroaelo publico : é nm elos melhores elo Bra
zil,_ e sempre ma is ou menos alJLLnclaute ele fl'I tctas , hot' 
taliças, legn mes , carnes, aves, peixes e outros ge nei·os . Os 
balcões ele se us açoug1 Ics são ele marmore, e as r uas de s 11 inte
_riot· são calçadas a paralle lepipeclo$ ele grani to , lendo no c n tro 
um elegante chaf<niz. lllcttaclotwo : fic tl. afastado elo centro da 
pop. e é um hom eelificio . Hospicio elos Alienados : é um ecli
ficio ele um só pn.vimento n o meio elo matto e a clou s kil . 
po11co mais ou menos, elo cem_iLerio de San La Isabel. Hospital elo; 
Laza!·~s: possue dons ecllfictos rle um pa vim en Lo e clisLa nte do 
Hosp1c1o uns 200 metros. Ao lado elo Hospi ial os infeli1.es mor
phetwos Leem cr,nstruiclo diversas casinhas para sua mot·a da, 
umas de palha, out_ras de telha e algumas de boa apparcncia, 
com pequenos Ja t•clms . Al(unelegc~: fLmcc iona no n.ntig-o co n
ven~o dos M t•cenni·ios. Cacleia 1múlioa: acha-se est<tbol e~ i cla no 
ant igo con~c nto de S . J osé .-Belém : possue tres quarteis, um 
ele a rtilb a r1 a, outro d infa ntari a e outro ele policia . O prim eiro 
fot co ns truido em 1779 e mede 132 meLros ele frente po t· 17 de 
.fundo. A conslrncção elo t3rcciro comecon em 1849 na ad minis
tração elo Consclheit·o J cl'ony»• o l<'ran-cisco Coe] ho e terminou 
em 1852 na elo Dr. Faus to ic\.ug usto ele Aguiar, hoje senador. 
-Tem se i~ cemiterios . tres catholicos, um elos protesLantes e 
cl ous dos h ebraicos. De todos e ll es o quo ê mais di gno ele ser 
v isitado é o ele N. S . da Soleclacle, que mede 132 metros ele 
cada lado, ou 1.7,42-! me tros qs , tendo em seu pet·imelr o mui
tos e soberbos mausoléos . Os seus CJ.ttaLro angulos foram sepa
rados do quadro gera l e pet'tencem as Ordens Tet'ceiras de :::iiio 
Fl'ancisco da P enitencia e N. ::;. do Cat·mo, ttm a cada uma, 
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-o utro á. It·mandacle de San to Christo dos Milita t·es , e outro á ' 
Santa Casa de Misericordia. O cemitel'io de N. S . da Soledade 
foi inano- uraclo em 8 de janeiro de '185:>, fi cando prohibido os 
enterra~entos no mesmo do dia '15 ele a<>osto d '1850 em diante . 
Fora m nelle sepultados 31.872 cadave t· g,~ , elos quae3 o primeiro 
foi o ,de Romana, CSOI:ava de J oaquim Ft•at\CLSCO c'? ~-rêa . o de 
Satlta Isa b, l tem a a rea de 43.400 met t·os qs. e Ja conta e~ 
seu perimeLro bons mausoJéos , O primeit·o cacl~ver que ah1 
baix:ou á. sepu ltu t"a foi o do ci.ladão ponug uez Gabnel A~.acleto, 
·em 1 de ittnho de 1878. O cemitel'io de Santa Isaue l te1u Ja rece
bido perto de 18.000 cadavel'es. - Os edifi.cios parLicular~s que 
merecem te l' menção especial são os segu1ntes ; o Hosp1.tal de 
D. Luiz I, elegante, iso lado e com espaços.as enfel'martas; 9 
B cbnco Comme,·cial, constrUido com esmel'O, isolado e de um so 
pavimento; a F,bb,·ioa do Ga~ i a tJ:stação centt a_l da Companhia 
de bonds Pa1•aense; o cla;s of!ictnas dcb Companlua elo .4.ma:onas ; 
·O da Companhia de arte{actos metallicos; o dcb ComjJ::Lnhia ele 
Ceramica wper(eiçoada ,· Laoandel'ia a vapo1· e o Theat,•o-ci,·co 
Cosmopolita, de madeira e com capacidade para 2.500 especta
dores. O erlilicio isolado e ele clous pavimentos, qtte se t·ve de esta
çã) ce ·•tt•;d á via fe t•t•ea ele BL"aga •ça e que pertencia á compa
nhia do mesmo nome, hoje é pt·opriedade do E~tado -A cidade 
de Belém poss ue sete hospitaes: o ela Santa Casn de ~Iise ri 
cord ia, o dos Lazaros, o rlos Alienados e o de D. Luiz I, dos 
quaes já tefl.tamos, o Milital'. que funcciona em um bom pre~io 
<particul:n· de um só pavimento e isolado; o da Ot·dem Tercetra 
de S. Francisco, estabelecido n'uma parte do a ntigo conve~Jto 
ele Santo Antonio e já augmentado pela Oedem, e o dos val'iO
losos, de um só paviment o e i~olado,-No pavimento médio do 
Palacio ela Presidencia funcciona a sua secratar ia, que tambem 
occupa do tts compartimentos elo ter t·eo , Neste pavimento func
cionam a Thesouraria de Fazenda. e a Co mpanhia de Bombei
ros. O corpo da guarcla do eclificio occupa o vestibulo e nmis 
d.ous comp.trtimeutos a este co ntíg uos . O Quat•t9l- G3neral e 
secretaria respect iva ftmccionam em um bom predio particular 
de dons pavimentos; o Tribunal da Relação e a J unta Com
marcial em outt·o ele Lres; o Cot•reio em um de tres, e a Secre
·tat•ia de Policia em outro de tl'e3. A Praça do Commercio tt·a
balha no salão oriental elo pavimento terreo da Recebedoria. 
O Palacete é occupaclo pelo ·r hesom·o Provincial, Secção da De
cima Ur bana. 'l'ribunal do Jury, .l<,ôro, Janta de Hygiene Pu
•blica,Secção ele Obt·as Publicas, Assembléa Legislativa Provincial 
·e Intendencia Municipal, os quatro primeiros no pa vimento infe
rior e as quatro ultimas no supedor . Os compartimentos per
•tencentes á Assembléa Provincial são lax:uosamente adornados é 
·podem rivalisar com qua lquer Repa rtição do paiz e ~?esmo da 
Capital Federal. No pavim ento terl'eo elo Lyceu fanccLO nam : o 
Museu, o Photometro e a Bibliotheca Pttblica, fundada em 187i. 
Posstle esLa perto ele 16.000 vols . encadernados e em brochura, 
dispos tos em 40 estantes. Na Bibliotheca Pablica do ~ará o leitor 
·encontra escl'ip tos em port·1g uez, fr3:ncez, inglez, la~u~, ttalill:no, 
grego, allemão, hP,s pa~hol. e hebrawo, obr as ele ~~~e 1 to, _phtlo
sophia, geogra phia, htstona, a rtes, theatro, medlC!lla, hl~tona 
n~tural, philologia, et.c. ; uma im purtantiss ima col~ecça_o d? 

·diccionario~ , outra de JOrnars do Estado e ouLt·a de leis nao so 
deste como geraes . Nes ta bibliotheca ha obt·as antigas e r ar as, 
das quae~ passamos a citar as seguintes : Poema h •roico -
Affonso A(• ioano, impt•esso em 161'1; a Eneida ele Virgílio, im
'Pressa na cidade de Lisboa na lin gua hespanhola, no anu o ~e 
1614; Se•·mões do P adr e B at•tholomw do Quental, em 1694; Hts
to.r·ia ge,,calot;ica da Casa Real P m·tugueza, em 17~5; El~gio 
htstor ico da Illma. c E :mna . Casa de Catanhede 111m•talva, Jm
'J?resso em 1.751; Le Spectatctw, em 1754; Historia ab,·evia.da. dos 
.-tnsectos, em 1762; E ·va e Ave, ou llfa1'ia t•l"ittrnphante, em 1766, 
e collecçiio de livros inedit.os ele hi stori a porlugueza dos reina
dos de D. João, D. Duarte, D. Affonso V e D. João III, im
pressa em 1790. Ha na bibliotheca tres vols. manusct·iptos que 
merece m ser notados pela sua singalaridade : Um- Glavi.• p?·o
ph~tatrum , ofl'erecido por S. Ex . Revma. o Sr. D. Antonio de 
.M: •cedo Costa; e que pelo papel e estado das lettt·as parece ter 
dido manuscripto em 1700, pouco mais ou menos. Outro- Botica 
espl:,•itttal, foi o:fl'e1·ecido pelo Dr. Quadros, que o comprou em 
Lisboa no anuo ele 1867; este liVI'o .pertenceu á. bibliotheca de 
uns frades pm·tuguezes e h~ suppostção de que o ~esmo. foi 
ma n •sc1·ipto em data anteriOr a 1500. A respe1 to dtsto existe 
uma nola. na sua primeira ~olha. O te~·ceiro é •tm - Vooabu~a
•·io da li 11 gua ge,·al do Braz~l, manuscnpto em portuguez, Iattm 
e tapy; p. Bettendorf é ~ s~u ~utor. O maseu não tem repre
sentante algum do prectOBtss1mo remo v~geta l do E_:~tad~; 
·mas em compensação tem uma boa porçao clelles nao so-
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mente elo reino mineral, como Lambem elo an imal. Em nu
~ias tica, archeolog~ cemmica e a1lthropologia, posmio já 
1mpor tantes collecçoes que p1·esen temente estão bas ta nte re. 
duzi~as. I-Ia n~ museu ama manta ele ve llticlo pl'eto com 
fran.! as ele canutdho, a qual cltz m te t• pet·tenciclo ao cavallo do 
ex-diCtaclor elo P aragnay F'l' a nctsco Solano LOlLS . Ex iste egual
mente conse~vacla no museu paraense uma patent3 elevando ao 
posto de 2° 1 eue nte o sub-tenente(1° sargen to) do exercito para
fíUayo i\Ianoel Moreno, q11e pertencia ao batalhão n. 27. A data 
O<t nomeação feita em Humaytá. é de '15 de jlll ho de 18ó5 . A 
paLente está sellada com as a rmas paraguayas e ass ig-nada pelo 
JIIIal'echa.l F. S . Lopez, Genet·a l em chefe, e pelo T eneiJte-coronel 
A. EstigatTibia, commandante da divisão paraguaya que inva
diu a cidade ele Uruguayana, e que depois.cahiu pt•is•oneiro do 
exercito bt"azileiro e seus a lliados . No pav imentoTerreo elo pala
cio episcopal funcciona a Sect•etaria elo Bisp<tclo. O Gt·emio Lit
tet•ario Portuguez possue um ' b1a btbli otheca, es t l belecida em 
um predio alugado, com perto de 5.000 vols . e tiO e tantos jor
naes ele clive t·sos paizes. admittinclo, media nte cel'ta mensalidade, 
ass ignantes de todas as nações, mas que sejam res identes nesta 
capita l. - Uma grande paete da cidade ele Belém é calçada a 
J?a t·a llelepi pedos ele gra nito e_ clive!'sas outras ruas " mac·adam; 
e tllummacla por ~.56i lampeoes ele gaz, e nelln existe uma rede 
telephonica com pouco . me~os de 200 kils. e ~20 apparelhos, 
achando·sa em co~nm umcl!-çao muitas c~sas yartJcttlarf!S e quasi 
todas as reparttçoe• pabltcas A lllurmnaçao a gaz fot ina,Igu
rada em 13 de ma io de '1854 . Ha canos ele esgoto em uma boa 
pa.t•te da cidade, qu3 possue tambem encanamento ele ag ua pota
v:l com 55.000 metNS e 1.873 registros em ediftcios par ticula
re5 e publicos. S g undo o lançamen to feito pela Recebedoria 
Pl'ovincia l no anuo de i 885, a cidade de Belém possuía 6.551 
predios, elos quaes um gt•ande namero de dous pavimentos, di
versos de tres, alguns de quatro e a maior pa r te de um só. 
Aqaelle numet·o deve ser huje pouco iuferiot• a 6.700, s i não fot· 
s upel'ior. Em Belém ha a inda predios de constl'ucção a ntiga e 
it• t·~g-ula l', tendo, en tretanto. muitos ele constmcção moderna, 
algans palacetes, chacal'as e chalets . No cenlro da praça da lnde
pendencia (de P alacio) está collocada e rodeada elegantemente 
por ama linha de pa lmeiras, a estatmt sobra pedestal de mar 
more branco, mandada. erigir á memoria elo Gen era l Hilario 
Maximiano Antunes Gut·j ão, e outros pv.raenses mot· tos na cam
pan ha contra o P a rag nay. Na praça do Visconde de Maná (Mer
cês) vae tambem set• urevern.mte. collocacla a estatua do falle
cido paraense Dr. José da Gama Malche1·, que durante muitos 
annos exerceu o cargo de i 0 Vice-presidente da prov., Coronel 
commandante superiot• da g uarda nacional da capit<~l, Presi
dente da Ca mara Municipal da mesma, além de outros de eleição 
popular . O espaço destina do a receuer a es tatna é separado da 
praça por uma grade ele ferro. - A capital do Pará e• tí• ligada 
com diversas outt·as do Brazi l por meio de clttas linhas tele
graphicas, uma das quaes é marítima e a outra t ' n stre .- Saus 
orgãos na imprensa são os segui ntes ; L ibeml do Pa.1·á , p ,·ovin
oia do Parei. , Dicwio de Nottoi as, Dia.rio de Belém. Gommercio 
do P a tci., D iMio do Gram- Pa.rá, Ar-ena, Cosmopolita, ll{osquito 
e Crysaz.ida, sendo os seis primeiros diarios e os restantes heb
domaclarios. O mais antigo ele todos elles é. o G1·am-Pal'á., que 
conta 36 annos de ex:istencia .-Ha duas companh ias de bonds 
com linhas por grande numero ele ruas, ligando os pontos mais 
afastados da cidade e seus subur bios. A Companhia P a raense, 
por exemplo, liga o Arsena l de Marinha ao Matadouro, uma dis
tancia talvez de sete ki ls., além de outros pontos, como o largo 
da Sé ao ele Nazareth, ao de Baptista Cam pos, etc . A Compa
nhia Urbana liga a praça da Inelependencia no Marco da Legua 
e a Sacramento, se ndo a extensão da linha pouco in ferior a i8 
kils . Ambas estas co mpanhias tPem dive t•sas linhas duplas, e 
estão autorisadas a assentat• novas linhas em outras raas. A 
Ut·ba na possue 35 kils . , e a Para~nse 25 . De todas as empre~as 
existentes no Estado é a Companlua rl.e bonds Pat•aense a umca 
que de sua renda liquida dá á Ca mara Municipal um!" porce~
tagem, que é de 5°/'!., tend~ a Compa n)!.ia em cofre e a ~J sposl
ção dessa corporaçao ma1s ele 1:090~00. P?ssue officwas de 
cat·pinas, ferrador, ferreiro, correeirO e funlle tl'O .- O mon
mento do porto ela capital d_9 P ará é animado por _grande 
numAro de vapores e embarcaçoes de vela , pertenc~n tes 11: nave
gação inte rna e tt·a nsatlantica . Belém sustenta acttvas e lm~or
tantes relações commerciaes com diversas praças ela Repubiica, 
da America e da E •ropa. A cidade tem duas frentes, que offç
recem aspectos ditferentes : uma entre a doca da Imperatriz 
(Ver-o-P eso) e a do Imperador (Reclucto), outra ent1·e o Cas
tello e o A1·senal de Marinha. A primeira quasi toda guarnecida 
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de cães de pedt•a de Lisboa, qttasi toda chei'1. de elega n·tes edifi
clos de um, dous, tres e quatro pavimentos, apresenta urna vista 
magnífica; e a seg mda, desde o Castello até o largo do Carmo, 
tem a vista um tanto desag-radavel por causa dos edificios bate
rem os fundos para a bahia, tendo sómente alguns boa frente;· 
e bem assim por causa de não Ler cáes. Do Carmo para o Arse 
nal de Marinha a vista torna-se apt•azi ,•el pela ponte do Porto 
do S:t l, ft·ente elas casas da pec1t1ena rua ele S. Boaventllra e 
p~los edificios. dac1uelle estabe.lecimento. Vista . da ban•a, a 
c?dacle de Belem offerece, espemalrnente elo metO dta em deante, 
uma perspectiva alegre: parece que vem emergindo d'agua. Foi 
o primeiro Govemador-general do Maranhão e Pará Francisco 
Coelho de Carvalho quem, em 1627, concedeu á Carnara de Be
lém uma h .,.ua de patrimonio (30.858.025 metros qs.). O depo
sito de polv~l'a elo AuriJ., fundado e':n 1791, fica a 16 l~ils .
Foram construidos na capltal do Para se1s conventos, qul!-Sl todos 
á beira-mar. O pt·imeiro ioi o elo Carmo, pelos carmelttas cal
çados ao começar elo anuo ele 1626. Para esta ftmda.ção deu o 
capitão-m6r Bento Maciel Pat·ente a sua casa, c1ue et•a no llm da 
rua do Norte (hoje do co nego Siqt1e ira Mendes). Em 1696 fize
ram novo conrento de taipa de pilão e em 1708 foi levantado 
o actual, que ficou it1completo. Ahi se acha estabelecido o 
sem inario menor. O segundo foi o de Santo Antonio, em junho 
de 1626, pelos capucho3 que d, ixat·am o seu hospicio elo Una, 
erecto em 1617. O asylo fundado pelo prelado diocesano occupa 
actualmenle este convento, para o qual foi tt'ansfel'ido, tendo 
sido i nauguraclo em 2 ele fevereir. de 1872 no do Carmo. O 
terceiro foi o elas tY.lercês no anuo ele 1640, pelo religioso ela 
ordem cal ada d(l.s Me1·ces, Fr . Pedro de La. Rua Cirne . ]]}ste 
vasto com·ento, que não foi concluiclo, está pt·esentemente 
occupado pela Alfandeg·a e pela Recebedol'ia Provincial. O 
quarto foi o ele Santo Ale"andre emi653, pelos padres ela Com
panhia ele Jesus. Pat·a este ftm obttver~m os mesm?s a compe~ 
tente licença em 26 ele Janeiro ele 16o3 . O palac to eptscopal 
occupa desde 1773 uma parte deste conven~o, sendo a outra 
pal'te occupaela pelo semi.nal'io m~ior e escola ele S. José . O 
quinto fot o de S. Boavenbut·a (hoJe clemohdo), em 1706, pelos 
reli.,.iosos ela Conceição da Beira e Minho, no sitio chamado 
outt?>ora Porto do Tição, dentro dos 132 metros que por José 
Velho foram dados para essa fundação, a contar do iga t•apé da 
Comedia, elos peixes-boi, hoje ele S. José, e que passa pelos ftm
dos do Arsenal de Marinha. O sex·to foi o de S. José, começado 
em 1749 pelos religiosos da Piedade : mede 45 metros de frente 
e 38 ele fundo, e nelle funcciona desde 24 ele outubt•o de 1.843 a 
cadeia publica. Na rua dos Mercadores, mais conhecida até 
hoje pelo nome de rua da Cade ia, ainda existe presentemente 
o ànt1go edificio qne foi começado em outllbro de 1737 e acabado 
em julho ele 175U pal'a casa ela Ca.mara e cadeia. E' ele clous 
pavimentos, tendo no supet•ior cinco janellas ele fel't'o e clous de 
peitoril aos lados. No pavimento interior ainda existem nas 
paredes intet•iot•es as grades de ferro das prisões, e nelle estão 
estabelecidos : a [abrica de cêra, a relojoaria Chronometro e os 
armazens ele Sulzer & Ca e J. ele M'ello Abreu & C.• . O 25° 
Governadot· e capitão-general do Grão-Pará e Rio Negro, Fran
cisco ele Souza Coutinho, mandou construir em 1801 na ·travessa 
da Pieclade. quasi em frente á. rua elas Flores, um chafariz 
enterr·ado de duas bicas ele pedra, Jlara as quaes o povo descia. 
por duas escadas de cinco degt•aus. Hoje ainda re>tam as qua·tro 
paredes de tão util obra, as quaes, ha S5 annos, teem resistido á 
acção destruidora do tempo. Na l'ace interiot· ele uma dessas 
paredes ha uma pedra onde está gravado o anuo de 1802, pt·o
vavelmente o da couclusão da obri:l,. Sendo por Carta Régia de 
14 de janeiro de 1801 prohibiclos os enterramentos nas eg-rejas, 
o Governador Souza Coutinho, de quem acima tratamos Já, em 
observancia á mesma e de accorelo com o Bispo D. Manoel, 
fllndou um novo cemiterio na Praça de Pedro I!, ou Largo ela 
Polvora, entre as t·uas de S. Vicente de Fora, vulgarmente 
chamada est?·adc~ do oemiterio, e ela Ct•uz das Almas, hoje do 
Arcypresté Manoel 'l'heodoro. Posteriormente e depois de aberto 
0 ele N. S. da Soleclade, foi o te t•reno daquelle cemiterio aforado 
pela Camara, passando assim ao dominio particular. Pela 
Pla,nta, levantada em 1881 pelo engenheiro Edmund Comptotl 
pa.r·a o éncauamento cl'agu!l.J)otnel tir.tmos os segui11tes dados: 
A parte mais elevada ela CL ade é a estl·aela de S. Je1·onymo no 
ponto em qu~lla se cruza com a travessa Dois ele Dezembro,sendo 
a altura ahi ele Hm,63 acima do nivel da préamar média. A 
e~quina ela mesma travessa cJm a estrada João Balby tem 
11,m40, A estt·acla ele Nazareth, no meio do quarteirão situado 
entre o largo do mesmo nome e a praça 'l'etll'eiro Aranha 
(vulgo largo da Memoria), tem um,34. Na rua dás· Flores, 

esquina ela traves:!a Primeiro de Março (antiga das Gaivotas), 
ha Hm,27. A parte mais baixa da cidade fica ao nivel da prea
mar média, e em diversos pontos; por ex mplo: O quarteil'ão 
entre a travessa ela Q.tteimada e as rttas elo Bom Jardim, Longa 
e Nova elo P ery ;-rua ela Alfama, eaqu ina cl:t travessct dos Fer
reit•os ;-travessa ele S. MaLheus, entre as rtlas ele Carlos Gomes 
e do 'l' ocuman ;-rua ele Santo Amaro, enlt·e :ts travessas ele São 
Francisco e ele S. Peclt·o;-e em dival'sos pontos elos qtlartciL•ões 
que ficam entre as ruas ela Pedreira e elos Mat·tyres e a· tt·aves
sas ela Piedade e da P1•inceza.- A elevação elas pt·aças é a 
seg·uin.te; 'l'enreit·o Aranh>~, tom,94; Nazareth, ·10m,S9, no meio 
do quarteiriio situaclo. entt·e as estradas ele S. Braz e Nazareth; 
Sant' Anna, tOm,50, no centro; Polvora, 10m,46, na esqui na ela 
travessa '15 de a~·osto (anLiga dos Mirandas); Rosar io, tOm,1S, 
na porta ela egt'oJa; Baptista Campos, 8m,75, na esq nina ela rua 
dos 'l'amoyos; Sé, fim,t9, na porta ela egreja, Ano-elo Custoelio 
Cort•eia (elo Quartel), 5111 ,97, na esrt ui na ela travessa de S. MatheLlS. 
proxima â rua Nova ; Santo Antouio, 5"',66, na porta da egreja; 
Carmo,5m,32, na esquina ela t ravessa da .i.talaia; Mercês4m,\;)4, 
na esquina ela rua ele Santo Antonio; 'l'rindade, 4m,93 atraz ela 
egl'eja. ; Palacio, 401 ,38, na esq nina ela travessa ela Rosa ; S . João, 
4tu,04, na. porta da egreja; S . José, 301,42, na por La ela cadeia 
publica; Redondo, tm,03, no centt·o. - Belem possue 20 repar
tições provinciaes, '17 geraes e quatro mtttücipaes; associações 
1·eligiosas, abolicionistas, beneficentes, lit terarias e recreativas; 
lojas maçoni.cas, i5 proprios prov inciaes, H gel'aes e dous 
muoicipaes; lt·es bancos que ·tem sécle no Estado com o capital 
de 6.000 :000$, ass im como agencias ele mais dous inglezes, 
que teem um movimento mensal de perlo cL '12 .000:000$, além 
cl<casas bancarias; quatro companhias de seguros terrestres e 
marítimos, sendo tres com sécle no gstado e uma com sécle no 
exterior, tendo as tres o capital de 3,500:000''; duas emprezas e 
seis :1gencias de navegação a vapor, ·tendo as duas pl'imeit·as o 
capital ele 2 .300:000$; nove emprezas diversas com 3.400:000::.; 
ele capital; dtms agencias ele b~mcos por·tuguezes ; 387 lojas, das 
quaes '101 ele fazet;ldas, 32 de alfaiate, 41 de sapateiro, 15 de 
calçados, 14 ele funüetro, nove ele ferreü·o, 39 de barbeiro, oito 
ele encadernador, quatro de colchoeiro, uma ele camiseira. nove 
de relojoeiro, nove ambulan·tes, nove ele chapéos, 18 de otÍrives 
26 de miudezas, i2 de ferragens, sete ele joias e 33 de rnarce: 
neiro; 98 armazena, sendo 39 ele fazendas e miudezas, 57 de 
es·tivas, líquidos e cosmestiveis e dous de louça fitut e crystal; 
43 fabricas, das quaes 12 ele fogos artificiaes, quatro ele caixas 
para borracha, quatro de cal, uma de cm·ros de luxo, uma de 
cera, quatro de malas, uma de chocolate, 10 ele licor, uma de 
chapeos de sol, uma de pel'fumal'ias, uma ele iustrumentos ele 
cm·ela e de folle, uma de figuras de gesso, uma de figuras de cêt·a 
e uma de gazo~as; 51 deposi'tos, elos q tlaes cinco de moveis, mn 
ele kerozene, duas de animaes e l'aridades indígenas e 43 de 
di versas mercadorias, como elroga.s, bahus, lenhas, louça de 
barro, farinha ele trigo, sal, etc.; 103 escriptorios ele commissões; 
quatro tinturat•ias, cinco confeitarias, 65 padarias, 471 tavernas, 
18 pharmacias, 12 trapiches, dos quaes o da Alfandega e o da 
Companhia do Amazonas com tr ilhos para boncls de cargas, 
seis drogarias, 12 hoteis, 43 casas de pasto, -L5 refinações ele 
assucar, 17 botequins, 143 ctÇOtlgnes, seis livrarias, nove billta t· es, 
·uma. officina de caldeireiro, cinco C<tsas de vender bilhetes ele 
lo·teria, cinco · de vender estampilhas, cinco de veudet· polvora, 
seis ele ba t1hos, duas ele vender e concertar chapéos ele sol, seis 
ele armadores e vestimenteiros, dons diques ou mor tonas sete 
estaleiL•os, t res saboariM, H estancias, quatro serral'ia;, um 
cortume, tres empalhadores ele cacle.tras, dous arrneit·os, tre8 
photog·raphias, clous sul'radores, tres tamanq uei·ros, 13 agentes 
de le1~~es, dons corretores, 41 aclvogaelog, 52 medicas, quatro 
cu·urg10es clentJstas, cmco agenc1as ele machinas ele cos·tlll'a, 
89 cochei·ras ; 14 constl'uctores ele ecliftcac;ões,calçadas, trapiches, 
etc, tl'eS encanaclol'eS de gaz e ele ag11a, dous estivadores, dons 
esculptores em mar mores, seis kiosques, um laboraborio bomoeo· 
pathi~o, dttas lavanderias, uma lithographia, '10 mod istas, dous 
negociantes de musicas e instrumentos, sete officinas de machi.· 
n.as e fundidores, dous alngadores de rebocadores, clous santeiros, 
cmoo tanoeiros, una violeiro, um abt·iclot· e g t·avaclcr em madeira, 
metaes é pedras, 15 armarinhos, seis avaliadores commerciaes, 
um cambista , 100 catraeiros, 16 clespachanbes d' AHandega, 15 
cartorios ele escrivães·, tres interpretes, H solici taelo l·es, tres 
·tabelliães, sete concertadores de carl'OS e carroças, dous concer~ 
tadores e afinadores ele piano, 2-l hol'tas, 104 quitandas, t res 
bahuleiros, quatro cot•t•eeil'os, clous esLucadores, dous vel eiros, 

·um tanoeit•o e um penteeiro. » 'l'ratauclo ela capital do Pat•IÍ., 
O 00mmer·oio de Po1"tttga,l, importante o1·gão ela imp1•ensa na. 
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.l!:ul·opa, e~c1·eve u as s guintes linhas em24 de outubro de 1892: 
"· .. aqu ell a cidade rormosissima, destinada talvez pelos seus 
rapidos prog1·essos de toda a especie, p~ las immensas r.iquezns 
na turaes da pro v. e pelo genio trabalhador e ordeiro de s~u 
habs . a s·1pplantar 11m dia todas as outras cidades do Braz!l e 
a sro· capiLal de um "asto e florescente estado .. ·'" 

BELEM. Parochia creada na com. de Cabr obó do Estádo 
de P ernambuco pela Lei Pro v . n. -1.835 de 12 de março de 1885. 
Orago N . Senhora e d.iocese de Olinda . 

BELEM. Parochia do Estado do R . G . do Sul. na com. e 
ter mo ele Porto Alegre, a 15 kils. di stan_te dessa cidade : Oras-o 
N . Senhora e diocese de S . P edro . F01 Cl'eada parochJ a pela 
Lei Prov . n . 34 ele 6 ele mnio de :1846. Tem 2.170 habs. e dna.s 
escbs . publs . ele ins·t . prim. As Leis Provs. ns. 616cle 12cle 
oul;ubro ele :1867 e 764 ele <! de maio ele 1871 transferiram a sécle 
dessa I'L"eg. par a a margem do rio Guahyba . 

BELEM. Log . no F.staclo elo Amazonas, no Alto Juntá . 

BELEM . Log . no Estado do Amazonas, no mun . ele Mani
coré . 

BELEM. Pov. do Esta do do l\Iaranhão, no mun. de Penalva. 
Já pertenceu ao mun. de Vianna. 

BELEM. Lon- . ámar o-em dir. do rio Parnahyba, EsLado do 
Piauhy. Fica abaixo elo Designio no"e kils . e um a dons acima 
elo Curralinho . 

BELEM . Pov . do Estado do Cear á, na. se na do Machado e 
termo de Quixeramobim. A Lei Prov. n. 1.526 ele 30 ele julho 
de 1873 creou ahi um disl., que foi supprimido pela de n . 1.608 
ele 21 de agos·to ele 1874 e restaurado p~la de n. 2.0H de6 de setem
br o de 1882. Foi lransfel'ida do ter1uo ele Qu ixeramobim para 
o de Canindé pelo Dec. n. 201 de 15 ele j unho de 1891 e nova
mente incorporado ao ele Quixeramobim pelo Dec. n. 3 A ele 
20 de fevere iro de 189.2. Tem uma esch . publ. crea ela pelo Dec. 
n . 3-! ele i1 de ma io de 1892. 

BELEM. Po" . do Estado do Cear:i. no te1•mo de Caninelé 
com uma capella elo Menino Deus. A Lei P rov . n . 2.020 ele 1 
ele setembro de 1882, creou ahi um elist . com a denominação 
de S. Gonçalo. 

BELEM ou BETH L EM . Dist. elo te t•mo de Santa Luzia do 
Sabog-y; no Estado do Pa_t•ahyba d~ Norte; com uma 
capella . F ica na estrada ela v1lla do Patu (R. G. do Norte). 

BELEM. Pov . do Estado elo Parabyha elo Norte, no mun. 
do Sou1.a, cinco leguas ao N . 

BELEM. Pov. elo Estado elo P a rahyba elo Norte, no mun . 
ela Serr a ela H.aiz, em uma depressão cln serra, tres leguas a O., 
perto dos limi tes com Bananeiras. E ' tambem denom inada 
Gen.qibre. · 

BELEM . P ov . do Estado da Ba hia, na freg . ela Conceição 
ela Feit•a elo mun. ela Cachoeira, a sete kils. da cidade deste 
nome em uma elevação. T em uma capella ela in"ocação de N. S. 
da co'nceição e uma esch . publ. de inst. pdm., creada pela· 
Lei Prov . n. 1. 9 J1 de N de julho de 1879. << Os jes11 i tas dotara!? 
esse po" . com tun ~om convento,_ que cahiu, nii.o hav~ndo h~Je 
ma is elo que a egt'PJa , na qual extste o tumulo ele Ft•ei Gusmao, 
a quem o po"o venera como santo . Obra daquel\es frades, era 
em cer lo tempo muito bem calçada toda a lacleua ~a estrada 
c1ue ela Cachoeira vai a Belem. Na mesma estrada, Ja perto elo 
po" . , apparece ãs "ezes enorme porção ele agua, que alaga a 
maLta e os caminhos cii·cumvisinhos, e depo1s ele um prazo 

. ma is ou menos lon go clesapparece, sem que se explique a razão 
d0.s·te phenom eno . JJ:m Belem nasce o Pitanga, que banha a 
cidade ela Cachoeira .» 

B ELEM. Pov . do Estado do Rio ele Jane iro, na f reg. elo 
Tü>guá. e mun. de Vassouras, entre os rios Sant' Anna e • 
Pe-dro cercada -de pa nLa!los, que a ·tornam muito insalubre, 
ligada' a Paty elo. Alferes por uma estL"ada . •rem uma esch. 
publ. ele ins t. prnu . , creacla pela Le1 Prov. n. 1.707 de30 ele 
outubro de 1872. Ahi fica uma estação ela E. de F. Central do 
Brazil. E ' li gada a Macacos por um r amal dessa estrada,constt•ut
do pot· uma em preza em v1rtucle elo contracto c~lebrttdo em 17 ele 
setembro de 1860, cootribuinclo o Estado com a c1uantra de po~co 
mais de 6'1: 000$, importau013: ~e terrenos, tnlhos e e_:;taçao . 
P assou esse ramal para o domtnJO do Estad o por cessao que 
fizeram seus proprieLarios (Dec . n. 3.512 de 6 de sete~bro ele 
1865) 0 Dec . 11 • L805 de 27 de dezembro de 187~ sancciOnou .. a 
Res. da Assembléa Pro v. autorisando a coucessao ele um pu-

vilegio exclus ivo por 50 ao nos pal'a construcção de uma ferro-via, 
por tracção animada ou a vapot', desde essa pov . até á freg. do 
Paty elo Alferes. 

BELEM. Pov . do Estado do Rio de Janeiro na fre<>. de N. 
S . da Conceição da Ribeira elo mun . ele A.ngr~ dos R~is; com 
uma e c h . publ. de ins t . pl'im. · 

BELEM. Bait•t•o na freg. do Braz, pertencente ao mun . da 
cap ital do Estado de S . Paulo, á margem esq . do ribeirão 'l'a
tuapé . Tem uma capella ela in"ocação do Menino Deus e pos
suin duas eschs . publs . ele inst . prim., cr·e adas pela Lei Prov. 
u . 37 ele 30 ele mat•ço ele 1882, que fo ram d ahi transferidas J?ara 
a ru a do Ga zometro (dist. do Braz) pela deu. 8 de 15 de teve
reit·o de 1884. 

BELEM. Bairro do mun . de Taubate, no Estado de S . 
P a ulo; com uma esc h. publ. de inst. prim., Cl'eaela pela Lei 
Pro v . n. 8 de 15 de fe"e r eiro ele 1884. 

BELEM. Um elos pontos de parada da E. de F . Central d<t 
Bahi<1 , no rama.! ela Feira ele Sant'Anna, no J;il. sete, entre 
Cachoeira e Sena . 

BELEM. Uma das estações da E . de F. do Carangola , no 
Estado do Rio ele Janeiro, en tre as estações de S. Pedro e 
S . Domingos, no kil. 106.000 . 

BELEM . Estação da E . ele F. Central do Bmzil, na freg . 
elo Tinguá e rnun. de Vassouras, no pov. elo seu nome, 
a 6'1,675 kil. ela Capital Federal e a 30.217 metros sobre o nivel 
do mar, entre as es·tações de Queimados e Oriente . A parte 
dessa estrada entre Queimados e Belem (13k-!65) foi in augurada 
e1u 8 ele no"embro ele 1858 e a de Belem a Bifurcação (ramal de 
l\lacacos) com 3k,398 a i de agosto ele 1861, 

BELEM. Serrota elo Estado elo Ceará , no termo de San ta 
Quiter ia . E' secca e pedregosa (Pompeu) . 

BELEM . Serra elo Estado elo Rio ele Janeiro, na freg . da 
R ibeira e num . de Angr·a dos Reis. 

B ELEM. RiachC> do Estado Maranhão, clesagua no rio Par
nahyba acima ela cachoeit•a da Bàa Espe1·ança . 

BELE M. Riacho elo Estado elas Alagoas, ba nha o mun. 
do Parahyba e clesagua no rio des\e nome . 

BELEM . Pequeno rio do Estado do Paraná; att·avessa 
parte ela cidade de Curityba; nasce no nttcleo Abranches e 
desagua no Ig uassú. 'l'em ceL"ca de 25 kils·. ele curs o . Recebe 
pela margem dir . o Ivo e pela esq. o Iurevê . 

B ELEM DO ARROJADO. Log . no termo de Souza elo Es
tado do P ar abyba do Norte . 

BELEM DO DESCALVADO. Cidade e mttn . do Estado de S. 
Paulo, séele da com. ele seu nome; a39 kils. de Pirassununga, 125 
elo Rio Claro, 36 ele S. Carlos e 285da Capital,a~sente proxi
mamente á m~r n-em clir. elo corregodo Prata, em tet•reno mont~
nhoso; ligada po~ estradas reg ulares a Araraq ttara, Limeira, Ha
tiba. Batataes e Pirn sununga. Possue pouco ma1s de 12ruas, umas 
largas e outn\s esLrúLas. Tem clous la rgos, um em dec~i":e e ontt·o 
plano. Orao-o N. Senhora e d iocese de S. Paulo. l<ot cre~ela 
freg . pela Eei Prov. n . 2'1 de 28 ele fe"ereiro dc:,1814. Co!no sun
ples parochia pertenceu ans muus. de S . Joao do Rro Claro, 
JUogy- mirim e t\rar aquar a . Foi elevada~ cate_go ria de villa pela 
Lei Prov. n . 72 ele 22 ele abrtl ele 1865 e a d e ctclade pela ele n. 90 
de ·1 ele ab rilcle 1889 . T em 8.000 habs . No num. cultiva- se cnfé, 
canna de assucar e fumo . Os terrenos, em gera l, são de grande 
fertillidacle. Unw. E. de F. liga- a ao Porto F erL" eira, ~ qual 
fo iinaun-ur ada a 6 ele novembro ele 1881. E' com. de pnmen·.a 
en tr., ~reada e classifica da pela Lei Pro v . n. 64 ele 15 d~ abl'll 
de 1873 . e Dec . n . 2.298 de 31 de ma io ele 1873 . Comprehen
elia o termo ele seu nome e o ele Pirassummga . A pop. ela com . 
é de :19.975 habs. Sobre suas divisas vide ; Leis Provs . ele 1_5 
de junho e n . 48 ele H ele julho, a mbas de 1869; de 18 de ~br!l 
de 1870 ; n. 1l9 de 22 ele abril de :1885; n. 92 de 3 ele abrll de 
1888 . Agencia dó'correio . O m u n . , além ela paroch ia da ct_dade, 
comprehenelia mais a cl Porto F erreira, CI'eacla em !evererr'? de 
1888. A companhia Paulista tem nesta cidade a estaç.ao _termmal 
de sua l inha ferrea , que entra no mun . nas pronm~dades elo 
Porto F erreira, di taote ela cidade 18 kils._, e onde exrste outra 
estação; estn e aqnella são de grande n:oVIm ento, SLbretuclo .a 
elo Porto F erreira em razão da navegaçao do rto Mogy- gnassu, 
estabelecida pela 'mesma compa nhia . Desde o P~rLo F erreira, 
no rio Mogy- guassü, até á conJi. deste com . o rto Pardo, ha 
navegação regular a "apor, que actualmente Já aproveita e com 
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muita vantagam aos muns . do Descal vaclo, S. S imão, S . Car los 
do Pinha l, Ar:ll'aqttara, Ja bo ticabal, Ribeirão Preto, em ·todos 
os quaes ha es taçõ,•s pam embat·qnc e d%em barque de cargas . 
Neste mun. ha qu<tt t•o estações . No .!limanah de S . Pcwlo 
("18::18) encon tm-sc a seguinte no ticia a r espe ito dessa cidade : 
<< A vi lln de Bel em do Desca l vaclo acha-se situada na bacia do 
rio Mogy -gu;1ssü, a O. da capital da P t·ov. da qtta l d ista 28G 
klls . Asupel'flcie do mttrl. é ele c2rca ele 30 ki l~ . em quadt•,t e 
limita ao ::; . com o mnn . do Rio Cla ro, ao N. e E . com os ele 
Pirasstmunga e S . Si mão e a O. com o de S. Carlos do P i nhal. 
Os primeiros halJ> . q ue , como posseil'os , v ier am estabelecer- se 
em terras do mun., pelo a n no ele 1809, fora m Agost inho José 
Alves do Amorim, na tura) ela Prov. ele San ta Cathal'ina, 
Nicoláo Antonio Lobo e José Ferre ira da Sih·a , naturaes da 
Pro v . ele Minas . Este ulti mo, em 1832, mandou edificar uma 
capella sob a in vocação de N. S . deBelem, faze ndo doação á 
mesma de meia l egua em quadra ele tel'ras para se tt pat t•Jmon Jo. 
... São fertiliss imas as suas terras, espe~ialmeute para o cul 
tivo do café, cuja prod ucção annual é de 400 .000 ar.t·obas, deven
do dentro de pouco t empo atti ng i\' essa producção a 800 m il 
ar robas, attendenclo-sc ú, euorm ~ qaantida de de novos cafeeiros 
queexistem eqtteainda não produzem. Além disso cul tiva-se 
com muita vantagem cauna de assucar e fumo, se.nclo este r e
p ·ttaclo o m e hor ela Pt•ov., e conhecido sob as denominações 
de Tltomé, Fet•1·eit·a e Descalvado. A p:>p. livre é ele 5 . 000 
h a bs . e a egcrava approx ima-se a 4 . 0)0 , entrando inge nuos. 
T em dentro ela villa duzentas e tantas casas, dous la l'gos, 10 
ruas, uma egr e ja bem decente, que é a matl'iz, cujo orago é 0. . 
~. de Bel em, uma capell inha de Santa Cruz, uma el' mida de 
S . Sebastião e um a nova capella ele N. S. do Rosario. A v illa 
elos Desca l vado ach·.t- se li gada :i cap ita l ela P rov . e a Santos 
pela es tradas ele F en ·o elas companhias Paulis ta e l ogleza, . 

B E L H URY . Riacho do Es tado ele Pemambuco, ·tr i b. da 
margem dir . elo rio Capibedbe. 

BEI..ISARI O . Col'\·ego do Estado de P ernambuco , ba nha o 
mun. do Bom Conselho e após um cm•so de 2,[ k ils. desngun. no 

· 1·io Pamhyha, no Jogar P oço da Serra . Nasce nos breJOS de 
Urucú e Ma tta Vet'cle . R ecebe o At·abary, A-terro, Barra 
Nova, Bl'ito, Encanlados, Folh a Larga, Fosseiro , Garr incha , 
Gitó, &Iat•cellina, Olho d' Agua, P acas , Sonhem , Tamanduá, e 
Trv.piá (I n f. loc .). 

BELISARI O. Cone:;o do Estado ele Matto Grosso, ali'. do 
ribeirão Madeira., C[Ue 6 trib. elo Cuyabá-mieim . 

BELLA . Ilha no Alto Paraná, r roxima ela roz do r io Pardo 
(1° tene. nte J. A. S . Maia . Explo•·c;çJ.o elo .dUo Pc;rcmá, Iai
nheima e fJ,·ilfumte). 

BELL A AGUA. A nt in·:t, alcle ia s itLtada a me nos ele 60 ki Js. 
ao SE. de Icatú, n9 Esttdo do Mat'anhão . Seus habs., pela mót· 
p_at·te i udios, cu! t i vam a lgodão . 

BELLA CI N T .RA. BaiL·t·o elo mun . ch Capital do Estado rle 
S. Paulo ; com um o. esch. pLthl. 

BELLA CRU Z. ~an•a do Estado do ll . G. do Su1 , na [,· eg· . 
de S . S l>.Lstião ela Encruzilhada . 

BELLA CR UZ . R ibe irão elo Esta do de Minas GeL·aes, ba
nha o mun. Lle Ca ldas e desag na no r io Jaguary (In l". loc.) . 

BELLA DA IMPER AT R I Z. Assim deno mi nava-se a 
ac tna l c ida de ele Par ini;ins elo Es~ado elo Amawnas. 

BELL A DAS PAL M EI RAS. Vi lla c m un. do Esiado da 
Bahia, creacl tL por Dec . de 23 ele dezembro de 1890; na com , ele 
Lavt•as Dia ma ntinas . Vide Palmeiras . 

BELLA DAS QU EIMADAS. Villa e m un. do Estado da 
Bahia CL·eada poL' Dec. ele 8 dejLtlho de 1890; na com . do Bom 
Fim . Vide Queimada<. 

BELLA DE MORRINHOS. Cida de do Jl:staclo ele Goyaz . 
Vide J.lfor,·inhos . 

BELLA DO PARANAHYBA . Foi ass im denom inada a 
pov. ele MotTi nh os, 'JIIe a Lei Pt·ov . n . 2 de 5 de novemJJro ele 
1885 e levo•.t n vi lla c a el e n . G36 ele 29 de agos ~o de 1882 elevou 
:i. cidade ; no Es ta rlo da Goya1 .. Vide J. I10ninhos. 

BELLA DO T URV O. An Lip vi lla do Es tado do i\:I in as 
Geraes. elevada á. catcgoL·ia de citlade com a denominação de 
~,orto doTurro peln.LeiProv . n . ·! .518de20 ele jnlhocle i8G8 . 
' •ele 1'm·vo. · 

BELLA FLÔR . Carrego doEstadJ de i\li nas Gerae>, a tfr 
da margem cl il' , do rio Angú, tL•ib. elo Pa1·ahyba el o Sul. 

BELLA JOANN A. l~stação ela E . ele F. Leopoldin [l, (H.amal 
elo Sum idouro ) no Estado do R io ele Janeit·o, e n tre Barra do 
S . Ft·ancisco e Sum iclon t·o . 

B E LLA JOAN NA. Con ego do Es t1do do R io de Janeit•o : 
banh a a frcg . de N . S . d tt Conceição elo Paquec1uer e desaguá. 
no ri o des te nom e , a li. do P::t.ra hyba. 

B E LLARMINO. Exte tBO salto no rio Chop im ail'. do 
Ig uassü, que o é do Par v.nú,; no 1~staclo ele> te nome. ' 

BELLARMINO. l~ l'!' oio do Es tado elo R . G. elo Sul, a if. cl::b 
margem dit•. do r io Ijuby Grande. 

BELLAS A GUAS. Lon·. no 2° cl is t . da villa ele S. Ben to 
~los P er i.zes e Estado elo Ma ranhão ; com uma esch . p!tbl. ele 
mst. pl'lm . pam o sexo mascu lino, c t·elda pelo art . l da Lei: 
Prov . n.1.3.25cle30 deabril cle 1884, 

BELLA V I ST A . Com este nome a Lei P rov. n . 2 de 6 do 
fevereiro de 1885 elevou <i categ·oria de fr e<> . a cape l.l v. de 
San toAntoniocloRio Feiopertencenleao m~n. deTatuhy elo 
Estado ele S . Paulo . Tem duas esch . publs. de inst. p r im. 

BEL L A V I S T A . P ar ochia do Estado de Goyaz no mun. de 
Bom Fim. Foi creada pela Lei P ro v n. G12 de 30 de marco ck 
1880, Tem uma esch.yub l. ele in s t. pdm., creacla pela· Lei 
Prov . n . 538 ele 17 ele JUlho ele '1 875. Orago N . S. ela P iedade e 
diocese de Goyaz . Foi co nhec ido es te loga L· p t·imeit•amente com 
a denominação ele Sus.<uapM'a, creaclo no a JUlO de 1866 ao S. ela 
cidade de Bom Fim perto ele 60 kils . c a o N . da c idade de Para-· 
cauj tt lm 36 ki l s. Vae pL·ogr edindo com os se us proprios r ecursos, 
qne cons1stem ua la i'Oura ele gene t·o s a limentic ios , f ttmo e 
criação de gado . 

BELLA VISTA (Nova colonia ela) . Po v. do Estado elo· 
Amazonas no rio PLtrús. O a rt. I da Lei Prov n. 436 ele 26 de 
maio de 1879 creo u ah i uma parochia com a i n vocação de 
N . S. de NazareLh. Po e suas di visas passam o ri o Cai tut:tn e o 
f ur o Cut'acu rá . Sobre limites consulte- se o a r t. I[ da Lei. 
P L' OV . 11 . 436 ele '26 el e maio de 1879 e Le i P ro v . n. 459 de 24 de· 
abri l ele iSSO. A hi ·toca m os vapores ela l i nha ele 1\i:J.náos a 
HyLltanahan. 

BELL A V I STA. Pov. do Es tado ele P ernambuco, na com. 
do Gram·to; com uma esch . pulJ I. de in s t. pr im., CL·eacla pel o. 
art. li da Le i Pt·ov. n . 1. 7-1,! de 28 de j ulho ele 188.2. 

B E LLA VIST A. Log-. no mu n . ela Ca pitrtl Fedem!, na 
f t·eg. de Cam po Grotnele. 

B E L LA VISTA. Bairo no m un . ela capi tal elo E stado de· 
S. Paulo . 

BELLA VISTA. Dist. do tet·mo de Ponta Grossa; no 
Estado elo Para nit. Vide Gcw rapatos . Fo i e levado it. fr eg . pela 
Le i Pro v. n. 909 de 20 ele aa:os to de 1838. Orago N . Senh or a 
da Cru z . ~ '· 

BELLA VISTA . Uma elas linhas colonias cb cl ist. do 
Cedro GL·ande : no Estado ele Sa nla CMlH1>rina . E m !l887 tinha 
um h ab . · 

BELLA VIS T A . Ant iga capella do t ermo ele Itaj ubá, no· 
Esta.clo cb Minas Gentes . ·01·ago S. Se bastião . Fo i ahi creado 
um d is t. pelo a r t . IV da Lei P t•ov. n . 2.0<:!4 ele 2-!cle dezembr o· 
de 1874, que i ncorpoL·ou-o ao m un. de Pouso Aleg\'e. 

BELLA VISTA. Morro elo l~staclo ele Minas Geraes, no· 
mun . do Machado, na f<~ze n cla elo Dr. Asto lph o Pio el::t. Sil va 
(In f. l oc. ). 

BELLA VISTA . Riac lto do Estado de Pernambuco banha 
o mun. ele S . B3uto e clesagua no rio U na . lia nelle tu~ açttde· 
ele agua portavel. 

BELLA VISTA . Ribe irão do Es tado de Sanln CaLbal'ina i 
desagua no Cedro Gl'ande, tiiJ. elo Ttaja hy- miri m . 

BELLA VISTA. Co tTegv elo Estado de Goyaz, banha o
mttn. de Sa n ta Lc1ú a e desugua na mar;em esq . do rio Co- · 
rumbá (Inf. loc . ). 

BELLEZA DO B ARROSO . Log . n a freg . ele San to Antonio" 
elo Rio Bon ito, n o mttn . ele Valeuça e Estado elo R io ck 
J a ne it·o . 

BELLIAGO. Log . do Estado de Matto GL·osso, so bL·e o r io· 
'l'aqu::\l'y . A pasngem do do nesse Jogar é mu i a r l'iscudar· 



BEL -245 - BEL 

mórmente de aguas aba ixo, por isso que um so canal se offe- abs<?t'vidas pelo tet'l'eno. No segundo a agua só appareceu á 
rece e esse mesmo estreito, proximo da margem esq .. E' o rio pt·oiunchdade de dous met!'os. O terreno se compõe ainda de 
ainda alli obstruido por !ages il't'egularmenle. dtspostas. um~ camada supenor de terra vegetal proveniente ela decompo-
Foi nesse logar fundada em 25 de novembro ele 18)2, a actual s tçao c~e um11._ 1·ocha c1ue parece- nos uma cliabase, ela qual 
vi lla de S . José de l:Iet·culanea, sob o titu lo de Nuc leo Colo- encontramos ameia fragmento~ em decomposição 110 fundo do 
nia l lle T aquary . O nome B3lliaao veio-lhe ~e, em 1729, poço. No ter ceiro. stlnaclo allan:o do seo-undo 0 lençol não foi 
bavet·em i1lt.é ntaclo a hi ft1ndar um ~n·a i al Domingos Gomes enco1ltra~o á_pt•ofundiclade de q11atro 111 ~t 1·os. ''l'odoJ es tes tres 
Belliag-o l\Ianoel Caetano Anton io de Souza Bastos : e os poços estao s1tuad~s na zona dominada pelo ren-o que abastece 
padres~ intonio de Moraes 'e José de Frias~ influenciados J~ 3 lo e~t:~. parte do arraial on~le , a pezar de não ser gr""'nde a permea-
ouvidot• Lanhas Peix:o·to, para servir de 1nterpos to e a11x tltc bth:lade do ~e l'l'eno, sao abunda!lt_es . as infiltt•ações por se 
ás monções de Cuyab{le S. Paulo. O[~etarem sobte uma extensa snperhc1e constantemente alagada. 

BELLIAGO . Corredeira elo Taquary, aba ixo da cachoeit·a Fota desta zona e na mesma vertente, pet'flll'OU ·3e um quarto 
da Bat'ra e carca de 10 kils. de foz do Coxim ; no Estado de poço actma elo rego 1ue conduz as aguas . A 2m,2o alcançou-se 
MaUo GL'osso . o r ochedo em decomposição e não se encontrou ao-na. Na 

mesma_ ba~ia e na otltt•a vel'lenle perful'Ou-se o qui~to poço 
BEL LO (ITispigão do)· Enlra Passos e Jacuhy, no Est:~.do de que atLJnglll a 2m,40 ele profundidade, sendo encontrada a 

Minas Get·aes - L'ocha em decomposiçiio, e não se encontrou agua . Nesta 
BELLO . Rio do Estado do Paraníl banha o m:m. de Guat·a- mesma vertente, a centenas de metros abaixo do p:> nto em 

pua v a e desagua no rio Ivab y. que. se perfurou o quinto poço, existe um desbarrancado pro-
l duzt 'lo pelas aguas pluviaes que descem ela montanha, cuja 

BELLO. Rio elo Estado do Pat'aná, aO'. da margem esq· c o profuncl1clade em alguns pontos pode attingir a cinco metros. 
'l'ibagy • O terreno se conserva tgualmente secco até a base do córte . 

BELLO HORISONTE . Parochia do muiL de Sabará. no Em resumo, só encontramos o lençol na zona dominada pelo 
Estado de Minas Geraes, banhada pelo t•ibeirão do Sacco. Orago t•ego que conduz as ag11as paea o abasteciment:> cl> arraial. 
N . S . da Bôn. Viagem e diocese ele Marianna. Foi cread~ pal'o- Com o calçament? elas ru~s e cn.nalisação das agnas pluviaes, 
chia em '1750. Sobre suas divisas vide: at·b. II ela Let P rov. on·tra fonte de alimentaçao elo lençol, a absorpção pelo ter-
n. 522 ele 23 de setembro de 1851; n. 3.342 de 8 de outubro reno ficará naturalmente reduzida . Parece-nos, portanto, 
dé 1885.Tem Agencia do cone io, 3.500 hab. duas e.>cl!s . publs. que uma vez captadas as aguas par<t o abastecimento da futura 
ele inst. prim. A freg. acha-se collocada em uma vasta planicie cidade oa desviadas pat·a seu primitivo leito, calçadas as 
distante da set•ra do Cunal d'El Rei, que lhe fica ao S. cel'ca ruas e e ncanadas as aguas pluviaes, o lençol ba ixará sen-
de seis kils. Cu!Lura ele mandioca, milho, café e uvas. A in- s ivelmente em virtude elo escoamenLo pelas nascente refer idas 
dustria consiste em cotn·os de boi cul'lidos e na fabricação ele que diminttil'ão, si não clesapparecel'em de todo. Es_qotos -
vinho. Criação ele gado. Denominava-se antigamente Curral ·Otllra ques t.ão que muito nos pt•eoccupou a attenção foi a dos 
cl'El-Rei . tendo perdido essa denominação pela actua l pelo Dec. esgotos ela cidade. A clecliviclacle geral elo terl'e no, como já 
u . 3G de 12 de abril de 1890. Em 1891 foi nomeada pelo se disse , é f<woravel ao e:woamento das aguas pluviaes e dos 
Governador do Estado de i\Iinas uma conmissão p.u·a estudm· esgotos . Para um't população ele 50 .000 a 60 .000 habitantes, 
esta localidade. l!:is o Relatol'io apresentado : «O arraial de - estas a.guas, depois ele convenientemente depm•adas pol' meio 
nominado Bailo Hol'isonte está situado em clous conlmfort9s da ' de reagentes chimicos, poderão ser lançadas no rib~irão dos 
serra cl.o Cttrral c1ne dese nvo lvem-se largamen te com suave clecli- • Anttdas que cot•t•e encachoeit•<te\o em alguns pontos e des-
viclaclc até a ma1•gem direitfl elo ribe irão elos Arr ttda~, na penha-se ele grande altm·a a seis kils . mais ou menos, abaixo 
a lti Lude tle cerca ele 800 metros acima do nivel do mar. Es- d~ arra_ial. Para um a grande população, porém, aqnelle l'illei-
·tes dons conLt·afo rles e outt·os e xistentes na mesma margem rao sena insuil1ciente para, em · boa~ condições, arrastar as 
e na opposta ele ribeit•ão, otfet·ecem uma área na qual pode -se aguas dos es~otos, mesmo purificadas, as quaes conservam 
desenvol ver uma vasta cidade . O teneno apt·eselltn get·a lmente sempre a matO r parte dos p1•i nci pios azotados que no fim ele 
inclinaçii.'J sufficiente para escoamento das aguas, quer p lu- poucos chas entt·am em pulrefacção. Qua udo a cidade t iver 
Yiaes, quer dos esgotos, sem entt•etanto cl ifficultat• as constrtt- uma grande popula~ão poder- se-ba conduzir 0 collector geral 
cçõeg nem os transportes sobre calçadas e sobt•a trilhos. No dos esgoto; ate o no. das Velhas, que passa a 12 kils. do 
tha lweg ela llacia e na dit•ecçii.o ele oéste para lés te corre com art·a1al, pela estrada actual. No caso ele set·em lançadas as 
bastante ve1ociüacle, tendo em alguns pontos rapiclos e cacho- aguas suviclas no rib?irão, o co llectot· dever.:. descer, pelo 
e iras, o ribeirão elos Arrudas, cujo volume na passagem ela 1nenos, ele tre;; a qaat.ro kils. abaixo elo arraial, onde ex iste uma 
Penha era ele 2 .500 liit·os pJr segundo, conform emed ição feita cachoeiL•a de cert3. importancia . Assim a continuação do 
pelo Dr. Jersey, no dia 6 do co1•rente . São trilmt:tl'ios desse collectot· até o rio elas Velhas ex igi rá sómente um all onga-
r ibeirão varios con egos actualmente utilisaclos para o abaste- mento ele oito a nove kils. qne podel'á ainda set' reduzido, 
cimento do al'l·aü l , As aguas desses col'l'egos são desviadas e clando-_se á galleria uma clirecção mais r ec lilinea . . A clecli-
concluúclas por meio ele regos abertos n:> terrenv e na parte v idade med ia do valle elo> At·rudas entre Bello Horisonte e 
alta doa contral'ort Js onde l'oi et·ig icla a povoação . Desses rio elas Velhas é ele 1, 5 °/o, Llecli,·iclacle suf:llciente para que 
regos, r1ue con'ltituem os condnctos p1·Lncipa~s, são as aguas as agttas anastem quasi totalmente as at·eias . Encurta ndo-se 
clet·ivadas por pJqn2nas valetas para os qumtae; elas c.1sas a dista ncia poder-se- h a, ta h•ez, traçat· o collec·tot· geral com 
corup!'ehendidas entre o rego e a rua« rviarechal Daocloro », ser - a inclinação de 2 °/o e neotas condições é possinl tambem 
vindo as ag-ua> não sôment .. pam os usos domesticas, como pat·a utilisal-o pa rao escoamento das aguas pluviaes. A construcção 
in·igação elos terrenos, e alimentação elos Lanques ele val'ios elo collec tor g-eral até o rio das Velhas não e obra que possa 
cortumes, espalha ndo-se o exc~sso pel as m as. Em varias casas custar sacr ifficios exaggeraclos. Na cidade de Leeds, por 
situadas do lado i11lel'ior ela rua acima cit:lda, servem-se os exernplD , cuj a população em 1876 et•a calculada em 291. 580 
moradores ele aguas nacentes nos fundos dos quinLaes pro:dmos habitantes, pt·.:>jectou- se levat· o collector geral a 27 milhas 
do leito elo co r reg-o d t L age , que é reunião elos lt·es c:>n•egos ou 43m,443 ele distancia. A desl?eza do conlluclo foi orçada 
GenLio, Ilha e Capão Pequeno, acttmlmente approveitaclos pat·a em 258 .000 libras esterlinas in cl!undo a compl'a ele 2 000 acres 
o <tbastecime nt J ela povoação . E' para notar que não encon- ele terras (810 hectares) para a depuraçiio das aguas pelo solo 
tramos fontes semelhan tes fora das visinhanças do thalweg . e a constl'lJCção de tt·~s aquecluc:os de ferro. Nestas condições 
~ pt·ese nça dessas nascentes denunciou- nos a existencia de um o kilomett·o de g·a leria viria a custar menos de 60 contos de 
lençol sublel'l'aneo, cuja profundidade e exte us ão pr:.Jcnrãmos réis . A depuração das aguas por meios chimicos não é a unica 
determinar com os poucos recursos cb que dispunhamos. Para solução chda ao problema dos esgotos ele nm::t ciclad~ , e nem 
exami uat· o l enço l fizemos abt·ir ,-a rios lJ~ços seg undo a c\ire- tão pouco a mais satisfact?ria, posto que seJ<t a ma1s get·a l-
cção do valle e a inclinação das vertentes . Nos poços abertos, mente adopLada. Em pat·te al o- uma. diz B~chman em seu 7\·a-
acompanhando n direc·ção elo vaqe, encontramos o segn_int3: No t cul•J ele clist1"ibv.ição de Cb_q'lt<tte ,a?ieamento : « Em ~arte algu-
primeit·o cavado na pat·t~ mats alta, a agJa surcl!o a 11m ma obteve-se pelos processos chimicos um a soluçao defini -
metro ctd prol"ttndiclacle . O te!'l'eno se compttnha ele ltma camada ti v a do problema ; a clepn ração nca sempre wcompleta e as 
de terrn ven-eta! cobl'indo um ba nco argiloso imper meav .ll. De- aguas lançadas nos rios dep:>is ela applicação do3 systemas 
.vemos ~ssignaln r q11e a cavalleit·o _deste poço, exis_te, no qui~tal os mtis aperfeiçoados, conteem ainda proporções not.ayeis de 
da ca·a fronteira. nm cot·tume cu.1as agufl.s, depo1_s de set·VJdas matarias r .. rmentiscentes . » A depuração pelo solo é incontes-
ou em excesso, são lançadas em um form igite iro oncle são tavelmente o systema reco nhecido como o melhm· . Não é 
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uma innoraçii.o, pois que encontram-se traços da sua appli
cação em JPru~alem e act)lalmente só na Inglatenn é usada 
em 144 cidades . (Bechman). Será, portan to , es ta a tOh tção 
aconselh a da pat·a. a depuração dos esgot s ela nova cidade, 
si em seus at•1·edor s encontrar-se um terl'eno vasto e suffic i-
e ntemen te por oso no qu al sejam as ngua s facilmente absor
vidas. JI,;Jcbte?"iaes de constr'~•cção .-Os ·tenenos da bacia do 
Bello Horisoute e suas circumvisinbanças proveem em geral 
da decompos ição elo gneiss, No meio destes terrenos, nos quaes 
formam ve l'cladeiras manchas, encontram -se terras roxas que 
são de grande fertil idade , provenien·tes da decomposição dos 
elemen tos ele uma rocha que prova,·elmen t.e é uma diabase . 
Examinamos nos a rredores d11 povoação á distancia de dous 
a quaLro kils. varias peelreil·as ele gneiss gra nitoicle ; que 
poderão fornecer e'xcellenle material pat·a as obras de alve
naria canta ria e calçamentos. Examinámos tambem duas 
pedreiras cal careas qtte pod~rã~ fornec er b.ôa pedra de con 
stntcção, ~ itnaclas , uma a seJs klls . elo arraral, na sPrra CjUe 
divide as aguas da bacia elo Bello Horisonte das da .villa 
Nova de Lima; out ra na fazenda elo 'l'aquaril a nove ln ls . e 
na vertente elo rio das Velhas . Des·ta pedreira extr ahiu- se 
material para a construçção de obras da estt·ada de ferro 
central. Posto que não dispuzessemos ele tempo par a fazer a 
analyse elo calcareo, parece-nos, entretanto, pelo seu aspecto , 
que não dará boa cal gorda . T a lvez por causa ele uma argil a 
ferruginosa á prese nça da qual deve sua coloração vermelha , 
possa fornece r uma cal fracamen·te hydraulica que prestar 
se-ha ao em prego em conskucções executadas em lagares 
humiclos. A distancias r azoaveis ele Bello Horisonte exis tem, 
pot·ém, out r as jazidas ele calcareo donde ex·trahe-se bôa cal 
got·cla . Citamos, por exemplo, a cal ele Sabará empregada n as 
obras ela E. F. Central e a e>x:ellente cal branca de Car 
J"ancas, povoação di s~ante 40 kils. de Bel lo Horisonte e seis 
kils . ela passagem ela E. F. Centr·al, segn nclo nos im 
fot•mar am . Esta cal vende- se nas caeiras a 640 réis o hec-to
litro e cbega presentemente a Bello Horisonte pelo preço ele 
1$600. Grande parte ela ca l branca empregada nas obras de 
Ouro Pre to provi nb a , alé bem pouco tempo, daqu ella loca
lidade e vendia- se pelo preço ele 6$ a 8$ o hectolitro . ffixa
minaruos ainda, nas proxin1iclacles do arraia l varios cleposi ·bos 
de ~. rgilM ele cores variadas ' mais ou menos expurga ri as de 
are~as , .que podem se r empregadas pa ra o fabrico de Líjolos 
ordmarws, telhas, laclrllhos, e tubos de grés . A a reia pat·a 
as argamassas e. ca lç~mentos enco ntra-se em clepositos forma 
elos no l e!Lo elo r1be n·ao elos Anudas e de aLuns correaos . Não 
nos foi poss ivel avaliar, 1,nesmo a.ppt·oximaclamente, /.{ impor
ta ncw desses deposttos. Em todo caso. co ru o esse matet·ial é 
fornecido pela decom pos ição elo g'neiss. que é a rocha 
predom ina nte na bacia, os depos i los se reconstituirão mais ou 
menos todos os annos p~la acção mechanica elas aguas pl n-
v 1aes. Quando, porém, seJam elles insufllcien les, em virtude 
d? consumo des·te ma·terial em vas tíssima qua ntidade, tem-se 
::nnda o reC11rso elo rio elas Velhas que occorre- nns indicar. 
Vimos nos_ arrr clores , á distancia ele tres a 15 kils . algumas 
mattas. Nao nos pareceram abundantes em grossas madei1·as 
de consLrucção apezar elo juizo em contrario dos nossos info r
mantes . Affirmaram-nos, porém, que exisl em grandes mab·tas 
abun da ntes em madeiras ele construcção no va lle do Parao
peba, que passa a ·10 l<ils. de d is·ta ncia. Essa d istanc ia não é 
demas iada desQe que exis'tan~ boas rs tt'acl as que fa cilitem os 
transportes. Nao podemos de1xar de ass ig nalar CJ.Ue na bacia 
elo Bello Hot'Isonte as mattas ·teem s rclo e contmuam a ser 
devastadas niio sómente par a o cult ivo elo terreno como 
tambem para o fabrico de car vão consum ido por urna ' fabrica 
de ferro que encontra-se na entrada do a l'rnial, c ja prodn
cção vae ser augmentacla . :No caso tle resolver - se a mudança 
da capi·tal , são 1~ ecessarias pt·ovicle>ncias no sen Lido de s ~1stnr 
a devastação elas mattas e convem desde logo tratar-se ela 
reproclucção elas mesmas para q11e o regirn en eras aguas não 
.soffr a alteração, nem ·tão pouco D· salubridade elo clima . ·Via
ção. -Alocaliclade estud ada póde ligar- se á E. F. Cen
.tral por meio de um :·amal acompanhando o valle dos 
Ar ruelas, que é su.tftcienteme r1'te largo para que a Jinb a possa 
ter convenien te desenvolvimento , sem cur vas aper tadas e com 
pequena declividade·, pois que a inclinação média elo valle é 
de i,5 °/ 0 como ja tivemos occasiã.o d~ indicar. O BeHo Hori 
sonte pode ainda ligar-se á E. de F. Central por l!lons ou
t ;os lra.çaclos. Um delles a lés te, passando na garganta do 
'I aq~arll, descea€lo depois para a bacia do rio elas Velhas nas 
proXIm rclad <S elo 1 ogar deu ominaclo Anna ela Crnz. O on tro ao 

snl, subi ndo pelo valle elo Leitão para atlingir a Lagôa Secca, 
no alto da serra que ser á atravessada por um tunuel não muito 
grande, descendo na outra vertente pelo val le do Rabell~, 
passa ndo em Villa Nova ele L ima, segu indo o va.l!e do ribm
rão até sua confluencia com o rio elas Velhas, entre as esta
ções do Houorio Bicalho e Raposos . Ao norte e ao oéste o ter
reno eleva-se gradualmente com pequenas ondulações e a linha 
clivisoria das agn::ts do Paraopeba passa a cerca ele 30 kil s . 
Posto que por escassez de ·tem po,_ não ti vessemos leito esludos 
sobre o terreno n aquell~s cln·ecçoes, par ece-n os pela conllgu
ra.ção do solo qne uão será dillril ligar- se a bac ia do Bello 
Horisonte com a do Paraopeba e com a 1'ecle de viacção elo 
norte e elo oesLe cl0- Estado. Clilnc!. - Não é seguramente 
com as observações de poucos dias, e ainda estas incompletas 
por deficiencia de t' ecursos, qne pocler-se-ha fa~e r cleducções 
em relação ás con dições clima·tologicas ele um lagar . Pouco 
podemos dizer, portanto, sobre este assumpto, firm ados em 
observações proprias. Entreta nto, parecendo -nos não ser ele 
'lodo inutil o conhecimento el as obsenações que íizemos, aqui 
J•egis Lra mol-a s . Parece-nos que a localidade goza de um cl ima 
ameno. A temperatura minima observada, cerca ele seis horas 
ela manhã variou em 10 dias, ele 13o a 17o e a t emper atu ra 
maxima, observada elas duas ás quatro horas ela tarde, oscilou 
de 20° a 24o centigra elos . A pressão barometrica mioima, re
gistrada pelos nossos aneroicles, que foram r egulados pelo 
barometro ele mercurio elo escr tptorlO cen·tral ele prolonga
mento ela E . F. Central elo Beazil, foi de 686 m;m cinco . 
no di a <! de maio, ás cinco h or a ela tarde e 50 minutos 
O thermometro mar cava 2<1° e espessos nimbus cobriam o céo 
annuncianclo a imminenci a de grandes aguaceiros acompanha.
dos de descargas elec1 r icas. A pressão maxima foi .cl e 695 1"/m, 
observada no dia 7 ele maio, e ao mesmo Lempo o Lhermo
me·tro mar cava 17°. Em Out'O Pre to, n esse mesmo per íodo, 
temperatura maxirna oscilou en-tre 14°,6 e 25",5 e a mini ma 
e ntre 10°, 5 e 13°, 5. Durante a nossa permanencia em ·Bello 
H?ri sonte, choveu al g·uns dias , cahinclo, por vezes ; fo t•tes agua
cell'OS acompanhados ele grandes descargas electricas . As chuvas 
for am ma1s abund a ntes no dia 5 ele ma io. Petas observações 
fe i tas em Omo Preto, ucta-se aqui a mesma coinciclencia. re
gisLra nclo o pluviom ~tro 22 ~"/m 5_ de chuva. Obset·vamos, quanto 
aos ve ntos, as seguwtea chrecçoes : norclést e, léste, sucloés be e 
noroést e . Allrmaram-nos serem estes ventos do minantes . Os 
ventos de no rdeste e léste são seccos e corres ponclem ao bom 
tempo . São chamados «ventos da serra , - pelos moradores 
el a loca l idad e, porque na clirecção de norcléste con e a cordi
lheira á qua l pertence o elevado pi co ela Piedade. Os ventos 
de suclés te são fr ios e quasi sempre sPguielos de chuvas; e os 
ele noroéste são a companhados de chuvas e trovoadas . Não 
nos foi poss ível medir a tensão elo vapor cl'agua da atmos
pher a , o estado bygrome·trico, a evaporação ao sol e á sombra, 
a qu antidade ela chuva e ozone, po1· falta de meios. Diver'
sc~s in(O?"YIWÇÕes .- Em nossas excursões para o es tudo da via· 
ção e macer iaes, aproveitamos a opportunidacle para a medi ção 
el e dons corregos qn e passam mais cl istaut.r. s elo arraial. Acha
m os os seguintes resnltaclos: 

Corr~~o elo Taquaril . . 
Idem do Ca pã o da Posse . 

57 litros po t' segundo. 
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ToLal . 228 
Ambos ~sses corregos ·teem as nasce rl'te~ altas e snas aguas 

podem facllrnente se t· conduz rclas ao at•raJal. Quasi todos os 
mananciaes nascem em terrenos devolutas e suas aguas são 
u tili sadas, gue1' .Para os usos domesticas, quer como força moLriz 
pelos p t'oprletarws elos SliJOS :por onde correm. Quanto á posse 
dos terrenos só pudrmos aver1guar por informações das pes· 
soas da localr dacle . Ex1stem no arra ial e suas circumü
sinhanças terrenos appropriaclos á edificação que são cle,·ohrtos, 
que pel'te rwem a particu la1'es, e finalmen te os terrenos cha
mados <<elo pnvo >>.. Os terrenos elo povo são os de uma antiga 
fazenda que os primitivos babitanles do at'raia l compraram 
para uso·.fructo el os mor adores claquella povoação, Constituem 
·u!il logra.clouro publico, CJJjos campos, agnaclas e ma tlas são 
amda b.oJ e desfr uC'taclos pelo povo elo arra ia l. Ha um gl'ancle 
pl ao alto nestes tenenos á mon·tante ela actual povoação que 
se presta á edi fi cação ele um bairro magniíico. Taes são as 
!nformações, resul tan1 es ele nossas pesquizae, que podemos 
Juntar ao parecer gPral da commissão . São apenas o resultado 
ele um reco nhecirnent.o,pois em vista da urge ncia com quE> tive
mos ele dar parecer não nos fo i poss i vel estudar cleLalhada
mente as multiphls c1ues tões que se pt•endem ao es tabelec imen to 
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de um a cidade . O.n·o Preto, 16 de maio de 1891.- Domingos 
José da R oohcb.- Fmno isoJ Van E>"ven "· 
. BELLO JARDIM. Parochia do Estado de Pernamlmco, so

bre o t'lo Bitury, qLD a div·icle em cloLtS bairros, na com. do Bt•ejo. 
Ot·ago N. Senhot·a ela Conceição e Diocese de Olinda . Foi creacla 
no~dis t. do Ca pim pelo ar t. I ela Lei Pro v. n. 1830 de 28 
ele junho ele i 884 ; co nfirmada e proYida canonicame nte por 
Provisão ele 10 ele junho de 1887. Cultura el. milho, fe ij ~o , ma~ 
dwca, ca nna ; criação cl9 gaclQ . Seu primtttvo uome iot L .tr;oa 
cl'A.c;ucb, talvez devido á pt·oximidade ele uma das l a0.,.ô a~ fo.r
m aelas pelo Bi tur y . Dapois eler ::tm-lh e o no me de apm~ ou 
devido á l'er tiliclacle do ten eno que [H'Oduz m1uto es sa planta 
ou a a lg uma faze nda q ·te não ex iste ma is. Finalmente em um;>, 
missão que ct hi te 1·e logat· em 188 1, o R nu . Frei Cassi<tno de 
Comachio, miss ion ario cap:LChinho, cleu- lhe o nome ele Bello 
Jõbr d im . T em d·tas egt·ejas , cem iterio com capelht; agencia do 
corre io e duas eschs. publs . de inst . pr im. 

BEL LO MONTE. Villa e mun. do Estado das Alarroas , te rmo 
da com. ele Traipú, a 36 kils. ma is ou me110s acima CYo rio deo te 
nome, na mugem elo S . Francisco, sobre o pl anallo de um serro 
pedre~oso ele med ioet·e elevação . Cult ura ele algodão e cereaes 
espec1almente o a rroz . Criação de gado vaccnm, Ja nigero, 
mtta r e s tü no. E ntt·e os rios que regam o mu11. nol•a m-se , além 
elo S. F ra ncisco, o P a nema on Ipa nema, o Tr;\i pú, o Jacobina 
e o riacho elo Se r· tão. Ot•ago N. Senhot·a elo Bom Conselho ela 
Lagôa Funda. Com o nome de Lagô :1 Funda foi ct·eacla pa l'Och ü• 
pela Lei Pro v. n. 960 ele 18 de j t!lho de 1885 . Elevada a villa 
com o nome ele Bello ~íon ta pela Lei Pro v. n . 97ô de 9 de jLmho 
de i886, foi installa ela em 12 de ja neiro de 1887. A pop. orça 
por 8 .000 a 9.000 habs . approximadamente . Contém os segtün
t~s povs : Barra elo Ipa nema, Di onel , R iacho do Sertão, R es
·tu~ga , Jàcaré e Batalha . Tem duas eschs , publs , de inst . 
pl'lm. e agencia do correio . 

BELLO MONTE. Log . na ciclacle da Carolina elo E stado do 
Maranhão. 

BELMIRO. Ilha elo Est ado ele Ma tto Grosso, no l'Ío Bri
lh~nte, proxima á margem esqllercla . P at·allela lilente a ella fica 
a Ilha elo Celes tino. 

BELMONTE. Cidade e m ttn. elo Estaclo dá Bahia , na com . 
ele Can navleiras, na margam clir. e na {oz do rio de seu nome 
ou Jequitinhonha, aos 15o 51' ele La t. S. e 23o 48' de Long . 
Occ. Dista 409,8 kils . da capital do Estado . Edillcada sobre 
uma collina , a 63 kils. ao N. ele Porto Seguro, ·teve começo 
numa aldeia de i1td ios Botocudos , reunidos pelo padre Fel'l'az 
em 1750, os quaes cons truira m uma eg t•eja sob a in vocação ela 
Madre de Derts . Sua parochia ioi craacla em 17i8. Em :1764, 
foi elevada á ca tegoria de villa, recebendo o nome de Belmonte 
e muda ndo sua pa rochia a invocação que t inha pela ele N. S . 
do Car mo, que ainda conserva . A cidade tem aspecto agradavel, 
e as ru as são bem alinhadas . As terras do muu. são ba ixas, 
porém muito ferteis , o qLLe é devido principalmente ás ch , ias a 
que es tão sujeitas . Os habs . e mpregam -se na agricul tu ra e n a 
pesca . Per t . nce á diocese a rchiepiscopal ele S . Salvador. Foi 
incorporada á co m. de Cannav ielt·as pelo art. I § II d<t Lei 
Pro v. n. :1. 3H ele 28 ele ma io de 1873 e Acto ele 3 de ag-os to ele 
1892 Tem agencia elo correio; duas eschs . publs . ele ins t . 
prim., uma elas q uaes fo i creada pela LeiP1·ov. n.i. 465 
de 3 de abril de 1875 : e 3. 500 habs . Foi elevada á ca tegor ia 
de cidade pelo Dec . é.le 23 ele m a io de i 891. O mttn . , além 
da_ parochia da cidade, comprehenele mais a ele N . S. da Con
ce1ção da Cachoeiriilha do Baixo· Jequitinhonha. Suas di visas 
co~ o mtm . de Santa Cruz fomm lixadas pela Lei P1·ov. n. 2 .220 
~e Julho de 1881, e com o de Cannavieiras pela de n , 2.685 de 4 de 
Julho de 1889. No R el'J.t.oDr. M:. P . de So,.tzaDantas (1866)lê-sea 
seguinte descripção dessa cidade: «Belmonte é a pequena villa 
situada na foz do Jequitinhonha ;collocacla na margem dir. elo rio, 
volta as costas ao oceano, que banha o fundo de suas ha bitações 
na dista ncia de mi lh a e me ia ; á s tta esq. cur vando-se ao 
leito do rio, e formallelo as terras da marge m clir., estende-se 
uma vasta planicie, que é ás vezes alagada pelas enchentes, e 
que contém a lagôa do Bt·aço; por outra pMte essa mesma 
planície é limitada .a Leste pelo · oceano acompanhando a 
linha ela costa . As ruas principaes são pal'allelas á costa, 
precisa ndo regulat·ielade ou symett·.ia_; tem uma matriz, e casa 
da Camara que tambem serve ele pl'lsa~ em um dos lanços ;_mas 
é bem notavel que, seudo esta e~tficada postenol'men.te á 
egt•éja, esteja collocacla diante della mterceptanelo-lhe a VJ?ta . 
Defronte ela vill fl, na foz do rw_, ex~s Le uma pequena llha 

fo rma~a de te 1'1'enos ele a llnvião ac~u nnla · lc5 polol depos ito 
dCl l'IO . en tr~ a ll.ha e a vtlla estende-se um peq ueno e estr e i to 
ca nal , onde se al?r.1gam as ba rquinha5 de ca botagem ... A v ill a 
de Belmonte esta desttnada p 3la na tureza a ser o empono do 
commercto elo JeqrutLUhonha». E s ~ução teleg-raphi ca . 

BE)_LMONT E. Parochia elo mstaelo de P et•na mbuco. na com. 
ele \dia Bel la . Orago '-" · José e diocese de Olinela. Foi cread a 
paroclua pelo a rt. Ida Lei Pr ov . n, '1.085ele 24deabl'ilele1871 . 
T em duas eschs . p ttbls. ele in~ t. prim. Seu territorio foi consti 
tulelo com pa rte do da freg . ele N. S. da Pe nha de Vill a 
Bella . E' r egada pelo r iacho Boqueirão . F oi creada com. por 
A c to de I O ele J nlho de 1890 e classificada de prime ir il. entrancia 
pelo D~c . n. 577 de :17 do mesmo mez e a uno . Foi r eba ixad a de 
e.om. por A c to ele 20 ele Olltubro ele 1890 . 

BELMONTE. Nome co m qtte elesagua no oceano o rio 
Jeqtli t inho nha, depois ele at ravess ar os Es tados ele Min as 
Gera s e Ba hia . l!; rn s•1a mar~em esq . , jun to á foz , ab ram- se 
tres canaes pequenos q tLe, ligando- se, l'ol'!Il a m o citnal do 
Peso com uma b<u·t·eta a o N. da cidade ele Belmont9. Vide 
J eqttitinhonlu;r, . 

BELMONTE. R io do Es tado do Rio de Janeiro : clesao·tta 
no Mut•iahé p~ l a ma t•gem clit•. a ba ixo da pov. ele N. S,

0
da 

Lage . O Dr. Te ixe ira de Mello ( Ca mp os dos GOlJtacazes- R ev . 
do Inst. H is t . } di z que o rio Belmoute, or iLtnêlo elo Sel'tão 
das Frex:eit•as , reune-se ao rio elo Campo e j tLUtos vão desaguar 
no Ca rangolla. 
· BELMONTE. R iacho elo Estado de Minas Goraes, ba nh a 

o Lenitorio ela ft· eg . ele Coqueit·os e mun. ele S. Mignel ele 
GLtanhães, e desag LLa no rio San to Antonio . 

BELMONTE . Barra formad a pelo rio Belmonte , na costa 
do Estado ela Bahia . « L'embouchure clu R io Gt•ande de Bel
monte ou Jeqnitlnhonha, diz Mouchez, est r econn aissab le en 
vena nt du NE . à quelq ues petits mamelons arrondis situés au 
S. de Ia barr e et par lés grands brisants qui l'environnen·t à 
plus de une mille au la t·ge . Ce point es t eu ou~re l'emarqua ble 
en ce qu'il form o le cap le plus saillant vers l'E. de toute Ia 
côte du Brésil a u S .de Bahü\. Quand on se dirige sur Belmoute 
eu côtoyant Ia te l'l·e soit au N ., soit au S. , on r econna it faci
Iement ce te saillie ele la côte e t les grancls brisan·ts qui la pro
longent cla ns l'E. ; clrt milieu ele ées brisan ts s'éleve un petit 
ilot de sable visible à cinq ou síx milles de clistance; il est situé 
à la point N. de l'entrée, e t si l 'on vient clu S . on a ancore un 
a utre point ele reconnaissa nce visible à 10 ou 15 milles : c ' est 
uu at·bre plus haut que les autres, s itue sut• l e sommet d 'un 
léger exha ussement clu terra in, á u ne mille et demie à ro. d e 
la barre; i! form e le poin t culmina nt ele toute cet te pal'tie ele l a 
côte. C'es t parle SE. q . S , de la barre que l'on trouve !e plus 
cl'ea u et qLL'on doit faire route quand ou veut retltl'et· clans Ia 
riviere . !1.. clertx milles et demie et ~rois mill es a u NE. il n'y a 
que huit à neuf mêtres d 'ea LL , tandis que cla ns le SE. le mêm e 
fonel se tt•o uve ~t une mille e t de mie de l ' eutrée , >> 

BELTRÃO. Antiga pov. do Estflclo do Rio dê Janeiro, n a 
com. de Reze nele . 

BEM-BOM . Ilha no rio S. Francisco. P ertence ao mun . elo 
R ema nso elo Eslaclo da Bahia . 

BEMF ICA. Pa ro chia elo E~ taclo do P ará , na c0m. e termo 
ela capital ; ligada a Benevides por um r amal l'e t•t•eo. Orago 
N. S. ela Con0eição e diocese do P ará . Foi craada freg . em 
1758 . Está s ituada em uma planicie ba nhada pelo t•io Tocantins, 
ct 27 kils. ao N. ele Belém. '!' em 2 .300habs . eduaseschs. 
pllbls . de iust . prim. A Lei Pro v. n . '1 27 de 22 de maio de 1846 
autor isou a mudança dessa fl'eg. para o logar cleno:_lllnado 
Roldão ; e o ad. I ela ele n. 321 de 25 ele setembro de 18::>8.para 
a ponta·do Mosqueiro. Foi- llle a unexado o nucleo coloural.cl e 
B nevides pela lei Pro v. n. 967 ele i5 ele mar.;o ele 1880 i drs 
posição es>n que foi revogada pela ele u . i094 de 6 ele no
vembro ele 1882 . 

BEMFICA. Log. elo Estado do Ceará, no mun. da capita l, 
e ntre Fortaleza e Arronches . Ahi fica o aqueduc to. 

BEMFICA. Log. do Estado de Perna mbuco, na Passagem da 
Magdaletut. · 

BEMFICA . Log . do Estado elo R io de Janeiro, dons kils . ao 
S. da ft•eg . de Santo Antonio do Rio Bonito, á margem elo rio 
dos Inel ios . 

BEMFICA, LoJ . do Estado do Rio de Ja neiro, no 2o di st, 
ela cidade ele Petro polis. 
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BEMFICA . Suburbio do Districto Fecle:al, na freg . do 
Engenho Novo, á be ira-mar , no caminho ela mstrada Real ele 
Santa Cruz, atravessado pe las gstr aclas ele F erro elo No1•te e 
do Rio cl'Out·o, tendo es ta a h i um ponto de parada no largo 
e aguella um outro no fim da rua de Bemtica. Do lado ela praia 
tem numerosos manrrues e nas occasiões da vasan~e um canal 
que vae ter a Bal'l'inha e onde desagun.m os r ios Jacaré e Farias 
Defronte fica-lh e a ilha do Bom Ja rdim ou Mosquito. E' um 
subut'bio hoje mui to habitado, tendo sido an tio·amen te um ponto 
commerc ia l importante, antes ela E. ele F. Ôentra l do Brazil. 

BEMFICA. Estação da E . de F. Centra l elo Brazil, no 
Estado de Minas Geraes, en tre Marianno Procopio e Chapéo 
cl'Uvas, 288k,745 distante da Côt•te e a 684m,63<1 ele altura sobre 
o uivei elo mar; inaugurada a 1 ele feverei ro de 181:17. Ha ahi 
uma agencia elo correio, ct·eada em 1857 . Denomin a-sd actual
mente Ludovino Martins. 

BEMFICA . Rio do Est&.do elo Paraná; desagua na margem 
esq. elo rio Puga ab;:tixo elo Palmeira . 

BEMPOSTA. Parochia do Estado elo Rio ele J aneiro, na com. 
e ter m0 do Parahy ba elo Sul; nas margens de um ribeiro que 
lança-se no rio Calçado, trib. do Paraliy ba elo Sul , a 55 kils. 
NNE. ela cidade ele Petropolis; ligada á estação de Entre Rios 
por uma estrada . Occupa uma superficie de 138,40 kils. qs . Tem 
uma pop. superior a 5.000 habs. e duas eschs . publs. de inst. 
prim., creadas pelas Leis Provs. de 26 de setembro de 1856 e 
n. 1.470 ele 186\:J. Sua egreja matl'iz tem a invocação de N. S. da 
Conceição e depende ela diocese de S. Sebas·Uão. Foi creada pa• 
rochia p~lo a rt. I da lei Pro v. n . 811. de 6 de outubro Cle 1855. 
tendo sido seu territorio constituido com parte elo da freg. ele 
S. José do Rio Preto. Seus limites foram 1ix:ad.os pela Portaria 
de 5 de noyembt•o de 1855. 

BEM.t 10STA. Bairro do mun. elo Bananal; no Estado de 
S. Paulo; com uma esch . publ, mixta, CL'eacla pela Lei Prov . 
n. 56 ele 22 de março de 1889. 

BEMPOSTA: R ibeit·ão elo Estado elo Rio de Janeiro, no 
mun. do Parahyba do Sul. 

BEMQU!l:RER. Log . no clist. de Ja tobá do te1·mo de Taca
rat(t e Estado de Pernambuco. 

BEMTEVI. Pov. do Estado de Pemambuco, ua com. elo 
Bonito ; com uma esc h. publ. ele inst. prim. creada pela Lei 
Prov. n . i.714 de 28 de julho de 1882. ' 

BEMTEVI. Ilha do Estado do Amazonas, no rio Japurá 
entre as ilhas 'l'ambaquy e Macuerú. ' 

BEMTEVI. Ilhota do Estado do Pará, no oceano, proxima 
da costa s~ptentrwnal ela ilha Marajó e a E. da ilha das 
Flechas . Defronte clella desagua o rio das Tartarugas. 

BEMTEVI. Lago do Estado do Pará, no mun. de Soure" E' 
piscoso e a bundante em jacarés. 

BEMTEVISINEIO. Ilhota no Estado do Pará, no oceano , 
entre as ilhas das Flechas e Bemtevi. 

BEMVENUTO. Ilha no rio S. Francisco, pt·oximo da foz . 
lJ;' tambem denominada dos F1·ades Bentos. 

BENDENGÓ. Riacho do Estado ela Bahia, aff. do rio Irapi
ranga ou Vasa Barris, corre entre a serra da Pedra Branca e a 
Serra Grande e dista pouco mais de 60 kils . da cidade do Bom 
Fim. A alguns metros clelle fica v .. o meteorito que em junho de 
1888 chegou ao R io de JaneiL·o com des tino ao lVIuseu Nacional. 
Recebe os riachos Caiçara e Desterro. Bendengó corruptela de 
~Mbehé-ng-óó, o mesmo que Pehê-ng-óó, <<pedaço grande» : de 
pehê <<pedaço», n,q, intercallação nasal, óó, <<grande, grosso,. 
O p inicial é mudado em mb, po.rque, prommciada absoluta
mente aquella palavra, sem ser preced ida de outra, ou mesmo 
de alguma pa1·ticula é da indole ela ling· ua \upi essa mudança : 
-dahi Mbehê-ng-óó . Sem duvida foi um meteoroli~ho, que, ao 
cahir, se desfez em varios pedaços, dos quaes esse era o 
grande. 

BENDÓ. Log. do Estado da Bahia, no mun. de Soure. 
BENEDICTO. Ilha do Estado do Pará, pertencente á paro

chia da Sé do mun . da capital. 
BENEDICTO. Ilba no rioS . Francisco, proxima dado Motim 

0 das cachoei.ras Imburana .e Desataca Calção (Halfeld). Na 
h ~ta, d~ baCLa do S. Francisco, o1·ganisada pela com missão Ir raulica de que era chefe W. Roberts, é !i.guracla aquella 
u 1ma cachoeira com a denominação de Desa botôa, Calção. 

BENEDICTO. Ilha do Estado do Paraná, 110 do Assung- ny. 
BENEDICTO. Rio do Estado de Santa Catharina, alf. ela 

mar~em e'q. elo Itajahy-ass ú. Recebe, entre outros · o Ara-
pongas e os ribeirões elo Cedro, Auda e Rocleo. ' 

BENEDICTO (S.) . Vi lia e mun. do Estaclo elo Cea rá, termo 
ela com. elo seu nome e ex- termo da com. ele Viçosa Jio·ada 
a Sob ra l pot• uma · estrada. Está assen·te em uma chap~cta'com 
di versas ruas q LLe co nem do nascente ao poente, ! i bem q Lte com 
alguns intet·vallos sem edificação . As casas são elo exce llente 
apparencia, apresentando a lgumas as frentes pin tadas de côres 
a leg t·es, cuja tinta é extrallicla ele um a massa l.ina que se 
enco ntra no amago de pequenas pedras, a que o po vo ctá, o 
nome de tauhcí,, Possue um mercado, espaçoso edlf'icio situado 
n' urn a grande praça elo lado do N., com 28 quartos, "m forma 
de um qna~rilatero, para o centro elo qual dão ent radas clotts 
largos po:_toes . Ao poente, nD. m~< srna praça, D.cha-se a casa 
de cletençao, _que se recommencht não s6 pela solidez como pelas 
accommoelaçoes ele que dispõe . Quasi no mesmo pa1·al lelo a o 
S . , . em ontra praça, ergue-se a eg.·eja mat t·i z. Fo i um a das 
anb1gas alcle1as dos .Tapuyas, fundai.l~ts pelos jesui tas . Creaclo 
cltst . de paz pot· Le1 Prov n. 527 ele G ele dezembro de 1850 · 
foi o pov. ele S. Benedicto elevado a villa peJa ele n. 1.470 
de 18 ele novembro de 1872, a !reg. pela ele n. i.f\00 ele 6 
de agosto ele 1874 e a com. pela ele n. 1..814 ele 22 de ja neiro 
de 1879, sendo classificada de primeira entr .pelo Dec. n. 5.226 
de 22 de fevereiro ele 1873. Tem duas esch. publs. ele instr. 
pl'im ., creadas pel as Leis P1·ovs. n . 685 de 28 ele outubro de 
1854 e n. 1.826cle 3 de setembro ele 1879 . Agencia elo cort·eio . 
O clima do num. é saudava! e o sólo fertil. A industria prin
cipal elo muu. é a criação, seguindo-se a ela extraccào da cê1·a 
de carnahuba, muito abundante nas varzeas do Jagu<tribe. 
E' dividido em duas zonas : uma a L . denominada matta,s, 
e outra a O. denominada ca?"rasco, extremando com o Estado 
~lo ~ia~hy ; a primeira é destinada á plantação e a segunda 
a crmyao. Comprahende os povs. do C:tmpo d tt Ct•uz, Pitanga 
ele BalXo, S . Pedt•o, Boi Mo r to, Pot•te iras, Gt·aca e Olho da 
A:gua_ elo Carnah~bal. .E' banhado pelo cot'rego da Pimenteira, 
r~achao S. Bened1cto, t' lacho Jaburu i\ clive t·sos ontros peqttenos 
nos . Sua pop. é calculada em 12.000 a lmas . Sobra suas di
visas vide, entre outras: a Lei Pt·ov. n. 1.826 ele 3 ele setem
bro de 1879 (art. II); n . i. 814 ele 22 ele janeiro ele 1879 (art. 1 
§VIII); n . 1979 cle9 de agosto ele 1832 (art. III); n. 2.104 de 
27 de novembro de 1885 . 

BENEDICTO (S.) Parochia do Estado do Ma1·anhão, na 
com. e termo da cidade de Caxias. Diecese do Maranhão. Foi 
crea cla freg. pela Lei Prov. n. 13 de 8 de maio ele 1835. Tem 
duas eschs. publs. ele inst. pt•im. 

BENEDICTO (S.). Pov. do Estado elo P ará, no muu. de 
Cametá, t1·es kils, mais ou menos ao N. do Carmo do Tocantins, 
de cuja parochia é séde. Possue uma egt· eja de propriedade 
particular; duas eschs. pu bls. de inst. prim .; e uma pop. su
perior a 500 habs. no pov. e a rredores. 

BENEDICTO (S.). Pov. do Estado do Maranhão: fôrma o 
3° di st. ela com. elo Baixo Mearim; com uma esch. · publ. de 
inst . prim .. ct·eada. pela Lei Prov. n. 1.028 de 12 ele julho de 

' 1872. 
BENEDICTO (S.). Pov, elo Estado de Pernambuco, na ft'eg. 

de Quipapá, distante 14 kils., banhada pelo riacho deste nome. 
Foi cre>'.da dist pelo art. I ela Lei Pt•ov. n. 717 de 20 de maio ele 
1867. T em uma es tação ela E. de F , elo S. Francisco inau· 
gurada a 7 ele setembro de 188'!. ' 

BENEDICTO (S.), Bairro na freg . da Escada e mun. de 
Mogy das Cr ttzes do E stado de S. P a ulo ; oom uma esch . publ., 
creacla pela Lei Prov. n. 98 de 2:1. de abril ele '1885. 

BENEDICTO ( S.). Estação do prolongamento da E. de F. do 
Rec tfe ao S. Ft·ancisco; no Estado de P ernambuco entre Barra 
e Quipapá, dis ta nte de Palmares 58k,982, 8k.977 d~ estação da 
Barra e 13k,660 da ele Quipapá. Fica a 368ID,6QOm de al tHude, 

BENEDICTO DA PASSAGEM ( S. ). Log. do mun. de 
Cabo-Frio do Estado do R io de Ja neiro, com duas eschs, publs. 
de instruo. prim. creaclas por Acto ele H ele janeiro de 1890. 

BENEDICTO DO BORITIBA ( S.). Ba it·ro do mun. do 
Mogy elas Cruzes, no Estado de S. Paul o; com uma esch. 

BENEDICTO DO RIACHO (S.). Pat•ochia do Estado elo 
E. Santo . Vide Riacho. 
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BEN - 24'9- BEN 

BENEDICTO MESTRE . Log . no mun . do Parahybuna do 
Estado ele S. Paulo; com uma esch . publ. ele inst . pdm. 

BENEVENTE. Antig<\ vi !la e mun . elo Es taelo do E . Santo, 
creada pot· AI vará ele 1 de janeiro ele 1759. Foi elevada á cidade 
com o nome de Anohicta pela Lei Pt·ov. n . 6 de '12 de agosto de 
i887 sendo solemnemente insvallada nesta categorw. a 2 de 
deze~lb t·o do mesmo anuo. Foi cr ada com . . pol' Actn n . 20 A 
ele 17 de ab.'il ele 1890 e decl::l.l•acla ele 2~ entrancia pelo Dec . 
n. 343 de '19 ele abri l ele 1890. flayenclo duvidas a respeito da 
data da S'Ia elevação a villa,publicamos o seguinte Alvará ex
trahido do archivo da Municipalidade e do livro destinado a 
copiar o directorio elos índios da villa e o tombo da mesma, 
ruhdcado pot• Souza e assignado o lermo ele abertura por José 
Libanio de Souza em 24 de janeiro ele 1826: «O Doutor Ouvidor 
e Cot•re,.edot• ela Commarca e Capitania elo Espirito Santo manda 
publica~· nn Aldeia de Iritiba que se lhe manda et·igit· em Villa 
com nom e rle Vil! a de Betle,•enle os AI varás impressos com força 
de L··y ele oito ele Maio elo o.nno pass:tdo, e os de seis, e sete de 
junho de mil sete centos sincoenta e sinco, que vão inclusos, 
pelos quaes S Mages tade hé Servido Ordenar, que a liberdade 
que havia concedido aos Indios do l\Iaranhão para as suas pes
sôas, bens, e Commercio se - estenda na mesma form a aos 
Jndios que habitão o continente de todo o Brazil, restricção, 
interpretação, ou modificação a lguma como nelles se contem e 
decla ra , e depois ele publicados, fat·á q >e se registem os mesmos 
Alvftl'ás impressos nos Livros da Villa novamente creacla para 
delles constar a todo o tempo, e o remettera outra vez a esta 
Secrevaria elo Estado com certidão ele que fica ezecutado o q:Je 
nelles se contem, e por esta lhe Ül'cleno . Bahia ele Janei ro onze 
ele mil sete centos sincoe nta e nove« Estava a Rubrica elo Senhor 
Conde, Vice- Rey deste Es·tado >> Dom José pnr Graça de Deos 
R ey de Portugal, dos Algar,·es d'o.quem e d'nlem mar em 
Africa Senhor ele Guiné da Conquista Navegação, e Corom~rcio 
ela I<; I htopia, Arabia, Percia e ela In dia. Fa.ço saber a vós Ba· 
charet Francisco de Sales Ribeiro Ouvidor ria Commarca ela 
Capitania do Espil'ito Santo, que clesejauclo Eu favnrecer em 
tudo quanto for possível aos meos Vasqa[os Indios deste Con
tinente; fui servido ampliar em se o beneficio pelo Alvará com 
força c!,, Ley ele oito ele Maio elo prezente anno as leis de seis e 
sete ele Junho ele mil sete centos s incoenta e sinco que mandei 
publicar a favor dos Inclios elo Gram Pará, tl Maranhão pat·a 
que consigiio a inteit·a Liberda.de da~ su·1s pessoas, pois sendo 
nascidos Iivres, não deve a mrnha Paternal Piedade permitir 
que sejão constra ngidos a es pecir< a i guma de servidão contra os 
primen·os pl'incipios de Direito naWl'a l : E sendo a minha 
Rea l in lenção qtle elles conservem não só a referida liber
dade e a plena administração de suas famílias do seo Com
mareio, e elos seos bens assim de raiz, corno moveis e semo
ventes mas lão bem que se governem pelos seos proprios na
·turaes nas cl ispozi oens, par·ticulares ,]as suas povoaçoens, não 
devendo p~rmlt i t· que sejão espoliados elo cloroi nio da quell as 
terras ele ctue ell es forão os pr imeiros naturaes occnpantes, e 
povoadores . Res !vi ser o meio mais proprio para conseguir 
todo o rell'el'ido com melhor, qu t•o dizer, e melhor se civi
lizarem, e poderem instr uil'•se, e ut ili zar -s ela sua agl'icultura 
e Com mercio, ou estabelecer nellas a lgumas vi !las, el legendo 
de entre o ditos Inclios seos habitantes os mais capases para 
occup:l.rem os emprêgos ele oflic1aes c!~ Justiça, e Guerra que 
forem preciws para o bom r egimen ele seos respec~ivos p'lvos : 
E porme ser p1·ezen·te que a Alde ia in tnulada de Irirytiba 
existente nessa mesma Capitnn ia do Espirito Santo, tem o 
numero ele viz inhos, e a estenção preciza para o dito effeito; 
Sou Servido Ordenar-vos, que passando logo a di ta Aldeia , 
estabe leçaes nella hum a Villa com o nome de - Nova Bana
vente - el legendo a vo tos do povo hum elos seos moradores para 
J uiz cle lle, qne ser á tãobem Juiz dos Orfãos, ·tres Veriaclo res, 
ou c! ois no c azo ele não h a ver Copia de homens para se fazer 
aquello ntJmer o e um P rocurador do Concelho todos elos mais 

·habe is do dito povo, e a inda na suppos ição de senão achar nelle 
quem saiba lêr, e escrever , se mpre com tudo serão e leitos os 
mesmos Ind ios pat·a os tr es a nnos fu turos far is ellei ções ele 
semPlhantes officiaes na forma da Ordenação do Reino, livro 
primeiro t it ulo setenta e sete, guar dando em tudo a f, ,rmalidade 
que ell a pre~creve igualme nte ellegereis a votos do povo um 
sujeito que ha ja de ser escrivão da Cama ra que por o•·a tão bem 
servirá de 'l'a lielião de Notas e fflscrivão ele Judicial e elos Or
phãos ; o qua l no cazo ele o n~o bave~ na ;Aldeia N~~ional 
dentt·e os Indios com a uecessana mtelllgeocm, e notrcra de 
pr~cessar , poderá. então ser nomeado u,m por t.ugu~z com as. re
fe ridas qua lidades, e se lhe encarregara a obrigaçao de ensm ar 
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a lêr·e escrever os meni~os da Vill~, _bem entendido, que a todo 
o tempo que houver Indio com apt1dao par a servir este offici9 
ou Por Lnguez cazado com I'!dia, e com as qualiclacles neces~ 
sarJas: qual.quer de,tes SUJeitos preferüá na serven tia do 
reffer~clo ollicJO, aquel~e em que não concorrerem estas circtlm
stan~aas: Hum Alcaide, e seo Escrivão, e aqnelle exercitará o 
ollicto de Carçaretro ; hum Portetro que igualmente servirá. na 
c.amara, e nos Audrtorws Judrmaes. A todos os sobreditos offi
Ciaes novament ellertos,_ mandarers logo passar as suas cartas 
de ~eança para que .possao sem demora entrar a exercer juris
dtçao e os seo .oflic10s dando-lhe~ jut·aruento e posse sem que 
l~veJs es~tp •ncll~ a_lgum pela asstgnatura clesle papeis, nem 
tao bem o Escnvao que os escrever pelo feitio elos mesmos 
Estabelecereis logo huma caza das que achares mais descente 
em que por ora se facão as conferencias da Camara, e Au
diencias do J uiz, as qnaes humas e outras farão nos dias que 
aponta a Ordenacão do Reino, e ficarão exclusivas para este 
estabelecimento as cas:ts ela habitação do Parocho, e que lhe 
pert~ncet·em . No sttto .q·te vos parecer mais pr 0111' io de Linia
recets dtgo de Lmcare1s a Praça,. e fareis erigir Pelourinho . 
Estabelecerets o t ermo ela nova V!lla até os confins Lias terras 
de que .Pt'ezentemente. se acha de posse os Indios, as quaes 
mecl!rets e demarcareiS com os Praticos que ellegeres para que 
as. f1quem pot· ora possmndo em commum os mesmos Indios 
clei~anclo na Camat·a huma cópia authentica elo Tombo, e Me
diçao que della~ fizeres e remetendo o proprio para o meo Con
celho Ultramal'lno: e succedendo não possuírem os Indios 
terras algumas ao menos daquell as que abaixo se declarão 
neste cazo regulareis o termo da nova Villa, e confins delle~ 
pelas terras qu e logo dareis aos Indios na form a determinada 
pelo Alvará de Vinte tres de Novembro de mil sete centos, 
CUJa c~p•a mando se vos entregue metendo- os sem demora de 
pos~e dellas, s .nclo estas ele sismeiros ou Donatarios não pre
JUdiCando a propriedade notavel, que se entende ser Engenho, 
ou alguma c·tza $raode, e nobre, e medindo-as como acima vos 
ordeno, e havenclo pnssuidores que fundem o seo clominio em 
outra qualidade de titulo, o 1vireis as partes, e se vierem com 
Embargos os reme1ere1s ao Concelho fazen do inteiramente a 
~edição nas terras em que não houver duvida bem fundada : 
JllllLO as cazas elo Parocho assignareis terJ'Il llO para os Lorrra
dores dellas. no cazo de os não t • rem, e sempre será em p"arte 
ele que resulte menos 1ncommodo ao Publico. Nas tenas dos 
mesmos Inclios t·ezerv~r.eis as que se devem dar ao Parocho para 
os seos :passa1z, ~ no s1t10 que vos pa recer mais proprio lhe des
tn bmrets a porçao competen te, e que rPgula o Alvará sobredito 
de m il setecentos e dez que tão bem Mando se vos entreo-ue 
~as t.e rr~s q:>e !orem demarcadas p n·a os Indios não con~en: 
tu·ers que ltquem conser vat.los a rrendaLarios al<>uns. antes os 
ma nclat·eis noteficar par a despejarem dell as passados dois 
~nn os, q11e lhes concedo para a pproveitat•em e receberem os 
üuc tos das suas lavour as, CI~J O ter mo será peremptorio, e impro• 
roga,·el para que os clttos Arrenda ta rios fazendo outras de novo 
queirão ao depois com esse pretexto vencer mais t~mpo e fraudar 
esta i\Ii~ha Dispozição _ Fareis elleição pot· votos cl~ Conselho 
elos offtc1aes ele Gnerra e orde nança ; bem entencliclo que tenhão 
sempre pre ferencta os que actualmente servi1·em e fn·em ca
pazes, os quaes ~em ainda que fiquem cnntinuando' nos mesmos 
emprêgos, serão sem embargo disso agora no"amente propostos 
rem et ndo-se as Elleiçõens a Secretaria do GovPrno deste E; 
tado pa t·a por elle se lbe passarem as Patentes ficando interi
name nte s":rv.illdo o~ officiaes propostos em primeiro lugat· : e 
tudo o refler1do executareiS na fo rma assim declarada dando
me conta do que acbarP.s; e dos embaraços; ou duvidas que 
occorrerem a esse respeito por este meu Tribunal, pat•a eu 
resolver, e vos ordenar o que parecer mais conform e as llfi
nh as .Reaes pre tençõens, e ao Serviço de Deus e em commum 
de meus Vassalo . Cumpri o assim . El-Rei Nosso Senhor o 
Man dou pelos Cnncelheiros do seu Conce lho Ultt·amarino abaixo 
assignados . Bah ia o primeiro de Janeiro de mil sete centos 
e sincoenta e nove. O Desembargador Secretar io Joaquim J osé 
dd Andrade :1. Iez escrever e sul,scr evêo . «Antonio de Azevedo 
Coutinho, Manoel Es tevão ele Almeida e Vasconcellos Bar
barino. » 

BENEVENTE. Ponta do lado do N. do por to de Beneven te · 
no Estado do E . Santo . E' tambem · denomi nada dos Ga,s:_ 
te lhanos, 

BENEV~NT~. Rio do Estado do E . Santo; nasce na Serr a 
Ge rnl, quasr 36 krJs _ ao N. do ri oP1uma e desagua no Occeano 
aos 20° 55' 2i" de La t . S. e 43° 9' 39" segundo Braz da Costa 
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Rubim (D icc. TopotJl' . d,~ P1·ov. elo E . Santo) . J osé Sat u-rnino, 
da Costa Pe re ira d iz que esse ri o desag- na no Occeano 1S Jeg- uas 
ao N . da barra elo Parahyb', aos 20° 54' 30" ele Lat. e 43o 4' 
de Long. ele Pariz. Sai n t Aclolphe e Mouchez clilo a Lat. S . ele 
20° 50 1

• Recebe, por ambas as ma rgens, diver·sos tr.i bs . , e nt r e 
os quaes o Cedro, P edras , Pury, I ndaiâ, Iri rit iba, Qttati nga, 
Cor mcl iba. pela margem esq . ; S. João, Cl'llb ixá, Joeba, Pabussú, 
Pongal, pe la clir. 

BENEVENT E. Bah ia for mada pelo r io el e seu nome, no 
Estado elo E. Santo . Ofl'er ece um bo m anco radour o bem a.bri gaclo 
ele. todos os ventos e um por to fot·nHI.clo, ao N., pela po11 ta Be
nevente com os r ecifes que a p t·o longa m, e, ao ::> . ,.pel a il ha 
elo F rancez . Tem essa bahia se is milhas de a ber tu r a e ntt•e a 
ponta e a i lh;t, sob re uma pro funcli rla clo ele duas milhas . E n
contram- se 10 metros ele agna no centr o e se is a oito metr os nas 
duas extremidades da b:illia· ao abrigo elos r ecifes . Sobre a 
entrada n'essa bahia l ea -s?. o que di ~ Mouch ez .:~ ]J. 190 el e 
sua obra Les óôtes cht H1·6sil e o RclM , ele \V . Roberts., 
p. 17. Do Estado IlOS inl'ormam: « o~ reei fes são fó ra o mui to 
.fóra ela barr a, o ca nal tem i mme nsa la r gur a. e se PSten clc ela 
ulLima ;Jer.lra, a rJue chamam Bai:z·ct (]rnncle até a terra . T em 
estado po t· dentro dos t'ecifes navios ele grande calado, como os 
que dit·ectame n te conclttzem im mi grantes . Den tt·o elo porto 
l'uncleam navios ele 200 Lonehtclas , os quacs entram e sabem na 
barra em marés lunares . " 

B ENEVIDES. Ext incta col oni a do Es tado el o Pará, elevada 
a pov., sob a deno minação ele S. Mig uel Ar e banjo, pot· Acto ela 
Assembléa Prov . ele 10 ele j ttnho ele 187S. Foi i na. uguraclaa 13 
ele junho de 1875. Poss:1e uma capella., c n:J aS image ns for a m 
pat::J. abi t t•ansportat.las no d ia 29 ele jnnl• o rle 187S . E' li ~·aela a 
Bemfica por u m ramal fet•t·eo . Fica a 33 kils . distante ele 
ca.pital. no te t•t·eno co ncedido ao G:s taclo pe la Lei n. :'i l4 ele 28 da 
outul)l·Ó de 1S4S. O só lo p t·esta-se a diversos gener os ele cultura . 

B ENGALAS. Pov . do Estado ele Pernambuco, na ft·~g . 
d'Assumpçiio ela com . e te rmo elo L imoeiro , na es tra.da ela 
Glor ia ele Goi lá ao Li moe iro, p roxl ma ao pov . da Pedra T ap ada, 
com uma esch. publ. ele i nstr . p rim., creada pela L ei P ro ir . 
n . 1.035 ele 13 ele abr il ele 1S72 . 

BENGALAS . Log. elo Estado do R io de J aneiro , na ft•eg . 
ele Sanl'An na de Macacú . 

BENGALAS. Pequeno rio elo E stado do R io de Janeiro ; 
mLsce na serra elo Stibaio e clesagua no rio Macacú. 

B ENGAL AS . R io elo Estado do Rio ele J a neit·o; nasce n a 
serra da Boa Vista, com o nome ele Sa nto An to nio, f] Ue coT,J
serva até receber o r io do Conego, tomando então o ele Benga l ~s, 
com o qual vae desaguar no r iu Gra nde . Dan ha o mun. ele Nova 
Fribt tr•>IJ. 

B ENGAL AS. R ibeirão do E~tado de S. Paulo, all'. ela mar
gem clir. do Buqui m . 

B ENGO. L og. do Estado ele Minas Geraes , n a col onia J osé 
'l'heocloro ele S. João d'E l-Re i ; com nma esc h. publ. 

BENGO. R ibeir::i.o el o Es ta.,elo ele Minas Geraes , ba nha o l agar 
d€nomi nado Cacharubú e clesagua. n o J oão Pedro, afl'. do r io 
Baependy. 

BENGO. R ibetrão elo Es tado ele :i'vlln a s Geraes , a ll'. elo ri<;> 
das Mor tes, na K de Fert·o Oeste ele Mina.s . 

BENGUELA. Antigo ttlclea men lo ele inclios Mongoyós , h oje 
pov. insign i fi cante, no mun. ele Poções, n o Es t11 clo cl<t B11hia . · 

BENGUELA. Rio elo Estado elo R io de Janeiro, banha o 
mun . ele Manga t•ati ba e desag tta n o rio elo Sacco . ' 

BENICIO . Se rm elo Estado ele Minas Geraes , n o mun . da 
Conceição (Inf. l oc . ) . 

BENJAMIN CONSTANT. Villa e mun. elo Es ta do elo 
R . G. do S ul E ra a a n t iga pov. elo nucleo colonial Alfredo 
Chaves, n o 3.o cl i~t r. ela L agoa Ver melha . Foi elevada a essa: 
categoria em 1S02. ,. 

BENJAMIN CONSTANT. P assou assi m a denomin ar-se a~ 
com . ele J aguaribe- mi rim, no Estado do Cear á, por Dec . dEi' 
.i ulho de i S9.2 . 

BENJAMIN CONSTANT. Es taçu0 el a E. ele F. Centr a l d6 : 
Brazil, no rama l de Porto Novo, en t t·e as estações de Sapuca ia e' 
Conce ição. E' a a ntiga es tação do Om·o Fino . 
BE~TA. Ilha no ri o Amazonas, pouco a ntes da foz do ; 

Made1ra , entre a ilha da 'l'rindade e a -ma rgem esq . elo: 

Amazonas . Costa A zevedo e Velloso ·Barreto far.e m menção 
dessa i l ha . 

BENTO. Il lla do Estado elo Rio ele J aneiro, na bahia ele 
An g t·a dos Reis . 

BENTO. Set' l'B. elo Estado elo Pat·a hyh a do Norte , entre Ca
jar.ei ras e S . Jose ele Pi ra nhas. 

BENTO ( S . ). Villae mnn . do E s tado ele Pern am buco, na 
com . de Cat·u:w(t, asse11'te sobre a se t•t·a Pellada, á mar gem clir . 
el o d o U na. L avo ul'a ele ca l'é, can na, mandioca, m ilho e fe ij ão. 
Gr a nde criaçãiJ rl e gado el e que se ex porta aos milh a res e que 
é ''end ido nas feiras d.e Cat·norú e San to Antão. F abricação de 
excellen tes ')Uei.J OS . 0 L"ago Senh or Bo m .Jesus elos A!'tl.ictos e dio
cese clf:. OJinclrt . [?oi CL'eacla pa r ochia pela Lei P t•oy, n. !309 ele 
12 de maio ele 1853 e elev:tcla á categori a ele v illa pe la de 
n. '176 de 3[) ele abril ele 1S60 : insta lla cla em 6 ele fever eiro 
el e 1S6 i. Foi incorpor ada i1. coro . tle Car1tarü pelo a r t . I ela d e
u . 720 de 20 ele maio ele 1867, e crettcla cnm. pe lo a rt. I ela de 
n . 1.501 ele 21 cle J tll1ho ele 1SS1,não 'te ndo sido a té o p r ese nte clas
s ifica da . O mun. comprehencle os povs . Cach oe irinh a , La"'eiro 
C<tlçacto, Jupy, NeYes , al ém de ou trns . 'I' e m umas 2.000 a"! mas: 
agenc1a elo cor r eiO e du as escbs . publ s . ele ins t .. p rim. O S t·, F. 
A . Pere1ra ela Costa, no smt ·t ra ba lh o - Coma?·ca s da 7>r uv . ele 
Pe>'?wm.buco -i1SS,l) diz: «A vill a el e S . Be n to es t ~L sittta cla 
a 2H k ils . ela cap ita l. em l>et•t•eno pla no (L ma t·gem d i r. elo r io 
U na , a 630 111 de a lti tude; ma is ele 150 p reclio , a lg-uns asso
bracla elos e eleg-antes; eg t·ej a m atri z, cem ite d o, esch s . p•tbl s . 
e pa r ticula res, bt bl io·theca, agencia elo correio. Clima sa lubre, 
agua so fl't·i vd, l'or necicht por açudes ; 150 far.enclas de cria
ção e cultura de a lgoclii.o, princ ipae~ ge net·os ele c1tl'tma e 
commercio ; can nl!, mandioca, milh o, feij ão, q tte i,t os, rapaclum 
r écles, cor das, obras ele cotu·o e otttr oa gene ros ; commerci o de 
gado nas f'eiras ela V ictol'i <t, Palma r es, Cn ru a l'lt e otrtr os loga
r es . O termo ele S . Bento é esse ncia lmente pas toril , e mui to 
vantaJOSO á cnltura do~ lgo elão ; d ividido em tr es zo nns clis tin
c tas , a. d a. ca.L inga ou secca ao poente,_ do agre.s te no ce ntro, e 
ela mat t_a 3;0 nasce.nte ; cortado pelos ~·12s Una e Canhoto, e pot• 
van os rt be tt•oa , o f1 er ece ·todas as co ncltçoes e va n tage ns á cl'iação 
ele g-ado e cultu ra ele todo n ge ne ro. A Yill a de S . Bento fi ca a 
2 l'l k ils . da capi tal , 11. 72 ele Garan h nus, a 48 da P esqu ira a 
10S de Caruarú, sede ela com., a. lOS ela e~taç.ão rle Mamyal, ~té· 
onde chega prese n temen te o prolongament:J ela E . de F. 
S . Fra nc isco». Sobre limites vide : a n. IV ela Le i Prov . n . 432 
de 23 ele j un ho de 1S57 e L ei Prov n. 620 de 9 de ma io de i S65 . 

BENTO (S .). V illa. e lll liiL rlo g stad o ele San ta Ca tb a rina, 
ex-par ochia do mu n . de J oin ville, ao N . elo Es l.ttdo. Diocese ele 
S . ::ie bast iiio. Foi creacla freg . peln Le i P 1·ov . n. SOl ele 6 el e 
a bl'i.l el e t S76 e elevaria tÍ. calcg-o ria ele v illa pe la ele n. 1.030 ele 
21 el e maio de 1SS:3 . 'l' eri1 clu11s esc hs. pu bi s . de ins t. p t·.im. Agen
cia do correio . Lavo nr.t ele tri go, cen te io, cevada, aveia, Cl·vi
Jhas , milho, feij ii.o , batatas ing lezas, berva ma lte. Criação ele 
g-ado. T e m clivers_as serra ri as e e nge nhos ele he r va~ma tte ele 
g t·ande impor tanc ta . No mun . fica m os nucl eos Ox forcl , Ca mpo 
Alegre , Re i.chm be rg c Bechelbronn. T em u m~. cape ll a ca tholica, 
uma casa de Ol'l1ção protes ta nte, cadeia e uma s 70 casas . Além 
el a pa l'ochi a el a vill a comprehende m ais a elaS S. Trindade do 
Campo Alegt· e . 

BENTO ( S .). F a r.encla rle gado ele pt•oprieclacle nac ional. n o 
a ng ulo ela confl. dos rios 'l' acutú e Ural'icoer a ; n o mstaclo d o 
Amazon as ( ArauJO Ama zonas). 

BENTO ( S .). Log-. elo Es tado elo Ceará, n o m un. do P ereit·o . 

BENTO ( S .). Log. do E stado elo Cear á, no mun. ele São . 
S. J o!io de Inh amums ; com um a. ca pella ele p r opriedade p ar-· 
t. tcula r . .. 

BE~TO ( S. ), P ov . elo Estado elo R. G. do Norte, na freg . 
ele N. S. da Conceição ele Nova Ct•ttz, na serra elo SP.u n ome, com 
uma capell a, A Lei P r ov. n . i1 ele 9 de ma r co ele 1835 c t•eo u a hi 
uma esch. ])ubl., que foi suppl'imicla p P- la de n. 74-J de 23 de 
a.gosto ele 1S75. De nomin <w a- se a ntig·a mente Ca içara. Vide Nova 
Crw: . 

BENTO ( S . ). Pov. elo Es ta do ci·o H. . G. do Norte , n o m un • 
ele Touros: . 

BENTO ( S .). PoY . el o E s ta do do P a r a h_yba do Norte, 
janto ela n ascente elo ri o S. Mig uel , a OSO. elo Boclocong-ó . 

BENTO (S.). P ov . elo Es ta do elas Alagôas, no ·termo · ele Ma
r agogy . 
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BENTO (S.). Log. elo Estado elo Rio ele Janeir o, na freg . 
de J acut inga elo ma n. de Ignass (t . 

BENTO ( S .). Colonia fn nclada em agosto ele 1888 pelo en
tão mi nistt•o cl1L j nst ica, Dr. Anton io Ferre ira Viann a, na i lha 
elo Çlovernaclor, ·pe rtencente ao Districto Federa l. 'l'em pot' fim 
recolher indivíduos que, completamente entregues ao v1cto c~a 
embriaguez.e á ocios idade, vivem a mencligur pelus ruas da c t
·dade do R io el e Jane iro, e transl'om1al-os em homens la.bo n osos 
e h onestos trabalhadores . 

BENTO (S.). Log·. e praia na i lha do Governadot·, situada 
na bahia elo Rio ele J a ne1ro e per tencente a o D1stn cto 
Fedet'a l. 

BENTO (S.). Ba it•t•o :lo mtm. do P a rnahyba no Estado ele 
:S. Paulo. 

BENTO (S .). L og. do E stado ele Minas Geraes , n o mttn. ela 
Cam\Ja nha, com uma p011te na estmcla que dessa c idade vae ao 
•Cam Jllqlli1·a, 

BENTO ( S.). Log . do Estado de Min as Geraes, no clist . elo 
·Coeação ele J es lls, mun. de Montes Claros. 

BENTO ( S. ). Pov. elo Estado ele Minas Get•aes, no mun. de 
Olive ira e freg. elo Cl a udio. 

BENTO ( S.). Unut elas es tações da E . de F . elo Norte, no 
Es·taclo elo Rio ele J anei ro, entre Sara puhy e PJI ~. t· . 

BENTO (S.). Ponta ele ·tel't'a na costa .do Estado elas Aln.
goas, aos 0° 5 ' L at . S. e 26° 1-1 ' Long. Occ. ; na extremidade 
JUericliomtl elo porto ela Bal'!'a Gmncle . Nelb está si tLtacla a 
pov. elo mesmo nome. Forma com o pon·La l do Antunes a en
seada da Barra Grande. 

BENTO (S.). Sel'l·a elo Estaclo do Ceará, no mun. ele La
vras. E' ft• esca; elá legtlmes, algodão e mancl[oca. Delta. desta
cam- se diversos 1'amos com os nomes de Serra dos Cavallos, de 
Santa Maria, elo G6es , todas cultivadas . 

BENTO (S.) . Serra do Estado do R. G. do Norte, no mun. 
de Nova ·Cruz. E' muito productiva e contem va rios olhos cl'ag·ua. 
Calcula-se seu comprimento em25 a 30 kils . e a l argura em 15 
a 18, 

BENTO (S.) . Outeiro sobranceiro á v.illa ele Santa Luziit 
do Nor te , no Estado das Alagôas. · 

BJ!:NT O (S.). Morro no Dis tric l; ~ · Federa l, junto elo, Arse n:;tl 
de Marinha. Possue um r eser va tortO, CUJa agua prove m clo rto 
do .O 1ro, e um moste it·o elo mes mo nome, fllndado em 1590 pelos 
r eligiosos benedict inos Fr . Pedro Fet·raz. e Fr. João Porcalho. 
E ' "'et•a lmente access ivel pela rLta Pl'imeiro ele Mn.rço, fi cando 
a s~bida entre o portão elo At·senal e o estabelecimento dn. Com
I> anhia City Improvements . Depois de uma .escaelal'ia, que não 
d eixa ele se t· fatigante, cbega- se a um adro espaçoso, onde s~ 
acb:a logo em frente a egreja com tres ricos portões de fe rro, a h 1 
collocados em i SSO e dos lados as duas por~arias velha e nova , 
es ta tendo. a data de 1.777 . Entt-ando-se por es ta depara - se 
logo com o claus tro, que é quadrangular, . todo de ~ranito e de 
aspecto somb1·io e triste . Uomeçou a ser constnuclo em 1743 
pe lo abbade Fr . Francisco ele S. José . Nelle ftca m ll: ca
pel!a mot·tuari ru com uma riquissim<t im agem de Christo cruci 
fica do e 120 sepulturas onde ach am -se inhum aclos os seguintes 
sacerclotes, segundo se vê elas inscl'ipções que nellas s.e encon
tra m : D. Fr. Manoel de Sant'A.nna Pacheco, f;tllectelo a 28 
ele ma rço ele i 795; F r·. i'viacn.rio de Santa Escolastica a 28 ele 
rnaio ele 1885; Fr. José de S . Venancio, a 27 ele julho ele 1796; 
Flr . Joaquim de S . Car los 0liveira , nascido a 1 de novembro 
ele 1829 e fallecido a 2 dA janeiro ele 1876; F t· . Anton io ela Vi
ctoria (irmão corista) falleciclo em 9 ele outubt•o ele 1798; Fr. 
Gamaliel, nascido a 27 de abril de 1827 e f<tllec iclo a 18 ele junho 
de 1875 ; Ft·. Lu i' da Conceição Teixeira , fall~cido a 9 ele fe 
Vere iro de 1799; Fr . Joã o elo Coração ele Ma ria Neiva, nascido 
a 14 ele janeit·o de 1829 e fallecido em H ele janeiro de 1884 ! 
Fr. Manoel elo Amor'l)ivino, fa llec ido em 1 de janeiro de 1802 ; 
I•'t·. Camillo do Monte-Set'l"<t'te. a 19 ele novembuo de 1870 ; F r· . 
Mareei Lino de Santa Roza, 'a 7 ele dezembro ele 1802; Fr. An· 
lenio ele Santa Agueda Cameiro, nascido a 15 ele dezembro ele 
1829 e fall eciclo a 3 ele setembro ele 1882 ; F t•, Jofio do Carmo, 
faUecido a 27 ele clPzembt·o de 180.2; Fr, Jo~o _do Loreto Co_uto, 
a i8 de agosto ele 1871.; Fr. J~ão da Concetç<w Campos, a o ele 
fevereiro de 1795; Ft·. Franctsco da Madre. ele Deus Cunha:· <L 
27 de maio ele 1866; Fr . Pedro ele .S. Jose, em 1 de feve_rerro 
de 1795; Fr . An·tonio ele Jesus Mana Gomes, a 1 ele maiO de 
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1 n9; Ft·. Antonio de Sa n t.a Cathal'i na , a 12 de dezembro ele 
1793 ; Fr. L uiz ele Santa 'l'heodor a F rança, a 23 ele fevere iro 
ele 1866, Fr. Fra ncisco de S. Ben·to Ga lafm·a., a H ele novemo 
hro ele 1791 ; F t'. Aure l1 a no ele Santa Gertr11des . a 19 ele junh
cle ·1865; r: r. Manoel ele S. J osé Queit·oz, a 24 ele julho ele '1791: 
Fr . Anton10 Joaquim ele J esus Ma l'ia Lame n·o . a 5 ele dezembro 
ele 1862; F r. J osé ela Conce ição Pi nto, a 4 cl~ cleze m bro de 1790 · 
li'r. Joaqu im ele Santa Escnlast ica Mavignier, a 2 ele clezembr~ 
ele 1860 ; F r . Rt<dez indo elo E~ pirito Santo, a i de deze mbro de 
1789 ; !~ r. Ant1 ni o ele J e.sns Maria Diogo a O ele setembr o ele 
1tl58 ; Fr . José ele S . C;nlos Dutra, a 2 de maio ele 1858 : Fr . 
João ele Sa nta Ma ria a 2 ele dezembro ele 'i7il7: l!'r. Marcéllino 
Coração de J esus , a 25 de ma io ele 1654 ; Fr. José ela Conceição 
PLtpe, a (i ele março de 1856 ; F t· . Anton io el e .Jesus Maria; a 21 
ele outubro ele '1786 : F r. Roclrigo ele S. José , a 24 ele abril ele 1853; 
F r . Eento elo g sp irito Santo a 211 de n ovemb1·o de 1785; F r. 
Franciscu ele Snnta Esco lasticn , a 25 ele ju :ho de 1852; 
F r. Domi ngos ela 'l't·indaele a 19 ele a bt')l ele 1785; Fr. Joa
q uim de S . Bartholomett a 22 ele ja neir·o ele 1849 : F r. Manoel 
ela Graça, a 24 ele j a ne iro ele 1873: li' L' . J vsé ela Graça A lmeida 
(cht congr egação ele Pot•tugal ), a 27 de mat•ço ele 185!): F r . An
tonio ele S . Bernardo a 5 de ou tub 1·o ele 1848: Fr . Manoel de 
S. José, a 14 de junho ele 1782; Ft·. Fra ncisco · elo Coração de; 
Mn.ri a Carclozo e Cas tro \conego regular) . a -10 de ma r ço de 1ll47-
Fr. ,T osé da Purirtcação Fra nco (aut . vice-reitor elo ex-inter. 
nato elo Coll egio D. Pedro I!) , a 20 ele outttbro el e 1885; Fra 
Antonio elo Pilar, a 2à ele setembro ele 1780 : Fr. Manoel da 
Natividade Lemos, a 2 de setem bro de 1844; F r. Antonio ela 
Graça Dutra, a 18 de ontl tbt·o de 1880 ; Ft·. Lottren({O de Sanla 
Gert ntcles , a 1 ele se temb t·o ele 1780; F r . Manoel ela Conceição a 
1, ele ou t ttbro ele i 778 : Ft·. J osé elo Monte Cassino, nascido a 18 
ele março de 1821 e fa llecido <t 9 ele jLtlho de 1878; F r. Paulo de · 
Co nceição, falleciclo a 16 ele março ele 1778 ; Fr. P a ulo ela Con
ce ição Moura, a 1 ele dezembro ele 1851 : Ft•. José Polycarpo ele 
Sa nta Ger tr1tcles, a 12 ele j a neiro de 18H; Fr. Manoel elo Nasci
mento, a 14 ele ma io de 1777 ; Fr. Manoel .do Espirito Santo a 
9 ele julho ele 1775; Fr . Manoel da Santíssima 'l't·iodad.e, a 21 
de mat·ço de 1776; Fr. João ele J esus Maria, a 30 de setembt•o 
ele 1776; F r. Antonio ele Sant' Anna, a 5 ele dezembt•o de 1773; 
Fr. :Manoel elo Deste rro, a 5 ele mat·ço ele 1774; Fr. Antonio 
ele S . Berna rdo, a 27 de fevere iro ele ~774 ; Fr. Lout·enço da Es
pec tação Valladat•es, a 28 ele se Lembro de 179'):; Fr. Antonio José 
Bas tos , bisp ~ de O linda , a 19 ele maio ele 1819 ; F r . Miguel do 
Roza do a 19 ele ja neit·o ele 1772 : Fr. José da Nat ividade a 15 
de oububro ele 1S06 ; D . Antonio de Des terro, bis~o elo Rio ele 
J a neiro, a 6 ele elezem bt·o ele :1773 com 80 annos: F r. Francisco 
elo Nascime n·to, a 4 ele outubrv de 1768; Fr. João ele Sant't Ba r
b;un. a 23 cle dezembro de 1770: Fr. Alberto ela Conceição, a H 
ele fe'ver e iro de 1767; Fr. José cfe Oliveira a 10 ele ju lho el e 17@7: 
Fr. Joaquim da Conceição, a 8 ele julho de 1768 : Fr. José ele 
Sa nta Maria Costa, a 26 ele junho ele 1764 ; Fr. João ele 
Sant'Anna, a.S ele agosto ele 1764 ; Ft· . José ele Santa E sco lastica• 
a 22 "de dezembt·o de 1764 : F r. Veris simo elo Rozario, a 29 de 
dezembro ele 1771; Fr. Be-i·narelo de Sant'Anna, a 7 de agosto 
de 1761: Fr . Manoel ele S. J oiio, a 2 ele fevereiro ele 1762; Fr. 
Gonç<,lo· de S . J osé, a 13 ele junho ele 1762; Fr. Joaquim ele 
Santo Antonio, a 24 ele l'evere it·o de 1761 ; Ft•. Domingos da Con· 
ce ição Sanches, a 3 ele j11lho ele 1808; l<'r. Luiz ela Conceição, a 
11 ele maio ne 1761: Ft•. João elo Rosat'io, a 20 ele jttnho ele 1761; 
F1·. J osé da Madre d•~ Deus Rego, a 12 ele outubro ele 1804; Fr . 
Francisco do S. Pau lo, a 19 de setembro de 1758 ; Fr. Bento ela 
Conceição, a 30 de dezembro de -1759; Fr. José ele Jesus Ma ria 
Ca mpos. a 18 ele maio de 1807· ; Fr. Jo>é de Santa Clara, a 7 de 
novembi·o de 1760; Fr. Luciano elo Pi la r,_ a 27 ele novembro de 
1803; FL', Francisco da Esperança, a H de J'eve t·e.iro de 1804 i 
Fr . Gas pa,r da Soledacle Mattos, a 19 de j ulh~ de 1804; F r. _Jose . 
da Encar nação , a 20 de novem bt•o de 17o3; Fr. Antonto ele 
Santa Maria, a·3 ele abril de 1755: Fr . Constantino ela Piedade, 
a 26 ele junho ele 1758 ; it·mão Luiz de Araujo, a 8 de seten~bro de 
1806. 1 Do claustro sobe-se ao segundo pavimento, salunclo-se. 

1 Ultimamente fo~am se pultndos. F r. Joaquim dn Pul'ificnção Arauj.o 
e Fr. Luiz do Coraçao de ,Tesus Dwgo, ern CUJOS tumulos nao se abn
ram .as inscripçües pOl' não hnver a inda decor ri~o o tempo determinado 
pela lei monastica. A ii de novem b•·o de i8S8 .fa.lleceu Ft·. L?urenco de 
Santa 0ectlta · a 29 de a'"osto de i S90, F r. José de Santa Marta Ama ra.!· , 
n 21 deJ'unho 'de 1891, F"r. Ben~o dn Trindade Cortez, nascido a 2l d~ 
~nrco e 1832, e a 2 de julho de 1892, F r. Saturnino Santa Clam Antunes 
Abreu, 
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em um extenso corredor, onde encontra-se á esq. uma sala com 
os retra~os de S. Gregorio, Santo Ambr ozio, Santo Ag·ostinho 
e S. Je~·~nymo, e conlig•w a e li a o salão da antiga bibliotheca, 
hoJe ut1lisado para uma das aulas do curso de humanidades, 
c1ue a Ordem gt·atuitamente mantém e em cuja entrada 
lê-se : ' · 

SAPill:NTfA 

.tEDIFICAVlT 

Smx 
DOM UM 

No corredor funccionam diversas outras aulas em antigas 
cellas, convenientemente preparadas para esse fim e que ter
minam no salão que enfrenta com a ilha elas Cobras. Neste 
salão ficam iO retratos, entre os quaes notam-se o ele P io IX, 
de Fl' . An Lonio do DPsten•o, de F r. Luiz da Conceição Sat·aiva 
e dos monges Fr . Matheus ela Encarnação Pina, Fr. José ela 
Natividade, Fr . Anlonio de S . Bemardo, Fr. Ruperto de Jesus 
Fr . Marcellino elo Coração ele Jesus. Um corredor com cella~ 
põe esse salão em communicação com outeo q•te dà a frente 
para a rua Primeiro de Março e onde acham-se pain eis repre
sentando factos ela viela do patdarcha da Ordem . Deste salão 
segue um outeo coreeclor com celtas de um lado e onde se acham 
a Secretaria, e a Bibliothcca do outro, o qual ~ae da1· em um 
outro salão, _que tem communicação com a por taria e com o 
côro da egre.Ja. Penetraado-se no côro, sente-se logo a impo
nencia da egreja, causando ve rdadeira emoção a qtle m a co Jrtem
pla. Nelle nota- se um enorme OL·gão no centro, uma estante 
de jacarandá com riquíssimas obras ele talha, 49 cadeiras de 
jacarandá, sendo uma mais elevada para o Abbacle , e seis 
quadros todos !'eferentes a factos da vida de S . Bento. Delle 
seguem-se, em direcção á capel la- m6r, 10 tribunas, po r ba ixo 
das quaes ficam se1s altares . Na capella- m6t· vê-se a imagem 
de N. S . de Monte Serrate em um riquissimo nicho, tendo aos 
lados S. Bento e Santa Escholastica No tec to notam- se oito 
quadros com lindissimas pinturas a oleo, entre os quaes um re
presentando v apparecimento de Nossa Senhora a S. Bento no 
monte Cassino e um outro os ultimas momen·tos de S. Bento . 
As paredes la:teraes são cober tas com seis retabulos, ainda allu
sivos ao patnarcha da Ordem e pintados por l<'r . R icardo do 
Pilar, natural da Colonia, que professou em 24 de maio de 16\J5 
sendo o pl'imeiro mes·tre da pintura que chego u ao Rio de Ja~ 
ne1ro. Pendentes elo tecto ficam do 11S riquissimos e custosos 
Iam peões de peata . Entre as grades da capella-m6r e do corpo 
da egreJa ncam o arco cr ·tze1ro, o altar de N . S, da Conceição 
padroeira do mosteiro até 1602, e a capella do Sac t·amento es t~ 
edificada por F r . Luciano do PUaJ•, 10 abbade do mosteiro, e 
fechada por uma grade dourada. São ainda notaveis dous anjos 
que ornam o arco dessa cape lla e cliversas col 11muas com 
lindos florões : em uma dellas lê- se a data de 1694. - No 
cor po ela egeeja, do lado elo altar da Conceição, ficam t res al
tares com as imagens de S. Lolll·enço, Santa Ger trudes e 
S. Braz. E n tre as duas primeiras uca um mausoléo ele marmore 
er guido sobr e a sepul tura q ue guarda os res tos mor Laes d~ 
Conde de Villa. Nova de S. José, ele sua consorte e de suas fi -

. lhas, Maequeza de Maceió e Vi~co n lessa de Campos . Em frente 
do meusoléo nca o pttlpito, denominado da Epist ol fl. . Aindfl. no 
corpo cl1. egeeja e do lado da riquiss ima capell a do Santíssimo 
Sacra mento existem t.res a lta res com as i magens ele Santo 
Amaro, N . S. do P ilar e S. Caetano, e o. pulpito deno minado 
do Eva11gelho. O meio da egreja é ladrilhado de mar more · ahi 
acham-se as seplllturas do doador Diogo ele Beito Lacet:ela e 
seus herdeiros, e da doadot·a D. Victoria de Sá, fallecida a 26 
de agosto de 1667 ! . - Por tt·az da capella-m6r e jlln to á sa
christia existe uma sala com tres quadros referentes a S . Bento, 
um outro com o retrato ele Clemente XIV e um ou tro represen
tando a Assumpção ela Virgem. A sachrist ia é elegante e 
grande . O abbade F r. Marcellt no mando11 cobr ir o pavime n to 
com l indos mosa icos ; sobre as paredes e por cima de clous 
ricos arcazes notam-3e espelhos , oito qnad.ros a llusivos a fac tos 
da vida de José de Egypto , tun com o re tra te do Patria rcha, 

t Em 1589 chegaram ao Rio de Janei eo, vindos da Bahia os pad res 
F r. Ped t•o Ferraz e F r . João Porcalho. O governn do r Salva'dor Corrêa 
de Sádeu-l he~ asylo na ermida de N. S. do 0', si tuada no local em bue ~xtste. hoJe, a Gathedeal. Dando-lhes Diogo de Brito I"acet•da e 

· V Jctor1a de Sa o morro parallelo ao do Castello, tr.a tat•am de edificar 
aht o _s_en mosteiro. E m 13 do maio de 1589 fo i Janç :~.da a primeira pédra 
do ed thcto (O r. Moreira de Azevedo. Paqueno Panorama .) 

um de Santo André Ave li uo, ·que é expleucliclo, um de N. Seu hora 
e um da mor te de SanLa mscholastica . No cen tro existe uma cr e
dencia d~ ma1·mor e, ob t•a ele gl'ande va lor e g·osto, e no funclo 
um n qmsstmo ai tM, onde admira m-se uma bel! a cabeça ele J . 
Chris to fei ta ele mar more e nm pa ine l t·epresentando J . Christo 
no passo do Eoce-Homo, pintut·a ele Fr. R icardo do Pi lar e 
consider ado como um monumento ar tíst ico. Em co o tinuaçiio 
ela sachrist.ia fica a sa la denominada do esguicho.- A Ot·dem 
possue diveesos co nventos : na Bahia., u m na capital , onde mo1•a 
o Get·al da Ordem, um na Grar;a, um em Brotas e a inda um em 
Mon·te- Serrate ; em Perna mbuco , a abbadia de Ol incla ; na Pa
ro hyba. uma abbadia ; em S . Pau lo, a a.bbaclia da capi tal e as 
p resi dencias de Sot·oêaba, Santo e Jundiahy; e no Districto 
Federal, o mos teir o da cidade e o da i lh<t elo Gover nador. 
Conta ac tual mente os seguintes feades : F r . Dominn-os da 
T r ansfiguração Mach:~ clo, D. IAbbad e Gerfl.l da Ordem, 
r es1de no Conven·to da 13ahüt; Fr . Manoel ele S. Caetano 
Pll1to, ex-Geral , D. Abbacle titul ar. reside no Convento ela 
Bahia; F r. Thomaz de ::;_Leão Calmon, ex-Geral D. Ab- · 
bade do Couve nto da Graça na Bahia : F r. Francisco' da Na
tividade Car neiro da Cunha, prégaclo t· , reside 110 Convento da · 
Babia; Fr. José de Sant ~~ Ju lia Botel bo, D. Abbade ctoMos Leiro 
de l~ernambuco; Fr. Manoel do Esp iri Lo Sa n·to Moi ti11 ho, 
P res1dente do Convento da Parabyba do Norte ; Fr M<tnoel 
de Santa Catharina Fur·taclo, D. Abbade elo Convento do Rio de 
Jane iro, prégaclor; F r. Domingos ele S. Francisco de Paula 
Prior do Co11vento do l io de Janeiro; Fr . Antonio cht Conce içã~ 
Amor uu, res1de no Convento elo RIO ele Ja nei ro· Fr. João de 
Sant'Anna Lapa, reside no Conveuto do R io de 'J ane it•o · Fr . 
João de S . José Pai v a, Adm inistr ador da faze nda ele Ma~· icá · 
F r . João das Mercês Ramos, Aclminis tradot· da fazenda d; 
Campos; Ft·. Pedro d' Ascenção Moreira, D. Abbacle Llo Con· 
ven to de S . Pattlo ; F r. Jov in iano Barauna, P resiclente do Con· 
vento de San Los; F r . Joaqu im do Monte Carm ello reside no 
Convento . de S . Paulo . - Man têm desde 1858, 'aulas gra
tultas de mst. pr1m . e secundat·ia, nas quaes até 1892 ma
tncularam-se cerca de 40.000 al umnos. - Sobre esse mosteiro 
d iz Dutra e Mello: «A um lado a cidade se lhe mos tL"a em vas't~ 
amphltheatro com os seus campana rios al ti vos, as suas clar aboias 
brilhantes, a SLta variedade e o seu rumor coutinuo que se 
levanta em rolos dessa massa confusa de edi fi. cios. Ao outr o lado 
o mar coberto ele navios offerece-lhe a par le mais inteeessante· 
da bahio. : a barra, as i lha.s e o movimento perenne que reina 

. em _todo esse por to ma nso e placiclo . O a r puro r1ue a lli se 
resptra e a nsta que se goza na outra ala do edificio esten · 
dendo -se pelo i nterior dogolpho, tornam a pos ição do 1~1oste iro 
a~saz ap t·opn ada e ,multo ptt"toresca . A fachacla ela egreja é 
Sl~J? les, s~mb~·1:1 e nua. de ornatos; sente-se q ue o gosto ba r·ro· 
mlllJCO ou Jes ultJ CO pres tcllll á sua consteuccão . O fron tão, que 
snsteuta o cr uze tro, tem apenas um ·Lympano um occulo OLl 

luneta ; sobt•e os dous campanarios 0 11 ton·es s~ notam acro
terios espheri cos n? gos tG> bysantino, e os pinaculos ou conu-

' chéos assumem a iórma ele . pyramides quadrangulares , ter mi
nando com. a esphera e bande ira. La teralm ente l\. e" reja 
sobresahem dous alp nch·es, que pertence m a architec·tur~ de 
Luiz_ XV . PenetL·ando- se na egreja o espectaculo se tor na 
admtravel . E com efl"eit o é ella a mais adequada ás f6rmas de 

.u m templo chris·tão, a ma is r egulae ele construcção e a mais 
bella ele qua n·tas possuimos. Aq ui preside com poucos desvioS 
a renas c~nça . A egreja é dividida em t t·es naves, as Ja beraes 
e a prtnmpal. Os ar cos so ber bos que separa m as naves lat~ eaes 
.e Pilas tras, que existe m entre elles , estão cober·tos de uma pro
fusao d~ orna tos del1caclos e nümosos, ar abescos, acautos, 
Jiôres , . figur as, bu~o o b1~a de madeira dourada , co m bellas e 
.symetrwas . dl vlsoes. E ste tra balho, bem como o de todas 
as outras esculpturas no corpo ela eg·t•e,ja, é devido aos mes· 
·tres J osé. ela Conceição e Simão da Cunha; foi concl uic!O 
no tnenmo do D. Abba cle Ma noel ela CL"u z e Conceição 
( 1733- 36 ) :- obr a assaz notavel e sobretudo adm ira va!~ 
mente executada n a. base e capilel das pilas tras , e 
mes~~ na ugura elos reis , papas e ar cebispos da Ordem Be• 
ned LC tma , qtle a ella se acos ta m. O arco do frontespiclO 
da capella -m6r, obra de summa delicadeza e ele a pueacll\ 
execução nos arabescos e orn a tos , apresen La du as bellas co•· 
lumnas_ ) aieraes de fustes estirados e rioamenle oper adas ; 
por ém .J !L nas suas bases descobrem-se orna tos tt·ahindo o gos~o 
barroco . Isto, si não harmonisa com o todo , não lhe des fel!" 
tambem o apparato e peimor que nell e r eSLimbra . A fl•. 
Domingos da Silva, h a bil esculptor , deve- se grande parte de~tfJ. 
obra . Igualmente lhe pertence a demais toda que se vê no 111-· 
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terior da capella-mór, excepto os dous a ujos com 15 _palmos, 
postos mais Larde. As paredes laLer aes da capella es~ao reves
tidas de g t·andes retabulos, memorando factos allusivos á vida 
do glorioso Pa triarcha da Ordem. li:' proclucção d bel lo pu1cel 
do irmão elo nato fr. Ricardo elo Pil W>> . Vide - A.pontamentos 
histor·icos sobre a Ordem Benediotina em .fJC>'c~l e em p;~, •· tict~lar 
so'fn<e o mosteiro de N, S . de 111onte-Ser.,.ate, coot·clenados pelo 
Dr. Benjamim Frank.lim Ramiz Galvão. 1869 (Rev. do Inst. 
Hist . B>·as . 4o trim. de 1872). « Cheft'l.elos ao Rw de Janeu:o 
em 1589 os frades benedictinos, fr. .!:'edro Ferraz e fr. J oao 
Porcalho, deu-lhes o governador Salv~dor Correa de Sá para 
asylo a et·m ida de N . /:lenho r a do. O, sLtttaela n~ pt•ata ela 
cidade . Desejando fundar um mostell'O _em l og<u- stlencwso e 
retirado ob tiveram esses monges de Dwgo de Bl'ltO Lacerda, 
por esct:ipLu1·a ele 25 de março ele 1590, o mort•o fronteit·o a.o 
Castello, no qual havia uma capellinha cl1. Conc ~ i ção, eclilicacla 
R,Dr A teixo Manoel e sua mulher com o beneplacilo de Lacerch. 
J!:ssa ermida e a quinta ou granj a, que alli tinham, doaram 
Aleixo Manoel e sua mulher Francisca ela Costa aos frades 
bentos sob a. condicção de fes teja rem a Senhora da Conceição 
com missa cantada, e celebrarem missas por alma dos 
doadores. Igno1·a-se o dia em qtle os monges benedictinos 
se passa L"am para a ermida da Conceição, e apenas referem as 
chronicas ter havido nesse di a copiosa chuva depois rle longa e 
tormentosa secca . Sendo primeiro pres idente fr. P edro Fel't'az 
deram os fracles principio á construcção do moste iro; em 1628 
tornou-se o convenLo casa r egular, tendo por primeiro abl>ade 
fr. Ruperto de J esus, cujo re trato ainda se conserY"a; demolida 
a cap lla de Aleix:o Manoel, r esolveram os frades levantar junto 
do convenlo uma egreja ele vastas dimensões: e, começada a 
obra em 1633, ficou concluicla em 16-H ou 1642. Dez annos 
depois ergniam, unido á egreja, um convento digno da ordem 
ficando construi da a parte do edifteio qtte se estende da egrej~ 
para o mar, e eslá voltada para a cidade». (Dr. Moreira àe 
Azevedo). 

BENTO (S .). Morro elo Estado elo Rio de Janeiro, na cidade 
de An gra elos Reis. 

_BENTO (S.) . Mon·o elo Estado do Rio de Janeiro, a uns 18 
klls. d 1. es ta ão de Maxambomba, na freg . de Jacutinga. Ahi 
os frades d S. Bento possuem fazendas. 

BENTO (S.). Morro do Es~ado de S . Paulo. no mun. de 
Apiahy . Fôrma a divisa enLt·e as aguas elos trios . elo Ribeira 
e as cabeceira~ elo Apiahy, a(l:'. elo Pat·a u<tpanema . 

BENTO (S.). Montanha na ilha de S. Vicente e Estado de 
S. Panlo. 

BENTO (S .). Serra do Estaclo de Minas Geraeg, no mun, 
do Pir:tnga, a nove kils. elo art·aial de S. Caetano elo Chopotó. 
E' vistosa e pittoresca, pois elella avistam-se lagares como o 
Al'raial ela Capella Nova elas Dõt·es, Itacolomy e cl iY'et·sos ouLros 
(In f . loc.). 

BENTO (S.). Serra do Estado ele Minas Gerae>; estende- se 
pela margem esq . do l'io S. Ft·ancisco. 

BENTO (S.). Igarapé do E<staclo elo Pará; nasce no lago 
Ajuapy, banha o mun . ele Melga-ço e desagua no rio Ja
cunclú.. 

BENTO (S.). Riacho do Estado do l\laranhão, no mttn . do 
Brejo. 

BENTO (S.). Riacho do Est:~.rlo d> R. G. dJ Norte, 
nasce no logar Búxa Verde, banha o mun. de l't·ah it•y e 
desagua 110 rio deste nome n :J l ogar Umbuseiro (In f. Loc . ) . 

BENTO (S .) . Rio do Estado d<~ Bahia, 110 pl'olongamenlo 
da E. de F. da Bahia ao S. F~anc.isco, entt·e as esLa õ s de 
Itiuba e Jacul'icy. Pert nce á bacia do Itapicurú . 

BENTO (S.). Riacho do Estado da Bahia, all'. do rio Ja
cuhype . Corre nos limites da freg . da Matta ele S . J qão. 
· BENTO (lS .). Carrego do Estado do Rio de Janeit•o, aff. 
do rio clo·Collegio, que é trib . -do Oceano. 

BENTO (S.). Ribeirão aff. da margem esq. elo rio Negt·o, 
tril>. do Iguassú, que o é do Paraná. B1.nha o territo"io da 
parochia do seu nome, no Estado ele Santa Catbarcna. 

BENTO ( 8. ). Carrego elo Estado ·P.e Minas Geraes, alf. do r io 
Jequitinhonha. Banha o territorio da ft·eg. de S . Migu1l do 
Jequitinhonha (In f. loc. ). 

BENTO ( S.) . Corrego do Estado de Minas Geraas, aff. do rio 
Vermelho, na fL"eg . deste nome . 
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BENTO (S .) . Rio do Estado de Mtnas Geraes; nasce na 
serra elo seu uome, l> :tnha o mun . de Caldas e desagtta no rio 
Pardo. 

BENTO (S.). Rio do K;laclo de Yiiaas Geraeo, regao mun. 
da Campanha e desagua no rio Vet·cle. 

B E ~TO ( S.). Ribeit·ão do B:<s ~a lo de Minas Geraes, a fi:'. do 
rio Preto, que o é do Parahybuna. 

B !:NTO (S. 1. Ri do l~;;taclo de Mil1as Geraes. na freg . do 
Carmo do Paranahyba . Vae para o Areado . · 

BENTO (S.). Ribeirão do Estado de Minas Geraes, banha a 
frag . do Patro .~ inio cl m'ln. de S . Miguel ele Guanhães. Vae 
para o Cot·ren te . 

BENTO (S.). Rio do Estado ele Minas Geraes, banha o mnn. 
de S . João B ~ptis ta e des<~gua no fl.acaramby . 

Bil:NTO (S.). Corre!l'o do Estado ch Minas Geraes, banha o 
lULlll. el e Ma nhua5Sll. P et·tence á bacia elo rio Doce. , ~e neto pri
m. iro recebido p lo Ctüeté ([nf. lo c .). 

BENTO (S.). Rio Llo ffis ·.aclo ele G >yaz ; d3sagtta ua margem 
esq. doS. il!a l'cos, a(f. elo Pa ra nahyba. . Corta a estrada que de 
Catalão vae a Paracatú em Min as . 

BENTO (S.). Ribeer ,io elo ITisb•lo de Govaz, aff. elo rio ; Pi
rac:tnj tt ii:J. . Rec3b3 o CJl'l'~g <> Pequeno (Cunln Ma ttos. · lti
n era.I'Ío). 

BENTO (S.). Rio do EsL:J.do de 1Ia~ to Gt•ossJ, desag ta no 
Ivinheima. cer c:t. cl9 90 kils. ela confl. do Vaccaria. «Rio tl'iu. 
elo Ivinheyma. Sae-lhe á mal'gem esq . 12kils. acima elo rio ele 
Santa Ba l'bara>> , 

BENTO (S.) Lagôa elo Estado do R . G. do Norte, no mun. do 
Jardim (Inl'.loc.) . . 

BENTO ALVES. Mouo do Estado do Paraná, na ilha do 
Mel. l\Iouchez dá-lhe 100 metros de altm·a. 

BENTO ANTONIO. Carrego do Estado do Rio de Janeiro, 
aíf. do rio Parahyba do Sul. Limita a freg. ele S. Sebastião do 
Parahyl>a. 

BENT.) D'AMONTADA (S.). Villa no Estado elo Ceará. 
Vide Amontacla, 

BENTO DE FREITAS. Carrego elo Estado do E. Santo, no 
m un. ele Santa Leopoldina. 

BENTO DIAS. Log . elo Estado de S. Paulo, sobre o rio 
1'ieté, na estrada ele Jundiahy a lLú . 

BENTO DO INHATÁ (S.). Pov . do Estado da Bahia, na 
freg. do Rio Fundo e termo de Santo Amaro; com um esch . 
_publ. de inst. pt•im .. ct·eada pela Lei Pt·ov. n. 1.913 de 28 de 
JUlho de 1879. . 

BENTO DO SAPUCAHY (S.) . Cidade e muo . do Estado 
ele S. Paulo, na com . de seu nome, a N E. da capital do Esta
do, no cenLro de um circulo ele montanhas, á margem di r. do 
rioSapltcahy-Mirim, n a divisas com o Estado de iYlinas Ge
raes. Orago S. Bento e diocese de S. Paulo. Foi m·eada ft·eg. pot: 
Dec . ele i5 de agosto de 1832, villa pela Lei Pt·ov. n . 23 de '16 
de abt·il ele 185S, cidade p la ele n. ,!9 ele 30 ele março ele 1876. 
O mun. é em gel'al montanhoso e não dispõe de grandes mattas, 
a lem das que cobrem certa parte cln.s s rt•as que o atravessam. 
Conta excellentes campos, entre os quaes os afamados Campos 
elo Jo rdão, que estendem-se pelo cimo da serra ela Mantiqueira . 
Do alto da lomba denotninacla ltapeva a vista ex:praia- se· por 
um vas~o horir.onte, descortinando-se o inclescriptivel pangrama 
do valL elo Pa·l'ahyba com as povs. situadas á su<~ margem 
dir. desde Ja.cat·ehy até á villa elo Bocaina . E' o mun. atraves
sado pela sel'l'a da Mantiqueira, que o separa de Pinclamonhan
o-aba Lançando para o seu territorio os importantes contrafor
~es donbecidos pe las clenominacões de Set"t'as do Quilombo, do 
Soares, Set·rano e outras. E' gen~Jmente salu bt·e ; mas, dev.ido ás 
lagôas fo rmadas pelo ext t·avasamento elos rios, nas enchentes, 
~eem apparecido,após o in vel'no, casos de febt•es palustres. Os de
nominados Campos do Jot·dã<l possuem excellente chma ; o ar 
é pur íssimo e secco, impregtmclo elo aroma balsamico do. pinho, 
que é abundante na t•egião . Para e;se Logtr affluem de muitos 
po n·tos da Republica centenares ele doentes em busca de lenitivo . 

I aos saus sofl'rimentos. Distinctos medicas aiT:i.rmam e muitos 
factos o êomprovam, que o clima dos Campos do Jordão é por si 
bastante par a produzir em muitos casos a cura de molestias 
pulmonares. A principal cultura clo·mun. é a do fumo, de q,ue 
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faz- se t'egnlar expor·~ação . Culti va-se tambem café, milho, feij ão, 
a r~·oz, ca nna ele :J.Ss ucar , e ~c . F az-se criação ele gado vaccum, 
sm no, cavallar e muar . Na ext remidade dos Ca mpos do J orclào , 
c1mo ela sen a d o Soares, ha uma pedra ele enor mes d i mensões 
a que dão o nome de Pecl t•<t elo Bahü em r azão de sua fót•m a . E ' 
d i llicilimo, senão imposs ive l, ga lgar -se o alto dessa pedr a, poi s 
q ue.sopra contt nuamen te em s uas proximida des um venw 
for L1ssim o q ue ilUJJede a per manencia ah i por Jillli~o tempo . De 
unu1tos ponto~ av ts ta - se es~a pedra g iga ntesca, ora so bre a 

.:iVIant iquei ra , ora sob re outras se tTas . Ca lctila-se que estej a a 
ll. SOO m ett·os soure o nível do mar . A pop. do mun . é de 17.173 
'h-abs . O mu n . , a lém ela pa.r ochia ela c idade, comprehende mais 
a ele Santo A ntonio elo Pinhal e o lJait•ro elo Sel'l'ano. Sobre li
m i tes vide a Le i P r o v. n. 4 l el e ~2 ele j unho ele 1860 . U ma 
. estrada de rodagem l iga- a a Pi!1damo nh a nga ba. Foi c r eada 
-<:om . pelo Dec . n . G-! ele 30 ele JU nho ele 1.8\:10 e classificada el e 
p ri meira en t t· . pe lo Dec . n . 549 el e 5 ele julh o elo mesm o an no. 

B E N T O DOS PERIZES (S.) . V illa e mun. do Estado do 
Maranhão, séde el a com . do seu nome. O aspecto elo mun . e 
pla no e monL,Hthoso , cercado ele campos que se a lag-am pelo in
verno e ficam seccos pelo verão. O terren o, elevand o-se lige i
rame n te pant os lados el o poen te e do N., ape nas fórma des te 
belo u mas pequenas colli nas on ou te iros pedregosos co m o nome 
de 1\fontes ele J11acetpá , que se esbe ndem pa r a o nasce nte, en
tt·a ndo n o mun . de Alcan ta r a ~ para o poe nte eutran clo no 
mun . elo Pi nlle i!'O; e claquell e lado, isto é , do poe nte, apenas 
alg umBs incl inações el e terr a a r g ilosa com pPquen a elevação . 
Em todo o m un . nã o ha r ios, exi s tindo porém, alg umas peque
nas corren tes que pelo inverno se avol nm a m, espra ia ndo-se pe
[os cam pos . O m un. fa z pa r te do li ttor a l , eendo ba nhado ao 
NE . pelo r io A~trá, braço ela bahi a ele S. Marcos . S ua egre.ia 
onat r ir. tem a in voca ção ele S. Bento dos P et'l r.es e depende ela 
·d iocese do Mat a nh ão . . Fo i creada pa ro c h ia pela R es . Rég ia ele 
·7 ele novembr o ele 1805 e elevad a á cat egorht de Yilla pela Lei 
Pt•ov. n . 7 ele 20 ele abr il el e 1835 . E ' com. de s"gunda entr . , 
cr eacla pe la Lei Prov. n. 877 A ele 3 de junho de 1870 e class ifi 
ca da pelos Decs . n . '!. 605 de 29 ele setem llt·o el e 1. 870 e 4. 993 ele 3 
de julho ele ~ 872 . T em duas esch s. pu bl s . de in s t . p~im . Age n
cia do correiO. La voura ele canna de as.su car, manclJOca, algo 
dão , mil ho, a rroz, fumo, e ~c . Criação de gado. Sobre suas div i
sas vide, enlt·e outras , as Lei s Prov• . n . 1 359 de 5 ele ma io de 
1885 e n . 1.368 ele 13 de a bl'i l ele 1886. O mun. tem 12 . 000 habs . 
c Es ta l ocalida de co mprehende um a só l'reg . , que e a ele 8 . 
Bento, que confronta ao N. com a de Santo Anton io e A lmas 
. e co m os cftmpos ele P e r icuma n, a O. com as el o Pi nhei 1·o, Vian
·na e S. Vice n te Ferrar, ao S. com esta ull.im a , e a E. com a 
•ext remi da de occ1 elen ta l da bahi a de S . Ma t·cos e com a freg . 
de S. Ma thias ele Al canta ra . A s ua extensão de N. a S . ·t.c t·~< 
J~o uco ma is Ott menos 12 leg1tas. e ele E. a O. H, con te1\ clo apro
-xi ma damente um tet'l'i tor io ele 17ll legu as qu adradas, sendo 
cJo us terços excellen tes ter·ras el e la vrar, e um ter ço os fa mosos 
mtmpos a n t iga mente chama.clos Perizes el e A lcanta ra,-apt'ove i
tados exc lusivam en te pa ra a criaçã o do gado. A sua pop ttl ação 
anda rá por pert-o de 8 .000 a lm as , sendo m ais de dois ter ços livre 
e empregada na cultura elos d iíl'e r enLes genern.s da nossa lavo u
ora, no pequeno comm er P.io, e na cr iação do gado >accum, suí no, 
•C .ca va i lar, mas em pequen a e sc~.l<t. Os productos ag t·arios de 
·maiot· importa ncia são- o super ior a lgodão , conhecido no mer 
•Cil.dO cl1t capita l com o nome de- a lgodão ele Alcan tara- , o 
a 1·roz e a far inh a ele mandioca. A. cnltnra da ca nna, pos to qu e 
as terras a deem a bunda ntemente . e da melhol' ·qual iclade, a in
da se a ch a em começo, fa bricando-se apen ~ts :J. lg- um assucat· 

·([Ue nã o bas ta pa ra o ~ons umo,_ e agna rcl ente q tte é quasi wda 
con sumida nas povoaçoes e vJsm hanças das enl!enhocas que 1t 
pt·ocluzem. A cri aç{to elo gado, ou tr 'o ra tam Jl.o re sce n~e n~s 
ca mpos deste mun., a ponto ele vender-se a menos de.m1l . 1'éts 
1lOr cabeça, como se colilgc de a lguns_ documentos , es ta hoJe em 
di a t:~.m deca hida, que a sua pr oclucçao mal chega pa ra o cres

•Cente consumo da ft-eguezi:t. Estes ca mpos licam a SE . do 
mun. e fo r ma m um a zona de cerca de 12 legnas, cl~sde os 11. 
mite ~ ' d e S <~ncLo Antoni o e Alm as até aos ele Vian na, com uma 
larnoura media de mais de tt-es- leguas , i n troduzi ndo-se pelas m a t
•tas "a dentro em mui tas e nseaclas, elas q u u es a lgum as chegam a 
ma is de legua ele extensão . O seu :J.Specto varüt segundo as 
os t.ações : no verão apresenta uma perspectiva pardace n ta 
·pP. l a secca elos pastos, e ele longe em longH umas como on si_!!, 
~~~amad~s melas, pa ra onde acod<· ~ gado a pastat·. As manhas 
sao enlao bell issimas e frescas a te perto el as nove horas ; o 
me10 di a ardente, e com uma reverberação ele luz tam fol"te que 
·deslumbra, o os olhos !'a Ligados creem ver , quand o se es tendem 

pot· e9 sa immensa pla níc ie, as ondas de um ma 1· em continua 
oscillação ; <lS tardes são aprazi veis, e co nvidam ao passeio pe
las ma t·gens dessas camp1nas , orladas pelos verdes pa lm ei ra"s 
do m is tura com os páo., -cl 'a r co cobe rt~s ele s uas Jl. ot·es a ma 
rell as , e outras a.l'\'ores que as teen1 tão p urpur i nas e bri lha n
t:Js qu e di~·-se-hia co ber.tas ele gua r ás . As noites s:io q~t as i sem
pre Jllll mJUadas pelos fog-os dos campos, que Cll liio semelh a m 
vario ~ l agos em chammas . Na es tação chuvosa ·tot•na m-se ~ stes 
ca mpos em umtL i111~1 e nsa la gõa, so bre cuja s upedic ie se e'! ten
de um verde ta pete lorma clo ele p la ntas aq11a Licas , e m ;tt isaclo 
pela va l'iedade ele s 11as Jl.ot·es . Ao ca ir das pl'im eiras chn vas emi
gt· a m pa ra a li gra nde copia ele a ves pahLclaes , en tre as quaes 
se nota m as man ecas, .os pa~os , os ca rões , os jaçanans, os j a 
pyaçocas co mo os mais es timaveis pe lo seu exqu is ito sa bor . 
Além da caça destas a ves, tira uma g- t·and e pa r te da pobt·ez<~ o 
seu a li mento do peixe , q tte a bunda nesta lagoa tempora ria. A 
pes?ad a co meça em m ar ço, feita enttio a ca niço, sys tem a es te 
ma1s p t·opr lo par a_ d tve ~ t t me nto ou para exe rcitar a pac ienc ia . 
do que pa ra pt•oveJto elo pescador , que muitas ve r. ~ s ma l colhe 
para seu a lim ento daquelle dia . No fim do in ver no são as pes
ca rias ma is pt·o ve i~osas, e feitas com tan a f'as em ce d os lo"'a
r es mais fundos , a que chama m lagos, e em poucas horas ~o
lhem quantida de de peixe a l'ar'ta r qua lquer fa mília , a inda nu
merosa. Na estação secca , quando os campos se tee m esgo·ta
do, esses cha mados lagos proporc ionam uma pesca faci l e a bun
dante, que con s t i ~ue uma inclus tl'i a ele pa l'te d os h abita ntes, 
que nesse ·te mpo se empr ega na salga do peixe . Esta industria, 
si. fosse a perfeiçoada e a.J uclacl a. ela a r te , jà l impa ndo - se e 
a profunda nd0- se esses lagos, jà fazendo-se outros a r tific iaes, 
poder ia ser uma fon te ele riqueza pa r a os habitantes , que não 
só teriam em t oclo o tempo o se u s us tento cer to, como o pode
ri am l'ol'!lece t· a mocl ico preço aos moradores do centro, a té á 
pobreza da capiia l. O aprofunelameil'to dos lagos, a esca vação elos 
tanq_ues ou vive iros de p_eixes , a him elas ya ntage ns a cima die tas , 
tra n am a ela conser vaçao do pasto verde ao menos nas suns 
orl as, e pela maior ab undancia de or va lh~ •. Outra J'on te ele ri
qu eza que encerra es ~e mun. são 05 cel ebres etpicuns das sali 
n as geraes , onde todos os a n!lo.s coalha na_tu r alm ente ·tão g t·an 
de qua ntida de de sal. que Sl fosse a provei tado, se ria sufftciente 
par a o consumo dos Es tados elo norte do BmziL Estes etpicuns 
clemo t· am a O. el a ba hia de S . Ma l'cos, e são cortados pot· v a 
rios igarapés, que dão a r:cesso a embarcações ele diíl:'er entes lota
ções, que a li poclem it· faci l mente carrega1· sal. .. . A vil la ele 
S. Bento se acha assenta da na extremidade oriental ele tll11 D . 
península, t end o ao N. o seu horizonte limi~ado pelascoll inas de 
J acyoca em dis tan cia de quat ro lef! uas , o que lh e dá uma côt· a n i
l adtt , a E. por uma orla ele ma ngaes que ex t remam os cam
pos das ma t·gens elo ma r, e a SE . e ao S . por uma se ri e ele 
il héos, pon ta s e enseadas . O clima, uão obstante ach ar-se a vil
l a rodeada de aguas es tagnadas na maiot· pa r te do a nn o, é 
muito saudaYel : e de tempos a e• ta par te se t em tornado tão 
a famado que se lem tornado o log·a r ele conva lescença pa ra os 
que sofl't•em do P! i·to, que da capital pa ra tt li acodem, princi
palmente no verao . •. . » ( Al·manah elo 1.11a1·anhiio. 1860 .) 

BENTO DO TATÚ ( S .) . P equena pov . ela pa roch ia de San ta 
Ann a ele F erros, da qual d is ta nove kils ., prox im a ela conJl. . 
4os ri os T atú e T'tmqne; no Estado ele Minas Geraes . 

BENTO F ERNANDE S . P onta na cos ta elo Es tudo ele San
·ta Catharin a, a 5o e ao N O. da l age elo Abreu e a 17o NU. da 
!a ge da Lagoinha . 

BENTO FERR EIRA. ~onta na margem seplen tr io na l da 
ba~ta do E. S1mto, no E s tado deste nome; a O. ela pon ta 
b<a . 

BENTO FERREIRA. Cachoeira no rio Camaquan; Es tado 
elo R. G . do S ul. 

BENTO GOMES. Ribeirão elo Estado de Ma tto Grosso . 
<< T em , di r. o B . de Melgaço, por ma is r emota fon te o ribeirão 
do Cactmda, cujas or igens ·acham-se a 15 leg uas a ESE. da c i
dade de Cuyabá . A principio E. SS.E : c !!: . , r ecebendo pela 
esq . as ag uas ele m ui tos ri beiros e corregos. De pois já com o 
nome de Bento Gomes, di r ige- se a SE . e vae a travessa r na fa 
r.ene\a da Cotia o caminho de Cuyabà a Poconé. Mais a dia n te 
r ecebe o r ibei rão Sant' An na, cuj as cabeceiras estito a u ma ou 
duas leguas ao S . el a freg, elo Livramento, o qual lambem se 
engrossa com muitos peque nos ajlls .. que lhe entr am pela 
margem cln·. Da Co t ia par a ba ixo o Ben to Gomes segue rum o 
ge ra l de S . Cerca de d uas Jeguas a diante de Poconé enl ra-lha 
pela clir. o grande escoan te ele Pira nema , com o qua l, uma !e-
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gua adeante, vae fo rmar a baltia elo Rio ele Janeit·o, que se 
desfaz em pantanaes ». Recebe o ribeirão Frei Manoel. 

BE:NTO GOMES. Rahiaá marg-em dit·. elo do Cttyabá, duas 
legnas abaixo da boc::t inle.l'ior elo Püahi; no Est.~ c!o ele Malta 
Grosso . Deu-se-lhe este nome e tambem o ele Ptranema por 
suppo l'- se, erradamen·te, qne era a bah ia o escoaute de CJ'Ie 
trat!l o al'Ligo antecedente . Esta é de peqLten<L ext?. nsão (B. de 
Me lgaço). 

BENTO GONÇALVES. Pot· aclo ele H de outubro ele 18~0 
t'oi et•eaclo esse mun., no Est<~clo do R . G. elo Sul, constitu ído 
elos territo t·ios das ú·eguezias de S. Pedro, na ex-colc•niu. Conde 
cl'En, e San Lo Antonio. n a ex- colonia D. Isa.b L, elev;Lcla es ta 
á ca tegoria ele villa com a denomtnação ele Bento Gonçalves, 
séde elo m un. 

BENTO JOAQUIM. LagCm elo l~s tael·a de S. Paulo, no mun. 
de J<~careby. 

BENTO MOREIRA. E' ass im c<:>nhecido o rio Snmaítma 
no mun. ele Anad ia, no Estado das Alagoas. 

BENTO MONTEIRO. Log. do Es tado do Rio ele Janeiro, na 
~eguncla secção elo E . de F. ele C;Lntag-al!o, no kil. 85, banhado 
pelo rio elo se 11 nome, afL do i\Iacacú. 

BENTO PIRES. Ilha no mun. elo Re manso elo Estado da 
Bah ia, no rio S . D'ri1nciso (In f. loc . ). Halfeld situa-a p t· oximo 
elas ilhas elas Cabras e do Meio, á clir . elo rio. 

BENTO PIRES. Lagoa elo Estado ele Minas Geraes, no num. 
de i\IIa l'lanna . Por sua pouca extensão e impot·La ncia é deno
minada tanque . 

BENTO RODRIGUES . Pov. elo Esta do ele Minas Geraes 
no mun. de i\iarianoa, banhada pelo ribeirão da Fabrica. Foi 
el·evaua a cli s t . pela LeiProv . n. 1.477 ele 9 ele ju lho de '1868, 
rehalXada dessa c·t tegol'la pelo a r t. I ela ele n, 1.858 de 12 de 
outttbro ele 1871. Par<L a hi a Lei Prov. n. 2 .706 de 30 ele no
vembt·o de 1880 tra nsferiu a sécle ela freg . ele Camargos. Agencia 
elo 1!orre10 e duas eschs . publs. cleinst. prim. 

BENTO SIMÕES. Pov. elo Estado ela Bahia, no mun. da 
Pn~i li cação, com uma cape !la ela Conceiç.ã0 e uma esc h. publ. 
de tn st. pnm .. creada pelo art. II da Let Prov. n. 1.225 de 3 
de junho ele 1872. 

BENTO TORRES. Ilha do Estado elo Rio de Janei ro, no 
mun. ele Angra elos Reis. 

BENTO VELHO (S.). Pov. elo Estado do Maea nhão, a dnas 
leg ttas a S. O. da vil! a de S . Bento elos Perizes, com uma 
egeeja et·ecta ha cerca ele 100 annos pelo~ ct·iadores ele gado, 
e a quem os mesmos dotara m com uma fazenda ele gado para 
gue com os seus recl itos se festejassem todos os annos S. Bento, 
S. Benedicto e N . S. ela Conceição . 

B 'l!!NTO VELHO. R iacho elo Estado ele Pernambuco, afl'. 
do l'apacurá; na estrada da Victoria. E' atravessado pela E. 
de D'. elo Recife a Caruarú. 

BEN f O VELLOSO. Cor rego elo Estaclo ele i\! i nas Geraes. 
banha o mun . ele Baepencly e desagtLa no ribeil·ão elo Ga~ 
JUarra. 

BERBIGÃO. Morro elo Estado ele Santa Cathari n:.t, á mar
gem da E. de F . 'l'hereza Christin:.t. 

~EREÓ . Ig-at•ape elo Estado elo Amazonas, aff. do rio .ru
l'lla. 

· BERGUIGÃO. Ilha no litto ra l elo Estado de S. Paulo, no 
lllun. ele Ca nané:c (In f. loc.). 

BERIBA. Rio do Estado ele Sergipe, no mun. ela Es ta ncia; 
cles t~gua no rio Real. 

BERIBA. Porto do Estado de Sergipe, no rio Real. Ahi 
ancoravam em suas vmgens os vapores da companhia Santa 
Cruz. 

BERI-BERI. Pov. do Estado ele Minas Get·aes, no rnun. da 
cidade ele Diamantina ; com uma escb . publ. ele inst. prim., 
creada pelo a rt. I § II ela Lei Prov. n. 2 . 390 ele 13 de outubro 
de '1877, · · 

BERI-BERI. Co t•rego do Estado ele Minas Geraes; fôrma 
com o Guinda o rio Pinheiro, atf. elo Jequitinhonha ; no mun. 
de Diama ntina. · 

BIRIBETIBA-MIRIM. B11in•o elo Estado de S. Pauro, no 
mu n. de Mogy rias Cr uzes . 

BERIBOCA . Ribeirã o do Estado ele Minas Gem es. nasce na 
serra do Perei ra e elesagua nn m<tt·gem clir . do rio Grande no 
logar Carvalho. Recebe o Capivat·y. ' 

BERIPOCONES. 'l'ribu sehagP. m do Estado Lle Matto G1·osso. 
I-Iabwwacom muitas outt·as as ma rgens elos rios por ond e na·ve
gavam os s~rtanis ta~ (Vide R elaçci,? da ·viCb!JC?n ele A. Púes d o 
Campos, puulicacla n'L R ev . elo ]n;t. Hist.). 

BERITIBA. Log. elo Estn.d o de S. Paulo., em Mogy da s 
Ct·uzes; com uma esch. publ. ele inst. pt·im . Enconlratuos es
crip t.o Beritiba e Beribetiba 

BERITINGAS. Dist. do ·term o ele Inhambupe, el o qual dista 
72 <L 73 kils . no Estado ela Bahüt . Compreheude o a t'l'a ia l cl t\ 
fvln nga . 

BERLENGAS. Rio elo Eslêtclo do Piauhy, no num. ele Va
lença. E' ele. cut·.,~ pequeno, estr eito, pouco prof'unel o e pelo sen 
gl'anclé declt v_e na~, conserva as aguas, mesmo no inverno, p.or 
ma ts de 15 citas . .lt antes um su·!co torrencial do que um ver-
dade iro rio . lí'ar. bal'l'a no Poty e nasce na serra de Sama 
Rita . 

BERNABÊ. Aldeia ele inelios formada no Es tado elo Ri o 
de Janeiro no secn lo XVI, Es talJeleciela em pl'incipio no Ca
buç(t, sob a direcção elos jesuítas, foram os incl ios cloctrinados 
em 1584, pelo padre José cl' .-\nchieLa . A in salnbrielacle elo clim~ 
tornaado inconvenie 11Le o s itio em que havia sido ella assen·te 
lez com qLLe os jesu ítas transferissem-na para as visinhanças 
do rio ~facacÚ, prOXÍD10 a C ~Lpe!la elo Itamby, onde edificaram 
novo templo, que Ji.cou ultimado em '1705. Extinc• os os jesuitas 
~nl ron a egreJ<t no gozo elos p1·ivilegios de parochia, que con
Jel'iu-lhe a P01·tar1a elo '15 ele novembro ele 1759, sob a admi
nistt·ação do vigari o ele Itam by até que pela Pt·ovisào ele 20 ele 
janei ro de 1762 foi-lhe designado pa rocho priva·tivo na pesso;L 
do paclt·e José, se~cl<?_ mais tarde elevada á classe das perma
nentes pela cltspostçao ela Ordem de 22 de clezembt•o de 1'795 e 
os índios dirig idos, quanto ao tzmpo t·a l , por um capilão-mór 
escolhido entre os seus mais mol'igerados pl'incipaes. Em 1773 
foi a a ldeia de S. Bernabé, .i ·• fr eg. ,, erect<t em vi lla Nova de s: 
José d'E I-Re i pelo vice-rei Marquez do Lavradio. lflm 1834, pot· 
acto ele assemb léa gera.t legislativa, foi r eduz ida a simples pov., 
supprtnundo-se-l be o trbulo, sendo hoje nm log. ela freg . de N. 
S. cloDesterrocle Itamby domun. deitaboraby. 

BERNABÉ. Pequw:.t ilha do Estado ele S. Paulo, na bahia 
ele Santos, em frente ela c idade deste nome. Chamava-se ilha 
dos Padres. 

BERNABÊ. Igarapé no mun . de Obidos elo Esta do do Par{t .. 
BERNARDA. Porto no rio S. Francisco e hstado de Minas 

Geraes, na es,r:.tda da Abbad ia elo Pitanguy a Dores elo Inclaiá 
na li·eg . elo Bom Despacho do mum. de Inhaúma. ' . 

BERNARDA (D,). Anoio elo Estado elo R . G. do Sal n o 
mu n . do 'l'rium pho. ' 

BERNARDES. Pov . i.lo Est~clo ele :Minas Geraes , na frez. 
eles·. João Baptista das Cachoeiras e mun. ele S. José do 
Pa.raizo. 

BERNARDINO. Carrego do Estado ele Minas Get·aes, banha. 
o mun. ele Ponte Nova e clesagna no ribeirão elo Ocnlo, atf. el o 
rio Casca tlnf. loc. ). 

BERNARDINO. Conego elo Es~ado de Minas Geraes, atf. 
. elo ribeirão do 'l'eixei ra . 

· BERNARDINO (S.). Aleleiamento do Estado do Amazonas, no 
ri o Uaupés. El' habitado por 'l:ÍO selvagens da nação T arian a. 
(Relcbt. do Dt·. Th. Souto- 12 de julho de 1884) . 

BERNARDINO (S.). Estação da E. de F. Rio do Ouro, 
entre as estações ela Cava e Iguassú . · 

BERNARDINO. ( S ). Morro do Estado de Goyaz, entre 
Arraias e S. João da Palma. 

BERNAR'JINO FLORES. Passo no rio Cahy, num. de S. 
Leopoldo e lflstado do R. G. do Sul. 

BERNARDO. Serra no t.ermo ele l\>Iise l'icorcli a do 'Estado do 
Parahyba do Norte. E' tambem denominada Varella. 

BERNARDO. Ilha no littoral elo Estado cto Rio. ele Janeiro. · 
deft·onle da bahia de l\1arambaia, proxima da ilha Sa.racura~ 
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BERNARDO . Ilha do mstaclo elo Parani, na bahia ele Pa
ranaguá. 

BERNARDO. Rio elo Esta do elo Rio de Janeiro, nas d i
visas do mun. da Barr::t do S. João . Reune-se com o rio 
União. 

BERNARDO . R ibe i1·ão elo Estado de S. Paulo, aff. ela 
margem esq . . do rio Piracicaba, no mun. des te nom e. 

BERNARDO ( S.) . Villa e mno. do Estado elo Maranhão, 
termo ela com. de Barreirinhas; situada proxima do rio B11rity, 
a menos de 18 k ils. d a margem esq. elo rio Parnahyba, 
ficando-lhe de pet•m8io a lag-oa de Santo Agoslinho,onde clesagua 
o rio Burity. A vi lla possue algumas casas ele commet·cio e 
engenhos para o fabrico de assucar e agua rdente. O princiJ?al 
empregn de seus habs. é o curttmento e preparo da oola, o fabr1co 
do azeite de carrapato e a plantaçi'Lo e o preparo do tabaco, um 
rlos pl'incipaes ar t igos de seu commcrcio. A pop. é ca lculada em 
8. 000 b a bs . Fni creacla paroch ia pela L e i Pt·ov. n. i21 ele 4 ele 
outubro doa 18H e e levada á categ-oria ele villa pela Lei Prov. 
n. 550 de 30 de j11lhocle 1859. Seu mun . comprehende as pa
rochias ele S. Bernardo elo Parnahyba e N . S. da Concei ção de 
Arrayozes . Foi classificada termo pelos Decs. n s . 173 ele 1842 e 
5065 ele 1872. Tem tres esch. publs. ele i nst prim. , creaclas 
:pelas Leis Provs. n. 3 ele 30 ele m ;J rço de 1835, n. 41 de 26 de 
Julho ele 1837, n. 734 de i4 ele lulho ele 1865 . 1\ genciado correio 
Sobre sus divisas vide: Lei Prov . n . 937 de 27 de maio de 
i871. 

BERNARDO (S .). Vill a e mun . do Estado de S . Paulo, na 
com. da capital, ao S . ela cidade d~ S . Paulo e a H kils. de 
Santo Amaro; atravessada pela E. ele F. da companhia in 
gl eza . Orago N. S . da Conceição e diocese ele S. Paulo Foi 
et•ea.da parochia canonicamente pelo Alvará de 21 de outubro 
de 1812 e c ivilmente por Provisão ele 9 ele novembro de 181.3. 
Tem cerca de 2 .000 habs. e duas eschs . publs . de inst. prim 
Seus limites forem determ inados pela Lels Provs.cle 19 ele julho. 
ele 1867 e n. 2 de 22 de janeiro de 1842 . Sua 0rigem data de 
1735, em q tre o pnullsta Antonio Pires Santingo a hi fundou a 
capella d~ N. S . d't Conceição, no lagar chamado Acat•y e 
dotou-a com tert·as e si tio por escriptura ele 2 el e dezembro ele 
!735. Lavoura clecereaés.Foielevada a vlllapela Lei P1·ov . n . 
38 de 1i ele ma r·ço ele 1889 e installacla a 2 de maio de 1890 . 

BERNARDO (S.). A n·tiga pov . do Estado elo Amazonas, n a 
mar gem septentrional elo rio Negro, Ct!rca ele 42 lüls. acima de 
S . Pedro . Está h oje extincta . 

BERNARDO ( S .). Pov. do Es tado do Maranhão, na serra 
elas A lpercatas, a E. da villa da Barra do Corda. 

BERNARDO (S .). Pov. elo Estado elo Cea rá, no mun. da 
Cachoeira . I!'oi elevada a clist. pelo art . I. da Lei P r ov . n. 
1.023 de 14 de novembro ele 1862 . 'l'em duas eschs. publs. de 
Inst . prim., Cl'eadas pela Lei Prov. n . 917 ele 13 ele setembx·o 
ele 1859 . 

BERNARDO (S .). Log. no clis t. da California, mun. de 
Quixadá e Estado do Ceará. 

BERNARDO (S .). Pov . elo Estauo elo Ceará, no mun. de 
Igat.ú, 48 kils. dis tante desta. cidade e 408 ela capital . 

BERNARDO (S.). Nome de uma er mida, situ ada no mun. 
de Jag ua ripe do Estado da Bahia . Attrahe no dia. 20 de 
agosto grande concunencia de fieis, que em romal'ia vão 
banhar- se na !'ante, qu~ jot·r a uo fundo da ermida e à. qual 
attr ibuem quaüdaeles milagrosas. 

BERNARDO (S . ). Log. no termo de Santo An gelo do 
Estado elo R . G. do Sul, com duas eschs. publs de inst. prim. 
Cl'eadas pelas Leis Provs ns. i. 140 de 9 de ma io ele 1878 e 
1.217 ele 14de maio de 1879. 

BERNARDO (S.). Nucleo colonial do Estado de S . Paulo, 
lunelado a 2 de julho ele 1877 e inaugurado com 51 colonos a 
3 de se tembro de 1878; situado ao S. da cidade de S . Paulo, 
dis tante seis kils . da estação de egual nome e cerca de 24 da 
cidade de S . P aulo pela estrada de rodagem, denominada. 
Senador Vergueiro. O seu ter rltorio compunha- se das antigas 
fazendas da ordem bcoedictina. A séde colonia l dist. sete ki1s . 
da Estação de S. Bernardo da E. de F . de Santos a Juud iahy. 
Compõe-se de tres secções denom inadas: S. Bern a rdo Novo, 
S . ~ernarclo Vel ho e J urubatuua e da Récle colon ia l, un ida á 
;;nt1ga ú·e~r,. ou pov . de S . Bernardo . Além do a ugmento de 
area anter tot·rnente dec)inado, estão sendo actua lmente estuda-

dos mais alguns terrenos devolutas para serem divididos em 
lotes . Segundo o Relat. com que o Dr . R. Alves passon a 
adrnin i stracção de S. Panlo ao Dr . Dutra Rocll'igues, é esse 
nucleo habitado por 992 colonos ita lianos e é de todos os nucleos 
o que maior numero de immigr autes co ntinúa a. attrahir. As 
plantações consistem em videiras, milho, feijão, batatas, ame n
doim, mandioca, cauna de ass uca.r e arvores fructife ras . A 
fabricaçõ:o de vinho é cons icleravel. 

BERNARDO (S.). Estação - da E. ele F . ela Com panhia 
In gleza (ele i::lantos a S. Paulo), entre as es·tações ele Agua 
Branca e R i o Gr·ancle, no Estado ele S. Paulo. 'l'em uma esch . 
publ. de inst. prim .• 

BERNARDO (S.) . Fortim ontr'ora existente em Mucuripe 
no Es tado do Cear á. « Eram clous, diz o Sr . J . .Brig·ido elos 
Santos, o cleo S. Bernardo a O. e o de S. Bartholomeu a L». 

BERNARDO (S . ). Ilha elo Estado elo Maranhão, ao S. 
da hahia elo seu nome e Séparacla elo continente pelo iga
rapé ela MMsaranduba. (( msta ilha, segundo informou-me um 
morador elella, é ass im chamada porque, h a nove an nos, a hi 
clescan çaram as pe~soas que traziam ela villa da Tutoya a ima
gem elo orago ela matriz ele S. Bernardo, que tinha ido ~o Mara
nhão para enca rn a r-se . E lla é h abitada h a seis para sete annos 
e tem apenas 17 a l mas . Fiz uma excursão pelo centro ela ilha , 
atravessando-a na parte mais estreita, até o igarapé ela. Massa~ 
randtt ba, q tte a separ a ela terra firm e . A ilha ele S . Bernardo 
tem de ex tensão el e tres a quatro kils . ele E. a O. e ele largura 
sete a 'l3 kils. : circumferencia n ove ld ls . pouco m a is ou menos. 
As suas proclucções são as seguintes : quinaquina, a nll'el ica 
brava, c0pahiba, carnahuba, tucum, cajá, conelurú, jatoba, páu 
ro xo, sabiá, ca tin güeira, massar anduba, etc.; veados, La tús, 
prteas , r a po sas , gatos maracajás, e-tc. Um morador clesl.a ilha 
afflrmou-me que a ma ndioca ahi plantada, ao cabo de sei s mezes, 
está boa para faze. -se far inha, o que é uma prova ela excPllencia 
do terreno para este gener o de cultura » . (D. Moreira Ca ldas . 
Rela"t. el a magem de The,·ezina até á, cidade ào Pa>·nah1;ba. 
1867) . . 

BERNARDO (S .) . Rio elo Estado do Rio de Janeiro, aff. do 
!Labapoaua . 

BERNARDO ( S.j. Bahia elo Estado elo Mat•anhão, formada 
pelits ag11a:s r eLtniclas elos cauaes do Coqueiro e elo 'l'ombal'as 
Aguas, bem como pelas que co rrem d a Jagôa Grande . T em ao S. 
a ilha elo mesmo nome ; ao N. a pon·La. merirl ional da ilha do 
Cajú, a E . a ilha elo J a burú e a O. a ilha do Carrapa.to . 'l'em de 
extensão NS . quatro ktl s . e de largux·a EO. dous a tres. La nça 
essa bah ia clous br a os de rio : um desagua no m a r, i'ormando a 
barra elas Mela ncieiras (clella do Parnahyba) e outro des <J gua na 
bal'l·a ela Tutoya e denomina-se Cabeça ele Porco, E ' murto pis· 
cosa. 

BERNARDO (S.). Rio que nasce no mo rro Imba.hú, per
te ncenLe ao rnun. de S. Bento do Sapucahy-mirim, no Estado de 
S . Paulo. Fót•rnit no seu curso um 1mporLante salto e clesagua 
no Sapucahy, no Estado de Minas Géraes . 

BERNARDO (S.). Rio elo Estado de Minas Geraes, banha a 
freguezia de San·ta Ca l harina e clesagua no rio Ttirvo, aff. do 
Sapucahy . P assa em uma ponte ele pedra, onde fórma uma linda 
cascata. 

B ERN.ARDO .AN TUNE S . Serro elo Estado el o R. G . do Sul 
no m un . de P i ra·tiny. 

B ERNAR DO COST A . Rio elo Estado das Alagôas. Ba nha o 
mun . ele Porto Calvo e desagua na mar gem esq . do rio Man· 
guaba . 

. BER NAR DO DA CACHOEIRA ( S. ). Dis t. da com. de Ben· 
Jamtm Constaut, no Estn.do do Cea,rá . 

BERNARDO DA COSTA. Serra elo Estado de Minas Ger aes• 
nas divisas da freg . de N . S . da Conceição dos Ouros . 

BERNARDO DE A LCOBAÇA ( S .). Parochia. do mun. de 
Al cobaça, no Estado ela Ballia . V ide Aloobaça. 

BERN .ARDO DE PEDERNEIRAS ( S.). P ov. funda da, eJll 
1781, pelo general govP t·naclor José de Nap oles 'l' ello el e Mene7ftl8• 
na margem dit· . elo Tocantins, entre a Cachoeirinh a e a CIL" 
choeira T apaiuna-coar a. 

BERNARDO DE RUSSAS ( S. ). Cidade e mun . do Es t:ado 
do Ceará, sêcle ela com. ele seu n ome ; na mar gem esq . do riachO 
de Russas (braco elo rio Jaguurl be), a 55 kils do Ar aca ty e 3 
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222 da cici<~de da Fortaleza . A mais antiga noticia que ternos 
dessa pov . é de 1.709, anno em que o cle>embargador Chl'istovão 
Soares Reimiio (Raynal, segundo Pompeu) vindo ao Ceará en
carrregado do tombamento e medição elas terras ela Capitan i;t, já 
possu i das e s i tuada. , deu, pot· 01·dem Régia, meia legmt ele ·term~ 
na ilha das Russas, do r io Jagtwribe, p.n·a pa~rimonio de uma 
nova freg . , que se est:tbeleceu deba ixo do titulo ele S . Bernardo 
ele ltussas no arraial já exisLnte desde muito nesse Jogar, o qual 
ai orla hoje t~m o mesmo nome ele H.us as . Mats tard f J 1 a pov . 
de Russas elevada a paroch ia com a invocação C.e N . S . do Ro
sario, desi?"nantlo-se o rio Pirangy para l imite entre essa ft·eg . 
e a de Aqn i't·az, cornprehendendo a primeira todos os a11's . ao N . 
do Banabuihú e di·:iclind o com a do Icó pelas nascentes do mesmo 
Banabui ltú ató á bar ra do Sitiá, e dabi em rumo d ireito 6. bl rra 
do Junquei ro e á ponta septentr ional da ser r<•. elo Pereira, ficando 
pam o Ic6 a sua chnpnda então deserta, e pat·a Russas o valle elo 
Figttei redo. Em 1747 foi ct·eacl<t a villa ele t:lanta Ct·uz elo Ara
cal.y, na margem dit· . do J<tguarihe, no terr i todo ela freg . ele 
R ussas e no loq-ar clenomll\ado Porto dos Barcos do rio Jagua
Tibe. Em 1802 l'oi Russas creada vi l! a . illm "i '59, pela Le i Prov. 
n . 000 ele 9 de ag-osto, foi elevada á categoria de cidade. E' pe
quena, mas bem construída, e tem Lido bastante desen vol viment o 
nestes ullimos tempos. Seu terrilorio é pr oprio para a cultura 
cln. mandioca, Ieg ttmes, a lgo lão e criação ele gado . 1\Juitos habs . 
emp1·egam-se na extracção da ctlra ele ca>:nahttba, cnj ~~ expor
tação tem augmen iado e é actualm nl mui importante . A pop . 
é yagamente calcnhda em i!'i .OOO habs. E' com. ele segunda 
entr., cre;~da pela Lei P rov . n. 1. 4"15 ele 25 ele agosto ele 1871 e 
cl as>ificad<t p lo Dec . n . 5 . '195 de li ele janeiro ele 1 73 . Com 
prehende o termo de seu nome e o elo Limoeil'O. Sobre limites 
vide : Leis Pl'ovs . n . 391 de 5 ele setembt·o ele 1846: n . 61() ele 2:3 
set mbro de 1il53 ; n . 510 ele 3 de novembl'o de 18o4; a l' l. II ela 
de n . 787 ele 10 ele setembro de 18;)6: n. 1. 41.() ele 25 ele a"'Osto 
~le 1871 ; n . 1.515 de 31 de deze mut·o · de '1872; 11. 180 de ft ela 
.JaneH'O de 1879; n. 2 . 020 de 1G ele setembro de '18 2. ;\To m un . 
Jlca o pov . clenomi tw.clo Ct· uz elo Pa lhauo . Tem di veraas eschs . 
pu bis . ele in sl . prim . e ttma a ula ele la tim, creacla pela Le i 
Prov. n . 1.486 de 14 d>} dezembro ele 187.2 e rest;wrada pela ele 
n. 2 .040 de 3 ele novembro ele 1833 . Agencia do co rreio. 

BERNAR 1)0 T E LHEIRO. Cot-rego elo Estado ele Goyaz, 
desagua no cor l'ego Pecl t·as d Amo l<1l', a li". do i\le ia Pat:tca e 
este üo rio Crixá- assú (Cun ha Mattos. Itincm1'io) . 

BERNARDO VIEIRA . Log . do Estndo das Alagoas, n a 
com . da União a "12 kils . de Mur ici. 

BERNARDO VIEIRA . Peque no r io do Estado das Ala· 
gôas, :J.tf. do i\Lundahú . 

BEROCOAN. E' assim deuomi!t:J.clo pelos Carajá> o rio Ara
guayn. No dialecto desses selvagens essa palavra s ig nifi ca 
l'io gt·ánde .- Oul1·os eSC L'avem Beroaoan . 

BERQU Ó. Ria cho clo DistrictoFecle t·al , nafreg . eleS . João 
Baptista da Larràa ; clesagua na enseada ele Bota l'ogo . Deu o 
n ome á rua do l'3er quó, hoje denomi nada do General Polydor o 
pol' tet• ahi residdo o i.J r J.vo mil itar desse nome . 

BERR ANTES . Pov . do E stado de i\Iinas Get·aes, na ft·eg . 
de Paulo ilforeira . Foi i ncorporada ao cl ist. de Satlto A.u tonio 
da Vargem AlPgre pelo § l elo art . I da Lei PL'OV . n . 2.30ô 
ele 11 de jttlho de 1876. 

BERR ANTES . Col'l·ego elo Estado do Pa t•anâ, banha o muu. 
de Campina Grande e desagua no Palmeirillha, tl'ib. elo Ca-
pivary Grande. (I ilf. l oc) . . 

BERRANTES . Itibe irão do Esi.ado de Mi nas G raes . banha 
a pov. elo seu nome e. clesagtta no P rata, qae co nfl ue no Pira
ctcaba , cerca de se1s klls. acima da pov. ele S . J osé da 
Lagoa , 

. BERR<? . Lo~ . do E s ta do do Pi au~y, á margem do P ar na 
l1yba . ~~esse l ?gar , ch ~ DaVId Moren·a Caldas, (R e"lc.t . cit . 
1867) fazta outt· ora b~rra o n ach o elo Bel'l'o, que obs truindo 
completamente 11 sua foz, de modo que não se nota ma is ella . 
mudou de cu rso, ha 1.0 a nnos, segun do me info rma o pratico 
do vapor Paranaguá . Pelas in formações dadas pelo dito pra
t ico Bernardo José Peretra, o riacho elo Ben o vai ho je desem
bocdr nos 111ut!ms, na distancia de mai s de 12 kils. da sua 
an ti n-a foz· fo rm a ndo dest'arte uma peni ns11h, longa e estreita 
pa ra~ ie la ;,o r io Parnahyba » . E ' lambem denominado , ' . L u1".:: : 

B ERTH A. Serra do Estado do Rio de Janei l'o, no mun . 
de i\iacahé , a O. da serra do Iriry . 
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BE RTH A . Serra do Estado ele iVIinas Get·aes , no mnn . de 
Ayur uoca . 

B ERT!!A R iacho do Estado de Minas Ge raes, no mnn . 
de Gua nha, s, desagua no Barreit·o c este no G uanhiles (In r. 
loc .). 

B ERTI C?GA . Parochia elo lflslado Mi nas Gemes, a 45 kils. 
OSO . da cidade de Barbaceoa,_a cujo termo per tence. Stm[.jles 
pov., em 1 36, em VIrtude da L~1 Pro r. n. 52 de\) de abl'il foi In
corporada á então villa _ele Barbacena; e, em 1839, em 'virtude 
elo § III, a rt. I !I da Lei P rov . -n . 138 ele 3 ele abri l. foi an
nexada a par ochia ele Santa R.ittt d.o Ibilipoca . A L"ei Pro v. 
n. 2.701 ele 30 de novembro ele iSSO P levou- a á ca~egori2. de 
parochia, annexa ndo-lhe o cl ist . elos Ilhéos. 'l'em agencia elo 
cot·t·~io e duas eschs. publs . de inst . prim . Tambem es
crevem Ibe1·tio_qa. Etym. corruptela ele bm·iqu·i -Joa, covil de 
bttr iquis (macacos) . 

BERTIOGA. Log . do Estado ele Pernambuco, na cidade ele 
ülinela, do lado do ~.E' hab i~ada por pescaJores . 

B EE.TIOGA (S. João ela) . Fo~tlleza do Estatlo eleS . Panlo, 
na !.Ja r ra elo r io elo se tt nome. Acha- se desarmada e abando
nada . As mu,·alhas · estão estragadas . Sobre elüt d iz o 
Dr . Fau to de So!tZtt : « TeYe pl'incipio em uma trincheira le
vantada por Marttm A.Jt"onso em 1532, com o nome ele Santiago 
a fim de defender a villa ele S . Vicente contra os Ta"moyos ~ 
Estes a assaltaram com 70 canôas em 15-±7, e sendo repel!idos 
voltaram em 1550 e aprisionaram o commanclante, que et·a 
então Hans Stade . A. Pro> isão Régia de 18 de junho de 1551 
mandou lcvan ta r abi uma fortaleza. destinando-se para ella 
a somma ele 3 .01)0 cruzados; foi reconstruída em 1710 e da 
informaçüo elo gore l' naclor Luiz Antonio, em 1770, ve- õe qtw, 
nest~ anuo, pos uia 1.1 canhões , mas no mappa de '1847 encon
tt·am-se ~ómente sei . Está collocada na margem elo N. da bahia 
ela Ber tioga., sob l'e um morro fl·o nteit·o á ponta da f\.t•mação da 
Ilha ele t:la nto Amat·o ». «Primitivamente era chamada ele 
Sant'lGbgo, depois passou a ser de S . João clct He>·tio,qa . Logo 
depo is de conshruida, e durante a pl'imeil'a metade elo seculo 
XVI, fo i theatro de ft·equen tes assaltos elos ind ics 'l 'amoyos e de 
porliacln 1·esistencia elos por tuguezes . Mais tarde, em 1550, foi 
leva ntncla outra fortaleza neosa mesma harra. mas do lado cl,t 
Al'mação : Co i deoominach~ de S . Ftli1JJlC (mais tnrde, em 1.765, 
ele S. Lni::, mas não acabada a sua reco nstruccão) . De ambos 
os fortes SGbnt'Iag·J e S . Filippc, foi feita menção na sesmaria 
de 1 de junho d.e 1562 que Antonio Rodr ig-ues de .l.lmeida cletl 
a Paschoal Fer nandes, condestavel da fo r ta leza , (Algum as 
notas genealogicGbs . Dr . J . Mendes de Almeida) . 

BER TIOGA . Serroba no rn un. de Icó elo Estado do Ceará. 
BERTIOGA. Ilha elo Estado do Para ná, n a bahia de Pua

nagná, pro:ü ma ela ilh a do Curisco (Demetrio ela Cntz . Apon
tctmentos cits.). 

BERTIOGA. Canal ou rio do Estado eleS . Panlo, nomun. 
de Su.ntos; separa a ilha de San to Amaro elo continente. 
Apresenta dous decleves, ao partit• do logat• denomiuado Rio 
dos P atos, a 15 kil • mais ou menos deste por to, enchendo e 
vasanclo s imu ltaneame n te dos dons elttremos . Sen fundo, em 
geral de lodo, fo rmado pelos eletrichos vegelaes dos mangues 
que o marge iam, apresenta m1 parte concava uma altura de 
agua maxima de H metros e mínima ele tres , variando a 
natureza elo fundo ele lodo parr, arGas e conchas com ·a pro
ximidade elo mar. Segundo uma Jl l emo>·ia elo marecha l Pedro 
Muller, tem essa barra 50 palmos ou ii"',"i de fundo na baixa 
mar e 55 ou 12m,2 na preamar ate o logar denominado Caeté, 
e dah i a té Santos apresenta tres hraças ou 6111 ,6. 

BERTIOGA . Ens~ada do E stado ele S . P a nlo, na extrem i
dade N. da ilha de San to Am aro. 'r em elo l ado do N. o mon ·o 
da Enseada e do lado do S . o ela Paciencia . O ftmdo varia de 
H a 1.3 metros segunrlo as mares . As ma rgens são paluclosas. 
P izar r •J escrevett B erriqttiooa . F oi na praia dessa enseada 
que, em 1859, nauft·agou a charrúa Cario~a. . Se~nn~lo o 
l.J r. Mendes de Almeida , Ber tioga e cor l'Upção de Btutqm- qoGb, 
morada de bugios . « O n ome Btwiqui-ooa consla de mUitos 
esct·iptos. e especia lmen te da sesmaria passada pelo capi·tão
mór Antonio Rodrigues de Almeida, em ::>autos , aos 6 ele J?aio 
de i 566, a Domingos Garocho » ( Alguma> notas gencalogtoas. 
Dr. J . M. de Almeida . '1886). 

BERÚ. Log . do Estado do Rio de Janeiro, no termo de 
Ca ntagallo . T ambem esct·evem Be irú. 
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BERURY. Pov, do Estado do Amazonas, na margem dir. 
do rio Purús, 29 kils . acima da sua foz. Ahi tocam os vapores 
da linha de Manáos a Hyutanahan. 

BERURY. Lago do Estado do Amazonas, a·travessado pelo 
Paratary, que é um dos canaes ou bocas por onde pode-se 
entrar no rio Purús. 

BERURY (Canal do) . Dista i2 milhas ela foz do rio Purús ; 
vae communicar com o lago do mesmo nome do canal, do qual 
se passa ao elo Paratary e deste ao ·Amazonas, em 'um ponto 
10 leguas abaixo da foz do Purús. Por est~ caminho eco
misam-se tres horas de viagem. Para o inte rior o terreno fica 
geralmente a la.,.aclo pelo inverno, e ha facil communicação para 
os lagos Autaze~, que formam um verdadeiro labiryntho entre 
o Púrús e o Madeira. (Dr . S. Coutinho. Relat . sobre o rio 
P~wús,) Encontra-se tambem escripto Bi•·ury . 

BESSA. Log . elo Estado do Parahyba do Norte, na cos·ta 
do Oceano, logo acima do cabo Branco. 

BESSA. Porto no rio Pardo, mun . elo Ribeirão Preto e 
Estado ele S. Paulo. 

BESTA. Rio do Estado do Piauhy, alf. do Parnahyba (Eng . 
Guilherme Dodt). 

BESTA MORTA. Corregoclo E!staclo de Goyaz, aif. da margem 
esq . do rio Crixá. 

BESTAS. Serrota elo Estado elo Ceará ; faz pa1•te de um 
grupo de serranias que fica qua~i no centro do Estado. Ha nesse 
Estado uma lagàa com o mesmo nome. 

BESTAS. Serra elo Es·tado de Pernambuco , no mun . de 
Bom Conselho, uns 30 ki ls. ao poente ela villa. Tem 12 kils de 
comprimento elo poente ao nascente . E' muito productiva e 
cultiVada. 

BESTAS BRAVAS. Log. do Estado elo R . G. do Norte, 
nos limites da fregueúa ele S . Miguel ele Jucurutú. 

BESTEIROS. Outro nome luzitano dos de que João L . do 
Prado foi tão procligo em dispensar ás serras e rios de Matto 
Grosso, em adulação ao capitão-general, ao explorar a região do 
rio Miranda, em 1775. E' o ele uma serra ao or:ciden·te de Vizeu 
em Portugal , aqui applicaclo a um contraforte da serra de 
Anhanvahy (Dr . S. da Fonseca . Dica . cit.) 

BETARA. Se1·ra do Estado do Paraná. a O. elo mun . de 
Votuverava. E' r amificação ela serra do i\Iar. 

BETARY. Ribeirão do Estado de S, Paulo, aif. da margem 
esq . do Ribeira de Iguape, Tem seis leguas ou 33,3 kils . ele 
extensão sobre cinco bt·aças 011 11m, i de largura. Cone entre 
os m uns. de Iguape, Xiririca e Cananéa (Azevedo Marques ). 
Atravessa a estrada ele Iporanga ao Apiahy . E' navegave l em 
canôas uns 14 kils. 

BETERÚ. Ribeil'ão do Estado elo Amazonas, na margem 
esq . do rio Negro, abaixo do rio Dimiti, no clist . de Marab i
tanas (Araujo Amazonas). 

B ETHLEM. Log . no termo do Catolé do Rocha do Estado 
do Parahyba elo Norte . 

BETHLEM . Pov. do Estado ele Pernambuco, n o mun. de 
Cabrobó; com duas eschs. publs . de inst. prim., Cl'eadas pela 
Lei Prov. n . 1.517 de H de abril de i88i. 

BETHLEM . Parochia no mun. da capibal do Estado do 
R. G. elo Sul. Vide Belem. 

BETHLEM DE GU ARAPU AVA. Pat•ochia do mun. de 
Guarapuava, no Estado elo Paraná . Vide G~tw·apuava. 

BETHLEM DE MARI A. Pov . do Estado de Pernambuco, 
no mun. elo Bonito. 

BETHLEM DO DESCAL V A DO. Cidade e mun. do Estado 
de S. Paulo. Vide Belem do Desaalvado . 

B ETHLEM DO J UNDI AHY. Cidade do Estado de S. Paulo. 
Vide Itatiba. 

BETIM. Parochia do Es·tado de Minas G3r aes, no mun. de 
Sabará, na margem esq. elo ribeirão do seu nome . Orago N. S. 

·do Carmo e diocese de Mal'ianna . Foi um cura to da parochia 
do Curral cl'El-Rei, da qual o art . I da Lei Prov. n. 522 de 23 de 
setembro de 1851 desmembrou par a elevar á cate(}'oria de ft·eO', 
sendo então incorporada ao mun. de Sabará p~lo art. III d~ 
mesmaLet. Tem 5.000 habs. Além daquelle l'ibeirão, é banhada 

J?elos denominados Bandeirinha e Sa.rzedas . Setas Jiv isas 
foram de terminadas pelo art. VI§ IV da Lei Prov . n . 720 de 
i6 ele maio de i 855 ; art. X ela de n. 818 ele 4 rle ju lho de 
1857; n. 2 .626 ele 7 de janeiro e art. I § IV da de n. 
2.685 de 30 de novembro de iSSO. Tem duas eschs . publs. 
ele inst. prim. «E' tradição no logar que o flmdador do pov. 
foi um portuguez que, tendo -se distinguido muito nas !iuerras 
de Portugal contra a Hespanha, recebeu como premio ue seus 
feitos uma morgaclia ele 10 sesmanas ele ·terras, entre a serra 
ela Boa Esperanç<l e o Betim, nas colonias elo Brazi l, e que por 
esse motivo o novo li dalgo brazileiro appel idou-se e á sua. família 
Betingues (Almanah de 1\{mas) , . O clima é ameno e o terreno 
mui. proprio para a curtura do café, algodão e cereaes, que são 
os principaes generos ele sua lavoura. 

BETIM. Ribeirão do Estaclü ele Minas Geraes, rega a parochia 
do seu nome e clesagua no rio Paraopebn. . << O ribeirão Be·tim 
nasce na ft·eg. da Contagem e, depois ele algumas voltas, entra 
na ft·eg. do seu nome, percorrê-a do nascente para o poente 
recebendo junto elo arraial o ribeirão Riacho, at1·avessa a pov., 
formando uma li11da cascata l ogo abaixo, ele mais de 20 metros 
ele altura, fazendo differentes saltos que são aproveitados para 
moinhos, e, depois de receber diversos corregos, entra no Parao
peba, na fazenda do Mesquita . Abunda em peixe da cachoeira 
para baixo>>. Desagua pela margem dh·, 

BETINGUI. :I;' o v cio Estado das Alagôas , no termo ele Mara
gogy. Vide Bitingwy. 

B E T U ME. Pov. do Es ~aclo de Sergipe, no mun. de Villa 
Nova, ab11.ixo da foz elo rio do seu nome. 

BETUME. ilha no rio S. Fruncisco, entre a foz e a ponta 
do Aracaré e proxima elas ilhas denominadas Gallinhas, Matto, 
Andorinhas e Cachimbáo. 

BET UME. Rio do Estado elo Sergipe; nasce no interior da 
com. ele Vllla Nova e lança-se no rio S . FI."ancisco (lnf. loc.) . 
Do ~un. ele Pac~tuba não nos dão noticia desse rio, mas do 
~o:mm que,depo1s ~e. um curso ele iOOkils., vae desaguar no 
r to S. Franctsco no sttio Be·tume. Em dtversas cartas do Estado é 
figurado o rio Betume desaguando no S . Francisco e r ecebendo 
ou tendo em suas cabeceiras o nome de Poxim. Halfeld no seu 
Relat. não faz menção de nenhum elos clous 1·ios. 

BETUME. RilB irão do Estado de Minas Geraes, no mun . de 
S. Miguel de Guanhães . Vae para o rio Correntes, trib: elo 
Doce. Serve de divisa ao dist. do Divino. 

B E X I GA . Bairro no mun. ela capi tal do Estado de S . 
Paulo. 

BEXIGA . Bairro no mun. de Villa Bella elo Estado ele S. 
Paulo; com uma esch . publ. de inst. prim. 

B E XIGA . Estação ela E . ele F. de Porto Alegt•e a Uru-· 
guayana, no Es·tado elo R. G. do Su l ; a 59m,38 sobre o nivel 
do mar, e a 23I<,:ií88 da es·tação ela Cachoeir a. 

B EXI GA. Morro do Estado de Minas Geraes, na freg . de 
Chrystaes do mun. de Campo Bello. 

BEXIGA. R ibeirão do Estado de S . Paulo, no mitn, da 
.capita l. Suas aguas são aproveitadas para o abas·tecimento da 
capital. . 

BEX I GA. Riacho elo Estado de S. Paulo, rega a ilha de 
Santo Amaro e clesagua no canal da Bet·tioga . 

BEXIGA. Arroio do Estado do R . G. do Sul, aff. do rio 
J acuh y . 

BEX I GA. Carrego elo Estado de Minas Geraes, aJT. do r io 
Santa Barbara. 

BEX I GA . Lagôa do Estado do Piauhy, no mun . da U1lião. 
~EXIGAS . Ilha elo Estado do E . Santo, no rio Doce, pouco 

aetma ela foz elo r io Pt·eto . E ' mais comprida de que larga; baixa 
e alagada nas cheias, O nome veio-lhe por 1er servido de laza
reto. Já foi maior e bem plantada ; as cheias, porém, a tem 
demolido, 

BEX IGAS . Ilha da bahia de Par aty , mun . deste nome, no 
Estado do Rio de Janeiro . Na Carta de Mouchez lê- se Bi• · 
chagas. 

BEX IGAS . Ilha na b::I.h ia de Angra dos Reis, mun . deste
nome e Estado do Rio de J aneiro . 

BEZENELLO. Pov. do Estado de Santa Catharina, no dist •. 
de Nova Trento . 
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BEZERRA. Serr a do Estado do Parahyba d~ Norte, a 35 
kils. ao NO. da cidade de Arêa . Affirmam possu1r ella pedras 
preciosas. 

BEZERRA. Riacho do Estado das Alagôas, nos limites da 
viila do Poxim. 

B;(!:ZERRA. Pequeno r io do Estado de Minas Geraes; aff. 
da margem esq. do Paracatú, t rib. do S. Francisco. Sua foz fica 
entre· a do Boa-Sorte e a do S. Pedro. 

BEZERRA. Rio do Estado de Goyaz ; desagua no. rio Pa
ranan, ao N. de Nova Roma. Rega os muns. de Arraias e Ca
Yalcante e atravessa a es trada que dessa Vllla vae a Arrayas. 
Recebe o Mentes Claros, Bonito, além de outros. 

BEZERRA. Vide Bize?'r(J;. 
BEZERRO . Cachoeira no rio S. Franciseo , a 24 kils. das 

corredeiras de Santa Rosa e Boca de Leão. T em, segundo Ha l
feld, um palmo e cinco pollegadas de altura , com seis palmos de 
velocidade em um segundc. . 

BEZERROS. Cidade e num. do Estado ele P erna mbuco, 
séde da .com. elo seu nome : em sit io montanhoso, na margem 
dir. do rio Ipojuca. No mun. cultiva-se café, canna __ de assncar, 
mandioca, tabaco, algodão, milho, arroz e fe iJ aO . Graucle 
criação ele gado. A inclusLria consiste em aguardente, rapadura, 
fumo farinha de mandioca e obras de ol arHt. E' percorrido 
pelas' serras denominadas Negra, elo Sapalo ou elo Ar, Juru
beba, Boqueir~o, Mat·avilJ:a, V~ado Magro, e c.ut~·as ·. Stta 
egreja matriz e ela mvocaya_o de S . José e depend.e da dwcese 
ele Olinda. " Diz a trachçao, escrevem-nos dess,t localidade, 
que T erciano Torres e Zenobio Torres foram os primeiros h<1:bs. 
dessa pov.; após elles vieram bab!lal- a ,Tosé Bezerra e Fra_n_c1sco 
Bezerra. que edificaram um a capell a, que ma1s tarde io1 re
construída pelos seus descendentes. Outros sus ten·tam, e com 
melho1· funelamenlo, q tte o nome é primiLivo, provindo elo facto 
de eer es8e local uma queimada chamada elos Bezerros» . . Foi 
Ol"eacla pa rochia pelo .Alv,w:í. ele 30 ele outubro _ele _1806; mcol:
porada ao termo da villa ele Santo An·tão, hoJe c1clacle ela Vl
c·toria, pelo Alvará ele 27 ele julho ele 1811, ao mun. e com . de 
Caruaru pelo art . UI da Lei Prov. n. 212 ele 16 ele agos to ele 
1848, e á elo Bonito pelo art. I § II. da ele ? . 277, de 6 d e maw 
de 1851. Foi e levada á categol'la ele Y1lla pelas Le1s Provs. 
n. 616 ele 9 ele maio ele 1865 e 9:1.9 de 18 ele n~aio de1870; instal
lada em 9 ele janeiro de 1873. Ciclacley ela Le1 Prov. n. :!..560 de 
30 ele maio de 1881. E ' com. de pnmeua entr_., 01·eacla pelo 
art I§ V da Lei Prov. n. 1.093 de 24 de ma1o de 1873, qtte 
des~embrou-a da com. do Bonito, e class.ifi?acla _pelo Dec. 
n. 5 .635 de 16 ele maio de 1874 . Sobre suas divisas v1ele: art . li 
da Lei iProv. n. 58 ele 19 ele abril de 1.838 ; ar t. II da ele n_. 65 
de i2 de abril ele 1839 ; art . V da de n . 133 de 2 de ma10 ele 
1844; n . :1.99 el e 8 de maio de 1847; n. 264 de ~ ele .Julho 
de 1850 • n 774 de 11 ele julho ele 1867 ; n. 90•! de 2o ele JUnho 
de :1.869 ; 1;. 1 .337 de 18 ele fevereiro ele 1879; art . li ela _de 
n.1.4-45 ele 5 de junho de 1879; a1·L II ela deu. _1 .560 de 30 de 
maio ele 1881. Comprebende o dtst. de Can~ocim e .os povs .. de 
Uruçú-mirim e Mimoso. Tem eschs . publs. de m st . pnm. 
Agencia elo correio . Possue, alem ela igre,ia ma·triz, a do Rosa
rio uma casa de cfl.ridade, casa da Camara e um pequeno 
th~atro,. o Sr. F. A . Pereira da Costa ( Oomar·cas da p l"OV . 

de Pe1·?u~J?1 baco, 1884), diz « A cidacle. ele Bezerros, séde ela com . 
está situada á m fl.r <>e m di r . do rio IpoJuca, ao N., e pro~nma ela 
~erra Negra,' em 46S me Lros de altura aci_ma do niv~l elo mar. 
Egreja matr iz, cape !la de N. S . do Rosa no, cemit~l'lo, Asylo de 
Orphãs, bom eclificio com capella, eschs: publs . : chumas ~ no
cturnas e·bc. JllstGlJ belecimell·bos commer 01aes ele tazenclas ,mmde

·zas, fer;·agens e molhados; cinco engenhos de fabric~r assucay, 
-sete engenhocas de rapadura, 16 sítios de pl antaçao ele eafé, 
27 fazendas de criação de gado, cult m·a ele generos ahment1c~os , 
etc. A ciel<Jcle dista do Recife i08 ki ls., 125 ela villa elo Boruto, 
74 da es tação do Limoeiro.e 54 ela ci~acl_: ela _Yictoria. B_oa es
trada ele rodagem do Recife a Gravata ( t5 _lnls. ) e d_al:n a B~
zervos caminhos reg!llares, e.m uma extensao ele 23 klls,. A E . 
de F. ele Caruar ú atravessara a ?om . el e Bezerros de ~· a O. e 
dentro ele pouco tempo offerecera com moela e fa01l v1açao · » 

BEZOiURO. Sena elo Estado do Sergipe, no m un. ele N . S . 
das Dôres. 

BIÁ . R io elo Estrudo elo Amazonas, aff. da margem dir . do 
'r io Jutahy. 

B1ABÓ Rio do Estado do Par a ná, aff. ela margem esq . elo 
'ribagy. · 

BI AKÉOS . Indios elo Estado ele i'IIatloGrosso . O Barão de 
Melgaço diz ser em elles uma tribu dos Guaicurús . 

BIAMSOBÚ . Uma elas malocas da tr.ibu Mundurucú e que 
hoje habi"ta as can1pinas do r .io Tapajós; no Es·tado do Pará 
(B. Rodrigues . Rio Tapajós, 1875, p . 135). 

B I BIANA. Col'l'ego do Estado de Goyaz, atf. da mar;<em 
dir. elo ribeirão do Sapateil·o, trib . do S. Felix, que o é do Ma
ranhão. 

B I BIANA. Corrego elo Estado de Goyaz , banha o mun . ele 
Sa nta Luzia e des a_&" ua na margem esq . do ribeirão da Saia 
Velha, aJJ'. elo rio ;::;. Bartholomeu . 

BIBIANA. Morro do Estado ele S. Paulo, no mun. de 
Santa Branca (Inf. loc . ) . 

BIBOCA. P1·aia na bahia ele Santo Antonio, que fica na 
ilha Fernando de Noronha pet•tencente ao Estado de Per· 
nambuco. 

B I BOCA. Ribeirão aff. ela margem dir. do Pirahy-assú, um 
dos formadores do rio Negro, tr ib. elo Iguassú e este do 
P ar aná. 

BIBOCA . Ribeirão do Estado de Minas Geraes, aff. ela 
margem esq . do rio Paracatú, proximo das cabeceiras . 

BIBOCA. Conego do Estado ele Goyaz, banha o mun. ele 
Santa Luzi a e desagua na margem esq . do rio l\1arauh ão . 

BICA. Log . no Estado elo R. G. do Nor le, no mun. de 
Martins 

BICA. Log . elo Estado ela Bahia, no mun. ele Cayrú. 
BICA. Log. na freg . da Gunratiba do Districto Federal, 

cQm uma egreja ele Santo Antonio . 
BICA. Na nta ele Matacavallos, hoje elo R iacbuelo, na 

C a pita! Federal, existia e1~.1 pr.inci pios elo seculo XVIII uma 
chacara denomin ada ela Bw(J;, que apresen·tava no centro uma 
casinha em ruínas cercada ele arvores de espinho. J ac in tha 
Ayres, depois Jaci'ntha ele S. José, dominada pela idéa ele 
fundar um convento, segundo a r eg1·a de Santa Ther eza , con
seo-uiu que um seu tio materno compras~e essa chacara em 
m~rço de 1742 por 2 :100$ . Em .27 daquelle mez, Jacintha , 
depois de ouvir missa e r eceber a communbão na capella do 
Desterro, encerrou-se nessa chaca1·a, levando comsigo uma 
imagem elo Menino Deus , e conseguiu que fosse acompanhai-a 
sua irmã Francisca, que depois t omou o nome de FranCisca ele 
Jesus Maria. Empren-aram as duas piedosas jrmãs ingentes 
esforços par a. construi;,' ahi uma capella, chegando Jacintha a 
vender suas joias e, com sua ir mã, ia á tarde e á noite car re
gar pedras para a conclusão _elo modesto monumento que º"ev1a 
de attestar a piedade cbrista de amba_:; . Com a autonsaçao do 
bispo D. F r . João da Cruz e a protecçao ele Gomes Fre1 r e ele 
Ancll:'ade, conseguiram as duas religiosas erguer a _ermida,_ que 
foi bent a a 31 de dezembro de 1743, sendo, no clJa segmnM, 
celebrada a primeira. missa pelo p_aclre Fr. Mano~l F_rancisco, 
carmelita descalço . .Ahi v iveram JUntas as duas 1rmas, a que 
se associaram outras donzellas, até 13 ele julho ele 1748, em que 
Francisca ele Jesus expirou phtysica , senclo sepultada na 
ermida, que ajudara a construir . Offerecendo,_ porém, a mo
desta habitação acanhado asylo para as rel 1g~osas, r esol ':'eu 
Go1n es Freire de Andrade fundar um convento JUnto á enmda 
do Des·terro, lançando a pl'imeira pedra a 24 de JUn~o de 1750 . 
Tanto iuter esse mostrou Gomes Freire pela conclusao de _sua 
obra que, a 24 ele junho ele i75i, Jacintha e suas co!l1panhe1 ras 
deixaram a capella elo Menino Deus e fo~am habitar a nova 
casa, tendo en·tão pi"incipio o se~ nov1c1ado. A ·cape!la do 
Menino Deus ficou abandonada e atnda em abandono perma
neceria hcje , si não ·tratassem acLualmente de restaural-a . 

BICA. Ilha do Estado elo R io cie Janeiro, .'!- a b~hia ele 
.Angra elos Reis, em fre1rte ela ponta do CaranguelJO. 'I amuem 
a denominam Guarib(J; . 

BICA (Ilha da. ). Vide Conceição . 
BICA . E' o nome de uma praia na ,ilha do Governador , 

situada na bahia do Rio de Janei ro. 
BICA. Serra do Estado de Sergipe, no te rmo,de Itabaiaui

nha . P1·esta -se ao plant io de canna e cereaes. 

BICA. Grosso pontal cor tado a ,pique, na costa do Estado 
elas Alagôas comprebenclida entre a barra do Camaragibe 
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e a do riacho Pe t·s inunga . Desse ponLal c1meçam os mor
ros ele Japa t·a~uha, que es·tenclem-se p r, cu o N . formando 
especies de cordilheiras, q ue são os ma is a lLos elaquella 
cos ~a. 

BICA. Rio elo Estn.clo ele Ser ,. ipe. nasce na serra elo Ma
chado, recebe o Pet•iperi e elesag~a no Jacaracica (lnf. loc . ) . 

BICA. Art•oio elo Es ~a elo elo R . G. elo Sul, aiT. elo 1·io dos 
Sinos. 

BICA . Ar t•oio elo Estado elo R. O. do Sul. banha o mun . 
ele Cangnssú e clesagua no 1·io C;tmaquan . · 

BICA. Sanga no mu11. ela Cachoeira e Es~11. elo do R. G . 
elo S:tl . 

B ICA DA PEDRA . Log . elo Estado elas Al agoas. E' um 
elos pontos em que tocam o~ vapores ele navegação elas la
góas do J!;s~ado . 

B I CA DA RAINHA. Log- . da Capital Fede t·al, n0 bairro 
do Co.> me Velho e fr eg. da Gl(lria. E' assim denominado por 
possuir uma fonte ele excel len te agtta. 

B I CADO. R ibeirão do Es tado ele S. Pau lo, a tl'. da mat•
gem di r·. elo r io Parahyha; corre entre os muns . ele P inda
monhangaba e S. Luiz (Azevedo Marques) . 

B ICA DOS M ARINHEIROS: . Log . ela. Ca pi tal Federal , no 
sacco ele S . Diog·o Foi occupaclo por Duguay T~oni n q uP. , 
a 12 ela setembro ele 17 ll, entrou no pol'to elo Rio eleJa
neiro, ~oma !lclO pouco depois esta cidade ela qua l sahiu a 13 
de outubro elo mesmo an no. « Da Bica elos lvlciiY' in heiros fot•am 
desalojados os fl' a ncezes elo mo t·ro elo P ina on de S. Diogo, 
sendo her6e desta jor nada o cap iLão Bento do An:.aral, que com 
150 home ns, em i 7H, impecl in-Jhes a ave nLm·osa ent rada no 
sertão .» 

BICAME. Log·. no m un. de R ezende, no Es ~ado elo Rio ele 
Janeiro . 

BICAME . R io do Es·taclo de S . P aulo, banha o mun . elo 
Tieté e desagu~. no So rocaba . 

BICAS . Parochia elo Estado de M inas Ger aes , no mun. 
elo Par á, á margem esq. elo r io Par aopeba . Sim ples pov. , 
foi incorpor ada ~' Capella Nova do Be tim pela Lei Prov . 
n . 522 ele '23 ele setembro de 185'1 , que desmembrou- a da 
parocb ia ele i\Iatheus Leme, á qua l foi de novo in corpo 
rael<L pelo a r~ . li § II ela de n. 1.198 de 9 ele agosto ele 
1864. Reincorporada pela ele u. 1. 594 ele 30 de julho ele 1868 
á Capella Nova de Be tim, foi pelo art. VIII da de n. 2. 04'l 
de i de dezembro ele 1873 annexada á parochia de Matheus 
Leme. Em 18'3, pela de n . 3.'141 de 18 ele outubro foi 
elevada :i categor ia de parochi:l .• Orago S . Joaquim . Tem 
j .500 hab>. e duas esrhs . publs . ele inst. pL'im. , um a das 
quaes creada pela Lei P rov . n . 2 .7'!7 ele 18 ele elezembt·o ele 
1880 . Lavoura de milho, arroz, ma ndioca, ele qne fazem boa 
fa r inha . feij ão, algum a canna , pouco fu mo, algodão e café . A 
industri a fabril limi ta- se a cbapeos ele palha, ele sip6, de ta.
quar il , peneiras , balaios ele t aquara , etc . Sobre suas divi sas 
v-ide, ent t·e outl'as, as Leis Provs . n .. 3.387 de 10 ele j tllho de 
1886 e n . 3 .442 de 28 ele se tembro de 1887. 

BICAS. P (lv . do Estado ele i\Iina.s Ger aes na f reg ele S . 
Miguel elo P it·ac icaba; co m uma esc h , publ. de inst. pl'im . 
creada pela Lei Pt·ov . n. 3 .H5 ele 6 ele outubro ele 1883. 

BICAS . P ov. do Escada ele Min as Geraes , no alto da serra 
do seu n ome, no kil . 49 ela E . de F. Leopoldin a (ramal da 
Serrr aria), a tres k ils . da vill a ele Gua ra r á . Al?en cia do 
col'reio. A Lei P ro v. n . 3 .467 de 4 de out ubl'o ele 1881 creo u 
ahi uma. esch . publ. ele inst. prim. Pertence ao_mun . ele Guar ar á . 

BICAS. Estação ela E. ele F . Leopolelina (rama l ela Ser
r a l' ia.) , e ntre Sa n·ta He lena e R ochedo, no kil. 49.000. O tra
fen-o elo tt·echo dessa es trada entre a es tação da Serraria ela E . 
ele" F. Ccn t~· al do Brazil e esse logar foi inaugurado em . 13 de 
ma io de 1879 . 

BICAS . Set'l'a do Est ado ele Minas Geraes, entre Ubá e 
Serra ria : atr avesa cla pe la E. ele F . Leopol clina (t·a ma l da 
Ser raria )·. Seu ponto cttlminante es tú. a 606 me t ros acima elo 
n ível elo mar. 

BICAS . Pequeno rio do Es caelo do Ma ranhão, na ilha des te 
nome· Nasce na parochia ele Santa Philomena e de san"a no 
r io Baca nga , ao S. da cidade ele S. L uiz. " 

B I CAS . Cot·t·ego elo Estado da Bahi a , ba nha o mun. ele 
Lençóes e elesttgua no rio S. José . E' diamanti no. 

BICAS . Cot·r ego elo Es tado ela Bahia, a 7,5 kils. elo Gentio·, 
na com. ele Chique-Chic1ue. Corre no ,•ali e ela Lavra Ve lha 
(Pa ulo ele Frontin) . 

B I CAS . Rio elo Estado ele Min as Geraes, a ü . elo San ta 
Barbara , q ue o é elo Püacicaba e es te do Doce . 

BICAS . R io do Estado ele Min :t!\ Geraes , ba nha o mun . do 
Turvo e clesagna n o Ayuruoca. E' tambem denominado Reti 
rinho ([nl'.loc). 

B I CAS. Corrego elo Esta el o ele Goyaz . A.ffu· ma Cnnha Mattos 
que esse ~ol'l'ego reune-se ao elo Leo nel e j t tn ~os vão clesa~ 11a r 
no r1be1L'ao ele Sa ll la R rt::t, a iT. elo r io Calvo, que o é elo P eixe 
e es te elo Corn mb~t . 

BICAS . . Car rego elo Estado ele Goyaz , b:-tnha o mun. de 
Sa!l ta L u7: La e d<'!sagna na margem clir . do ri beir ão Ala 
golllha, aff. do Alagado. · 

BICHA . Surra do Estado de Minas Geraes ; faz parLe elo 
grupo elo Set'r? Frw, que to:_u a esse nome e ou~ros ao percorrer 
os muns . elo Serro, Conce1çao e Dtamatl'tina . 

BICH INHO . Log . elo Est ado elo R io ele Janeiro, na freg . ele 
Corcleit·os e m un. ele Nyte t·õi . 

BICHINHO. Log. na pa rochüt ele TiL·aclelltes, elo Esta
elo ele Min as Geraes. Tem um a esch. publ. ele i nst . prim ., 
creaLla peht Lei P r ov . n . 2 .925 ele 4 de outubro de 1882 . Disttt 
seis kils . claqnell a cidade . Denomina -se hoje Victol'icono Yelloso 

BICHINHO. Serra elo Es~aclo ele Per nambuco , rami fi cação 
el a elas Russas, no mun . ele Gt·av;\'tá ([n f. loc . ). 

BICHI NHO . P or to no rio Paragnassú, 150 bt•aças acima 
ela Cachoeira elo mesmo nome , no num. de Lençóes e Es tado 
el a Bahia . 

B ICHO. Ponta na. hah ia ele AnLonina. elo Estado elo 'Par aná . 
Nesse logar a bahia o!Ier ece bastante profundidade . 

B I CHO. Mon-o elo Estado elo Paranv., no mun. de Morretes . 
Os terr enos desse mort·o acham- se occupaelos pelo nucleo Gra 
ciostt ela colon ia Nova lt:tl ia. 

BICHO . Serra e rio elo Estado ele Minas Geraes , na freg . do 
Parauna e mun . da Conceição (lnf. loc . ) . 

BICHO GRAN OE. Ilha elo Estado elo Rio ele J aneiro, no 
mun . ele i'rlangarat iba. 

B I CO . Serra elo Estado elo Par ahyba elo Norte, no mun. do 
Ingá . 

B I CO ALTO. Serra elo Estado do Ceará . Limita o clist . 
tle Pern a mbnc1uinho per tAncente ao termo de Ba turi té . 

BICO DA ARARA . Mon·tanha no mun . ele Acary elo Es t::~c{o 
elo R . G . do Nor te . Apresenta na pa rte superi or uma lL clra., 
q tte, vis ta de longe , semelha-de a um bi co ele a rara . P or baixo 
dessa pedra h ::t uma especie ele sa la, que pócle abdgar mui tos 
in di viduos , 
· BICO DA ARARA . Log . elo Es tado elo Ceará, no mun. el e 
Milagres , á ma rgem esq . do riacho elos Po rcos. 

BICO DO P AP AGAI O. Mol'ro bas tante elevado do Es tado 
elo .Rio de Janeiro, na Ilha Gra nde e mun . ele Angra elos 
R e1s . 

BI CO-PEBA . Log . elo Es tado ele P ernambuco, na estrada 
elo Pau cl'Alho . 

BICO~Pl<JBA. R iacho elo Es tado de P er nambuco, ai!'. do r io 
Cap1bar1be . 

BICO TORTO. Se~'L'a no Estado do P araná ; cérca o mun. 
ele Guar akessava . 

BICUDA GRAN DE . Pov . elo Estaclo elo Rio de Ja ne il'o, na 
fre . ele N. Senhol'a das Ne ves e mtln . ele Macahé . Ha na 
mesma f reg . uma outra pov . denominada Bicuda Peq Ltena . 

BICU DAS. P ov. na costa elo Estado do R. G. elo No rte. 
a. E . ela barra do rio Ag ua- ma ré , na parte da costa comp1·e
h e11dida entre a pov . ele Caiça1·a e a pon·ta do Tttbarão. 

BICUDINHAS. Log . elo Estado do R . G . do Nor te; na 
parte ela cos ta comprehenclicla entre a pov . de Caiçara e ·a 
po:1ta elo Tubarão. 
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BICUDO . Sert·a elo Estado ele Minas Ger aes, na freg. elo 
Japão e mun. ela Oli ve iL"a . 

BICUDO . Rio elo Estado ele Minas GePaes . E' um elos nia.io
res, sinão o ma ior, elos t ribs . elo rio elas Velhas pela margem 
esq .. Nasce a O. da cidade do Curvello, na serra elo E. Sa n to 
(Pi;;pwó, segnaclo outros), e lança-se n::tquelle rio acirn::t ela 
confluencia elo Cununa ~a hy . Recebe os rios elos P ei xes, Capi
vat·a , Santo An·~o nio, Caeté, Carmo, J!:xtrema, Cangica, An·ta, 
Cascavel, Poções e Ribeirão . 

BICUDO. Corrego elo Estado de Goyaz, ba nha: o mun . de 
San ta Luzia e clesagua na margem escj . elo rto Vermelho 
(ln L loc .) . 

BICU DO. Ribeiro elo Estado ele lVIatto Grosso; clesagu:.t na 
margem esq. cl.o Coxim, junto da cachoeira elo Bicudo . 

BICUDO . Cachoeira no ri o Coxim. no Es·taelo ele MaLt.o 
Grosso . E' trans ita n l e 11ca entre a c'achoeira ele Anhumas é 
a de Vamicanga . 

B I CU DOS. Nome pelo qu al é tambem conhecida a freg . de 
N. S. d,t Conceição elo Casca; no Estado ele Minas Gentes. 

BICUDOS. R ibeü·ão elo Estado ele Minas Get·aes, afl'. do 
rio Cervo, nas divisas ela freg . ele S . José do Cougonha!. 

BICUIBA . Corre.:;o elo Estado de Min as Geraes, na freg. 
de Santo An·tonio elo Mn.tipoó . 

BIDOUBUTÉ. Ilha n a foz elo rio chs Mor tes, tL"ib. do 
At'agLlaya, q LLe o é do Tocantis . Vem mencionada na Planta 
do rio AL"agnaya, . levan tada em 1879 pelo major engenheiro 
Joaquim R . M. J ardim . 

BIFURCAÇÃO . Estação da E. ele F . Central elo Brazil, 
entre as est.t , ões de Belém e. Macacos, no ramal deste ultimo 
nome, a 651' , 073 clis~ante daCapital Federal A axtensão ela linha 
entr~ Belém e Bifut·caçiio (31<,398) e Bifurcação a Macacos (41< , 929) 
fot tnaugnrada a i ele agosto de i 86 l e entre Bifurcação e 
Rodeio t20k ,32i) a 12 de julho de 186'3 . Dahi começa a asce n
são ela Sert·a elo Mar , terminando a subida na sabida elo 
tunnel gr ande elo lado do rio Pirahy . 

BIFURCAÇÃO . Estação da E. de F. J) . Thereza Chris 
tina, no Estado de Santa Catharina, no kil. 26,816. Neste 
pon·to en~ronca - se o t recho que vae com um pet'CLU'SO ele 51< ,240 
·ter :í. cidade da LagL1na . 

B IGODE . Cachoeira no d o Trombetas , en·tr e as denomina· 
das Caspacuro e Caingro ; no Estado do Pará. 

BIGORNA. Log. do Estado de Mat to Grosso, no cl ist . da 
Chat)ada . 

BIGORRILHA . Log . elo Estado do P ara ná, na cidade ele 
Curytiba. 

B I GUÁ . Ilha elo Estado ele Matto Grosso . no rio Guapor é, 
adia nte da foz do S . Miguel. · 

B I GUÁ. Rio do Estado de S . Paulo; aff. elo S. Lourenço, 
que o é elo Juqui<L 

BIGUÁ . Rio do Estado elo Paraná : nasce no espi gão elo 
Rio Vermelho e desagua na margem esq . do 'l'ibagy. Ha neste 
rio uma COL'reeleira com o nome de B'iguá. 

BIGUÁS . ' Ilh [l, na bahia de Paranaguá do Estado elo Pa
r a ná.. 'l'ira o nome elos passa ras que a frequentam. E' el la 
mais ou menos elo tamanho ela ilb :1 Fi~cal (lUo de Janeiro), 

. p~dregosa, vendo-se sobre as pedras pequena vegetação. Os 
Tnguás, que a frequentam, alimentam-se ele peixe e vivem em 
bandos. 

BIGUÁS Ilha elo Estado do R. G. do Sul, no rio Uruo-uay , 
Fica acima da cachoe it·a do 'l' igre , " 

.B IGU ÁS . Cachoeira no rio U t·nguay , pouco abaixo da 
conf. do r io da Varzea ou Untguay- puita n ; no Estado do 
R. . G. do Sul. 

B I GU ASSÚ . Villa e m11n . do Estado de Santa Ca·thar ina, 
na foz elo rio elo seu nome . Orago S. João Evangeli sta e dio
cese ele S . Sebastião do Rio de Janeiro. Foi creaela parochia 
pela Lei Pro v . n . 971 de 16 de clezem bro de 1882. Tem duas 
eschs . publs . de inst. pr im. E' separada do num . de 
S. José pelo rio QLtebra Ca baços, e banhada a L. pelo mar . O 
mo t·ro do Oliveira limita-a pelo N . ; o Alto Biguaasú, Tres 
Riachos e Serra de Sorocaba a O. Simples freg. até i 886, foi nesse 

anno pela Lei Prov . n. i .092 ele 5 de agos to elevncla a villa o 
tomou- se séde da com. de S. Miguel. Com a ext incção elo 
mun. des te uHl!no_ nome, ]:>assara m as fregs . ele S. Joãe 
E~· a n gel;sta, Armaçao e S. ll11guel a constituir o novo mun . la 
B1guassu. 

BlGU~SSÚ. Rio elo Estado ele Santa Catharina, ol'iginari0 
dos : ws Captvar as e Antas, segue por espaço ele 60 kils. a cli
; ecçao de ~- e vae la nçar-se na hahia de S. àligue!. Presta- se 
a navegaçao de pequenas embarcações. Este rio é co rtado por 
11ma bella e bem cunstru icla ponte cober ta de zinco. Um cava 
lh ei r o residente nesse Es·ta clo descreve-nos assim este ri o : 
" Biguctss~í . Ri o que nasce ao NE . do valle do Pai Garcia 
clil'ige- se par a o N . r odeando as rra Pillleira e volve para E: 
a té o maL", "desaguando na bahia de Santa CathaL"ina, ao S . cht 
v ill :~. ele S. Miguel o ao N . ela foz elo rio Ima l'nhy ou Maruhy. 
Tem 11 me tros de largo e dons ele profund1dacle . E' navegavel por 
grandes canoas até onde chega a maré, cerca de 22 kils . ac ima 
ela sua for. . E' a travessa.do por nma ponte, sobt·e a qual passa 
a es trada r eal. Nelle faz barnt o riacho Rachadel ». Receb•3 o 
Congo nbas, Louro, lnglezes, S . Nicoláo, Br.wo do Norte 
Farias, Rachadel e di veL"sos outro~. · ' 
B~JOGO. F u ro no dist . de Gu ajará- miry, no Es tado elo 

Par<.~.. 

BIJUHY. Cachoeira formada pelo rio Tietê : no Es tado de 
. Paulo. · 

BILÚ. 'Ribe irão elo Estado ele Santa Catharma, no mun . de 
Nova Tre11'to. 

BIMBARRA. Ilh a do Estado da Babia, na bahia de Todos 
os Santos , ao N. da ilha elas Vaccas . Terri cerca de nove kils. 
de extensão . E' a famada por ~Ltas laranj as . 

BIMBUELA. Corrego elo Estado ele i\ia tto Grosso . F orma 
c0m o Brandão o rio MagLlavaré, aff . do Galera que o é do 
Guapor é . Recebe o Sujo (Dr. S . da Fonseca). 'l'ambem escre
vem Pimbueltt . 

BINAQUEN. Igar apé do Estaclodo Amazonas; desDgua na 
~~argem esc1. do r_io Uraricoera, proximo á foz dos igarapés 
I auaque n e Aracatmau . 

B I NGEN. Log . do Estado elo Rio ele J aneiro, n a com. e 
termo da cidade ele Petropolis ; com uma esc h . publ. ele inst. 
pnm., creacla p~la Let Pt·ov . n . i . 832 da 3 de janeiro de ·1873. 

B I QUINH A. Log. do d ist . ele Arassuahy do Estado de
Minas Geraes. 

B IQUINHA . R iacho do Estado das Alan-õas banha a pov. 
do Pilat· e desagua no rio Urubú. " ' 

BIQUINHA. Lagôa do Estado de Minas Ge r aes no mun. 
do Rio Pardo . ' 

BIQUINHA DE S . TH OMÉ . Da encosta do monte ex is
t ent e e ntr~ a praia do Boqueirão, no mun. ele i\bragogy, Estado 
das Alagoas, nasce uma fonte ele agua pura e crys~alina, con
siderada a melhor do littoral e conhecida pelo nom~ ele Biqui
nha de S . Thomé . Corre pelo declive, or a á fl or do sólo, ora 
por baixo dos lagedos elo lado do norte, e entra. na bica que ela 
altitt~de aproximad~ ele tres metros. despeja as aguas em uma 
especJe ele ·ta nque, formado na plan 1c1e, occupanclo uma ar e a de 
cerca de 25 metros quaclr:1dos eom 50 a 60 centímetros de fundo 
no verão, e clietante elo cômoro ela praia adjaceute cerca de 20 
metros. As aguas, porém, que mauam constantemente do ta nque, 

_nunca chega1n ao mar, nem mesn1o nas n1ais rigol'osas chuvas 
ou invernadas, notando-se a singularidade ele que, nas occasiões 
ela ba ixa-mar , ai11da chegam até o me io ela pra ia, mas, á me
dida q~e as salgadas do mar vão subindo com a enchente da 
maré, as ela fonte vão r ecuando, parecendo que uma occulta 
força repLtlsiva lhes impede o encontro , De semelha nte pheno
meno ainda não houve por alli explicação plausiYel. Sempre in
clinadn ao maravilhoso, o vulgo acceita como verdadeiras as di
versas lendas, a lgumas bem extravagantes , a respeito dessa fonte, 
e das pegadas humanas que se encontram gr avadas na r ocha do 
monte em que ella nasce. Dahi a denominação de S. Thomé ela ela 
á mesma fonte, pois acreditam ser essaR pegadas ves·tigios incon
testaveis e perpetuas da passagem do apostolo por aguelle sitio. 
E não é só a hi, mas em CJuasi todo o Brazil, dóm10a entre o 
povo a cr ença de que em sua excursão para as Indias, depois 
ela mor te do Salvador , viajou aquelle apostolo por esta parte ela 
America, deixando impressos ncts rochas e lageclos os sin-naes 
de seu tr ansito por di ver sos Jogares , 

0 
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BIQUINHAS. Log . no dist . de Camargos, no Es tado de 
il'linas Geraes. 

BIRAÇAPARÁ. Indios do Estado de Matto Grosso, a O. 
do rio T apajós (B . ele Melgaço). 

BIRAPACAPARA. Indi os que habitam a bacia do rio Ju
ruena ; no H:staelo ele Matto Grosso (J. Augusto Caldas. 1\lfem. 
hist. wb,·e os indígenas de 1\11 atto Grosso. 1887). 

BIRAQUERA. Pov. elo Estado de Santa Uatharina, na freg. 
do Mirim e num, ela Laguna (Inf. loc .) . 

BIRAQUERA. Rio do Estado de Santa Catbarina; na.sce 
nos con·trafortes da serra do Taboleiro . E' de peiJuena impor
tancia não obstante ser navegavel e ntil para as communicações 
com o interior. Sua foz é por tal modo obstruida, que não é 
acce3sivel á pequena ca.botagem. 

BIRAQUERA. Pec1uena lagôa do Estado de Santa Catba
rina,nomun. daLaguna (Inf. loc.). 

BIRASSOIAVA. Nome que os indigenas davam á mon
tanha denominada Araçoiaôa, no Estado de S. Paulo. 

BIRIBATUBA. Rio elo Estado elo Pará, banha o mun . de 
Cametá e desagua na margem esq. do rio Tocantins. E' nave
gavel por embarcações ele pequeno porte . 

BIRIRICAS. Pov. elo Estado do E. San·to, no mun . de Nova 
Almeida; com uma esch . pn bl. de inst. prim., creacla pelaRes . 
Presidencial de 13 ele se tembro de 1881. 

BISAMUM. Serra do Estado da Bahia, no mun. do Tu
cano. 

BISCAIA. Serra do Estado elo Rio ele Janeiro, na ft·eg . de 
Jacuecaoga. 

BISCOUTO. Pequeno rio do Es Lado de Santa Catharina; 
lança-se na margem dir . elo Tuba rão aba,ixo da foz do Pal
meiras. 

BISPO. Serra elo Estado de Minas Geraes, no mun. de 
Ayu1·uoca, nas divisas da freg. de N. S. do Rosario da Lagôa. 

BISSIQUARA . Rio do Estado do Maranhão, banha o mun. 
de Vianna e desagua no lago deste nome, proximo elo engenho 
S. Francisco. 

BITINGUY. Log. elo E staclo das Alagôas, no termo ele Ma
ragogy, com uma capell a da invocação de N. S. da Conceição . 
Tambem escrevem Betingtti. 

BITINGUY. Riacho do Estado das Alugôas. Banha o mun. 
de Maragogy e desagua no oceano. 

BITIUA . Log. no mun. de Cul'tlrupú do Estado do Maranhão, 
banhado pelo pequeno rio do seu nome. 

BITTENCOURT. Serra elo Estado do R. G. do Sul, ramifi 
cação ela Serra Geral, entre os rios Jaguary e Jacuhys inho. 

BITTENCOURT. Ilha do Estado das Alagoas, no mun . do 
Penedo, quasi em frente á foz do rio S. Francisco . 

BITTENCOURT. Igarapé do Estado do Amazonas ; banha 
o bairro do Nazareth clt\ cidade de Manáos ; desagua 110 Mocó e 
este 'no Cachoeirinha. 

BITTENCOURT, Ribeirão elo Estado de Minas Geraes, na 
estrada do Seno. 

BITUBA. Insignificante rio elo Estado do Pará, banha o 
mun . de Cametà e clesagua na margem dire ita do rio Tocan
tins. 

BITUMIRIM. Rio do Estado elo Pnaná, aff. do Tibagy . 
Recebe o Sant'Anna. 

BITURY. Rio elo Es-tado de Pernambuco, na com. do Brejo. 
Nasce no logar T aióba. Banha .o pov. do Bello Jardim e des
agua 110 Ipojuca. 

BITUVA. Rio do Estado do Paraná, aii. cla margem esq. do 
rio Tibagy. Alguns esc l'evem Umbituva . 

BITUVA . Rio do Estado do Paraná, ~ff. do rio Preto, que o 
é do Negro . «As terras que o bordam e que se estendem á serra. 
Ge1·al, diz o eng. Diogo Rodrigues Vasconcellos, são magníficas . 
para criar, carecendo de propr iedade para a cultuQ·a, em sua 
ma10r totalidade, em conseqnencia do sub-solo ser formado de 
grez, variando a camada argilosa de 0,40 a 2 nie:tros de a ltura. O 
matto que povô'l. o terr eno é ora baixo e rachi lico, ora espesso, 
frondoso, de uma vegetação luxur iosa, ex istindo de permeio gra.n• 

eles Í<txinaes, nos quaes abunda o capim chamado' papuam ; não 
é menos abundante em madeiras de construcção, predominando 
a da especie canella, denominacla - embuia». E' abundante de 
pinhciraP.s . Recebe o Bituva-mirim, o Lageadinho e o Engano . 

BITUVA DO GUARAU NI NHA . Log. na freg. de S. João 
do 'rriumpho do Estado do Paraná. 

BITUVA-MIRIM. Ribeirão aff. da margem di r. do Bituva, 
trib, elo rio Preto, que o é do Negro e este elo Iguassú. 

BITUVI NH.A . Rio elo Estado elo Paraná; aff. ela margem esq . 
do l'io Preto, trib. elo Negro. 

BIZARRA . Pov . do Estado de Pernambuco, na com. do Bom 
Jardim; com uma esch . pübl. de inst. prim . ' 

BIZERRA MORTA. Um dos quarteirões elo termo da Amar
ração, no Estado elo Piauhy. 

BLASIANA. CoJonia fundad a na cidade de Santa Luzia do 
Es·tado de Goyaz pel o j uiz municipa l, bacharel Braz Bernardino 
Loureiro Tavares, no dia 21 ele abril ele 1881. E' composta de 
pouco mais ele 40 orphãos desvalidos . A 27 de fevereiro de 1884 
foi inaugurada alii uma aula de musica denominada João Gon
zaga. 

BLUMENAU . Villa e mnn. do Estado de Santa Catha
rina, á margem di r. do rio Itajahy-assú, a 50 kils. mais ou 
menos da cidade ele Itajaby, dividida em duas parles pelo ri
beirão elo Garcia. E' regacla pelos ribeirões Garcia e ela Velha. 
Além destes rios, cortam o mun. os chamados elo Testo, Mulde, 
Encano, Belchior, Wal'llow, Gaspar grande e pequeno, Benedicto, 
Cedro, Luiz Al-ves e diversos ribeirões, em cujas margens se 
estabeleceram linhas ele immigrantes . Entre os edificios pttblicos 
ela villa notam-se o da Camara Municipal, onde tambem fun
cciona a Collec·to"ria de rendas geraes,edi!lcio ele proporções e ea
tylo elegantes, a egreja ca tholica, edificio como não se encontra 
egual na maioria das cidades e villas ele origem nacional ou 
portugueza, dominando magestosamento do alto de verdejante 
col lina a villa, a q_uc~l pCúreae affagar e proteger com os b·raços 
da cr~tz, que a enc~ma . Além deste existem mais 17 templos 
e capellas, esparsos pelo mun. e destinados aos dous cultos 
catholico e protestante . Figuram ainda, entre os ecl illcios pu
blicas, diversas eschs . , um hospital, uma casa de alienados, 
um quartel e uma cadeia. A edificação particular conta cerca 
de 3.000 casas . Sua egreja matriz tem a invocação de S. Paulo 
e depende da diocese do Rio ele Janeiro. Foi, em principio, 
uma colonia fundada pelo Dr. Herman Blumeoau em 1852, 
passando em 1860 para o Estado . A Lei Prov. n. 694 de 31. 
ele julho de 1873 elevou- a a parochia e a ele n. 860 ele 4 de 
fevereiro elo 1880 á categoria de villa, sendo installada em 
10 ele janeiro ele 1883. Foi incorporada á com. ele ltajahy pela 
Lei P1·ov. n . 924 ele 30 de março de 1881 ; creacla com . pela 
de n. 1.109 de 30 de agosto ele 1886 e cl assifi~ada de 1~ en
trancia pelo Dec1·eto n . 122 ele 9 de janeiro de 1890. Agencia 
do correio . Do Relat. elo Ens-. João Carlos GreenhaJg (1886) 
exLrabimos o seguinte a respeito dessa vil1 a: «Comparada a 
séde da ex-colonia, hoje villa de Blumenau, ás povs . ele egual 
categoria, ele or igem portugueza, leva-lhes aquella vi lla im
mensa vantagem por suas eclifteações e estradas; aquellas 
construídas com gos·to e luxo, inclicaBclo bem- estar geral na 
pop . , estão bem conservadas, offerecenclo ao viajante a in
apreciavel vantagem de poder percorrer qnasi todo o mun . , 
commoclamente em cal'l'O. Apreciado, porém, por lado mais 
positivo, o ao desenvolvimento i ndustrial , da producção, ex
portação e impor tação, emfim pelo das rendas pu blicas prodll.
zidas por este centr o adiantado, é que se manifesta a altura a. 
que se tem elevado este mu n . INDUSTlUAS PROFISSÕES E OFF~
CIOS. Este r amo de ac tiviclacle humana, .J. inclustria, é repre
sentada por 50 fabracas de procluctos diversos., sobresahinclo 
entre ellas uma ele fiação e tec idos, uoma ele pon,tos ele meia, 
tres de vinho , quatro cl~ vinagre, uma de l icores, 10 de cha
r utos e uma ele manteiga, banha e conservas de carne, per~ 
feitamente montadas, fabricando tambem gelo . As profissões 
e officios são exercidos _por mais de 400 in div id no·s, occupan
do-se o excedente da pop. na lavoura e outros miste t•es . Con 
tam- se 90 ~negocian<tes, 213 professores publicoa e particula res, 
um mecl<i.co, dous pharmaceuti cos, um l ith ogr apho e photogra
pbo, dois typogra_p hos, um pin tor , um esculptor ,_ qua·tro L'elo
J oeiros e grande quam,tidade de oliJerar ios de officlOs clive rsos. 
LOTES .. Existem occUJilaclos 3 .482 lotes e med1dos sem ocmwa
dores , 410, .total 3 .892.. P ode- se aTbii:L:ar o preço medi0 da 
braça quadrada em <tr es 11E\is . P RonucçA.o_ Os ge neros ,princi· 
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palmente cultiv~~-0s e artigos manufacturaelos são : milho, fa
rinha, a rroz, fe1po, ba·tatas, assuca,r, arar~.~;ta, fumo, aguar
dente, vinhos , li cores, vinagre, cerveja , tecidos, manteiga 
ba.nha e conservas ele carne, ExPORTAçÃo E DIPORTAçÃo. Se
gundo os dados fo rnec idos pela Camar a Municipal fo i a expor
ta~oo no exercic io ele :f884-188fD de cerca de 350:000$000 . Esta 
foi a expor·tação officia l, sendo provavel que a etfectivamente 
feita exceda deste valor em cerca de 20 ° [ 0 pelo c1ue pode- se 
es timar a el'!:porlação real em 420:000$000 . ::>obre a importação) 
no mesmo período, apenas pude colher o valor total que e 
calculado apl'oxim adament e em 450:000$000. §ERICICULTURA . 

. Exis te de fac to es·ta 1ndustna em Blum enan, tao pouco achan
tada porém, que parece antes ser ·tida como passa/tempo do 
que ~omo t•amo de commercio . Falta-lbe a nimação, falta-lhe 
facili dade ele venda elo producto. Ao la do da vinicultura é es ta 
a industria que mais convém animat· , qner pelo lado lucra
tivo , am relação ao valor do producto, quer pelo d iminuto 
emprego de trabalho e capital que exige. E ' a pop. italiana a 
que mais prope nsão tem pa t·a esta industria ». A pop. é de 
16.507 h abs . , dos quaes 8 .347 elo sexo masculino e 8 .160 do 
feminino; 5 .745 ca tholi cos e 10.762 acrutholicos ; 8 .06:1 que 
sabem ler e 8.443 analphabetos; 8.611 braz ileiros, 5.505 alie
mães, 1. 360 austriacos, 978 ita lianos e 53 ele diversas outras 
nacionalidades . O num. e const ituído pelas parochias. de São 
Paulo e de S . Pedro Apos·tolo elo Gaspar. '!'em, entre enge
nhos é moinhos, <H4; dos qua:es 206 ele assucar , i07 ele fa 
rinha ele mandioca, 37 de serrar, i 7 de. arroz e 47 de moe t' 
milbo . 

BOA AGUA. P ov. do Estado do R . G. do Norte, na com. 
do Natal, nas abas da serra dos Carirys , na margem est[ . do 
rio Cear á-mirim • 

BOA AGUA . Log . do Estado do R . G. elo Norte, no mun . 
ele Macahyba, á margem elo rio Potengy . 

BOA AGUA. Riacho elo Es tado do Maranh ão, no mun. elo 
Brejo. 

BOA AGUA. Lagi'Ja elo Estado elo R. G. do Norte, no mun. 
de Papary . 

BOA DADIVA. Log. elo Estado elo Ceará, no mun. ele Ca
rathéus . 

BOA ESPERANÇA. Cidade e mun. do Estado de Minas 
Geraes, na com . do seu nome. Orago N. S das Dores e dio
cese de MtH'ianna . O tenitol'lo é assás fertil, banhado pelo 
cancbloso rio Grande, qne passa a deus kils. ela cidade. A 
lavotu·a é florescente e a expo!·tação de ag t1ardente, assu car e 
fumo vae em proaperidacle , A exportação , porém, que mais 
avulta é a do gado bovino e suíno . Os cereaes são cultil·ados 
:para o consumo local. Foi areada f reg. pelo Alvará de i9 ele 
JUn ho ele 1813. Desmembrada do m ua. de Tres Pontas e ele
vada a villa pele art. I da Lei Pro v. n. 1.303 de 3 de no
vembro de 186ti , tendo sido install ada a 27 de janeiro de 1868 . 
A Lei Pro v. n. 1. 611 de 15 de outubro de 1869 elevou-a á ca
t egoria de cidade j e o a r t. lli da de n. 1. 566 de 22 ele junho 

.de i868 incorporou-a á com. do Rio Sapucahy . O mun., a lém 
da parochia da cidade , comprehende mais a do Espírito Santo 
dos Coqueiros, a de Congonhas e a de S. Francisco de Agua P é ; 
e os dists . de Porto dos Mendes e Christaes , que foram-lhe 
a nnexadas pelo ar·t. UI da Lei Prov. n . 2.085 ele 24 de de
zembro de 1874. Foi classificada com . de pl'imeira entrancia 
por Acto rle 22 de fevereiro ele 1892 . Sobre seus limites con
sulte-se oa.rt . IU da Lei Prov. n. i.655 ele 14 de setem bro 

. de 1870 , Lei n . 1.853 de 12 de outubro ele 1871, art. Il ela ele 
n. 1.999 de 14 de novembro ele 1873, Lei n. 2 .353 ele 12 de 
julho de 1876; n. 3 .387 ele :1:0 ele julho de 1886; n. 3 .442 de 
28 de setembro de 1887 (§§ XI e XIII). A parochia da cidade 
1em ·tres eschs . pu bls. de inst. primar ia. Agencia do correio . 

130A ESPERANÇA. Villa e mun. do Estado de Pernam
buco. na com. da Escada . Orago S. José e diocese de 
O linda. F oi areada .fireg . pel a Lei Pro v. n. i. 831 de 28 de 
junho de 1884 . Confino. com a ft·eg . do Bonito . Seu teeritorio é 
regado pelos rios Serinhae'm, Amaragy, e riachos Ueuçú-mirim 
e Mundo Novo . T em duas eschs. publs. de inst. prim. Foi 
elevada á categoria ele vill a pela Lei Prov. n. 2.137 de 9 de 
novembro ele 1889 e teve a denominação de Amaragy pelo 
Dec. de 24 de setembro de 1890. 

BOA ESPERANÇA. Parochia, do Estado do.R_io de J a:? eiro, 
no mun. do Rio Bonito . Orago N. S. ela ConceiÇao e cl<lOCese 
de S. Sebastião. Foi em principio um cu1·a,to areado pela Lei 

Prov. n. 486 ele 30 de maio de 1849 no 2o clist. da vi !la do 
Rio Bonito, no Jogar denomillado Boa Espe1·ança . F oi elevada 
á categoria de parochia pela Lei Prov. n . 955 de 17 de se
t embro ele 1857, que fixou s11a sécle no Jogar denominado Za
cha rlas , em terras do:tclas por Antonio ela Costa Cardoso 
Occupa uma superfície cle2±4,94 kils. qs . Tem uma pop. superio~ 
a 6.000 h abs. e duas escbs . publ s. de m st . pr1m Agencia 
docol'l'eio . Cultura de café, fe ij ão, milho e cJ.una . · seus li
mites fol'am estabelecido> pel a Portaria de -l3 de dezembro ele 
1849 . Foi transfer ida pa ra o mun. de Araruama pelo Dec. de 
8 ele maio de 1891. Foi rebaixada ele villa pelo Dec. de 28 
maio de 1892, queincol'poro u-a ao mu'n. do R io Bonito . 

BOA ESPERANÇA. Parochia elo Estado ele S. Paulo, n o 
mun. Ele Araraq<mra. Foi areada pela Lei Prov. n. 9 de 16 de 
março de 1830 , Tem clua> eschs. publs . ele i ust , prim. 

BOA ESPERANÇA. Parochia do Estado de Minas Geraes 
no mun. do 1Uto Rio Doce. Orago N S . da P iedade e dioces~ 
de Marianna . Emquan·to cu rato e com a denominação de N. S . da 
Piedade d ~ Espera pertenceu á freg. de S. José elo Chopot ó da 
qual fo i desmembrado e elevado á categor ia de parochia pelo 
art. I § XV da Lei Pro v. ';! · 47-t de 1 de j unho de 1850, sendo 
m corporacla ao l!ll.l n. elo P H·anga. Em 1866, por forç a da Lei 
Pro v. n. 1 .380 de 14 de novemb ro ·tomou a denominação de 
N. S, ela Pieclade ela B~a E spe rança. Desmembrada do mun . 

, do Piranga e incm·poracla ao de Quelnz pela Lei Prov. n . 1.612 de 
16 de Ott tubro de 1869, foi incoepol'acla ao mun. do Pirano-a 
pela ele n. 2 .028, de 1 ele dezembro de 1873 e ao do Alto 
Rio Doce pelo Dec . n, 26 ele 7 de mn.rço de 1890. T em duas eschs. 
publs. de in st . prim ,, uma elas quaes fo i areada p ela Lei P l·ov . 
n. 2 .164 de 20 ele novembro de 1875 . Age ncia elo Correio. 
Sobre suas divisas vide : Leis P rovs. n. -1.386 de 14 de novembro 
de '1866 : n . 3078 ele 6 de novembro ele 188.2; n . 3.272 de 30 ele 
outubro de ·1884; n. 3.590 de 23 ele agosto de 1888. Di sta sete 
l eguas ch cidade elo P irauga . 

BOA ESPERANÇA . Log. do Estado do Amazonas, onde 
fazem escala os vapo res ela linha ele ll1anáos e B.y uúa nahan. 

BOA ESPERANÇA. Log .. do Estado do Pará, uo mun. de 
S. Miguel ele Gttama . 

BOA ESPERANÇA. Log. elo E stado do Maranhão, no mnn 
do Al~o-l\1earim . 

BOA ESPERANÇA . Pov. do Bls·tado do Cear á . no tel'mo de 
Milagres, cer ca de 78 kils. d is-tante ela c idade; coin uma esch. 
P'tbl. ele inst. pdm,, areada p<'la Lei Pro v, n. 1.3'15 de 2•f 
de set embro de 1870 e uma capella de N . S. da Conceição . 
Foi ontr'or a muito floresce nte, decahindo depois da invasão 
dos Viria tos ( grupo de criminosos) que quas i a destruíram. 

BOA ESPERANÇA . Sitio cer ca ele 24 kils. n. E . da Sole
clacle, no E~ ta do da Bahia. Ahi existem num enorme la<>edo 
todo cercado ele r egetação silvestre, inscripções cnri3sas: 
«Essas inscl'lpções abertas em uma face da pedra, cuja incli
n ação é de cerca ele 38o, n ão apresentam signaes ele ter em sido 
feitas com ferro cortante, mas sim com o silex d urissi mo que 
se encoatra em alguns l aga res. Na imposíbilielade de carreo-ar 
este curioso attestado da ci vilisação ele é pecas t ão r emotas 
annexo um desenho elas inscripçõP.s mais nitida mente conser~ 
vadas , fe i to com toda a exatidão na escala de 1 :25 pelo Sr. en
genhei ro P . Herman. ch efe de uma das turmas de explora
ção » (I> r. Oliveira Bulhões. Est,·a,da, de ll'en·o da, Bahia a, o 

· S. F•·ancisco . 1874 ) . 
BOA ESPERANÇA. L~g . elo Estado ào Rio de Janeiro; na 

freg . de S. Sebastião de Aramama; com duas eschs. publs. 
de inst. prim., areadas pelas Leis Provs. n. 1.478 de.18:JO e n. 
1. 759 de 1872. 

BOA ESPERANÇA. Log. elo Estado do Rio ele J aneiro, n·a 
f reg . de Cebolas e mun. do P arahyba do Sul. 

BOA ESPERANÇA. Log . do Estado do Rio de Janeiro, n a 
freg·. ele Santo Aruonio do Jac utinga e mun. de I guassú, nas 
vertentes do rio Pirapetinga. 

BOA ESPERANÇA. Log. do Districto Fecleral, na freg. 
de Irajá. 

BOA ESPERANÇA. Bairro do mun. da Nati vidade doEs 
tado de S. Paulo ; com uma esch. publ. 

BOA ESPERANÇA. Log. do Estadcr de Goyaz, a 24 kils. 
da cid a de ele Piracanjuba . 
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BOA ESPERANÇA. i\Iorro Jo EsLado do Rio de J aneiro, na 
f reg . da gncruzil h a da ( I nf. lo c. ) . 

BOA ESPERANÇA. Serra do Estado de S. P a ulo, no mun. 
de Arat·aquara . 

BOA ESPERANÇA. Mún·o do Estado de S. Paulo, no nnm. 
J e Guare hy. 

BOA ESPERANÇA. Igarapé do Estado elo Pará, banha o 
mun . de Ponta ele Pedras e cl esagua no rio Marajó-assú. 
( Inf. loc . ). 

BOA ESPERANÇA: Riacho elo Estado elo Maranhão, no 
ro un. elo Brejo. · 

BOA ESPERANÇA. Ribeirão do Est:tdo ele S. Paulo; nasce 
nas serras do Dourado e após um cu rso ele 30 kils. mais ott me
nos. clcsagua na margem esq. do rio J acar eguassú, ali'. do Tie 
té . (Jm iuformante ele Arara quara cita esse rio como a ff. do 
ribeil'ão elas Cruzes, tl'ib. elo Jacaréguassú. 

BOA :J;SPERANÇA. R ibeir:lo do Estado ele Santa Cathari
na, ali'. da margem esq . elo rio Tijucas. 

BOA ESPERANÇA. Carrego elo Estado ele Minas Geraes, 
ba nha o mun. do Pomba e reune-se com o ribeit·ão S. Do
mi ngos . 

BOA ESPERANÇA. Porto na margem esq. elo rio Cahy, no 
Estado ele S. P edro do R. G. elo :Sul.O Dec. n. 6 .259 de 19 elo 
julh de iS76 concedeu, dut•ante 30 annos, a .gnrantia de jnros 
de 7 % á construcção ele uma E. ele F. ela. vil la. de S. João elo 
Mon\e :'o!egro ao porto ela Boa Esperança. 

BOA ESPERANÇA. (Porto ela). Assim denominavam os 
primeit·os navegantes elo~ rios Al'inos e T apajós ao pont o de 
par tida. rl e suas em barcaçoes, na mat·g-em cli t'. do no Preto, cer
ca de H2 kils. acima de sua foz e 27 dis't:ante da villa elo Dia
mantino (Dr. S. da Fonseca, Dica. cit.) Vide Po>·to Franco de 
fJy•znha~tse.n. 

BOA ESPERANÇA. Cachoeira no ri o Parnahyba, que se
Ra ra o E stado d0 Maranhão do do Piauby; ac ima da contl . do 
Uu t·guew .. 

BOA ESPE3-ANÇA. Cach oeit-a que com a. de Cantagallo 
l'orma o rio elas Piabas, t l' ib. do Otttm, q ne o é elo Ig-uassú: 
no Estado do Rio de Janeir·o. · 

BOA ESPERANÇA DO RIACHO UTINGA. Pov. ela tren-. 
e vi/la do Mono do Chapéo; no gstado ela Bahia . Orago S~
llho r Bom Jesus. 

BOA FAMA. Log. no ·termo ele Agtta Preta elo Estado de 
Pernambuco . 

BOA. FAMILIA (N. S. da). Parochia do Estado elo 
E . :Santo, no mun. ele Sai1ta Leopolclina. Diocese ele S. Se
bãstião. Foi creada pela Le i Pro v. n . 24 ele :17 ele setembro de 
1S8S, que deu- lhe por limites os do dist . p Jlicial do Limoeiro. 
T em uma esch. publ. mixta creacla pela Lei Pro v. n. 27 cla
quelle dia , mez e anno. 

BOA FAMILIA. ?arochia elo l<:stado de Minas Get·aes. no 
mun. de Muriahé . Orago S. Francisco de Paula e diocese de 
!\lfal'ianna. Foi cr·eacla clist. pela Lei Prov. n . 1.297 ele 30 ele 
outubro ele i866, elevada á categoria ele parochia pelo art. II 
ela de n. i .8S7 ele :1 5 ele jn.Jho de 1872, suppt'imicla pelo art. IH 
da ele n. 2.0:15 ele :l ele dezembro de :1878; restaurada pelo art. I 
da ele n. 2.639 ele 30 de novembro de 1880. Tem urna esch. publ. 
ele inst. prim. para o sexo masculino, creada pelo art. I ela Lei 
Prov . n. 2.065 de i7 de dezembro de iS74, a.lém de uma otttnt 
para o sexo fem inino. Ageucia elo correio, creada em junhu ele 
1S87 . Sobre suas di visas vide : il.t't . VI ela Lei Pro v. n. 2.085 de 
24 ele clezern bt'o ele :1.87'1; at:t. I da ele n. 2.097 ele 4 de janei l'o de 
i875; art. I da de n. 2.906 de 23 ele setembro ele iS~2 ; n. 3 .46i 
de 4 ele outubt'o de 18~7. 

BOA FÉ. Morro no mtm. de ·s. Ficlelis e Estado elo Rio ele 
Janeiro. 

BOA HORA . Log. do Estado do Amazonas, no clist. elas 
. \.belbas, no rio Madei r a . 

~OAMIRIM. Log. no Estado de S. Paulo, no dist. de Hape
certca, na. estrada que ele Itapecerica vae a San-to Amat'o; com 
uma cade ira ele primeit·as le\Lras para o sexo masculino, creada 
pela Le1 Prov. n. 11 de 24 ele fevereiro de 1S82. 

BOAMIRIM. R io do Estado de S . Paulo, bao ha o mun. de 
Itapecerica e desag· ua no Jttrubatuba.. 

BOA MORTE. Parochia do Estado do Rio de Janeiro·, no 
mnn. de Sant'Anna ele Macacü, ba.nhacla pelo rio Guapyassú. 
Drago S. José e diocese eleS. Sebastião. A primeiracapella que 
t eve foi levantada pelo povo em :1.73'1. « Pot· decadentes as pa
redes de pào a piq ue, diz Monsenhor Pizano (111ems. hists., 
T. I., p.:l9.2),se func!Otl no mesmo logar a que subs1ste ele pccll·a e 
cal, sem se conclilir, por Provisão ele 13 ele mat·ço ele i750. 
Concedendo :r, Provisão elo Orcl inario ele 3 ele outubt'o de 1758, 
que a hi se conservasse o uso ele Pia Baptisma.l em beneficio dos 
seus Appl icaclos, deu-lhe ' tam bem a [Jt'et'ogat1va ele capella cu
rada, por cujo motivo foram-lhe destinados livt'os pt'oprios 
para assentos ele baptismos . casamen tos e obi tos, e tnmbern se 
lhe cencecleu cemitel'io ". Foi creacla pa1·ochia pela Lei Prov. 
n. H de 7 ele agosto ele LS34 . Occupa uma superlicie de :145,25 
kiJs . qs . Tem nma umapop . de U .200habs . Tem duas eschs. 
publs . Lavo11r::L ele café, milho, fe iJão, mandioca e canna. 

BOA MORTE. Pov. do Estado de Minas Geraes. no rnun . 
cl.; Bom Fim; com duas eschs. publs . ele inst. pL·im., uma 
das quaes creacla pela Lei ProY. n.3 .217 ele :ll ele outubt'o de i8S4. 

BOA MORTE. Bai~·t·o no Estado de Matto Grosso . no mun. 
da capital. · 

BOA MORTE. P equena serra do Estado ele Minas Geraes, 
r ami ficação occiclental ela sena do Itacolomy, pertence nte <to 
systema ela serra elo' g spinhaço '( Gerbet·). 

BOA MORT E. Mol!ro do Estado ele i.\o!atto Grosso : no mun . 
da capital. · 

BOA MORTE . Col't'ego elo E tado de i\Iinas Get·aes, ba nha o 
mun. do Curvello e clrsagua na margem Jir . do rio elas Almas, 
afl'. do rio elas I echas, que o é do Par<~opeba ( l~1f. loc .). 

BOANARL Nação iuclig. do Estado elo Amazonas, no rio 
Uaupez (AraUJO Amazonas). 

BOA.P ABA. Rio do Estado do E . S:mto: ·tP.m sua nas
cente na cach oe ira ele Maricaní. e vae desaguar junco ao po l'to 
elo Engenho, no l'io Santa Mal'ia. No Dica. Geoqr· . ele Cesar 
Marques le-se Boipeba, que é menc ionado como afL do rio Ma
ricá (p. IS ) e do rio Mat'ica ri ( p . 1.8'1 ). 

BOA PAZ. Log . elo Estado do Rio de Janeil'o, na freg. ele 
S. José do Bar1·eto do mttn. ele Nyterõi . 

BOA PERNA. Riacl1o do Estado do Rio de Janeiro, no 
111 un. de !\ y terõ i. 

BOA RAZÃO. Pon·ta na Ilha Pequena e Estado elo Ma
ranhão . 

BOARY. Tlha do Estado do Amav.onas, no rio Solimões, 
proxima da foz do rio Teffé . Contém diversos lagos. 

BOA SAU DE . Pov . elo J~sta do elo Rio G. elo Norte, no 
mun . ele Mipibú; com uma esc h. puhl. ele inst. pt'im . , creacla 
pela Lei Prov. n. 981 de 11 de junho ele 1886. 

BO A SENTENÇA. Pov . elo Estado ela Bahia, no mun. de 
Minas elo Rio de Contas; com uma esc h. puhl. ele inst. prim., 
creacla pela Prov. n. 2.076 ele 13 ele agosto de iSSO. 

BOA SORTE. Arraial elo Estado do Rio ele Janeiro, no mun. 
de Gantagallo ; com 11m a estação ela E. de F. perte nce ate ao 
Conde ele No,,a Fribur go .. \genci<t elo corl'eio . 

B OA SOR TE . Log. elo l~staclo de i\linas Geraes na freg . 
dos BagTes, le t· mo elo Rio Branco. ' 

B OA SORTE. Ribei rão elo E>taclo ele i\itnas Geraes ; des
agua na margem esq . do Paracatú abaixo elo cor rego Rico. 

BOA SORTE. Cot·rego do Estado' ele Minas Get·aes, banha 
o mun . elo Abaeté e clesagna no rio deste nome . 

B OA SORTE. Ribeirão elo lTistado de Minas Geraes ; des
agua na margem esq. do Manhuassü, entre a foz dos rios 
Conceição e Alvarenga . . . 

B OA SORTE . Ribeirão do Estado ele Minas Geraes, banha 
o ·territorio ela f1·eg- . elo Cuie thé e clesagua no rio deste nome 
( In f. loc . ) . 

B OA SORTE . Por·to no m:Ill. ele Japaraktba e Eslaclo ele 
Sergipe. · 

BO A.SSICA. Log . do Estado elo R. G. elo Norte, no mun. de 
Touros. 

56'18 
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BOASSICA. Pov. do E'lt.ado das Alagô:1s, sobr e o rio do 
seu nome, no m tlll. d(• Penedo. 

BO.ASSICA. Log . elo Es tado de S. Pa !Llo, á margem do rio 
PiL"onpava. 

BQASSICA . Ilha do Estado do Rio de J aneiro, no mnn. 
de AngrR dos Reis. 

BOASSICA . Rio elo Estado do R. G . do Nor&e, no mun . ele 
Tonros. 

BOASSICA. Riu elo Estado das Alagoas, r ega os muns . elo 
Triumpho e Penedo e des~gtta n~ S. F1:anc!scor E' na~eg;\vel 
na ext~nsão de 30 kils. ate S . Joao da EgreJa Nova, hOJe 'In
umpho. 

B'J.ASSICA. Cot•t·eg-o do Est:1.do do Rio rie J a neit·o, n as di 
visas dos muns. de Macahé e Barra do S. J oão ; nasce no 
morro das Andorinhas e d es,lgtut na lagôa do seu nome . 

BOAS SICA. Lag-.)a elo Eot.<telo elo R . G. d o Nor L . no mun. 
de Paptu ·y. 1~' ligttda pot· um bL"aço ele rio ao 'l' L"ah iL·y . 

BOA.SSICA. Lagô:1. do Estado das Alagôas, a N. da uarra 
do rio elo m esmo nome. com per to de 12 kils. de ex rensão e duas 
milhas na stta maior larg!ll·a. Secca pelo Yenlo, ficando só
mente o pequeno rio Boassic<t . 

BOASSICA. La~ôa do Estado do Rio de JaneiL"o, entL"e Barra 
elo S. J oão e Macàhe, " H kil,. S. do rio i\Iacalté. Tem mais 
de cinco kils. tle exte nsão e 1.399 me~ros na s tta maior largura, 
E' punco funda, sa lgada e p iscosa. Recebe di ve r5os r iachus . 
.. La<>ua en~r ., o d o Macahé e o das O.; lras. T em um c1uat·Lo 
ele l~gua ele cit'Ciutlferencia mais ou menos, pottco fttnclo . Sua 
agua é salgada por e5Car muito proxim:t ao ma r que lhe entra, 
quando se abre a barra; por isso é abundantissima em peixe.>> 

BOASSU. P o1·. elo Estado do Cear à, no termo da P a l ma . 
E ssa palavra, segundo i\Ia rtius, é dirivacla ele boya., cob:·à e 
açu, gnwde. « E' pre l'eri vel mboiçú. traga cobr a, cl'onde natura l 
mente o nome mboi- cuai e que t raga mu itas coln·as (B. Caetano 
Vocab . ciL p. 250) >>« Esta cobr a é denominada sucur iú, su 
curijú e s ucut·y, nomes clifl'ere nt e~ , mas que significttm o mes
mo animal. >> (C. Mendes . J.1[enu. ci'O J.1{<1A' anhão, T. :2 , p. 30-! 
e No~a .) 

BOASSU . Pov. elo Estado elo R io ele J a nei ro, na f reg . de 
S. Gonçalo, banhada pelo rio do S2 Lt n ome, ,Cl'~e desagmt ~a 
bahia de Nyterõi , form ando um pot·to qu; da fac tl accesso as 
em 'm rcações. Tambem escr evem Imúoa~su . 

BOASSU. Pico de pedra mais elevado na serra d' Ar .ttunba, 
de 707 metros ; no Estado elo Ceará. 

BOASSU. Vide Scmto Antonio do Olho d' Agua. 
BOA UNIAO. Log . elo E~tado d ·J A.maz:>nas, na margem 

clir. do rio Jur :t<Í.. 
BOA UNIÃO. Log. elo EsUclo do ii-Iat·anhão, no mun. elo 

Al to-Me ar i :r. • 
BOA UNIÃO . Lo~ . elo Es~>tdo elo R . G . do Sul, no mun. 

de Tac1uary; coe1 uma esch: ptthl. de inot· . prim., ct·eada p2la 
L ei Pruv. n. 9:25 de 8 ele matO de i874. 

BOA UNIÃO . P equeno ri o elo l~sLado do Rio de Janeiro, 
aiT. elo Ubá, CJln o e do Parahyha do S·tl . 

BOAVA. Lo3. elo mun. d e [tapeL:ninga do Eõ iJ.clo ele São 
Paulo . 
· BOAVENTURA (S. ). Pov. do Estado elo Parahybo do Norte, 
no mun. da J\lisericordia 

BOAVENTU:lA (S.) Lo:;. elo Estado do Rio ele J aneiro, 
no loo·a r denomiultdo Fonseca el o mun. de 1\'yierüi . A Lei 
Prov ,

0

11 • 2.7 l7 ele 25 de outubro ele 188~ declarou- o de uti
lidade p: t bli~a pat·a o fim ele consLntit·-se nhi a penit~n
ciaria. 

BOAVENTURA. R iach o cl'l ~s ,:tdo C~uá, no mttn. do 
Per?.iro. 

BOAVENTUitA (S.). Rio do Es.t~do de qoyn,z ; de>agua 
na margem esq. do Paranan, atf. elo L'IO Maranhao. l~ m seu per
curso formn u m ta nque ele aguas tlt erm ae~ . 

BOAVENTURA DO POXIM DE CANJ;ifAVIEIRAS (S.). 
Par ochia do Estado da Bahia. Vtde Gwtnuvwu ·a~ · 

BOA VEREDA. Pov . do Estado de ~Ii n as Geraes, ao N. 
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ela ft·eg . elo Bom Retiro (mua. de Jaguary) e a i2 kils . de clis 
tancia. E' lJasLanle habitado . 

BOA YEREDA S. rra do Estado ele Minns Get·aes, entre 
Bom R etn·o e Borda da Malta. 

B~A VEREDA . Ribei rão do Estado de i\Iinas Geraes, aif. 
do yw .i\Iogy; nasce na serrl!- ~o_s Borbas . Da ft·eg . do Bom 
l{ettro, por onde corra esse rt beirao, fazem-nos menção d e um 
outt·o r1 o BJa Verecht, que nasce no Campo Comprido e vae 
desagua r tambem no Mogy. 

BOA VIAGEM. Yilla e lllllll. do Est·lclo do Ceará, le rmo 
da com . de (~uixeramobim, a 72 kils . desta cidade e a 312 
da capital. Fica á margem esq . do rio do mesmo nome, que 
clesagtta 11 0 Qttixeramobim, e está situ ada n a estrada que da 
cidacle des te nome segae pa ra i\hrvào, no Piauhy . Os hab•. siio 
pela m ó r parte cri adores de gado. Orago N. S. eht Boa Viagem e 
diocese do Cea n~. Foi elesmembra da da f reg. de San~o Antonio 
de quixaramob im ll elevada a ft'?g. pt•lo ar~. I ela Lei Pmv. n. 1.025 
ele i8 de novem br(' de 1862. Vi li a pela L ei Pro v. n. '1.128 de 21 
de n o v t~ mbro de i861, O mun. é percorrido palas sel'l·as ele Santa 
Ri•a, Catolé. T(\lha, Tatajubn, Santa Maria, Callogy, Guia e 
Bat"balh a. A Portaria el e 10 ele feverei ro d e 187a declarou- a 
termo ela com. ele Q1tixe r a1r.o bim . Sobre lim i tes vide: ar t . li 
cl<t Lei Prov. n. '1.025 de 18 de novembr o ele 1862, LeisProvs. 
n. 1.1.13 de Zi d e outubt·o de i864; n. 1. 617 de 2 de setembro 
ele 1874; art . I li da ele n. i.80 1 ele 11 de jnneiro de 18'79 : 
n. 1. 93+ ele 2 de agosto ele 188 1. Tem dttas eschs. publs . de 
inst . pri m ., ct· das pelas Leis P 1·ovs . n; 251 de 15 ele novembro 
de 18,!2 e n. 620 elé 26 de set -:J lllU l'O de 1853 . Stta pop., em 1872, 
er ~~ de 9880 habs. Agencia do correio . 

BOA VIAGEM. Pov . do Estado ele Pernambuco, depen
dente do mun. do Recife, a sete kils . ao N~ . do pontal das 
Candeias, a 8• 8' Lat . · e 25• 48' Long . Occ . Está assente em 
Ritiu s:t ud;tve l e ferL il. Tem um a capella ele N . S . da Boa 
Vict ge m e uma escll . publ. Foi desmembrada do mun . de Mu
ribeca e annexada ao do Recife pala at·~. IH ela Lei Pro\·. n. i. 8H 
ele 27 de j un ho de 1884 . 

BOA VIAGEM. Cura~o d o Eslaclo do R . G. do Sul, no 
mun. ele S. José do Norte . Ot·ago N . Senhora e diocese d!il S. 
Pedro. 

BOA VIAGEM (N. S. ela). Em 1758 o Dr . Theoton i o da 
Silva Gttsmão, qLte tinh a siclo o primeiL'o .Juiz de Fóra de Yilla 
Bell a, fundott a pov. de N. S . cht Boa Via.gem, no Salto Gr ande, 
seg11 nda cachoair<t que se encontra, navegando ·o Madeira a"uas 
acima, o qual desde então ficou vulgarmente chamado Salto 
elo 'l'heotonio (H. F . P enna. R elat. de Ma tto Grosso, 1862) . 

BOA V I AGEM. Uma das estações da E. de F. do Recife 
ao S . Ft·anc isco, no Esta do de Pero1ambuco, entre Afogados e 
Prazeres, n o lul. 8,724 . Age ncia do correio . 

BOA VIAGEM . Ilha do JJ:staclo do Rio de Janeiro. na 
lKthia de ~yLerõi, na e n trada do 8acco d a Jurujnba . E' r e• 
donda e alca:ltilaela. Possue a lg ·unas cas~s e 11m a e/l~·eja . que 
aiTil'lnam ser a mai'l antiga do Estado, declicadt\ a i"l" . S. ela 
Bo:t Viagem e muito veneL"ada pel a grnt2 do mar . E' ligada 
ao con tine:1Le por uma p ont ele madeira . Nell a acha- se a 
rortalcza do mesmo nome, que ser v in dtl quartel da companh ia 
de apre nclize; marinheir os al.é 1876 . O ~~·. Fausto de Souza 
dcsc~~ v e n ·i u-a, di:r.: " Na U<bl'ta l e van ~ada em Hll por 
Du guay - Tt·ouin, er~ uma ilha bJ.sta nte af:tstada da terra, e 
em ún l.l':J.'< platllas li g 1r :1. co mo i lha ; en tre t:w to actua lmen·te 
é ligada po: uma li ugrm de areia que. díL passagem nas occas iões 
ele va~ante, sendo pr.:!ciso ut il isar-se de uma ponte nas enchen
te>. Ex is·te nella um fo r te, hoj • cle$guarn ecido, apeza r d" sua 
excellurt\e p .1s i ~. ão, e uma capella constl·uida em 18GO. em 
suus ;ituiçiio ele ontra edificad a e m mela dos elo S~C~ilO XVf.I, Qlle 
gos;tva ele grande c\eYoção e ntre os marítim os, e que. fot ele;
tt· thht pH' um inceuclio. Em 18 10, fundott-se nes;a tlha um 
lazareto . pn. t·a a m anut..'nção elo qual de1•ia m concor rer os 
na,·io; tn e:·ca n t• s com Hm a dia ri a. de 400 a 1$200 conforme a 
lo taçiir•. O p:t nora ma. cpe d e seu a lto se r\esl'ru cta. s'Jb re a 
loa r.-a . :t c idade, as enseadas da Jurujnba, Flamengo, Bota
fog,, t.Horia e pa r :t o f:! 1rl0 da hahia. é :dmiravel e delle falia 
co tu e:Hh tsiasmo o mord:tz 'l'h omaz Ewha nck, no cap. 22 ela obr a 
r:i{c in H?- ,bsil, re fel'indo detalhaebmente a visi ta que fez á 
ilha Scb_q ,·acla » . 

BOA. VIAGEM . i\Iouo no Estado de !IIina;; Geraes, na ci
dade de Itapecerica . 
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BOA VIAGEM. Rio do Estado do Amaz011as · dela ,~ uana; 
margem esq. do rio Urubú proximo e abaixo da' foz do lago 
Iauarité (B.Rodrigues). 

BOA VIAGEM. Rio elo Estado do Ceará, banha o mun. 
do seu nome e clesagua na margem dir. do Quixe t·amobim. 

BOA VIAGEM DA ALAGOA GRANDE. (N. S. da). Pa
rochia do Estado elo Parahyba do Norte . Vide Ala,góa G7ande. 

BOA_ VIAGEM DE ITABIRA DO CAMPO. (N. S. ela). 
Paroch1a elo Estado ele Minas Geraes. Vide Itabi.ra elo Campo . 

BOA VIAGEM DO CURRAL D'EL-REI (N. S. da). Pa
rochia elo Estado ele Minas Geraes, no mun. da cidade de Sa
bará . Vide Curral d'El-Rei e Bello Horizonte. 

BOA VIAGEM DO PARÁ. (N. S . da). Pov. fundada 
com índios P arnás, em 1758, na margem dir. do Salto Grande 
do rio Madeira pelo primeiro Juiz ele Fór a de Ma tto Grosso o 
Dr . Theotonio ela Silva Guimarães, no intuito ele estabelecer 
meios de a uxílios para os uavegantes, nesse clifftcultoso tran
sito, n~o só ele braços para acljuctorio do varadouro das canôas, 
como ai nela ministl'anclo-lhes mant imentos frescos . Como todos 
os e~tabel ecimentos dessa ordem P.ouca duração teve, já por 
hosli_hclad.es dos indios bravios, Já pelo compOl'tamento dos 
mrssronar10s, cuja ganancia desmedida teve o Juiz ele r epri
mir . Influiram então es tes no animo da gente, com argucias 
de fanatismo, intrigas e seducções, a abandonarem o logar , o 
que fizel'am em agosto de 1760. O j uiz .ficou só com sua familia; 
mas faltando-lhe o apoio moral ela pov. , teve de soffrer 
aggressões mais ser ias e repetidas do gentio, e fo i forçado a 
tambem desamparar o pov . que tão previdente, sabia e gene
rosamente fundar a . Apezar da malquerencia e odiosas cavi· 
llJ:ções de tão ímpios sacerdotes a posteridade fez-lhe jus·tiça . 
Ligou seu nome a essa famosa cachoeira, e no Salto do Theo
tonio a historia ha de sempre memorar o seu nome (D1•. S. da 
Fonseca. Dicc. cit) . Vide Boa Yiagcm . 

BOA VIAGEM E ALMAS (N. S. da) . Pa1·ochia elo mun. 
de Almas, no Estado da Bahia . Vide Almas. 

BOA VISTA. Cidade e mun. do Estado de S . Pat!lo, na 
c~m. do se~1 nome, ex-termo da com . ele Mogy-mirim, a 263 
klls. ela capital, 55,5 de Mogy-mirim e 38,8 de Casa Branca. 
Orago l?· João e diocese de S. Paulo. Foi creada parochia 
pela Lei Prov. n. 1.7 de 28 de fevereiro de 1838 ; ele vada a 
villa pelo art . i ela de n. 12 de 24 de março de 1859 e a 
cidade pela de n. 81 de 21 de abril de 1880. Termo pelo Dec. 
n. 5.684 de 1 de setembro de 1874 ·com. pala Lei Prov. n. 9 
~e 7 de fevereiro de 1885. Tem 8.000 habs. ; eschs. publs. de 
Inst, pnm . ; agencia elo COt>reio. Lavoura de café e canoa. 
Cria algum gR.do. Uma eRtrada liga- a. aos Poços de Caldas. 
Sobre suas divisas, vide en tre outras, a Lei Prov. n. 49 de 2 de 
abril de 1871 (art. V) e a de n. 47 de H de maio de 1877 . No 
4Zmanak de S. Paulo (1873) 11\-se o seguinte a respeito dessa 
Cidade : (<Esta pov. teve principio pela agglomeração de agri
cultores mmeiros que, attr ahidos pela prodigiosa fertilidade de 
se~ só lo e salubridade de seu clima, para alli aflluiram. Deno
mmou-se p~·imeiramente Santo Antonio, por haver um tal 
Machado fetto doação a esse san·to dos t erre nos do patl'imonio 
quando conseguiu vencer uma dema nda. Sendo creada curato; 
o primeiro saçerdote, P. João José Vieira Ramalho, lez com que 
se ~t:classe o nome para o de S. João da Boa Vista, em r azão da 
posiçao alegre em que está a pov. collocada e da vista que dalli 
se goza ... A sete leguas desta villa encon·tram-se as aguas das 
Caldas, no Estado de Minas Geraes ». Em julho de 1887 o illus-
1rado medico Dr. Antonio F . de Mello, obsec1uiou-nos com a 
seguinte informação : «S. João da Boa Yista fica a NO. ela 
capital, da qual dista 263 kils. pela linha ferre a . Está situada 
sobre uma collina, em uma de cujas vertentes assenta a es tação 
de S. João da E. de F. Mogyana, ramal de Caldas. O edificio ela 
estação está a 733m acima do nível do mar, podendo-se computar 
em_ soom o local mais a,lto da cidade . A geologia do solo é 
u~uforme : rochas de silica, argila, chistos, micachístos e gra
nito constituem os montes, revestidos de uma vegetação que em 
nada desdiz da tropical . A ferLilidade elo sólo é assaz promet
àedora <: acha-se comprovada experimentalmente pelo plan·tio 

o cafe_eiro, de dia em di!J- mais crescente e produc·tivo. Aguas 
potavets de excellente qualidade e, segundo asseveram an·tigos 
horadores, agull;s '!'ineraes alcalinas e ferreas jorram das ro
c o:s.: As potave1s, Já resguardadas pot• pequenas caixas em pro
~a ~ao com _os 1·ecursos do mun., abastecem a cidade. As ruas 

idade sao espaçosas, mas ainda es·tão descalças. Ha tres 

largos clenL t•o da. cidade : o do Monsenb:or Ramalho, o da Matl'iz 
e o denom in ado praça de José Bon ífacio, antigo largo do Ce
mi·terio; adjaz a este o cemite rio da cidade, que é dotado de 
uma área restricta !3 acha-se, contra. as regras ela bygiene, no 
local mais alto da cidade e j ttnto a ella. En Lre as fabricas no
tarei uma de fogos al' tificiaes, diversas do calçado, uma. de 
cerveja e licores, olar ias, lo.] as de selleiro, etc.; ha bastantes 
estabelecimentos commerciaes . Ent1·e os edificios notaveis sobre
sabe a cadeia nova, onde devem tambem l'un ccionar a Camara 
Municipal e o Jury. A matri z é um edificio velho e aeruinado, 
recordando por seu aspecto, antes o~ ultrajes dos annos do que 
as espe ranças suaves e consoladoras da religião ch1·istan. Ha 
um tlieatro ele aspecto triston ho e proporções exiguas. A pop . de 
todo o mun. orça por 11 a 12.000 habs. O clima é ger almente 
salubre, sendo sua acção benefica devida á existencia de mattas 
e pouca agglomeração de habs. e á livre ventilação que se opera 
no mun . Lavoura de café e extensos campos de criar são avis
tados da cidade . Além da cultllJ•a ele café, que occupa a maior 
attenção e mais attra he a acüviclacle elos lavradores, floresce o 
plantio ela canna, ele que fabl'ica-se bastante assucar e aguar
aente. 'l'ambem fabricam-se queijos, ma nteiga, eLe . , O rnun., 
além ela parochia da cidade, comprehencle mais a de Sant' Anna 
dct Vargem Grande, Cl'eada pela Lei Pro v . n . H de 1.8 ele leve
reiro de 1888, 

BOA VISTA. Cidade e mun. elo Estado ele Minas Geraes, na 
com. do se ti nome. Sua egreja matriz tem a invocação de N. S. ela. 
Graça elo Tremédal e depende ela diocese de Diamantina. Foi 
essa pov. um dist. do mu n. da Formiga, do qual foi desmembr ada 
e incorporada ao mtm. de Grão Mogolpela Lei Pt•ov. u. 171 de23 
de março rle 1840. Ann exada á parochia do mun. do R io P rdo 
pelo art. XXVI! §XI da de n . 47.2 de 3·1 de maio de 1850, foa em 
~868, em. virtude da_ de n. 1.593 de 30 ele jt!lho, eleada 
a categona de paroch1a . ·A Lei Pro v. n. 1..663 de 16 de sevem
bro de _1870, em seu ar t. XI, t ransferiu a séde da parochia tpara 
o arraia l de Lençóes; essa disposição foi, porém, revogada pelo 
art . II § II da ele n . 1.905 ele 1\:l ele julho ele 1872. Elevada á ca
tegoria ele villa pelo ar t. I da Lei P rov. o. 2.487 de 9 de no
vembro de 1878 com o nome ele Boa Yista, foi iustallacla em 6 
de março ele 1882. E levada á cidade pela Lei Prov. n. 3.485 de 
4 ele outubro ele 1887. O muo .. , em 1890, era consti-tuido pelas 
Rarocbias ela cidade, ele Santo Anton io do Ma tto Verde e de 
:::;, Sebasiião de Lençóes. Nelle fica. o dist. de Santo Antonio 
de Mamonas. Vide Tremedal. Tem duas eschs . publs. de inst. 
prim. De um ]Jifsc. c1t1e sobra este mun. existe n a Bibl. Nac., 
extractamos o seglllnte : « AsPEcTo GERAL . - Do lado elo 
nascente é este mun. mo ntanhoso e coberto de mattas; ao 
poente, do mesmo modo: ao S . compõe-se ele planícies co
bertas de mattas; e ao N., pouco mon·tanhoso. LAGÔAS ERros .
Seu te!'l'itorio é r egado por divet·sos rios, e delles o unico 
navegavel por canôas, é o rio Yerde Grande. Stia nascente é 
na Seral Garal, no mun. de Montes Claros e desemboca no 
S. F1·a ncisco, beirando e':l te mun. em parte de sua extensão. 
O rio Gorut~tba, cuja nascente está na mesma Serra Geral, 
no mun. ele Grão Mogol, e faz barra no Verde Grande. Con
Mm ainda -diver sos outros rios denominados : Ser•·a !J?"anca, 
R aqui, Jactthipe, S. Philippe, Lages, Santiago, Rapadttra, 
Bonito, Pajahu, Riacho Secco, Tremedal, S. Peclro, Galheiro, 
lltlingú, L ençôes, Verde Pequeno, que divide este Estado com 
o ela Bahia, Brejo, Capivara, Gamelleira, Encantado, Soc6, 
B•·ejo Y elho, e outr·os pequenos r!lga tos que correm só no tempo 
do mverno . MINERAES.- Os mmeraes ma1s usuaes são : pe
dras ele construcção , ped ras calcareas, barro de olaria, pedras 
de ferro, pedra-hnme, salitre, carvão de pedra e ouro. His
-roRIA.-A villa da Boa Vista foi primitivame~te uma pov. 
craacla por José Ferna.ncle3 dos Anjos, que edificou em suas ter
ras uma capella com a Invocação ele N . S. da Graça do Tre
medal. Foi essa pov. elevada ~t f reg . em 1868 e a villa em 1879 , 
:ficando des membrada do mun. do Rio Pardo, a que pertencia . 
Compõe-se esta villa de tres fregs . da séde, de S. Sebastião de 
Lenç6es e de Sao·to Antonio de Matto Verde. TOPOCI RAPIIIA .
A villa acha -se situada á ma rgem esq. elo r'io Tremedà l 'em ter
reno plano; do lado clir. elo mesmo rio formou-se tambem uma 
p 3quena e elegante pov. em terreno mais elevado com a denomi 
nação de Pernambuco . As ruas são, umas ·tortuosas e estreHas 
e outras largas e rectas. As casas são ~erreas, existindo po_ucas 
assobradadas . Os principaes edi.ficios sao: a /]lgreJa Matriz, a 
Casa da Cama r a e Cadeia, a Casa do mercado. e o C(lmiterio. 
Ha tambem diversos estabelecimentos commerciaes e indus
triaes. PoPULAçÃo :- ·E' üe 2:).000 almas a pop. de todo o mun. 
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AaarcoL1'UR.A.- Consiste na cultura do café canna, mandioca 
tabaco, algo dão, milh o, arroz, feijão, cerea;s, fructas dé dive1·~ 
sas q ualtdades e ou tros generos alime ntíci os . Ha gra nde cria 
ção de gado vaccum, cava llar , lan igero, cabrum , s nino, etc. 
lND,P '~R IA F ABRIL. ---: Consiste em ass ucat· , r apadura, aguarden
te, farmha de mandioca e de mi lho ; ·obras ele olaria, como te
lh as , louç~s de ban o e tijollos ; e pequenos tear es de tec idos de 
a lgodão. Co:MMER.cro. - A expor tação limita-se a café , ass u
car , algodão, r edes, couros , gado, toucinho, ba nha , farinha de 
ma ndioca, arroz, feijão e outros productos da lavoura . Os ge
ner os são exportados em gera l par a o l];s tado da Bahia e especia l
mente para a capital do mesmo Estado, cnja distanc ia é de 150 
leguas, mais ou menos . Exporta -se tambem para dh'ersos pon
to~ deste Estado, nas dista ncias de 50 e 60 leg uas . O t ranspor te é 
feito em cos·tas de anuuaes . Paço da C amara Munici pal ela Boa 
V1sta em 21 de agosto de 1886 . O P resJclente ll![ancel José de~ S il
va» . Sobre suas d ivisas vide. entre outras , a Lei P r ov . n . 
3.4-~2 ele 28 ele setembro c~e 1887. Fo i creada com . por Acto de 9 
de ]unho de 1890 e classificada ele P entt·ancia pel o Dec . n . 507 
de 20 elo mesmo mez e a nuo e Acto de 22 de feyereiro ele 1892. 

BOA VISTA . Cidade e mun . elo Estado ele Goyaz, séde da 
com. ele se u nome, à 150 kils . ela cidade da Carolina e a 5. 053 ela 
capital elo Es tado: Foi smt ori gem um r egistro estabelecido na 
m argem esq . elo rro Tocantins . Orago N. S . ela Conceição e dio
cese ele Goyaz . De simples dist . elo termo da Carolina foi elevada 
á categoria ele pa rochia pela Lei Pro v. n . 1,! de 31 de julho ele 
1852. Villa pela R esolução do Conselho do Governo de 18 de 
abril de 1834. Stt pprimich pelo art. I da Lei Pr ov n. 2 ele 5 ele 
deze~ bro de 18•!0, que incorporou seu terl'itorio ao termo ela 
9ar oh na . Restaurada pela Le i Prov . n. 16 ele 31 de julho ele 1852 · 
m staJ lada em 6 ele. setembro ele 1854. Elevada à cidade pela Lei 
Pro v. u. 2 ele 28 ele JUlho ele 1858 . Tem duas escbs . publs. ele inst. 
pnm :, creadas pel a Lei P ro v. ele 6 de j unho de 1850. Agencia elo 
cor r eio . A pop. é ca lculada em 8.·158 habs . , elos quaes 4.920são 
a nalpba betos . E' com . ele primeira entr. cr eacla pela Lei Peov. 
n. 7 ele 6 ele novem hro ele 1854 e classificada pelo De c . n . 4973 
de 29. de maio ele 1872. Co mprehende o termo de seu nome (Dec . 
n . 1.691 ele 19 ele dezembr o ele 1855). Sobre limites vide : a r t. II 
da Le t P eov . n. 2 de 5 ele dezembro ele 1840; Lei Pro v . n . 7 ele 6 
de novembro de '1854. 

BOA VISTA. Villa e mun . elo Estado elo Pa rá. na com. e 
termo ela ca pital , jun to da confittencia do rio Capim com o Guamà 
banhada pelo ~garapé JaboLicacà . Orago S. Domingos e di oces~ 
de Belém . Foi et•eacla ú eg . em 1758 e elevada á ca tee:oria de 
villa pe lo Dec. n. 236 de 9 ele dezembr o de 1890 . T em 2.858 habs . 
Acha-se essa vill a asse nte no pon to ma is lindo elo rio Capim 
sobr e um te t•reno soliclo, que eleva-se acima do pt·êa-ma r tre~ 
m etros , se ndo a ma ré a hi ele 2m a 2m,5. Sobe-se p:na a po v. 
por uma pon te de escadas fe ita em 1862 sobre a barra nca, esca
va da, h :t a nnos, pela pororoca . Consta a pov. de umas 20 a 30 
casas, ecl i licaclas se m regula ridade. A matriz foi pt•incipiada em 
1786; é ele pedra e cal e possue um elega nte fr ontespicio . A Lei 
Pro v . n . 736 ele 27 de abril ele :!.872 tra ns feria a sécle dessa pov. 
para o Jog-ar denominado P onta, que fica t res milh as a baixo da 
villa , na margem clir. elo rio Capim ; foi essa tr ans ferencia a inda 
autorizada pela Lei Prov . n. 1.111 de :!.6 ele novembr o de i882 . 
Conta a pa rocbia mais ele 130 a nnos de ezistenci a . Foi fund ada 
em :!.758 polo bispo D. Fr. Mig-uel de Bulhões. no gover no ele 
D. Fra iicisco Xavi er de Mendonça Furtado. No dia 25 ele dezem
bro de :1.762 cantou ahi a missa do Natal o bi spo D. Fr. João de 
S. ifosé Queiroz, que, depois ele qua tr o annos de governo, foi cha
mado á Corte pelas in tri gas dosJ es uitas e des terrado no convento 
de S. João da Pendurada , entr e Douro e Minho. onde falleceu a 
15 de agosto de 1764 . Foi essa pat•ochia visitada, em 1787, por 
D. Fr . Caet ano Brandão , mais t arde por D. José de Mo t•aes 'l'or
r e,s, e fina- lmente, é Ll1 1872, por D. Antonio de Macedo Costa . O 
café foi a hi introduzido, em 1724, p lo fazen deiro Agos ti nho 
Domingos . Comprehencle o pov . Maracanan. O St·. Manuel Baena 
assim descreve essa parochia no seu trabalho I n formações sobre 
as coms . da P rov . do P cwá, (1885): «Está assentada em uma 
ponta ele ten•a pouco elevada na fren te e muito ba i xa e alagada 
atraz na confl . elos r ios Guamá e Capim, que banham a pov . , 
este pela face esq. ou mer iclional,e aquelle pela dir: ou septentrio
nal , disposição es ta que lhe dá uma bella pe~·spect,IVa ; tem du~s 
ruas terminando a ela fren te em ambos os rLDs, u uma ex:tensao 
ele p~rto ele 30 braças ; duas pt:aças .pequenas, 50 casas ~e telh~ , 
duas pontes particulares, egr~J a, seta casas. de commercw, .cemi
tel'io, uma asch . publ. ~ara o sexo masculmo e. outra partiCula r 
pat·a o sexo feminino, for a ela pov . , d uas padar1as e uma dt•oga -

ria .; ce1·ca de .130 habs •. CultiYa tabaco, que é ex portado em 
gt:~~de q uantidade , fannh a, borracha, milho, arroz. cacáo 
fe1Jao e fruc;:tas. Ind~str ta - rêdes ele fio e uma olari a , T ambem 
exp ?rLa multa m ade1ra par a construcção civil . Dista 88 kils . da 
cap1t~l, ?om a qual te m communicação a y apor . ,. Tem agencia 
do couer_o . ~ mun. além ela paroch1a da vdla , comprehenderuais 
as de BuJat·u e elo Capim . 

BOA VISTA. Vi lla e mun . do Estado de Pern ambuco séde 
ela co marca ele seu nome, á margem esq. do rio S. Fran ~isco 
situada em uma colli na,a 150 leguas da cidade do Recife e do tad~ 
ele e:s:cellente por to, com caes natur8l de pedra . Clima saudavel 
princi.pal men te no sertão . Lavoura de canna e cereaes. Orag~ 
Santa Maria e diocese de Olinda. Foi CL"eada par ochia pelo Al~ 
vará de 20 de janeiL·o de 1787 e villa pelo ar t . III da Lei P r ov. 
n. 58 ele 19 de abril de 1838, que consti tuiu seu ter mo com a por
ção desse Estado, cujas aguas en tram no ri o S. Francisco 
acima ela b'l.t-ra do rio Pajeú exclusiva, ficando comprebendiclas 
no mesmo ter mo as ilhas da Assumpção e Santa Maria . Tr a nsfe
rida par a a pov. da P et, ·olina pelo ar t. III da de n. 530 ele 7 ele 
junho ele 1862. Restaurada villa pelo ar t . VI da de n. 601 de 
i 3 de n;t aio de 1864 . Tra nsfe rida mais uma vez par a a pov . da 
Petrolma pelo a rt. I d a ele n. 921 de 18 de maio de 1870 . Ele
vada a villa pelo art . li ela de n. i. 057 de 7 de j unho de 1872. 
Ins tallada. em 30 ele maio ele 1873 . E' com. ele pr imeira entr. 
cre acla pelo a rt. IV da Lei P rov. n. 58 ele 19 ele a bril de 1838 
e c lass ificada pelos Decs. ns . 687 de 26 ele julho de 1850 e 5.139 
de 13 ele novembro ele 1872. Agencia çlo corr eio . « A vi la da 
Santa Maria, sede da com., está situada á margem do 
r io S. F ran cisco, em ter reno elevado e pedregoso, em 393m da 
a ltura aci ma do nivel elo mar , e nos lim ites des te Estado com 
o da Bahia. A villa offertlce uma perspectiva a gracla vel , consta 
ele 70 casas cober tas ele te lhas e ele m ui tas outras ele palha ; 
egreja ma triz, cemiterio, eschs . publs . , etc. U m porto fran co, e 
em boas con dições, offe rece fac il commerc io com Juaseiro, P i
lão Arcado, vilhl. ela Barra, S. Romão,Salgado, R io elas Velhas, 
Par acattL e outros pon tos com os quaes nutt-e t•elações commer
ciaes pelas van tagens que ofl'erece ele ficar mais proximo da
quell as l oca lidades , e mesmo por não ser o rio a té o j)Or to da 
Boa Vis ta embaraçado por cachoeiras, como se nota em Cabro
bó. A com. da Boa Vista é de pequena importancia pelo seu 
commercio, ind ustria , yop. e riqueza ; pois além da criação 
de gado ' 'accum e cava la l', feita em pouco mais ele 50 fazen
das, da pequena i ndus·trla de rapaduras e ag ttar clen te, fabrica
das em sei s engenhocas , e da plan tação de mandioca , milho, 
feij ão, batatas , a boboras e out r os generos para o pr oprio co nsu
mo, de nada mais consta, apezar da fertilidade elo só lo . A com. 
em geral offer ece ameno e agr adava! clima, e boa salubridade, 
menos porém ás ma rgens elo S. Francisco, duran te a epoca da 
enchente e vazan te , nos mezes de ma 1.1ço a junho, em cujo pe
rioclo grassam feb res in termitte nles e outras mol es tias .Os mei• 
os de viação ger almente preferidos são, pe lo rio S . F r ancisco, 
até o pot•to ele Piranhas, nas Alagôas, e m ba rcos a vapor, e 
clahi à villa, pela E . de F . de Paulo Affonso a té Ja tobá e dahi 
pelo mesmo rio em canôas, navegação incommoda e cliflicil, 
pelas mui tas cachoeiras que i nterrompem o seu curso. A villa 
da Boa Vista dista da capital 900 kih. pouco m ais ou menos , e 
fi ca a 276 da projectacla estação ele Ja tobá, ela E . de F. ele Pau· 
lo Affonso» (Pet•e ira da Costa, Comar oa.s da prov. de P e•·nam
buco. ·1884). Sobre est a villa diz Halfelcl : « Sobre a ma rgem clir . 
do rio S. F r ancisco es tende- se no maior comprimen to ela legua 
as casas da pov . elo Tijuco e na meia distancia della es tá si
tuada sobre rochas ele um espigão de morro secco e agt·este, so
bre a margem bot•eal. a villa ela Boa Vista (anteriormente 
E o- rej !t. Nova), cabeça ela com. ele igual nome, pertencente ao 
Et ado ele Pernambuco e r esiclencia elo respectivo j uiz de direi~o • . 
Esta villa tem uma egreja ela i nvocação de N . S . da Conce1çao, 
83 casas de construcção acanhada e ordinaria com 400 a 500 
ha bs . : por em todo o seu ter mo te1·á de 3 . 50~ a 4 .000, que vi
vem elo cultivo e p lantio das te rras que, consistLJ)do em man
dioca , que é pão ela ter ra, de legumes,_ de toda .a sor te ele .cerea
es, que se costumam plantar nas r egwes super10 ~es elo no, na 
criação de gado grosso e miudo . O seu commercto consist~ : o 
de expor tação em gado gr osso, couros, sola e algum algodao ; o 
ele imporbação em fazendas de toda a s?r te e molhados . Este 
commer cio, em r azão da grande d tsta n01a, 18~ legu3:s, em que 
fica a capital do Esta do ele Per nambuco, o Rectie, é fe1to em sua 
maior parte com Icó no Cear á., e o r esto com a Bahia. Na vi lla 
da Boa Vista em par tLCular , obser va- se bastante pobreza, desa
nimo e pouca ded icação ao t rabalho. » 
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BOA VISTA . Vi !la e mun . do Es tado de S. Paulo, ex-pa t·o
ch üt do mun . de Itapetininga . Or ago Divino Es pirito Santo e 
diocese de S. Pa ul o. Fo i a a n tiga capella elo Ribeir<'io Grande , 
elevada á categoria de parocbia c.om a denomi nação ele Divino 
Es pírito Sa nto ela Boa Vista pda L~ i P ro v. n. 7 ele H ela mar~ 
ço de 1872, t! á de vil! a pela de n . 27 de 10 ele ma rço ele 1885 . 
Sobra suasdivi>;as vide a r t . VIII ela Lei P rov . n. ,11 de 3 de 
abril ele 1873. Comprehenrle o ba it•t·o de nomin ada Cam pina ele 
Monte AI g re. Tem agencia elo cor l·eio e duas ~schs , p ttbls. ele 
inst. p rim . 

BO A VISTA . V illa e mun . elo Estado de S . Paulo, e~ -p:wo 
ch i<l. do mun. da Fax i na, na margem esq. do ri o Carra patos , 
ce1·ca de i2 kils, ac ima d<t foz, em Joga r ap eaz ivel, nas fraldas 
cht Sel'l'i nha . Orago Santo Ardoni o e di ocese de S . Paulo. Foi 
creada pa rochia pela Le i P rov . n . 42 ele 16 de abril de 1874 e 
elevaclaàcl1tegot·ia de villapor Dec . n . 163 cle l de maio ele 
189l. :ill' a <1.n tiga capei! a ele Santo Anton io ela Ponta ela Serra , 
pertencent.e ao d ist . dfL f' l'eg. elo Bom Successo . Se u ter ri to r io 
é ~·egado pelos rios Carrap<ltos, Lageacl inh o. Bar re iro, Bal'!'eit·i
nha, Mon,i olinho, Francisco FeHeira , Sobr adinho, P inha l e ou
tros. Tem os morros elo Sobradinho e dos P raze t·es . Tem cltw.s 
esch.s. p~1 bls . e agenc ia elo coneio . O Padre João Lncia nCl Ri
beiro em '1\:) de outubro de i888 hont·ou-n os com a seguinte in
fo r mação : •Ü aspec to phys i co da freg . de Sa nto Anto nio da Boa 
Vista é montanhoso no centro, i sto é ele O. a E ., e lige ira men
te ondulado nos out t·os pon tos . A sede dessa pa t·ocllia . vulg-a l' 
mente co11hecicla pot· Santo A nton io dos Cat't' ap1.tos 011 Lia Po nta 
da Ser l'a , está s iLuacla na margem esq. do rio Ca rrapa tos (duas 
leguas acima da s 11 a fo7. ) em logar .ap l'az ive l e ame11o nas !'ra l
eias da Serrinha. E' co l't3.da pe lo t'JO Carr apatos e pelo cor rego 
do La,.eacl inho q ue nelle affiue, rlepois de clesc1·ever varias cur
vas er;'; volta da pov . Tem Ul:C..lt u n ica serra cha mada .Se> -rinha; 
diversos morros. en tre os quaes o elo Sob1·adinho e o dos Pra
zeres . Na fazenda dos Coimbr1~s . quasi no ct1m e cb Serrinha, 
existe uma g r uta conhecida por Toca Feia . ondll vae refugi:tt·-se 
a caça perseguida : a inda não fo i expl orada . Dizem que elo mau 
aspecto ela gruta ve io-lhe o appell ido ele Feia.-Cnltu ra ele mil ho , 
feijão, a rroz, mandioca, etc. Tem sido experimentada e com 
va'ntagem a lavo ul'a do ca fé, elo fum o e da ca un a ele assucar , 
porém não basta ainda para o co nsumo ela paroch ia, apeza r elo 
iuct·emento que a lavoura toma cada anno. 1'em s ido tambem 
ensa iada a cLtltura do m ilho , que p romette o ma is Jis')ngeir o 
resultado , A inclttstri a I imita- se ape nas a grosseiros tecidos ele 
algodão. - 0 clima. ela f reg. é temperado, ameno e sattclavel; po
rém juncto ás ma rge ns elos r ios Taq uary e Paranapn11ema ap
parecem febres intermittentes, mas sem cat·ac ter enclem ico . O 
bocio ou papo é vttlgar em cer tas e determinadas famí lias que 
habitam Jogares ele agnas sal obras . - A séde ela f reg . d ista 3[) 
kils. ela vi li a elo Rio Novo, oito leguas de S . Sebasl ião elo T ijnco 
Preto, 10 ele S . João Baptista elo Rio Ver de, i4 da Fax in a e nove 
do Bom Successo .-A egreja matriz é o uni co ecl iflcio da paro~ 
ch ia, porém acanhado para a devoção dos fie is, da má construc
ção. l-Ia clnas ca pe lias a do Guareh y e a ela Santa Ct'uz . A. sécle 
cb paroch ia tem 52 casas . - O logar onde es tá hoje edi ficada a 
florescente pov . de S . Antonio cht Bôa Vj sta foi posse de Fran
cisco Leite e pot• mor te deste, passou a se :t fi l ho Ber nardino 
Leite Pedt·ozo, que fo i o vencleclol' dos tel'renos que co nsti
·tuem o pa trim onio ela matr iz . O fin ado S<J. lvaclot· ela S ib·e ira 
F1·eitas fo i o pr ime iro que pensou organi zar a pov. e , par a esse 
fim. escolheu um logar na margem dir. do 'l' aqua t·y , onde co
meÇott a levantar uma co.pella; po rém , como nessa occa.s ião as 
febres interm it.tentes tivesse m accomettidoa ma.io r par te elos n o
vos mo t·ador es , mudou ele p la no e,auxil iaclo por José Floriano 
ele F reitas José ela Silveira Mello e Manoel Peclt·ozo ele Oli vei
ra comp1·o~t o patrimon io para a nova pov . e a 13 ele j unho ele 
1869 princ ipiou-se a levantar um.a ca pella qu,e se r ve ele ma t~·t z . 
J!:mpenhados todos quatroe m da r Increme nto a sua obra, convlcla
l'am os vi sinhos pa ra ecl tfl car em casas e elles mes mos cle l'am 
o exe mplo cons•r ui nclo precl ios pa ra acolher ~s que não p u
dessem edifica i- os. Des te modo, em menos ele Clll CO a nn os, o· 
ba il'ro r ecem-nasciclo tinha j á !L appar enc ia cb uma bella pov» . 

BOA VIST A. Antiga vil la e mun . elo Estado de S . Pa nlo . 
Ot•a"'o S . Sebns tião e diocese de S . Paulo . A Lei Pro v. n . 15 de 
5 ab~ il de i856 creou uma Cr eguezia com esse nome pel'tencente ao 
mu>i. ·de Casa Bt'a nca, a ele n. 29 ele 24 ele março ele 187'1 ele
vou-a á categoria ele villa , e a de n. 20 ele 8 ele abri l ele i 875 á 
ele cidade com o nome ele '1l1ooooa . Co mo pa t•ocbia pertencetl ao 
mun . ele Caconde por força do art. I ela Lei ProL n . 55 ele 15 
ele ab\·tl de 'l86B, do qual foi desmemb l'ada e incorpor ada ao ele 

Casa Bra nca pela Lei Prov . n . 25 ele 17 de mnrço de 187i. So
bre limi te3 vide Le i Prov. n. 38 de 25 ele abl"i l ele i 857 e r: . 39 ele 
de 6 ele abri l ele 1872 . Vide Nl ococa . 

BOA VISTA . Villa e mu n. elo Es tado do Paraná, na com, 
de se u nome. Orago S . J osé e diocese ele S. P a ulo . Foi cura to 
a té i 875, a nuo em que, por fol'ça da Lei P r ov. n . '!21 de 29 ele 
ma rço. tomou->e séde ela parochia ele S. José do Chri st i a n iss i~ 
mu, creacla pela Lei P ro1· . n. 245 de 20 de abl'il ele 1870. Foi 
e lentda á catP-go t• itt de villa pela Lei Pro v. n. 448 de 2,1 de 
ma rço de i 876 ; i ns ta llaela em 10 de mat· ço ele 1877. F oi creada 
com. pela Lei Pro v. n. 585 de Lô ele a br il de i SSO. que jucor· 
poron-lhe os ter mos da Boa Visla e ele Jaguaryahiva; esse Lei 
fo i, porém, revog-ada pel a. ele n . 717 de 9 de dezembt·o ele i 882 e 
r~s ta ura ela · pela de n. U6Sde2 de novem ur o ele i 889. T inha, em 
1872 r. e rct~ ele 3.G~O hil hs. l~schs. publs . ele inst. pt'im., clnas das 
quaes et·eadas pelas Leis Provs . os . 259 ele 29 ele março e 285 de 
'15 ele a br il, a mbas de i 87'1. Agencia elo co r reio. O mun. , a lem 
da paruchi:t cht villa, comprehen cl ia ma is a de T homazina, que 
foi elevac\n. a 'V i!la em 1888 . 

BOA VI STA . Pa.r ochi a do Estado do Amazonas, no rio 
Bt·a nco, pouco aba ixco do r io Caua mé. Foi creacla pelo ar t. III 
ela Lei Prov. n. 744 ele 12 de maio de 1887. E m 1873só cont.a va 
uma casa; em i 888 tinha 28 com 246 habs . e gra nde nu mer o ele 
pla ntações de cereaes , leg umes, ta baco etc , 

B OA VI STA. P:tr och ia do Es tado do Pará . no mun . de 
Porto d Mor., ba nh ada pelo igar apé 'rupaná.' . Di ocese ele 
Belém . Fo i creada pel<t Lei Pr o v. o. 853 ele 20 ele mar ço ele 
'1876. " Está sit>tacla , diz o Sr . Manoe l Bae na , aba ixo do igarapé 
Mac npá. , na te rr a ür me que cot-re ele Villat' inho do Monte para 
a foz cln Xi ngú . Logar a pt·az ivel e ponco saLtelave l. O t erreno é 
proprio par a a cu ltnt·a da mandioca, café , tabaco e cacáo; as 
varzeas e as ilhas para cacáo , a rroz , fe ij ão, can na e a lgodão.» 
Tem duas esc hs . pttbls . de i nst . prim. 

BO A VISTA . Parocbia do Estado ele Pernam buco no mun 
ela Capital. Ot·ago SS . Sucl'a me oto e diocese ele OÚnd~J; . Foi 
Cl'eacla em i815, segttndo C. Hooo rato, te ndo sido desmem
brada da Sé ele Olincla, ela qua l em cm·ato ; ou pela Carta R é,.ia 
de 21 ele l'ever eiro ele 1805, segnndo o Relut . d ·1. E s t . (188'7). 
Conlina. com as l'eegs . ele S . Pedro Mar tyr, Afogados, Santo 
An to.üo e S. José . Commu nica-se com a freo·. elos Afogados por 
uma belJa ponte co llocacla sobre o Capibe ribe, no logat· deno
minado Passagem ela Magdn. lena. T em excellentes proprie dades 
boas ruas , o Gymnas io ]!]s tadoa l, o Hospita l Pedro I!, o dos 
Lazaros, o Cemiterio, o Aqueclucto, o pa lac i.o epi scopal ela 
Soleclade . Poss ue as egr ej as fili aes ele N. S . ela Gloria , · Sa nta 
Cru z, S. Go nçalo, N. S . el o Rosa ri o, N. S . ela Conceição elos 
Coq neit·os, ela Soleclade, e ele Santo A mar o das Sa linas . « E' o 
mais bel lo ba irro ela cidade pelo traçn clo r egular de suas rttas, 
boa edi ficação e predios mag-nífi cos, Gymnasio Per namb uca no, 
Assem bléa, Hospita l Pedro li , Hos pi ta l elos Lazar os, Asyl o de 
Mendicidade, Hospital Inglez, Casa ele Saúde , Mercado , Hospital 
Milit a r, Cemiterio p,1blico, Cem iter io Tng lez , Pa lacio ill piscopal, 
·Es tação ela E . ele F . ele Olinda e Temp lo A nglicano; ~g1·e j a 
ma t.riz co m bella fachada de can t aria , r ecolb imento de N . S. 
da, Gloria ; egre,ias ele S . Gonça lo, Co nceição , Santa Crnr., 
Rozario, San·to Amar o, e Soleclade ; ,j ardim ela pt·aça Conde cl'Eu, 
qua r tel elo co t'po de policia e elo i ,!o batalhão ele infa n taria, 
no an tigo hospício de Jerusalém ; Comma ndo elas Armas, 
Chefatura de Policia; l~s ch. no l'mal de senh oras, a cargo ela 
Soc iedade Pr opagaclor a da Inti tru c ão P ublica. . Thesou r o Es
ta cloal , e tc . , T em d iver3as escbs . publs . Agenc ia elo correio. 

B OA VISTA . P a rochia elo Estado elo P a raná , no mun . ele 
P a lmas . Ot· a.!l'o N . S . da Luze d iocese eleS . Paulo . Foi creada 
no dist. dePal mas de Baixo pela Lei Prov . n.789cle 16 ele 
outl\bro de 188 1, que clett-lhe por l imites a L. os l ageados elos 
Lontr as e Roncl inb a e ele um a ou tro por uma li nha recta, 
es tabelecida. entre as vertentes de a mbos que mais se apl·oxi
ma rem: ao N. o l' io Chopim , ela foz elo l ageaclo Lontras para 
baixo, segu indo o curso de snas ag na~ a té os l imi tes da Con
federação Argentina, pelos quaes conf1·o n tará a O. até o Urn
guay ; ao S . e SO. os rios Chapecó e Goyo l!~n on Ur uguay, ela 
cootluencia elo l ageado Roncl inha pnra ba ixo . 'l'em nma esch . 
pub l. ele ins t. p t·i m., Cl'eada pela Lei P r ov . n . 787 ele 9 ele ou
I.Uln•o ele 1884 . Agencia elo correio, CJ'eada em outubro .ele 1887. 
O Sr . Olympi o Rod rig ues ele Carvalh o L tma, viCe-presidente da 
Camara Mtmicipal ela Vi lla ele P al mas, em uma informação. 
que , a res peito desse mun. , nos pres~toll em novembr o de ·1887, 
d iz: «Os povs . exis tentes no mun . sao: V11la ele Palmas, freg. 
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da Bellw Vistlb ou Pallmas do Sul, .sõb a invocação da Nativ idade 
de ?-/ . Sen hora .. . , A L ei Prov . aeima citada faz men,,ão da 
fre o- . da Boa Vista ·.e é com es ta denom in ação que acha-se ell 8. 
me~cionada no RelCbt .. cl.a R epa rtiç.ão de Estat is tica da Capital 
Federal. 1 87 . 

BOA VISTA. Parochia do Estado do R . G . do Sul, no mun. 
de Pelotas . Orago Santo Antonio e d iocpse de S . Pedro. F oi 
Cl'eada capella curada pel a Lei Prov. n. 246 ele 23 de novembro 
de 1852 e elevada á ca·tegoria de pa rochia p la de n . 421 de 20 
de dezembro de 1858 . Tem 3.329 ha'bs. e t res eschs . publ s . de 
inst . pt:im . creadas pelas L . is Provs. n . 275 de 17 de novembr o 
de 1853. n. 5-19 de 15 ·de novembro de 1862 e n. 08J de 27 el e mól.io 
de 1875: Sobn sttas d iv isas vide Lei P t·ov. n. 639 de 22 de no
vembt·o de 1867 . 

BOA VISTA. Pnl'or:hia do Estado elo It. G . do Su l, n o 
mun. ele Caçapava, nõJ. mnrg-om esq . elo ri o Camaqua n. Orag-o 
S ant'A.nna e dioce'e de S . P e:h·o Fo i cJ· ea.cla ft·eg . pel a Lei 
Pt·ov. n. '1::!5 d-: 15 éle jnlho de 1SJS. T em 2 .800 habs. e 
duas eschs . publs. de íns t. prim. , uma das ~Liaes creaclõJ. pela Le i 
PrOI'.n . 26\J ele 7 de n o~embro ele 1S5::l . 1 em gnm cle· j az idas 

. de marmore ele divér>as col'eõ, talvez a; primeit·as elo Brasil. 

BOA VISTA . Pa.roeh. ia no mun. da cap ital do l~staclo de 
. .Minas Geraes . Orago Jesus Maria J ose e d iocese de Ma.1·innna. 
<Com o nome ele An:onJta pertence :1 essa pov. á -; pa r och ias ele 
N. S. da 'Piedade e S . J osê elo PõJ.raopeba . Foi elevad a a 
na rochia pela Lei Prov . n. 3 271 ele 30 de outubro ele 1884 . 

"r:J.' em duas eschs . pubis . ele ins t. tarim., cr eacl<ISpelasLeis 
·Provs. n. 2.16'! de 20 ele I\OYembro ele ·1875 e u. 2 .324 ele 12 ele 
:iulbo ele 187ô . Sobre suas divisas vide. entr e oturns, a Lei Prov. 
·n . 3.343 de 8 de outubro ele 1885 . 

.BOA VISTA. P a.roc hi a elo Estado Lqe Min as Geraes. no 
J.Uun. ele Alfenas , asse nte sobre um a collina p ottco e levaclà , no 
meio ele vastí ss im a~ malta5, ri ens ela ma is opul enta vegetacão . 
0.1'ago N. S. da Conceição e diocese ele S. Panlo. F oi , em 
pdncipio, um cnn1.to el o num. ele Cabo Vet·de elevado a clist. 
e incorporado au mun . de Alftmas pel o a r L. l § III da Lei Prov. 
n . 1.187 ele 2 L de }nlbo ele 1864. Pos!eriol'mente fo i a nn exada 
ao mnn. de Cabo \ ercle, sendo incorporacl<\ ao ele Alfenas pelo 
a rt. I ela L ei Prov. n . 2.08! ele 24 de cle7.embt·o ele 1874. J á 
havia sido elevada á categoria de pa t·ocbü1. pela Lei Pro'"· 
n. 1:651 ele 14 de setembro ele 1870. 'Tem duas eschs . puhls. de 
inst . prim., uma elas quaes CJ'eacla pela Lei Prov . n. 1.876 ele 
15 áe julho ele 1872. Sobre suas divisas : vide Leis Proi'S. 
n. 2.93S de 23 de setembro ele 1882 e n. 3.153 de 18 ele outt1bro 
de 1~3 . 

BOA VISTA . P a t·ochia elo Estado ele Min as Ger aes , no 
nmn. ele Montes Claros . Ül'ag-o Sa nto Anton io e diocese de 
Diama nt ina . Foi dist. elo tel'm o ele Mon tes Claros. que o art . Il 
da L ei Pro v . n. 507 de 4 de j ulho de 1850 suppr imio, incorpo
r ando seu ·terr itor io ao el ist . de Contendas. B.esLauraclo pel a 
Lei Prov . n. 978 ele 2 ele junho de 1859, to r nou-se o clist . ela 
Boa Vi s ta séde da fl· eg . ele Contendas em vir tude ela Lei Prov. 
n. 1.298 de30 ele outubro ele 1.866;clispos ição essa que fo i r evo
gada pelo art. V da ele o. L 663 de ·16 ele setem bro ele 1870 . Foi 
elevada á categori a de parochia pela Lei Prov . n. 2.431 ele 13 
de n ovembro ele 1.877. Transfedcla para S. J oão d a Ponte pela 
Lei Prov. n. 3.266 de 30 ele outubro ele 188±. T em duas eschs. 
ptibls . ele ins t prim . , nma elas quaes Cl'eacla pelo a r t . I § Il ela 
Lei Pro v. n. 2.430 de 13 de novem bt·o ele 1877. 

BOA VISTA. Parochia do Estado ele Minas Goraes, no mun. 
da Leopoldina, a SE. des ta cidade, em uma collina, que oft'e 
re.ce á vista uma l inda. paisage m, onde ostentam-se as ferteis 
serr as elos Monos e Bonita. Orago N . S . ela Con ce ição e d iocese 
de Maria nna . Foi, em pri ncipio, um cueato do mun. elo Mar 
d'H~spauba, elevado a cl ist . pelo § VI elo art. I dn Lei Peov. 
n. 533 ele 10 ele outubro de 1851. Incorpot·aclo ao mun . ela Leo
Polclio a pelo a rt . lii ela Lei Prov. n . 666 de 27 de abr il ele 
1854, foi elevado á categ-ul'i a ele pal'ochia pela L ei Pro ''· n . 1.902 
de 19 de julho ele 1872. 1'em 6 . 000 ha bs . AB'encia elo coneio e 
d.uas esc hs. pnbls . ele ih st . prim. Sobre li m1tes vide : a rt . VI 
da Lei Prov. n. 533 ele 10 de outubl'o ele 1851. n . 81.0 de 3 de 
julho de 1857, n. 2.906 ele 23 de setembro de 1882 . As te rras em 
gue está o pov . fora~n do:d~s. por Anton io Bernardes R ocha, 
Manoel Ferre ira Bnto, i< e lictsstmo Vttal de Moraes e A1rton10 
.Luiz ele Mo~·aes. A primeira missa foi celebrada por F r. Bento 
.em uma capell.a agreste, ad.recle construída. A _pov. é peque~a 
c ,d ivide-se IMJJ. .!l..u.as pa rtes, .íJ, C[Ue occupa a colhna, e a qtu cu·-

cum~a a base ela me~ ma . Possue 80 pr ecl ios, uma linda egTeja 
matrtz, um ce~u her10 bem espa9oso de p::1.l'eclões ele pedra, sete 
casas ~e ne9ocw, duas pharmac1as, uma padaria e um açougtte. 
Seu cluna e um elos ma 1s amenos e salubl'eS elo mun . devido 
isto á sua pos_içã~ , to()Ographica,- Faze;n pa rte ela ft·~g. tres 
povs .: Recrew , I ap1russu e U:spu'l iO Santo . Atravessa- a no 
centro, o l'io Pirupetinga. Lavoura cl~ café e ce t·eaes . E' 'cir
cumclacla pala li:. F . Leopolcli na , que ah i posSLLe as estações 
ele Santa Isau~l e Recreio_. e no ram~ l elo Al to l\Iuri ahé, que 
part9 ela estaçao do Recrew, as est«çoes de S. Joaquim e 'Tnpi
rnssú, <Jlém ele uma chõJ. ve nõJ. fazenda da Soleclacle pertencente 
a esta f reg . , a seis kils . ele Sa nta lsa b91. Po~S 11e cin co estra
das ele rodagem pri nctpaes , sendo a que parte da pov. pa ra as 
estações do Recr eio,' Santa Isabel, S . J oaquim, Tapit'Itssú, 
Sant:J. 8r az, !E spil'ito Santo, além de OIL tras vicin aes que clema n· 
J a m as fr cg·s. de ~ant'An n a elo ht·n.peti nga , Leopol clin a , La
r a nj<ll, Capi vara, Santo Antonio ele Paclua e Madre ele Deus da 
Angus t .1ra. 

. BOA VISTA. L og. elo Estado elo Am aw nas, s ituado na margem 
Clil' c do t• io NP.g ro ac ima ela RIU\ fóz, ·148 l egnas sohre planicie · 
a lta e mui espaieec1cla na curvielacle de uma lon o-a enseada . . 
E' sabjugaclo ã. a i: to l'idacle ela Vil la ele Tb oma r . E;tabel ecen-se· 
este lo2' . co m india nos ela poY. do Castanheiro Velho e ele 
Camunclé : a pri meira si cuaela na dir . elo l'io Negro , 176leguas · 
acun_a da sua fuz, e a seg• tncla na margem di r. uo rio Mari é 
proxuna á sua foz, am bns não existi am em 1823 . De 300 fogos · 
q ue teve 1·es tam 1.8 todos cobel'tos de folhagem, da qual tambem 
o é. a mall'JZ q ne fo i reecli fi cada pol' Man oel Rodrigues de Sá 
h rtbttau te elo mesmolngar. ;./ . S. ela Saude éoo rago ela matriz. 
Os moradores são em num ero ele 118 . Com e 'tn. denominação 
de Bàa Vista h >< tam bem na fóz elo rio [çá um l ogar ele ele i 6• 
fógos fl lll um a rua con tendo :130 i.nelios , assen ta do po r Manoel 
CuL"cle iro elo Co uto sobl'e um:L plunicie sob ra nc ~ira ao rio, o bl'a 
de cinco bt·aç<es e dista nte 262 leguas da fóz elo Nhs.mundá,. 
co nfim oriental ela com. no Amazonas : o mesmo funclaclot" · 
ergueu alli uma capella 'lecl icacla <1. Santo Antonio e ao pé delta 
uma casa pro_mpta ele tudo para pousada d o vigario quando a lli 
fot. A. Sltllaçao deste l c;g . a lém cl ~ s r apt•nziv l tem uma cupiosa 
nascente de agua limpicla e fl'ia . Elle é suj eito à villa de Oli
vei~ça . Neste mesmo rio, nove leguas acima ·ela sua embocadu r a . 
esta um p osto militar situado sobre te rra alta quatro braças; 
co ns ta este posto ele um quartel para H soldados, out ro para o 
co_mmandante, e de uma cape lia consagracln a N. S. elo Carmo que 
fo1 erecta ele ordem do Governo, e tudo coberto ele folhagem . 
'Te m duas peças de ferro cal ib1·e um. Proxi mo á fóz elo mesmo 
Içá e~ teve no cimo ele um outeiro uma pov. denominadaS. Fer 
n a ndo, que a lli de ordem do Genet·a l elo Pará F erna ndo ela 
Cos ta ele Ataicle Tehe, se fundou em 1768 cord os sylv icolas· 
Tarianas, Cay uvicenas descidos do rio 'l'ocantis . Ella começou 
a clesapparecel' no anno ele i 778 (Baena . Ens. GhoJ·ogr. sob?'<r 
o Pará , ps. 404 e 405). 

BOA VISTA. J;..og . no termo de Itacoatia ra do Estado cl() 
Amazonas ; banhado pelo rio Apipicá. T em uma esch . pnbl. 
ele in st . prim., Ct'eacla pel a Lei Pro v . n . 515 clé 7 ele maio 
ele 1881. 

BOA VISTA. Pov . elo Estad? elo Amazonas , no rio Negro, 
na 1! ba elo mesmo nome, que fica a margem d i r. perto das fl'àlclas 
da montanha do J Dcamim . 

B OA VISTA. Pov. elo E.taclo elo Pará, na ma r gem d it·. do 
rio X ingú, cleu·onte elo fLL r o Uruc·1ry- caia , em ·terreno elevado. 
J á chegou a ter uma pop . ele 300 a l mas; actual mente, por ém, 
está em decadencia. 

BOA VISTA. Aldea mento elo Estado elo Pal'ÍI, nas. verten
te., elo r~o· Acará-m iry . Compõe-se de uns :160 inelios, pela mór 
pal·te p e•· te ncentes á tribu 'l'embé . 

BOA VISTA. Antiga vill a e mun . do Estado do Pará , na 
com. ele Ca mebá, n a ilha de Santo Antonio, junto á ent t·a da 
el e um furo do l'io Pará que vai Ro Pracuuba e a que se dá o 
o o me ele Pracuuba-mirim, a 111 kils. da ca pita l. E <sa pov . , 
creacla villa pela influencia do fabrico ela bot•racha, é muito 
pobre e vae e m decadencia. A agricul tura não existe senão na 
pat·te elo rio J ap ihim, destacada do mun. ele Ca metá. Sua expor
tação consta sómen te de borracha, couros de veado e a lg umas 
al' rob<es de cacáo . O II·ansporta faz -se em pequenas ca nôas que· 
navega m pelos rios a té suas cabeceiras e em vapores que tocam 
na pov . e em a lg uns pontos elo rio Pracuuba e seus atrs . Na 
pov . lia duas eschs . publs. ele pr imeiras lett ras mui pouco fre
quentam . Orago. S . Sebastião e diocese do Paní .Foi crea-
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da parochia pela Lei Prov. n. 584 de 23 c!J outubro ele 1868, 
que incorporou-a ao mun. elo Curralinho. Foi elev1'>.da á cate
goria ele villa pela Lei Pro v. n. 707 de 5 de abril de 1872, instal
lada em 7 de janeiro de 1873. Desmembrada elo termo e com . de 
Breves e a nnexada ao termo e com. de Cametá pela Lei Pro v. n. 
856 de 31 de ma-rço de 1876. Rebaixada de villa pela de n. 944 
de 18 de agosto de 1879; restaurada pela de n. 963 de 8 de ma rço 
de 1880; reinstallada em 10 de janeiro de 1881; supprimida pelo 
art. I da de n. 1.094 de 6 de novembro de 1882. que no art. UI 
restabeleceu a Lei n. 944 que rebaixando Boa Vista de villaincor
porou-a ao mun . do Curralinho. Restaurada vllla pela Lei 
Prov. n. 1.249 de 30 de abl'il de 1886; foi supprirnida pela de n. 
1.301 de 28 de novemLro de 1887, que extinguia a freg. elo 
mesmo nome, unica de que se compunha o muu., passando o 
seu territoriJ para o elo Curralinho. Tem duas eschs. pabls. 
de inst. prim., creadas pelas Portarias de 21 de janeiro ele 1869 
e de 7 de junho de 1872. Sobre suas divisas vide : Leis Provs. 
n. 584 de 23 de outubt·o de 1868: n. 595 de 25 de setembro de 
1869; Portaria de 27 de janeiro ele 1870; Leis Prova. n. 856 
de 31 ele março de 1876; n. 886 ele ~8 ele abril ele -1877 (art. Il1); 
n . 911 de 10 de junho de i878; n. 963 de 8 de março ele 1880 ; 
n. 1.~49 ele 30 de abr il de 1886 (art. Il). Exporta borracha, 
couros de veado e pouco cacáo . Tem communicação a vapor com 
a capita l e a séde da com . Tem agencia ào cot·reio. 

BOA VISTA. Dist. creado no mun. da capital do Estado do 
Pará pelo Dec. n_. 300 ~e 25 de fevereiro de 1891. Passou a 
denomin:1l'-se GuaJará-m1ry pelo Dec . n. 304 ele 5 de março de 
1891. 

BOA VISTA . Pov. do Estado elo .i\IIara,nhão, no 3° clist-:-d'a 
freg. de N. S. da Conceição ele Vianna . Orago Santo Antonio. 
Tem uma esch . publ. de inst. prim. 

BOA VISTA. Pov. no mun. ele Mo11ção e Estado do .i\1Ia1·a
nhão · com uma esch. publ. de primeiras leteras, creacla pela 
Lei P;ov. n. 1.264 de 22 de maio de 1832 . 

BOA VISTA. Log. do Estado do Maranhão no mun. do Alto 
.i\IIearim. 

BOA VISTA. Log. na com. ele Barras do Estado do Piauhy. 
BOA VISTA.Arraial do Estado do Ceal'á,, no mun. de Mila

gres; ao S., cerca ele tres kils. distante ela cidade, á margem 
esq. elo riacho dos Porcos. '!.'em muitas arvores ft•uctiferas e 
plantações de cauna. 

BOA VISTA. Arraial do termo e com, de QuixeTamobim, 
no Estado elo Ceará . Elevado a dist. pela Lei Prov. n. 2.078 ele 
28 de ago3 to ele 1884. 

BOA VISTA. Dist. creado no termo de Icó, do Estado elo 
Ceará, pela Lei Prov. n. 783 ele 3 de setembro de 1856 . Orago 
Santo Antonio. Foi elevado a parochia pelo art. I ela Lei Pro v. 
n. 1.07,1 de 30 de novembro de 1863, sendo no mesmo anuo in
corporada ao mun. do Icó pela de n. 1.085 de 12 de dezembro e 
ao ele Ja,!!'uaribe- mirim pelo arl. II da de n. 1.121. ele 8 de no
vembro de 1864 . Foi sua séde ü•ansferida da pov. da Boa Vista 
pela de n, 1. 468 de 18 ele novembro de -1872. Tem duas eschs. 
publs . ele inst. prim . , ct·eada,s pelas Leis Provs. ns. 9d7 de 13 ele 
setembro de i859 e 1.176 de 9 de agosto ele 1865. 

BOA VISTA. Pov. do Estado do Parahyba do Norte, no 
mun. ela Campina Grande, 10 lego as a 0., na ribeira denomi
nada Santa Rosa; com umaesch. publ. deiust. prim., cr·eada 
pela Lei Pro v. n. 779 ele 8 de outubro de :1:884 e uma egreja . 

BOA VISTA. Pov. do Estado de Sergipe, no termo do La
garto ; com uma esch . mixta de ensino elementar, cr·eacla pela 
Lei Pro v. n. 1.289 de 21 de abril de 1884. 

BOA VISTA. Pov, do Estado da Bahia, no mun. elo 
:Bom Conselho, a i2 kilometros da vi.lla des·te nome, com -uma 
capella . 

BOA VISTA. Arraial ·á margem cli r, do rio S. Francisco, 
sobre um mórro, fronteiro .á capel!a de N. S. dos Remedios, que 
fica na ilha "do Pontal. 

BOA VISTA. Pov. d'o Estado da:Bahi.a ,mo mun. cla'Matta 
de S. João, assente em ·um alto aren:oso . Suas ca,sas são •toclas 
<le 'Palha . Os habs, cultivam mandioca. 

Bc;JA VISTA. Log. do Estado do E. Santo, no mun. êlo Ca
choetro do Itapemirim. 

B
1
0A iV!SiirA. ·Log. do Estado doll~>io elo Jianeiro no mun de . 

V a euça; com uma esch. publ. de inst. prim. 

BOA VISTA. Log. do Estado elo Rio ele J aneiro, no mnn. 
ele Paraty. 

BOA VISTA. Pov . do Estado do Rio de Janeiro, na frêg· 
de Araruama; com duas eschs . publs . de inst. prim., creaclas 
pelas Leis Provs. ns .1.630 de 1871 e 1.832 de 1872. 

BOA VISTA. Log. do Estado do Rio ele Janeiro, no mun . de 
Magé, na serra dos Ot•gãos pouco adiante do Dedo ele Deus. 
Dahi avista- se a cidade elo Rio ele Janeiro. 

BOA VISTA. Log. do Estado elo Rio de Janeüo, na freg. de 
S. José do Campo Bello e mun. de Rezende; na divisa cleste 
Estado com o de S . Paulo. atravessado pelo ribeirão do Fran
cisco Ignacio, que desce ela ·serra elo Itatiaia (ramo ela .i\l!antí
queim) e vae desagtmr no rio Parahyba. Na d1slancm ele 12 
kils. fica-lhe aponte elo Sa lto sobre o Parahyba, a qual é atra
vessada pela E. ele F. Central elo Brazil. Em Boa Vista ha 
uma estação dessa estrada, situada no ramal de S. Paulo, a 
216k,339 distante do Districto Federal e a '165m,872 sobre o nivel 
do mar, e entN as estações da Itatiaia e Queluz. Dessa estação 
partem as estradas que vão ao Alto da Serra elo Picú e a Barra 
Mansa. I-Ia ahi uma agencia do cot·reio. A parte claquella es
trada entre Boa Vista e Quelm (iil<-,507) foi inaugurada a 18 
ele junho de 1874 e entt·e Campo Bello e Boa Vista (12k,796) a 30 
de JUnho de 1873. 

BOA VISTA. Log . elo DistricLo_Federal, na freg. ele Iraj ~ . 
Ha um outro da mesma clenominaçao na freg. ele Jacarepagua. 

BOA VISTA (Quinta da). Antiga resiclencia habitual da ex" 
família imperial ; süuada em uma pequena collioa no arra~ 
balde de S . Cbt·is·tovão da Capital Federal. E' urna casa grande, 
sem arcbitectut·a e sem gosto. Uma rua espaçosa, que começa 
no denominado Portão ela Corôa, dá entrada para o palacio . 
O St·, F elix Ferreira pub licou no n. 13, anno I, do Brazil 
Illust!"Cbdo a seguinte noticia a 1·espeito ela ex-Imperial Qa inta 
ela Boa Vis·ta: « A IMPERIAL QorNTA nA BoA VISTA. -Ache
gada da família real a esta cidade do Rio ele Janeiro foi um 
acon Lec imen•o ele ·tal ordem, que por muitos annos se es1 a mpo11 
indelevel na memoría publica. Si er a grande o numero dos con~ 
tentes, maior era o elos queixosos. Commet teram-se as mais 
insupportaveis arbitrariedades, com a execução ela chamada lei 
das aposentações; bastava que um fidalgo, ainda que bem 
alojado cobiçasse a casa que o parti calar acabava ele constrLür 
para su~ morada e regalo, pat·a que lh'a tomassem, sém attender 
a nenhuma ra~ão de ordem ecouomica e moral. A familio real 
propriamente dita, pouco ou nada incommodotl, pois ao antis-o 
p.1ço dos vice-reis bastou-lhe jtt~ta r o convento elo Carmo, CuJa 
communidacle de boamente ace1tou a nom propriedade que na. 
troca 1·ecebeu, ao lar go ela Lapa . Não tinha é certo, a r eal 
família nenhuma Quin·ta, que se quer fôsse arremedo das que 
acabava ele ser forçada a deili:ar no reino; mas isso era o rnenes; 
com tempo appareceria causa q'U.e mais ou menos servisse; o 
essencial, o necessario, et•a um paço onde ella se accommodasse 
decentemente; ora, isso o:ffe1·ecia o palacio dos vice-reis; tudo 
por esse lado ia, pois, mui·to b9m. Acabava, por es se_ tempo, o 
abas\ado capitalista Elias Antonio Lopes, de constru1r em se us 
vastos ·terrenos de S. Christovão uma bella casa ele vivenda , no 

· alto de um plaló. donde se cl~scortina agraclabilissima _vi~ta, 
quando, ou moviclo pelo deseJO de ser agt·adavel ao pnnc1pe 
regente, ou pela ambição ele al!>uma reco~pen sa honori[ica, teve 
a idéa ele offuecer essa magnlfica propriedade para. Qumta da 
recreio a D. João, que no dizer do tempo dignou-se ele aceitar 
a o:fferta, al iás verdadeiramente principesca. O pl'iocipe e parte 
de sua familia foram á chacara elo Elias, visitaram a casa recen
temente coostruiela, na qual erigira m-se immediatamente á 
entrada a$ armas reaes; e tão gostoso ficou o regeu te com a 
ofl'erLa e ele tão bom grado a recebe u, que o negociante Elias 
foi logo despachado cavalleiro da ordem de ChTisto, honraria 
q.ue para aquelles ·tempos equivalia a um bar,mato actualmente. 
O Elias, .cavalleiro ele Christo! -Faço idéa como esta grande 
nova havia ele estourar como uma bomba entre os seus colleg.as 
do commercio; isto em época em que não hayia ·talvez um só na 
colonia com tão elevada distincção . Acredito que e hon!•ado 
negociante Elias deu-se por bem 11ago do sacri licio q,ue íize~a. 
Houve quem mais tarde affil!masse que o homem C!~ luo em po
breza, mas por certo não foi em razão dessa dach v a, o que o 
perdeu foi ·taLvez a fidalguia improvisada e!? q u~ se metteu desde 
-que se vío com o habito ele C~r1sto ao. peito; 1ss~ aconteceu a 
muitos ou·tros. IAs conclecoraçoes a rrumaram mmta geute, por 
aquella época, .não pelo que el-Jas custav~m em si, mas pela 
viela de nobre que procuravam levar entao os condecorados. 
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Passada á propriedade do principe p. João, a chacara de 
S . Christovão passou tambem logo a pavo11ear-se com o pom
poso titulo de R eal Q·uinta da Boa Vista, qualificativo merec i~o, 
é certo pois elo alto onde estava assentada a restdencLa, 
gozava~se , como já dissemos, esplend.ida vista, mas class i~cação 
um tf).l}to for çada pelas circ ttmstanctas , pot·c1ua nt? a- Qumta
não era mais qae um terreno mmto des1gual e quas1 todo lllcullo. 
A área comprehenclirla pela ant1ga chacara elo Elias não era a 
mesma que a actual; pelo lado da rua Duque de Saxe, então 
chamada caminho da Corriola e mais tarde da Joanna ou Jocvn- . 
ninha como a chama Debret em sua Voyage Pitto1·esque 1; 
havia terrenos pa r ticulares que fora m posteriormente comprados, 
e aclclicionados á Qtün·ta; entre outros, a chacara de D. Joanna 
cuj a casa a inda hoje exis te com entrada indepénclen.t~ 
e onde reside actua lmenLe a vmva Pamplona, que fo1 
esmoler e guarcla-joias ele S . i'll. a Impel'atriz . A casa ele 
resiclencia do mordomo, em Iren·te i rua elo Ba1·ão ele Ibitu
:runa, [ez tambem parte ele outra propriedade que ma is 
tarde foi adquirida pela Quinta. Com ft•ente pal'a o mesma 
rua ou caminho da Joanna, proximo á ponte do rio Mara
canã, constraiu-se um a casa ele recreio, que Deh1·et deno
m ina· piecl de terr·e da Joanninha. Era um edifteio ligeiro, de 
fórma elegante, onde D. João VI gostava ele passar as ~ardes ele 
verão. Esse pavilhão cahio h a mais ele 20 anuos em nünas. 
deixando vestigios que ainda alli facilmente se descobrem. A 
casa olíerecida pelo negociante Elias, t in ha como frente uma 
varanda ele 20 columnas, o que dá bem idéa ele suas vastas 
proporções; compunha-se ele clous pavi mento~, occupanclo o 
segundo apenas a parte central do eclific10 com Janellas para as 
faces late1·aes. Fei·tas de prompto as mais urgentes modilicações 
na casa, foram occupal-a o príncipe D. João, a fi lha mais 
velha e o genro, o príncipe D. Pedro Carlos, irmão ele D. Car
lota Joaquina, falleciclo a nnos depois e sepultado no c-onvento 
de San ~o An·tonio . Mal installaclo em sua nova r esicleucia, 
D. João tratou logo de augmenta l-a, embellezan clo ao mesmo 
·tempo o sit io; encar regando desse trabalho a um ar chi·tecto 
inglez, cujo nome ignoro, pois escassissim os são os dados que 
a tal r espeito oiferecem tan to Debret, como o padre Luiz Gon
çalves dos Santos . Foi então que se levantO!! o pavilhão e con
struio-se a escadaria de volta. Nestas modi-ficações e accres
cimos o gos·to inglez predomina em tocla a sua pureza; o estylo 
go thico entra com o valioso contingepte e o eclilicio começa a 
ter aspellto mais condi gno de uma residencia monarchica. Em 
frente ao palacio erigio -se uma en trada ele honra, tendo no 
centro um arco e nas extremidades pequenos pavilhõos qua
drados, ligando-se estes áquelle por uma colu~nacla ele. can
taria muito bem lavrada; sendo todo o demais ma·tertal de 
terra-cota estampada ou esculpturada na Inglaterra . Esta en
trada, que por mtütos annos esteve inservivel, fechada por um 
gradil, em raz.ão da gr ande depressão elo terreno que ahi 
existia, é a que hoje dá accesso ao terreiro elo paço . A execução 
é ineprehensivel, :(>ena é que seja tão baixa a columnada . 
No centro elo t erre1ro levantou o mesmo archltécto mglez um 
bello r epttcho monumental , alimentado por meio de um ma
chinismo que colhia e elevava a a"ua elo rio da Joanna . Esta 
obra clesappareoe u comple ta2nente. 'Retira ndo-se para a Europa 
o architecto inglez, D. Joao encarregou ao p1ntm· aclet·ec tsta 
M:anoel ela Costa, que adorna va o interior do palacio, de pro
~eguiL· com as obras externas , até que por morte deste artista 
fo1 chamado e architecto francez Perére (?), que traçou um 
plano geral de reedificação, levantando desde logo o novo pa
vilhão. Trabalhou Perére activamen te no seu plano até 1831, 
em que com a abdicação ele D. P edro I pararam as obra.s r e
t!raudo-se tamhem o artista para a Europa . Durante a r egen
Cla nada se adian·tou nem externa nem internamente ; e pa
rece que só cl~pois do casamento elo Impe1:aclor é q_ue p t·oseguiram 
as obras, 1Ynme1ramente dando ao ant1go pavllhao a altura e 
_estyio do novo, e depois eri ~indo o corpo central com dous 
Pavi'lllentos, e apresen·tando finalmente a fachada actual. O 
aspecto da fachada principal do palacio de S . Christovão é de 
bello effeito, e domina completa.'llente todo o sitio em vasta 
cü·cumferencia, O intet·ior é mal ornado e mal decorado. Dentro 
ha um helio pateo grammado, com um repucho que á noi'te 
offerece pittoresca vista aos que o observam ela varaJ?da que o 
en_quadra, ao nivel elo segundo pa~1mento. Por mmto tempo 
esteve o terreno f1·onteiro ao palac1o plantado de captm, e a 
entrada se fazia por uma ladeira tortuosa que ia sahir a um 
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canto elo ten eiro; hoje, porém, assim não acontece; aterrou-se 
a gra nde depressão que havia junto á a rcacla e columnada, e 
um la rg? e beiJo ca mmho recto, partindo do portão da Corôa, 
condttz a Íl'ente sto .Palacw. Um gt·a ncle ,e vistoso p:trque, plan
tado e r elvado a 1ngleza, estende-se a clirei t!l. e a esquerda 
daC(uella rua, o!ferecendo peq uenas e delicadas paizagens gra
clatt varn_ente delineadas nas depressões elo terreno, po1• onde 
con·e smuoso regato ensombrado por grupos de palmeiras . A 
Quinta tem passado por grandes modi ficações em suas planta
ções ; a p1ssagem da E. de F. D. Pedro li destruio o intrin
cado labyrintho de cafee it•os que havia proximo á casa de re
creio ela Joanninha; deixou tambem ele funccionar o moinho 
que havia proximo á casa do mordomo, o qual era alimentado 
pelas ag uas elo Maracanã, levantadas por um açude, que ainda 
hoje existe junto a uma tinturaria á entrada ela rua ela Baby
lonia . lflm i 8H, tendo uma grande enchente daquelle rio inun
dado as cocheiras da casa real, e prejudicado as carruagens em 
seus adornos, mandou D. João que se desse outra dieecção ao 
ri o. Encarregado desse trabalho o então major de engenheiros 
Andréas, mais t arde barão ele Caçapa v a, m uclou aq uelle curso 
faze ndo-o at ravessar a rua da Joauna e descer por entre as 
·terras, que de um lado pertenciam então a Manoel Caetano 
Pinto e ele outro a João Homem do Amara), ·tendo siclo·estas 
compradaB pelo mesmo Amaral em hasta pub lica e na presença 
do conde ele Bobadella ,. como bens sequestrados aos jesuitas · 
terrenos esses que, mats ·tarde aclquiriclos por Antonio José 
Ferreira,_ for0:1am a chacara a inda hoje existente, da 9-ual é 
co-propl'letano quem es·tas ltnhas escreve, e que tem a vista 
documentos in teeessantes a respeito, os quaes para não a longar 
mais este a rtigo , deixa ele transceevel-os como attestaclo elo que 
acaba ele di zer em r elação as modificações territo riaes porque 
tem passado a Quinta da Boa Vista. Erram, pois, aquelles que, 
suppoem denominar-se Maracanã o rio que passa mais proximo 
ao portão ela Corôa, quando na ' 'erclade Maracanã ã o que 
atravessa a rua ela Joíl. nna, entre as elo Barão ele Ibiiurana e 
do Souto, e corta a ele S . Christovão entre os ns. 115 e 117 ; 
foi esta a chacara de Manoel Caetano Pinto, e aquella a ele 
meu an tepassado Antonio José Ferreira da P onte, a ppellido 
este que_ to!Dou ~or imposição publica em r azão de sua longa 
restclenCla JUnto a ponte, em que levantott a casa existente pe
los a unos ele 1820 a '1823 . » Servio para reunião do Congresso 
Constituinte. Em virtude do Dec. n. 756 A de 8 ele ma rço ele 
1892 foi transferido para ahi o Museu Nacional. 

BOA VISTA. Bairro no mun. de Pjnclamonhangaba do 
Estado de S. Paulo; com uma esch . publ., Cl'eacla pela Lei 
n. 1.01 de24 ele setembro ele 1802. 

BOA VISTA. Bairro no mun . do Parnahyba elo Estado de 
S. Paulo; com duas eschs . publs. de inst. prim. 

BOA VISTA. Bairro elo Estado de S. Paulo, na Barra elo 
Juquiá , 

BOA VISTA. Um dos qua1·teil'ões ela villa do Bom Sue
cesso ; no Es·taclo ele S. Paulo. 

BOA VISTA. Um elos quarteirões ela villa elo Yporan ga ; no 
Estado ele S. Paulo . 

BOA VISTA. Bairro no mun. ele Bolucatú, no Estado de 
S . Pa ulo; com duas esch . publs. ele inst. prim., creadas pela 
Lei. P1·ov. n. 50 de 22 de fever ei1·o ele 1881. 

BOA VISTA. Bairro e morro no mun . de Santa Branca 
do Estado de S. Paulo. 

BOA VISTA. Log . elo Estado de S. Paulo , na freg. do Rio 
do Peixe e mun. ele Caconde (Inf. loc.). 

BOA VISTA. Bairro do mun . ela Piedade, no Estado de 
S. Paulo ; 

BOA VISTA . Baü·ro no muu. de Brotas do Estado de São 
Paulo. 

BOA VISTA·. Bairl'O elo mun. de S. José dos Campos, no 
Estado de S. Paulo ; com uma esc h. publ.; creada pela Lei 
n. :LO i ele 24 de set.embro de i892. 

BOA. VISTA. Bairro do mun. de Guaratuha, no Estado do 
P a raná ; com úma esch. publ. de inst . prim., creacla pelo 
art. :L§ Ili ela L~ i P1·ov . n. 445 ele 21 de março de 1876. 

BOA VISTA. Log. elo Estado do Pat:aná., no dist. do As
sunguy de Cima do mun. do Serro Azul. 

BOA VISTA. Log. do Elstaclo de· Santa Catharína, á mar
gem do rio Maruhy , na estrada d6 Lages a S. João. 
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BOA VISTA. Log. elo Estado ele S<lilta Catli::trina, no mun. 
'Cle Paraty . 

BOA VISTA. Linha na co lon ia 'l'eutouia e Estado do R . 
G. do Snl. A Le i Pro v. u. L 517 ele 26 ele novembro de 1885 
·craou a hi uma esch . p ·1bl. ele iust. prim. 

BOA VISTA. Log . elo Estado do R. G . elo Sul , no 3o cl ist. 
·ela freg . ele N . S . elos Anjos cl'Aleltl:l . 

BOA VISTA . Log . do l!:st'ldo elo R. G . do Sttl, na col oni a 
S. Lout•enço, mun. do Boqueirão ; com uma egreja catholi ca 
da invoc:tçii.o de Santa Ceci li a. 

BOA VISTA. Log. no 1o di ~t. ele Santo Amaro elo Estado 
do R. G. elo S11l; com un.Ht esc h . publ. de in st. pdm . 

BOA VISTA. Anli"a pov. ela ft· eg . de Cabo Verde , no Es
tado ele iUinas Ge raes ~ Jl: levar.la a di ~t . pela Le i P r ov . n. 1.095 
de 7 ele o 1t·1 bro de 18li0 . DesmemlmLcla ela f reg . de Cabo 
Verei<> e ruun . ele Cald as, roi elevada , co m a invocaçii.o de 
S. J oqé, á categoria d <l par ochia pela Lei P•·ov n . 1.277 ele 2 
de janeiro ele 1866. Reincorpo,·acla ao mun. ele Cabo Verde 
pela Lei Pt·ov . n. L 2\:JO ele i:!O ele ou tubro clH 1856, ne!IP con-
13ervou-se até que o § X do a r L. I el a Lei Prov n. 2 .500 de 12 
ele nuvemlJro ele 1878 elevou-a á co~tegor i a ele vill:t com a cle
nominaçâ·• ele 1\i uscbmbinlw, ficando an nex aclas ao novo mun. 
as fregs. de Dôres ele G11axupê e Santa Barbara, elas Canõas , 
cl~smemhraclas do mu n. ele S. Sebastião do Para íso. Vide 
"\1. ,usambinhv. 

BOA VISTA. L og . no Esta'.lo de i\I inas Ge t· ae~ . na Ct·eg . 
·el-e S. D<, mingos e mua . ele A.r,\ssuahy : com uma escb. publ. 
mixLa cr ead<L pela Le i Prov . n. 3.467 de 4de outubro de 1887. 

BOA VISTA. Pov , elo Estarlo ele Minas Get•aes , no nmn. 
·de Marianna. O art. XVllda Lei Prov. n. 202 de 1 doabt•il 
J e 184t supprimin o cli• tr. ah i cren.clo ; o art . XII ela de n. 288 
de 12 de março de 1846 r estaurou-o. T em umu esch . pui.Jl. ele 

.i nst. p rim. 
BOA VISTA. L og . elo Estado de Minas Geraes, na freg . 

da Conquista, termo do Bom Fim; c0m u ma esch. publ. 

BOA VISTA. Log . elo Estado de Minas Geraes, no d is t. ele 
'Trahiras, termo do Curvello; com uma esch . publ. 

BOA VISTA. Dist. do mun. de Co ntendas, no Estado de 
:Minas Geraes. T em 8.000 a lmas, mais Otl me nos. 

BOA VISTA . P ov. elo l!:st.Ldo ele Minas Geraes, na freg . 
·de Serranos e m nn . de Aynrnoca . 

BOA VISTA. Pov. do Est~Ldo de Minas Gz raes. no m un. ele 
·Campo Bdllo . · 

BOA VISTA . Capella do mun . ele Baepencly, no Estado do 
Minas Ge raes ; com um a esch. p ~tbl. de inst. p r im., Cl"eacla 
pela Le i Prov. n. 2 .3\J:i de 13 de outul.Jt·o de 1877 . 

BOA VISTA . Pov. do Estado d "' Min :1s Gera~.s, na ft•eg. 
e te rmo elo Bom S 1ccesso, na ponta ela se n·a deste nome ; 
com nma esch . pnhl. cl~ inst. pl'im., ct·eada pel o t\rt. I § I 
da Lei Pt·ov. n. 2.721 de 18 ele cl eze mb t·o de 1880 . 

BOA VISTA. Pov. do J!:s tadocle 11-linas Ge t· aes, na [reg . elo 
Clattdio e m:m. de Oliveirn. 

BOA V[STA. Log. no EsLaclo ele i\Iin.ts Geraes, entre Bar
bacena e Caranclah.r. ai. r a veqsado p~ b I~. .de F. Ce:ura l elo 
Brazil. Exi8te ahi um via•.l ucLo l'u:mo do de tt·es arcos pleno:; 
ele nove metrn8 de vão. le ndo cada um 39 metros ele compl'i
mento e 10 mett·os c!P. a ltura méd ia sobre a estrada. Fica a 
370 ki 's. do Distl'icLo F~cleral e a 1.115 m~ tt·os s·.Jb re o nivcl elo 
mar. 

BOA VISTA. Antigt p:u·ochia cl n EsLad <J de Minas Ger ae;; . 
Ora"O Sa nl·a Rita. Passou a denomin ar- a~ Santa Rita doSa
puohy em vit·tm!J ela Lei Pro•. n. 2.673 ue 30 el e n ovembro 
Je i SSO Vide Sapuccthy . 

BOA ViSTA. Peq uen a pov. r] 'o Esta•lo ri e ~liuas G ~rae ;, pro
xim~. üe Ouro Preto. a tn's kil,- . ele .José Cn n·e,t, no nuna1 ele 
Our o Pre to: c 0 111 a 'llt'ld anle8 minRs ele topar. i o. e um ;t cape !lu 
com a iitvocaç5.o d tl Sa n ta QuitPria . Passava por ahi a antiga 
es ~racl<t ele O Il'O Preto para u Di~'tri ct.o Fecler ,tl . 

BOA VISTA. Pov. do Es tacl0 de Mina s Gent ~s , a nor e k ils. 
da ft·eg . elo Cttt:mo da Camp0 Gr[l.ncle; nu mnn. de Tre8 
Pontas. 

BOA VISTA. P ov. elo- Est~tdo ele Mi nc1s Geraes, na f reg. 
da Abbacli;t e mun. de Pitanguy . 

BOA VISTA . Pov . do Estado ele MinasGeraes, na margem 
dir. elo. rio S. Franc isco, prox ima ela p ov. elo Vaqueü·o do Ray
m.nndo e abai xo do Porto do Salga.do (Hall'elcl). 

BOA VISTA. Aldeiamento na. freg. ele N. S . ela Conceição. 
e Ii:tun . rht Boa Vis ta do Tocantius; no r<;s taclo ele Goyaz. J az 
aos 6° 40 ' da Lat.. S. e 45° de L ong . Occ . de Pari s . Cultiva 
a lgoehio . mandioca, milho, fe ijão, a rrrn. E habitada por índios 
Apin agés. 

BOA VISTA . Dist . qp te rmo d tt v ill a do For t•, no E s tado 
de Goyaz. 

BOA VISTA . Peque na pov., hoje ext in cta, que existia na 
esca l'pa O l'l ~ ntal eht st>l'l'anta, qu e demora a Nill . ele Matto Gr osso 
e m dista ncia ele 10 a 12 Jeg uas; n o Estado claquelle nome (B. de 
Mel;'·a~o ). O Dr. S. li a Fonseca. (Dioo . cit. ) cl1~: «A n tiga pov . 
[ltudad:t em 1758 na es"a rpa or ienta l ela clntpacla elos Parecys, 
60 a 7ll kils. dista nte ele Vil la Bel la, jun to ás min as nesse a nno 
descobe r tas por Manoe l Dias ele Figueiredo » . 

BOA VISTA. Morro elo Est:tdo do Maranhão, ~, mat·gem elo 
ri o Tury-assú , cer ca ele se is kils. ncima ele S. Fr,tncisco Xav ier 
elo Tut•y-a ssú. « Aci ma cl<t Boa Vis ta acSITI . , a cinco leguas e 
elo m es mo belo, hot nmas pontas de pedras, qu e descobrem em 
lnisa-mar, a que ch;tmam Cachoeira; e obse r va- 'e a qui nas 
co njun cçõcs ela lu a, um a gra nde velocidade e rap idez e m e ncher 
a niat·é, a que chamam pororoca; mais acima por 60° SE . é o 
porto cl'e J enipa po, a tt·es e me ia leguas » (Cor one l Pereit·a do 
Lago). 

BOA VISTA. Se r l'a elo Estado elo Cear à, nos linútes com o 
Estado elo Piauhy . E ' secca e pouco cultivada e parece se t· um 
contra furte ela serra da Ibia.paba. De li a nasce um elos bt·a ços 
principaes do Jag uaribe. 

BOA VISTA. Morro elo Estado ele P ernambuco no mun. de 
Qnipap{t (Inf. loc). ' 

BOA VISTA . Serra elo Es tado ele P em ambuco , n o mun . ele 
S . Loure nço ela Matta . (Inf. lo c .) Do mun. ele Grav•>tJ. nos 
fazem menção ele uma serra ele egtutl nome. 

BOA VISTA . Se rm elo. Estado ele Pnrnambuco, no mun. ele 
Goyan na. 

BOA VISTA. Set't'a do Es tado cl3 Sergipe, no num. de Santo 
Amaro ele Brotas . 

BOA VISTA. Oute iro na cidade ele Larangeir a;; elo Estado de 
Serg ipe ; com um a cap ~ lla consagrttcla a N. S. da Conceição , ele 
propriedade pa ri i c ula r. 

BOA VISTA. P eq•!en a serra elo E stndo ela Bahia, no mun. 
el o Conde ([n f. loc .) No mes nlO m un. h a ainda um a pov . com o 
nome de Boa Vista. 

BOA VISTA. Se rrado Estado ela Bahia, no m·m. d e Bom 
Cotlselho, a menos de i 2 kils . d :t villa des te nome. (hf. loc) . 

BOA VISTA. Morro do Est"clo ela Ba hia, na fre:;. do Divino 
Espirit ) S: tn to ele Velha Bo ipeb:t (Inf. loc.). 

BOA VISTA. Morro elo Esiado ria Bahia, á margem elo rio 
S . FrancLsco. a lé m do arraial ele Boa Vista elas E steiras e elo 
s itio elo H.o ,:ado (Hulfe ld). 

BOA VISTA. Mort·o n :L "icl:tcl~ de Nazareth, Estado da Bahia. 
Domina e•s:t cicladtl e ofle< e~e urn lindo panorama . 

BOA VISTA . Morro elo es tado tio Rio de Ja neiro, no mun . 
de Saeparema, em te t'l'as ele uma fazenda que per lencen ao cles
emu:H"t;a(lot· Bclizario ele socieda de com o Visconde de Uruguay. 
Do alto desse mon·o avistam-se os muns. de Araruama. Cabo 
Fl'io, Bal'l'a cl P. S . J oiio , Capivary e :ts S3t·ras r1ue sepa rai11 esse 
mun . do ele Nov[l. Frib trgo . 

BOA VISTA. 's el'l'a rlo ll;s:ado elo Rio de Jan eol'O, prolonga
me n to ela elos Orgii.os. E' türavessncl:t pel:t f~. ele F. de C;1n ta
ga llo. 

BOA VIST A . i\ion ·o no mn•:t . ela capio"l elo Est.ado elo Rio . ele 
J .t ne iro, e:n S:tnta Hosa. 

BOA VISTA. Morro na cidade d<L Sap ·:caia do Estado elo Rio 
ele J uneit·o. 

BOA VISTA. Mo:·ro do Es tado do R io el e Jane iro, na freg. 
ela l!:ncru~illmda. 
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BOA VISTA. Morro do Estado do Rio de Janeiro, no mun. 
ele Itaboraby. 

BOA VISTA. Morros elas fl"egs. de Santa Rita, Gave<• e 
Gloria, pe1·tencen·tes ao Districto Fede1·al.. 

BQ4. VISTA . Um.a das den~ominações que toma a serr a do 
Mar, no mu11. d e A.pra.hy, do Estado de S. Paulo . 

BOA VISTA. Morro do Es tado de S. Paulo, no mun. da 
Piedade . 

BOA VISTA. Morro elo Estado de S . Panlo, no mun . de 
Santa Isabel. 

B OA VISTA. i:ie t'l'a do Estado do Paraná, no mun. de 
Palmas. 

BOA VISTA. Uma das denominações ela .sen a cl:ts Feiti
ce iras; no U:stado do Pat·aná (lnf. loc.). 

BOA VISTA. iYloutanha ao S. ela cid;tcle do Desterro, no 
Estado de S<tnta Catharina. I-la ahi um edific10 com va.sbas ac
commodaçõeE, que serve ele enfel"mfl.ria milita.r . 

BOA VISTA. Mor.ro elo Es tado ele Santa Catharina , no mun . 
de Araranguá. 

BOA VISTA. Serra do Estado de Santa Catharina, nas ca
beceiras do rio 'r ijucas . 

BOA VISTA. Morro no mun . ela Formiga do Estado de Minas 
Geraes . 

BOA VISTA. Morro na freg . ele Serranos e mun. de A.yuruo
ca; no Estado de Minas Geraes. 

BOA VISTA. Morro elo illstado de Minas Ge l"aes, no mun. 
ele Inhauma, ant. Santo Antonio do Monte . 

BOA VISTA. Set·ra do Estado de i\iinas Geraes, no mun . ele 
. Baepencly. 

BOA VISTA . Morro do Estado de Minas Geraes, no mun. do 
P atrocinio (lrtf. loc .). 

BOA VISTA. Serra do Estado de Minas Geraes, no mun . 
de Manhuassú (Inf.loc.). . 

B OA VISTA. Collin a da cidade ele Uberaba do Estacl~ ele 
Minas Geraes , proxim<t das collmas clenonnnadas Cuyaba e 
l~s·tados Unidos. 

BOA VISTA. Monte o.o N. ela cidade de Sete Lagi'>as ; no 
Estado de Minas Ger aes. 

BOA VISTA. Morro do Estado de Matto Grosso, a i2 ou 
18 kils. ao S . da sernt de Agttapehy. Por elle passa a hnha 
limitrophe elo Bl"azil com a Bolivia estando o marco 
si t11ado no seu cume, a os 16u 16' 45'', 75 S. e '16° 15' 33'', 60 
o. do Rio de Janeiro. ill' um mono ele eel'ca de ,_300JU ele 
altura e de difficil acceso, coberto ele serxos e casca lho ele 
gneiss duríssimo. Os <mLigos suppunham- uo rico em ouro e por 
isso o denominaram M.orr·o ela J!'ortuna. 

BOA VISTA Ilha do Estado elo Amazonas, no rio Ua tumá• 
defronte da pov. de Sant'Anna (B . Rodngues). 

BOA VISTA. Ilha do Estado da Bahia, no rio S . Francisco 
abaixo de Carinhanha . Halfelcl faz menção, no mesmo rio, 
de outras ilhas da Boa Vista: uma proxima ela pov. ela 
Boa Vista elas IJ:s·ueiras (legua 188~) : outra (legua i\)5") pro
:><: ima das ilhas das Co bras otL do Curl'itl Novo e elos Mulatos 
on do Amadio, e acima da foz do rio Verde : e ou·tra a baixo 

·e proxima ele Juazeiro. 
BOA VISTA. Ilha elo Estado do E . Santo, no rio Doce, 

entre a barra deste r io e Linhares . 
BOA VISTA. Ponta s ituada na costa elo Estado elo Ma ra 

nhão na parte comprehencllda eu tre o pha rol de Itacolumi 
e a bahia do Uabello de Ve lha . ill' tet'l'eno albo e ele bar
reü·as vermelhas; coberto de matto. Della. sahem bancos, 
que lançam-se seis milhas para o mar , conhec1dos pelo nome 
de Côroas dos Atins . 

BOA VISTA . Riacho do Es tado do Cearó., no mnn. de 
Mertwca. 

BOA VISTA. Riacho elo ill stadú do Ceará, ·: no mun . do 
Jardim. 

BOA VISTA. Riacho do Estacloi do R. G. do Norte, na 
Villa de S. Miguel do Pau dos Fen-os. 

DICC , C'rEOC:r o 35 

BOA VISTA. R io elo Estado elo Parabyba elo Norte, rega o 
mnn . de Cabaceiras e desagna no Taperoá no logar denominado 
Viração .. 

BOA VISTA . R io que nascs no Estado elo Parahyba, atr a
vessa o do R . G. elo Norte, junta-se com o Malhada Grande 
e riacho ela Pedra Redonda e, reunidos, vão clesaauar no Seri-
cló ( lnf. loc. ). 

0 

BOA VISTA . Riacho do Estado do Par ahyba do NortP. 
banha o mun. ele Alagôa elo Monteiro e elesaguano rioSucurú~ 

BOA VISTA. Rio do Estado de Pernambuco ; nasce na 
sena elos Dons I rmãos, 1·ega a co m. ela Boa Vista e elesagua na 
margem esq . elo rio S. Fran01sco . 

BOA VISTA. Riacho elo Estado ele Pernamlmco, afl'. elo rio 
Tena Nova, que o é elo S. Francisco . 

BOA VISTA. Pequeno rio elo Estado da Bahia, rega o 
mtHI.. ele Alcobaça c cle<agua no rio Itanhentinga. 

BOA VISTA Cachoeira que com as elo Sa bino, Colonia e 
Caboclos dá origem ao rio Iguassú; no Estado do R io de 
Janeiro. 

BOA VISTA . Corrego do Estado elo Rio ele Janeiro; des
agua na margem d;r . elo rio Parahyba e banha a freg. da ci
clacle ele Rezende . Ha um outro elo mesmo nome que at raYessa 
<t f reg. ela ctdade elo Parahy ba do Sul. 

BOA VISTA. Pequeno rio elo Estado elo Rio de J aneiro 
aiL elo }'aquequer, que o é do Paraby ba . Tem em terras 
ele Manoel Maxilmauo ela Silveü·a uma cascata chauutéla 
"itlam , muito interess<t nte pelos seus saltos e quédas . 

BOA VISTA. Ribeit"ão elo I!:stado de S . Paulo, banha a 
freg . ela Conceição ele ::>anta Ct·.uz e une-se ao ri1Je1rão elo H.oque, 
aJi'. elo Mogy-Guassú . 

BOA VISTA . R io do Estado ele S . Pattlo, no mun. de 
Santos. Nasce ele uma cl<ts ramificações ela ::>erra Geral e eles~ 
agtta no canal ela Bertioga . 

BOA VISTA . Cor rego do illstaclo de S. Paulo. afl . do rio 
Mogy-Guassú, no mun. de Belém do Descalva.do. 

BOA VISTA. Ribe irão do Estado ele S . P<tulo; clesagna na 
margem esq. elo rio 'l'ieté entre o porto de Lençóes e o salto de 
Avanhandava, J proximo ao cor rego ela I oça. 

BOA VISTA. Ribeirão elo Estado do Paraná; retm e-se ao 
ribeirão das Ar Elas . 

BOA VISTA. Rio elo Estado elo Paraná afl'. elo Ipira nga . 
Em sua contl, com este rio acha- se >t pov . lplranga . 

BOA VISTA . Arroio do Estado elo R. G . do Sul, aff. da 
marg·em esc1 . elo rio Taquary, aJI'. elo Jacuhy. J.il' fOl·maclo 
pelas aguas dos arroios Uanôas, Rancho Gr ande e Tabole11·o . 

BOA VISTA. Arroio elo illstaclo do R. G. do Sul; desagua 
na margem esq. do n o Urug .1 ay, en·tre os l'ios ~a11to Christo ~ 
Albutuhy. 

BOA VISTA. Ribeirão elo Estado de Minas Geraes . aJI. do 
ribeirão elas Araras, q t1e o é elo 8apucahy. 

BOA VISTA. Corrego elo Estado ele i\Iiuas Geraes, banha 
o benitorio ela freg . elo Empossado e clesagua no rio Chopotó, 
afL elo Pomba . Nasc~ no a lto da sert•a ela Onca e tem um curso 
ele se1s kils . -

BOA VISTA. Rio do Estado ele Minas Geraes , ;1II. da 
u a rgem dir. elo Itapecer ica, que o é do Pará . · 

BOA ' VISTA. Corrego elo H; staclo de Minas Geraes, a1f. elo 
Ayuruoca . 

BOA .VISTA. Corrego do illstado ele Minas Ge l'aes , no mun. 
de.Mananna. )!;' sepal·aclo do cor rego Guntnjanga por uma serra . 
Alguns o denominam Sob,·ado. 

BOA VISTA. R iacho do Estado ele Minas Geraes, banl1a o 
mun. de S . F ranc isco elas Pedras dos Angicos e desagua no 
rio S . Francisco. 

BOA VISTA. Corr ego do Estado de Minas Geraes, aff . ela 
margem esq. do t·io elas Velhas . 

BOA VISTA. Corrego. clo •.illstaclo ,de' Minas Ger aes , banha o 
mun. de Abaeté e desagua na 'lmargem di!' . elo rio des te nome 
E Lambem denominada J osé Ramos (In L loc .) . 
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BOA VISTA. Carrego do Estado ele Wtl.:ts Ge1·aes; nasce 
na serra elo Recreio, banha o mttn. da Leopold.ina e, apó~ 
um per curso de cerca de 12 ki ls ., desagtta no 1·io Pomba (In f. 
Joc. ). 

BOA VISTA. Cot•refio elo F,qtaclo de Goyaz, afr. da margom 
cl it•. do rio Vermelho, tr ib. elo S. llat·tllolome n (InC. loc.) . 

BOA VISTA. Ribe irão do Estado de Goy<l.z, a n·. do rio 
Doce, que o é elo rio Clal'o c es te elo Paranahyba . 

BOA VISTA. Rio elo Estado ele Goyar. : nas e 11 <1. se t• t•a da 
Canastl'a ou de S . Patricio e desagtta ua· m<1rgem c11r . do rio 
Ver melho, ::dl'. elo Araguaya . 

BOA VISTA. Corrego do E staclo ele Goyaz; nasce no morro 
de se·t nome e vae pari1 o rio do l3t·aço, tl'ib. elo Vel'issimo . 

BOA VISTA. R io elo EsLaclo ele i\Iiltlo Ut•osso, all'. ela mar
gem esq. doJaurú . 

BOA VISTA. Rio elo Estado de Ma tto Gro3so, ai!'. ela 
marge m dil'. elo rio ela Vaccaria . ent1•e os ribeirõea ela Divisa e 
da Larangeira (D<·. S . da Fonseca. Dic. cib.). 

BOA VISTA. Cot'rego elo Estado ele i\iatto Grosso, trib. do 
1•lbeh•ão do Bento Gomes . 

BOA VISTA. Pequenb rio que corre cerca ele doas kils . a 
),'0 . do morro da Boa Vista, no Estado de Matto Grosso. 
1~' da mais pura e ct•ystallin a agua e tem pec1uenas ctwhoeiras. 
Co1•ta a est,·acla para SanL'Anna de Chiqui tos numa lombada 
C[ ue vem desde ac1 uelle morro, numa altura de mais de metro, 
tendo elle dons de la rgura. e cinco a seis decímetros de pt·o
!'tmdidade (Dr . S. da l<'onsoca. Dic. cit.). 

BOA VISTA . Lago do Es~ado do Par;;'~, no mun. do Macap6., 
(Inf. loc.). 

BOA VISTA. Lagr)a do Estado do Ceará , no num . de 
Sa nL'Anna elo Acarahü. 

BOA VISTA. Lagoa do Estado do P,. G. do Norte, no muu. 
.de Apody, ao N . 

BOA VISTA. Lagoa do Estado do R. G . do Sul, a O. ela 
lagoa da l~stiva, que tem commn nica~ão ao N. com <t ele 
ltapeva pot• um sangradouro . 

BOA VISTA. L agôa do Estaclo do Minas Gera.es. no mnn. 
de Sete Lagôas . · 

BOA VISTA DA CACHOEIRA. Dairro do cli st . da cida. dc 
do Avaré no Estado de S . Paulo. 

BOA VISTA DAS PEDREIRAS. Arl'aial na marn·e m elir. 
do r io S. Ft'i111Cisco, entre Ch ique- Ch ique e Itema nso . f em uma 
ci1pellinha so b a in vocação de Santo A nton io de Valença. Em 
ft·ente a esse anain.l , o rio S. Francisco bifurca-se, offerecendo 
dous canaes , ambos navega.veis. Além da criação e da c•tl tura 
apropriadas a essas parag·ens, os h abs. occupam-se com o tecido 
de esteiras das folhas da carnaúba e fazem dis to um ramo ele 
commercio. 

;BOA VISTA DAS PEDRAS. Villa e mun. elo Estado de 
S . Paul o. Foi creada por Dec. n . Gl de 24 el e a bril ele 1891. El'a 
a f reg . do Rspiriw Sa nto elo Col'l'':go das P edras per tencente 
a o mun . de l bttmga. o Dec . n. 'lO 1 A preceLluo~: c1ne a vi lb de 
1bitinga ser visse de sécle á com. da Boa Vista das Pedras. 

BOA VISTA DA VARGEM GRANDE. Bairro do mun. 
rle Casa Branca, no Estado ele S. Paulo; com uma esc h . pttbl. 
ele ins t. pr im . 

BOA VISTA DO BANANAL . Log. no di st . ela Extrema 
mun. de Grão i\:Iog·ol e Es Lado de Minas Geraos . ' 

BOA VISTA DO IPIRANGA. Bairro no mu n. da capita l 
do EsLaclo de S. Paulo; com duas eschs . pnbls. de in st. prim., 
creaclas pela Le1 P1•ov. n. 8 de 15 de fe ver eit·o do 1884. 

BOA VISTA DO JEQUITAHY. Log-. elo Estado ele Minas 
Geraes, na !'reg . de S . Domingos do Arass ua lly . 

BOA VISTA DO JEQUITINHONHA. Dist. elo mun. do 
Arassuahy, no E stado de Mir1as Geraes . 

BOA VISTA DO RIO BRANCO. Vill a e mun. do Estado 
do J\.mazonas , ex-parochia do mun. ele Moura , á margem clir . 
do r to B1·anco. Orago N. S . elo Carmo e d iocese elo Pará . ]!}' 
pLarochta antiga, tendo sido confirmada nessa categoria :pela 

et P1·ov. n, 92 de 6 de novembro de 1858, que transferro-a 

para o log.l t' denominado Boa Vista, acima das cachoeiras elo 
rio Branco. Foi a n nexacla ao mun. de Mo11ra pelo art. li 
eht Lei Pt•ov . n. 388 de 16 ele outuht·o ele 1878. E' habitada por 
indi os, C[llC enlti vam o incl ispensavel p<wa sett su, tento e que 
t~tmbem empl'egam- se na pescil. Foi elevada ~ ca tep:ori<t ele 
vi ll a pelo Doc . n. 49 ele 9 ele julho ele 1890, e ins~a llada a 2iJ 

· cle j trlh o elo mesmo a nuo. Lim i ta-se a E . e N. com a RepuLli
ca de Venezuela pela sena P ar yma e a E, com os campos q ue 
se clil'i gcm á Guyana Ingler.a.' Fot insuall<tclo o Lermo em 7 de 
setembro de •189.2 . l<'oi elemd:1. a com . pela Lei n. 7 de 21 de 
setem b1•o de 1802 . 

BOA VISTA DO RIO VERDE. Parochia do Estado ele 
Minas Gemes, n o mun. do Prata, ao S. desta oiclacle, banhada 
pelo rio Verde. Ot'ago N . S. do Rosario e diocese ele Cfoyaz. 
Foi creacla !'reg . . pela Lei P rov . n. 1. 625 de li ele novembro el e 
1869 . Tem duas eschs . publs. de ins t. prim. 

BOA VISTA DOS BORGES. Pov. do Estado de Minas Ge
r aes, na f•·eg . de T aqua ras sú e muu. de Caeté. 

BOA VISTA DOS I NGLEZES. Um dos qual'teirões da 
cidade do Avaré; no Es tado ele S. Paulo. Pot• suas divisas 
col'l'em os corregos elo Lombilho, elos Pinheü·os e d a Boa Vista. 
Tem um::ts 20 casas e 84 habs . 

BOA VISTA DO TOCANTINS. Parochia do mtm. da Boa 
Vista, no ]!}stado de Goyaz. Orago N. S. ela Conceição. Vide 
Boa Vistc6. 

BOBAÇÁ. Rio elo Estado do Pari:L, afl'. da ma rgem esq. do 
alto NbamuncUt (B. RodrigueB). 

BOBÓ. Barreta poncu ao S. cl ::t pont1t ele 'l'a.mandat'é; na 
costa do Estado de Pernambuco. 

BOBOS. ]Jh[l, no lihtoral elo Es tado ele Santa Catharina, ao 
N. da foz elo rio 'l' ijucas Graucle . Em frente ha, no conti
nenLe, um logarejo ele egttal denom inação . 

BOBOS. Rio elo E stado ele Sant<t Catbat·ini1, desagua na en
seada ele Tijucas. Atra vessa a es trada q tte liga Porto Bello á 
villa el e 'l.'ij uc::ts . Corre ao N. ela freg. ele S. t;ebastião. 

'BOBURÉ. Aldeia ele ind i os , s ituada na região encachoeira
cla do rio '1\tpajós . O Sr. Barbosa H.oclrigues, que nella esteve, 
diz que es>a maloca não é mais elo que um peq•ulno centro de 
tres !'amilias, r epresenta 11 Les ela grande tribu l\iunclurtiCÍl. Com 
o nome Boburé ha uma cachoe irJ. no rio '.l.'i1paj 6s proxima dessa 
m aloc<l. . 

BOCA. P ov . do Estado elas A lagôas, ni1 margen1 dir. do 
rio Jequ iá, e proxim;J. da bgôa do mesmo nome. 

BOCA DA CAIXA. L g. elo Estado das AlagOas ; com im
portantes en gen hos ele ass ucar e a lambiques ele clistilla r aguar
dente . E' um dos pontos em que ·tocam os navws cl::t. empt·ey,a 
ele navegaçii.o das lagoas elo Estado. . 

BOCA DA COBRA Igarapé elo Estado elo Amazonas, no rio 
deste no me . 

BOCA DA MATTA. Pov . do Estado do P i1r ah yba do No l'Le, 
na com. do Co nde ; co m uma cadei r a ele ensino mixto , creada 
pela Lei Prov . n. 770 de 8 ele ouuubro de 1884·, e ll'Ua capell a 

BOCA DA MATA. Pov. elo Estado das A.lag·õas , no mun. 
de Atalaia 

BOCA DA MATTA. Pov. do Es t'ado das A lagOas , no termo 
de S . Migttel de Campos ; com uma capcllinha ela in I' O cação de 
Santo Anto1110. 

BOCA DA MATTA . Serra do E stado elas AlaofHJ.s: di s
tante cerca de 3G kils. de S . Miguel (Dr. Espindol~). · 

BOCA DA MATTA Riacho do Estado do Ceará ; banha o 
mnn. elo Janlim e corre para o rio desle nome . Nasce na se t·ra 
do Araripc 

BOCA DA MATTA DE FORA Pov. do Estaelo das Alagr\as 
no num de At<1laia; com ttm a capell inh i1 

BOCA DA PICADA. Um dos quarteirões elo termo da 
Amarração , no Estado elo Piauhy. 

BOCA DA PICADA. Log. elo Estado elo Cea rí1, na com . ela 
Granja, elas immediações ela lert'o- via do Sobral. 

BOCA DA PICADA. Log . ! do Estado do R . G . do Norte, 
e ntee a pov. tle Santo Antonio e ::t. f reg . de Nova Cruz. 
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BOCA ÜA PICADA. Log . no Estado elo Pat•abyba elo Norte, 
no mun. ele Cabitceiras, na estrada elo Imbuzeiro . 

BOCA DA VIGIA. Bahia ntt costa do Estado elo Pad; r e
cebe o rio V ill' ia . Circula essa bah ia um ba ixo, distante ela costa 
llma "n\ ilha e"' m•i ,,, o qttal deno mina-se Gon·eio . 

BOCA DO FOGO. L og. elo Es tado elo Rio ele J aneiro, á mar
gem elo rio Piabanba, proximo ela estaçiio elo Campo ela Oram
ma, na eshra da U nião e industl'ia . 

BOCA DO GREGORlO . L og . do Estado do Amazonas, nu 
Alto Jnruá. 

BOCA DO IMPOSSIVEL . L og. elo Estado dtt Bahia, na 
conli . el os l'ios In1pussivel e Ver de Pequeno. 

BOCADO INFERNO. E' :1ssim deoom inaclaum:1 elas vol
t:.Ls da sert·a elo~ Org~ws, n a est. l'adn, que da Bart"ei r a diri ge -se 
pant '.l'herezopolis; tlO Estado elo Rio ele Janeit·o. 

BOCADO LAGO. L og . no Estado elo Maranhão . Para ahi 
a L9i P1·ov. n. 552 ele 3 1 ele maio de i 860 tnl.nsfel'iu a séele ela 
mat. t·i ~ de Penalva. 

BOCA DO LEÃO DE B AIXO. Co t•t•ecle ira no rio S . Fran
cisco, a 24 kil s . Lla cachoeit•a elo Beze t•t•o e a i- ela _co l'recleüa 
da Boca do Leão de Cima. Ambas e%aS corredell'aS teem, 
segundo Jialfdcl, c inco palmos de velocicbcle em um segundo . 

BOCA DO MATTO. Arraial do I!:slaclo ela Bah ia, citlCO 
legnas distante ela villa de Poções. ao N . cl.o mun . T e m l!n2 a 
capella cletlicacla a N. S. da Boa Xova. ecltlit:acla pelo caplt<tO 
An Lonio Coelho Sampaio em terrenos proprios por elle doados. 
'.J.'em um bom cem iterio . 

BOCA DO MATTO. L og . do Esta rlo do Rio ele Janeiro, M 
scl'm ele Fribnr:;o . Ah i li c a uma das officinas aux iliat·es ela 
l~ . de F. el e Nyterõi tl. Canu:~gallo . Pcdencc aomun . deSanúa 
An na de Macacú. 

BOCA DO MATTO . Lo:; . na fl' eg- . rlo lTi nge nh o Novo elo 
Distl'icto Federal, a pequena distauc iaY.ela E. d. F.{Centra l 
do Bl'azil, per corrido por u.ma linha ele bp nels .. I IA. 1!11.1 ? ntr~ 
l og . elo mesm o n ome na lre9 . ele J:tc:wepag tta . O pruneJL'O e 
recomme nd avel pela sua salubridade. 

BOCA DO MONTE. Cida de e mun . do Estado elo P_. G . elo 
Sul na com. de se tt n om e : a NJI:. el a Cruz A lLa , na boca ela 
ser1'·a do Pinhal; na l a t. ele · 29o 401 1-1 11 ,8 S . e l oog . de 10• 43' 
1211 ,5 O. elo m eridi a no elo Rio ele Janeiro, observados i\ 366 kils . 
da capital E' h ab itada em graaele pa rt por descendentes de 
allemães. 0l'ago Santa Maria e diocese ele S . . P dr•) elo !lw 
1 :l'ande. Fo i ct·ea.cla. par och1a pelo ;c r i, . f cl ;t Le t Pt·ov. n . (, el e 
17 ele novem br o 1837 · elevaela a v il la pela Ll e n. 40 ele 1G de 
dezembro de 1857; inst'allada ()ll1 17 de mai o ele i 858 ; incorpo
rada á com. de Caçapa v <L pelo at't.. H d1t lei n. '123 de 2.2 ele 
dezembro de 1.858 ; ~' ele S . Gabriel pelo art •. I §_ VII el <' d e 
n . 799 ele 25 de Olttubl'O ele 1872 ; elevada iL cate:;orw. ele ctclaele 
pela d e n. 1.013 el e G de abril de 1Si G; c reacl<l. co•it . pelo a rt .. I 
§ III ela ele n. 1.152 ele 21 ele maio de 187.3; classi r. caeh\ ele pl'l
l11~ira enll'. pelo Dec . n . 7 . 025 deGele setcmbl'O tl~ i 87S .. O mun . 
alcu:, ela parochl<t ela cidade, comprehencl · nul. tS as_ !1·egs : ele 
i::l. José elo Pinhal e Silveira Martins . Sobre suas cltnsas v1de: 
a rt. lU ela I,e i Pro v . n. 567 de i 2 ele abril ele -!Si) l ; n. 593 ele 2 
ele j a 11e iro ele ·1867. Comprehencle os pov~. : Pau I<'inca r.lo , Troo
'tneira . al em ele ottLros. A Lei Pt·ov. n. i.OU ele 20 ele mato ele 
1876 ci·eou al1i lll<Jis uma esch . pu.lJl. el e ins t. prim. ' l'em ngen
t!ta elo correio. E' aLr avessaela pela E. ele F. Ll Pot·to Alegr~ 
a Urn•>uayana. Ahi na scel'aJ \11 os cor oneis N icderawer e Jos~ 
All'es Valença, l'allec idos na g ncl'l'a do PMag-11ay. O mun. e 
excessi l'f\ment.e rico; t em cli ve t•sas cult1tras bem cle>en volvtelas, 
Prin.eipa lmente a da viaha . Et'll. C0JÜ1 2cida ant igttmenle por 
-lcam1Ja.J?W?lto velho . 

BOCA DO RIO. Pov. üo Estado elo i\I:1mnhiio, na margem 
esq . do rio 1\funim, jtmLo de su<t con fl. com o Munim-mirim; 
co·muma copella da invocação de N. S . chl. Ln~. 

BOC.A DO RIO. Log . elo Esta'lo ela Bahia., em Yera Cruo. 

BOCA DO RIO AT UÁ. L og- . elo Estaüo do I ará, no ·mun. 
ele Muana, com uma esch. publ. 

:BOCA DO T IGRE. Pasoo no riu Jag ttarão, pe,· ~o da c idade 
deste nome: no Estado elo R . G. cl Sul. 

. BOCA DÓ v ALLO. Passagem no porto cb cidade de Cuya
b<J. ; n •J Es~ado ele i\btLo Grosso. 
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BOCA GRANDE. Ilha elo E s·taclo de S. Paulo, no mun. c1e 
Sa n ta Ritn, do Paraizo. I-Ia ahi no rio Grande um porto elo 
m esmo nome (In f. l oc.), 

EOCAINA. Villa e mun. elo E~taclu ele S. Paulo, na com. 
ele Lorena, collocaelae m vast<t planície, tendo poré m para o l ado 
ele L. uma peq1 tena elevação, onde es tão a ma~riz . o cemiterio 
e gmnde num et·o ele casas : co r tada pelo . r io Para h yba, que a 
divide em duas partes. Omgo Sant o Antonio e diocese de S. Paulo. 
« T eve este arraial or igem, diz Azevedo Marques, pela fundação 
do um a capella, que ah i fi zeram Sebast iana ele tal e outros ele 
votos rl o Se nhor Bom J esus, em 1780 . Manoel ela S il va Caldas 
e sua mulher, Angela Maria de Jesus, por escriptura passada no 
carLorio da tabelliào de Guarat in guetá, a 18 ele oulubt·n ele 1784. 
doaram para patrimonio da mes ma capella, 200 braças OLt 446m 
ele testada e me h legu<t ott2,S kils. el e sertão no mesmo Jogar, . 
Foict·eadaf1·eg. com a invocação ele Sa ntn A1Ytonio da Cachoei
ra pela Lei Pt·ov . n . 37 ele 211 de ma.r ço de 1876 e elevada a vi lla 
com a denom i11ação d e Bocaina pela ele n . 5 de 9 ele março de 
18)0. T em quatro eschs .. pu bis. ele inst. pt'Úl1 Age11eia do eol'l'eio . 
A pnp. urbana 6 super1or a2 .000 ltabs . E' l imita.cla pelas villas 
do Crnzeit·o e Jatah y (a nt. Sapé) c pela cidade el e L ol'ena . Conta 
elttas esLl'adas ele fert"o : a Cent t·al elo Bt·azil e a de S. Paulo ao 
R io Lle Jan ei1·o, faze ndo e ll:ls en troncamento em um ll. magni lica 
es tação, ainü~. qtte mal s imacla. Além desses do ns meios de 
l ocomoção, possue se is "· traclas ele rodag-am, elas CJUll.es dnas 
m ar geiam o ri o Parahyba, a primeira na margem esq . em cl{re
cção ;L e. taçiio do Ct' llzeiro e <t segtmcla na margem clir . em 
cl irecção ,~ e~•açii'l Lle Lavrinhas, mttn . ele PmlJ.eit·os; as outt·;ts 
quatro Yão t.e r ;t Lo rena (20 kils . ), i vill <t de httt l1y (seis kils.) , 
aos Cn,mpos ela Boca in a (18 kils.), o finalmente ao Estado 
ele Miaas Geraes . Conta ainda e m seu mun . uma gra nde poale 
de feuo sobre o rio P arah yba. Ha neste rio uma empreza de 
mwe"açiio a vapor , que condnz :ts e;;tl'adas de l'el'rO os productos 
de 17~ubaté, Pi1tclamon lu~ ngaha e Guara~i ngue Là, O m n n. é ba
nhado pelos rios l:'a raltyba , Boca ina, Can ninhas . Cachoeirinl!a, 
Pa lmital, Minhocas, C ~llis~os , além tle outros . Cultura dP. cal'c, 
cannll. , milho, anoz, fe ij iio, mandioca, ba~atas e cxcellentes 
uvas. el e queJfL sa l'abr ica Yinbo regttlar. Foi creada ·tel'mo por 
a c to de 27 ele maio de :1.890 . 

BOCAINA . Vil la e num. du Es~aclo ele S . Paulo, ele1'acla á 
essa cMegoria pelo Dec . n . i75 ele 23 de m a io d e :1.89 1. ffira um 
clist. da l'l'eg. elo mun. elo J a ln't. Orago S . João. 

BOCAINA. P arochia elo E stado de i\Iinas Geraes, no muiJ, . 
de Ayul'uoca, ll. 27 kils . SE. da cidade ele Baepe ndy; em fr en te 
ela serl' a ela Mantiqueira e no espaço que medeia enlre duas 
serras, a ela Bocaina e a ela Appareciela. Es tá assente em tet·
r eno clese!rttal , r odeada de m a ttas, passando jnnto deJla um 
pequeno ri'be it·o () na distancia de tres Jdls. o r io Granel';_, Ül'ago 
S . Domin;o-os e d iocese ele Man a nna. Era Ja d1st .. em i8v::l , anno 
em qtle o ~l't. :XXUI§ V~ dtt Lú Prov. n, 472 de 31 ele maio 
r ebaixou-a dessa cat'gorta. R es ta urado o elist. púo art. III 
§ I el a Lei Pro v. n . 575 ele 4 de maio de 1S52, foi elevada ;1 
categori;l. de paro chia pela el e n . ~86 ele 14 ele maio de i 5S . 
Tr a ns ferida para apo v. do Passa :V111le pela de n. 1 .'10 1 ele üde 
de?.emb t·o ele '1 87-!, volt~u pa r a o Si tiO em qne se ach a pelo art. I 
ela de n . "1. 764 ele 4 ele abr il ele 1871. Sobre suas divisas vide : 
Le is PrDI'S. n. :í33 ele '10 ele outubro ele 1851: u . 2 .708 ele 30 de 
novembro de i '80 . 'l'em 3.000 habs . e duas eschs . publs . de 
inst . prim . Agen~ill. do Correio . Uma estra2a, atr .~vessada pelo 
rio Pl'elo, lwa- a a ctdacle de Rezende no Est<tdo elo R10 ele J a 
ne iro. Os habs. culti vam milho, feijão e algum fumo . Antiga
mente ct.tl livavam o ~rigo, de que .fa~ iam g ra nde comme rcio . O 
clima é blloslanLe fl'io e po1tco s;wdarel. Sobt•e ll. orip-em dessa 
po\-r., esctreveu-nos o v ig::trio da feeg . o segnil~~e : ~_II~~ i ~av_arn 
anli,.,.ame.nt.e es Le logll.t' u ns neg l'oS de nomes lhome letxe u·a, 
Am~dot· T eixcit·a e Mano~! 'l'eixeira, os qn<tl'l~ ouv ia 1~1 tt.J~issa 
con vent1.utl na ft·eg. elo Ltvt•ameJlto, • onde ll a vta nma lam1 1Ia lU

titulada dos Cunhas . Tendo esses n eg-ros se intt:i(5<tdo COJl!- essa 
família por m o tivos particuhtres, ~·esolvet·am edrlicar aqm uma 
pequena egrejapa. l'a tor11arem- se Independe nte~ do L t.v l' amenLo, 
e assim (eve prmcLpto esta freg., .qu e co nta lio.Je (:1::;86) un2as 
v inte e tantas cas:~.s e uma egre.1a de ex:celle nte construcçao. 
'l'eye isto !og,l.l' no anHO ele 1822». Ne lla fica o ba it·ro elas Flõt•as 

BOCAINA . Log. Llo Estado elo Piaub.'' • n.o termo de 
Picos . 

BOCAINA. (S . João ela) D1~tt• . do mttn. do J~, h,'t. no Estado 
ele S . raulo. l •'oi cr oaclo pelo Dec. n. 131 ele 28 ·de fever e iro de 
1891 . 
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BOCAINA. L ng. no mun. do Cunha no Estado de S. Paulo. 
BOCAINA. Bairro do mun . de Jatahy, no Estado de São 

Paulo . · 

BOCAINA. Bairro do Estado de S. Paulo, no mun. do 
Boquira 

BOCAINA. Pov. do Estado de Minas Geraes, na freg . do 
Carmo e mun. da ChrisLina; com uma esch. publ. de inst. p1·itu. 
creacla pela Lei P1·ov. n. 2.568 de 3 de janeiro de 1880 . 

BOCAINA. Pov . do Estado ele Minas Gel'aes, na (reg. da 
Abbaclia e mun . ele Pitanguy. 

BOCAINA. Rnmi ücação da senado Mar, no Estado de São 
Paulo, quasi na extrema do Estado do Rio de Janeiro . E' pouco 
elevada, mas possue um dos cl imas mai s saudaveis. Produ~ quas1 
tndos os fructos da Eu ropa. Alftrmam tet· nella ori gem o rio 
Parahyba. E' atravessada por di!Ieren tes esteadas.senclo a prin
cipal a que liga a cidade elo Banana l, no Es tado ele S . Paulo, a 
S . João Marcos e a Mangaratiba, no Estado do Rio de 
Janeiro. 

BOCAINA. Mon·o no Estado de S. Paulo, no mttn. de 
A ti baia. 

BOCAINA. Uma das denominações locaes que toma a serra 
do Mar, no Estado do Paraná. · 

BOCAINA. Nom e de uma extensa sen ania que percorre o 
mun. da Chr isti na , no Est.aclo de Minas Geeaes . T em os nomes 
locaes el e Alpes, Pouso Frio, Paciencia. e ltcsei"Va ( Inf. l oc .) 

BOCAINA. Serra elo Es tado de Goyaz, nas divisas elo mun. 
ela Palma, na estr ada geral. 

BOCAINA. Rio elo Estado ele l~io ele Janeiro, nasce na 
sen·a do s~ tl nome e desagua no Bananal, aíf . elo Parabyba. 
Banha o mun. da Barra Mansa. 

BOCAINA. Rio elo Estado de S. Paulo, afL ela margem clir. 
elo Parahyba. Atravessa a estrada el e Lorena a Silveiras . 

BOCAINA. Pequeno rio elo Estado elo Paraná, ali:'. elo rio 
Pitanguy . 

BOCAINA. Cor t·ego do Estado ele Minas Geraes, aíf. do rio 
Machaclinho, que o e do Machado. 

BOCAINA. Pequeno rio elo Estado ele Minas Geraes . aff. 
ela margêm esc1. elo l'io Grande . 

BOCAINA. Ribeirão elo Estado ele Minas Ger aes; nasce na 
serra e banha a freg., ambas elo mesmo nome, e clesagua no 
rio Preto na fazenda de Souza AgLli~. r (Inf. loc.). 

BOCAINA . Conego do Estado de Goyaz, banha o mun . ele 
Santa Luzia e clesagua na margem di r. do ribeirão Descoberto 
elos Montes Clar os, aff. elo rio Corumbá ( Inf. loc.). 

BOCAINA. Cachoeil·a do rio Gl'ande do Estado de Minas 
Geraes . Consta de tres quédas principaes, regulando quatt•o 
metr os ele diíferença ele uive! ele uma a outra na extensão de 
cerm\ ele 300 metros . Dista da foz do ribeirão Vermelho cet·ca 
ele 180 kils ., sendo o rio Gl'ande navegavel nessa extensão. Fica 
proxima ela sena do P iumhy. 

BOCAINA DO MORRO VERMELHO. Ribeirão do Estado 
de Ma tto Grosso, aíf. do Bl'umaclo, cabece ira elo Paraguay 
( Dr. S. da Fonseca. Dica . cit.) 

BOCAINA DO PIRES. Log . no Es·tado elo Ri.o de Janeiro, 
no mun. de Rezende . 

BOCA LARGA. Igal'apé elo Estado elo Amazonas; clesagua 
na margem clir . elo rio Urubú, enLre a foz elos ignra pés Caina
ma.nsinho e Aracatuba ( Gcwto. Hyrlr·og . do rio U t· ubú pelo 
1°tenen·te A. i\1. Shaw . 1883). Naplantadowesmo t•iolevan 
Lada pelo Sr. B. RoclrigLtes ( 1875) não é menc ionado esse 
igarapé. 

BOCA LARGA. Pequeno rio do Estado do Rio de Janeiro; 
desagua na bahia deste nome e lJanha o mun. rl e Inhom ir im . 

BOCA PRETA. Braço elo rio Taquary, no disG. ele Corumbá 
e Estado ele Matto Grosso. 

BOCARUBA CotTego do EsLa r!o de l'lla"tto Gro:so . E' uma 
elas cabeceir as elo ribeirão do Mello (Dr. S. ela Fonseca. Dica. 
Ctt, ). 

BOCAS. Antigo uome da actual villo. ele Oeiras elo Estado 
do Pará, 

BOCAS. Selvagens qtte ha bitavam o Estaclo do Par á . «Os 
indios Bocas, dü Ignacio Accioli, foram os primeiros povoado
r es da villa de Oeiras, qüe antes ele ser erecLa em villa deno
minava-se Aldea dos BooM » . 

BOCAS . Bahia na ilha de Marajó e Estado do Pará. 
BOCA SERRADA. Igarapé elo Es tado do Pará, no mun. da 

Prainha, prox imo elo rio Untará . 
BOCA SERRADA. Lago do Estado do Pará, no mun. ela 

Prainha . 
BOCAYUVA. Gida.cl13 e mun. elo Estado ele Minas Geraes, 

termo da com . ele seu nome, ligada a Bom F im por uma estr ada 
atravAss,tda pelo rio S. Lamber to. Orag·o N. S. da Conceição 
e diocese de Diamanti na . O a r , . 1o ela Lei Pl'Ov . n. i. 996 de 14 
ele novembro de 1873creou o mun. elo Jequitahy, cuja séde foi 
o anaial eloS nhor elo Bom Pim, que ficou elevado á ca·tegori.a 
de villa com o nome de villa do Jeqnitahy. O art. II da mesma 
Lei consLituio o novo mun. com as fregs. elo Senhor elo Bom 
F im e Olhos clAgua, clesmem uraclas do mun. ele Montes Cla ros ; . 
elo dist. ele S . João BaptisLa da 'l'e~ra Branca, desmembrado 
damun. elo Grão-Mogol, e ela freg . ele N. S. elo Bom Successo 
e Almas ela Barra do Rio elas Velhas. A Lei Prov. n. 2 .810 ele 
'! de outubro ele 1881 transferio a séele do mun. do Jequitahy, 
elo arraia l do Bom Fim para o de N . S. da Conceição do Jequi
tahy, que fo i elevado á ca tegoria ele freg. e villa. Transferia 
ainda a mP.sma Lei n. 2. 810 a freg . de S. João Bapt ista da 
'I'erra Bro.nca deste m un. para o ele Montes Claros, ficando, 
pois, consLituido o mun. do Jequitahy, em 1891, com as parochias 
ela Conceição, elo Senhor do Bom Fim, ele San t' Anna dos 
Olhos d' Agua e ela Barra elo R i. o elas Velhas ou Gttaicuhy. Foi 
elevada á cidade pelo art. li ela Lei Prov. n. 3 .276 de 30 de otrtu
bro de 1884. Perdeu a denominação ele Jequitahy pela de Bo
cayuva pelo Dec.n . 90de 4d junho de 1890 . Tem dttas eschs. 
publs. de instr . prim. Agencia de correio . F oi classificada 
com . de 111 en tr. por Acto de 22 de fevereü•o ele 1.892. 

BOCAYUVA. Vi !la e mun . do Estado elo Esplrito Santo. 
Era o antigo nucleo colonial Conde d'Eu. · 

BOCAYUVA. Vi !la e mun. do Es1iado do Paraná, na com. 
de Curytiba, á margem esq. do rio Capivar y . O mun. do lado 
eloS·. é montanhoso e cobel'to de mattas; a O. tem campos e 
mattas . As sereas, que o atravessam fazem parte ela cordi
lheira do lVIarnmbi, Graciosa e Mãi Ca·tira . T em 5.000 h abs . 
A lavottra consiste em h e.rva-ma tte, milho, feijão, an· oz. 
Ol'iação ele gado. A inclustria consiste em fumo, far inha de 
milho e obras ele olaria. Orago Santo Antonio e diocese ele S . 
Paulo. Foi CJ'eacla parochia oom o nome de An·aial Queimado 
peJa Lei Prov. n. 250 de 22 ele abril de 1870; e elevada á cate
p-od a ele villa pelas ele n. 273 de 12 de abril ele 1871 e n. 448 
ele 24 de março de 1876; installacla em 7 ele janeiro ele 1.877. 
Passou a denominar-se Bocayuva pelo Dec. de 11 de janeiro 
ele 1890. Dista cerca ele 30 k i!s. ela capital. Della parte uma 
estr ada qne atravessa a f L"eg . ela Campina Grande, actual villa 
Glyce1·io, e vae entroncar-se na Graciosa, no lagar denominado 

. 'l' a9.,uary. O mun . al~m da.parochia da villa comprehendia mais a 
da Campina Grande, que foi elevada a villa em 1883. Sobre suas 
divisas vide: Lei Pt·ov. n. 360 ele 18 ele abri l da 1873; n. 574 
ele 8 de abril ele 1880; n. 702 de 20 de novembt·o ele 1882: n. 862 
de.26 de novemb~o ele ~883 . Tem duas eschs . publs de inst. 
pr11n . ~gencta do con ew. Comprehencle os povoados : Capivary 
Bom Successo, Otu·o F1no, Pedra Preta, Campinhos e Agua 
Clau. 

BOCAYUVA . Nucleo colonial do Estado elo Espírito Santo, 
no mun. de Santa Cruz. 

BOCAYUVA . . Foi assim denominada pela com missão de en
gen hana 1ncumb1cla de fundar uma colonia milltat' no Chopim, 
uma 1l.ha ~1tuada nesse r.io ·trib . do Iguassú. Recebeu essa 
clenommaçao em homenagem ao emerito jornalista Quintino 
Bocayuva. Entre essa ilha ele pinheit·os e a margem dir. elo 
no ha um canal a pertado, di versas corredeiras, tl'ansponi
veis pot· canôas cnrregaclas com mais ou menos esforço. Pro
xim a a essa ilha ftea uma outra que foi denominada Frede
rico, para l embrar os esforços em pt•egaclos pelo Sr. capitão 
l~reclel'ico Vvirmond, fazendeit·o de Guarapuava, para descor
tinar os mysterios dessa zona. 

BOCAYUVA. R iacho elo Estado de Matto Grosso. aff. da 
margem esq. do rio Pa1·aguay, entre os riachos elas Flechas ~ 
Guaynandy (Dr. S. da Fonseca . Dico. cit. ) 
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BOCETA. Pov . do Estado de Minas Geraes, no mtm. de 
Itajubá. ; com uma esch . publ. 

BOCETA. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, na estrada 
do Serro, passa dislan·te de Cocaes cerca de sete kils . e conflue 
no rio 'l'auque. 

BOCETAS. Ayres de Cazal dá nobicia de uma serra com 
esse nome no Estado da Bahia, para o S. do rio Paraguassú. 

BOCETAS. Rio do Estado do Paraná, banha o mun. ele 
Gmtratuba e desagtla na bahia deste nome (Inf. loc.) 

BOCÓ Log. no mun. de Guarehy do Estado de S . Paulo. 
I-Ia ahi um ribei rão do mesmo nome que faz barra com o nbeJ· 
rão elo Guarda-mó r. 

BOCOÁ. Na Cartu. da ilha i.\Iaraj6 de Velloso Barreto 
acham-se figurados um furo e uma ilha deste nome, elo lado elo 
continente do Est·1do elo Pará, á margem dir . elo rio Pará 
('l'ocantins) e pt·oximos ela ilha do Capim . Na Ccvrta do St·. 
Costa Azevedo acham- se mencionaclos os mesmos furo e ilha 
com a denominação de U1·ubuoxJ, . 

BOCOGENA. Tapera de uma das aldeias de i.\Iarabitanas, 
uma das que em 1763 os hespanhoes, sob o mando ele Bobacli
lha, entt·egar am ás chammas por occasião ele evacuar o terl'i
torio (At·aujo Amazonas). 

BOCOR Y Igarape do Est.aclo elo Amazonas, clesagua na mar
gem esq . elo rio Negro, all'. do Amuona·, entre a foz dos 
igarapés Canary e Uabuá. 

BOCÚ. Arroio do J!;staclo do R . G . elo Sul; nasce no morro 
Agudo e desa.gua no rio dos Sinos. 

B ODE. Serra no mun. do Ingá do Estado do Parahyba elo 
Norte. 

BODE. Ribeirão do Estado ele Santa Catharina, rega o mun. 
ele Blumenau e clesagua no rio Hajahy-assú. 

BODE. R ibeirão do Estado do i'r1inas Geraes, banha a cida
de da Christina e desagua no rio Lambary. trib. do Verde. 
Atravessa a estrada ela Christina ao P icú . 

BODE. Con-ecleü·a no r io S. Francisco, proxima das corre
deiras clenom inaelas Itaparica, 'l'igre. Valh a · me Deus e Ser
rote. São essas corredeiras como qne guardas avançadas da 
temer osa Paulo Affonso. 

BODES. Ilha elo Estado do Pará, no mun . de Macapá. 
BODOCÓ. Riacho do Estado de P ernambuco, aff . do Jacú, 

que o é do rio da Brígida e este eloS. Francisco. l'tecebe o 
Volta. (Engenheiro Tl'istão) . 

BODOCONGÓ, Villa e mun. elo Estado elo Parabyba do 
Norte, na mal·gem esq. elo Parahyba, onde conflue o rio Bo
docongó, nove leguas ao S. ela Campina e oito a E. de Caba
ceiras. No mun. fi.cam os povs. do Jardim . Boqueirão e Ria
cho ele Santo Antonio; e as serras Cawrité, Bonita e Ignacio 
Pereira, r amificações da ele Carnoyó . Tem duas eschs. publs. 
ele inst.prim. E' tambem denominada Ba•·ra de Sant' Anna .Já 
foi sé•le ela freg . e Yillu de Cabaceiras por força das Leis Provõ. 
n . 134 de 25 dP. outubro de 186cJ o n . 253 de 9 de outubro de 1866, 
disposições esbas que foram revogadas posteriormente. Foi de 
novo elevada a villa pelo Dec. n. 32 ele 4 de setembr o ele 1890. 

BODOCONGÓ. Serm do Estado do Parahyba do Norte, no 
mun . de seu nome E' ramificação da serra Borborema. 

BODOCONGÓ. Rio elo Estado do Pa1·ahyba elo Norte, alf. 
elo rio deste nome. 

BODOPITÁ. Serra do Estado elo Parahyba elo Norte. esteu
de-$e da com . de Campina Grande a do Ingá. Nella est·a situa
d~ a nova villa do Fagundes. 

BOFETE. i\Iorro do Estado ele S. Paulo. situado ao SE. de 
Sa,namba ia, no exLremo elo ramo que corre elo O. pat·a E . ; e 
a divisa das aguas elos rios_ 'l'ie té e Paranapanema .. Dclle 
nasce o rio San ta Igaacto, afl . do Paranapanema. A Le1 Pro v. 
n. 8 de 3 de março de 1866 lixou- o como d•v isa entre Itapeti
llinga e Botucatú . 

BOGAS. Rio elo EsLado ele Mal to Grosso, a!f. da margem 
esq. do l'io IguaLemy. "' Quasi meia legua acima ela foz do 
rio Bogas, di~ Ayres de Cazal, esLeve a pequena praça elos 
P?_'Cu:oercs, aliás do Igatimy, u'hum tezo sobre a margem septen
Lrional do rio, que lhe den o nome, demohda _pelos Caste
lhanos em '1777, 10 annos depois de sua fundaçao. No abl'l-

men to dos. seus alic.erces, que tinham 12 pés de altura, se 
acharam d1versos ob.Jectos . Defronte tiveram os Castelhanos 
hum Forte, que abandonaram na mesma oc asião , . 

BOGÓ . Log. do Estado do Ceará, ao pé da Ibiapaba. E' 
<Jelebre or uma 1mmensa caverna por baixo da serra com 
clirec9io horisontal (Pompêo.) 

BOGÓ. Riacho elo Estado do Ceará. nasce na sena da Ibia
paba na part~ em q!1" tem o nome ele Bogó e clesagua na mar
gem c!tr. elo no Juca. 

BOGUASSÚ. IÚo elo Estado do Paraná; desagua na bahia 
de Paranaguá; entre a foz elo rio Almetclas e a do Penedo . 
Mouchez esct·eve Bo,quassú; Demet1·io Cruz. nos seus Aponta
mentos d!u cidade ele Pr.wanagwí,. Bo!Juassú; em uma inf. que 
recebemos do mun. ele Paran'l.guá lê-se Bogua;sú . 

BOI. Serra do Estado de I'eruambuco. na linh<t da E. de 
F. do Recife ao S . Francisco, na parte comprehenclich~ entre 
Una e Boa Vista . Nella encontm- se em uma superficie ele nove 
ldls . qs. o protoxido e o sesquioxiclo de ferro na superlicie e a 
pequena pTofundidade. 

BOI. Morro do Estado' de Santa Catharina, a 18 kils . d11. 
sóde da f reg. do Caro bor1ú. 

BOI. Ilha elo Estado do E . Santo, na bahia ela Victor ia, com 
62 metros de altura e elo·ts terços ele milha de diametro. Affirma 
o Dicc. Geo.r;. de Cesar l\Iarque ser essa ilha mui cultivada 
e ter agita potavel. Er,t couliecid:1 <mtigamente pelo nome ele 
Valentim Nuues. 

BOI. Ilha rlo Estado do Rio ele J:tneiro, IJa bahia formada 
p~la pontas Cri minosa e G1•ossa (Mottchez). 

BOI. Ilha do Estado do Rio ele Jan iro, na f reg. ela Ribeira 
e mun . ele Angra dos Reis. 

BOI. Ria,cho do l<:stado do Piuuhy; clesagua na margem 
dil'. do rio Parnahyba, clefL"on te da corôa denominada .. tu•'OI'a 
e talvez cinco kils. distante do Marruás. 

BOI. Riacho do Estad de Pernambuco ; nasce na serra do 
seu no10e, banha o mun . de Quiplpá e desagua no rio Pirangy. 

BOI. Riacho do Estado da Bah.ia ; nasce na serra do Simão 
e clP.sagua no rio Capivara, depois cie um curso approximado de 
72 klls . Re ebe os l'Jachos Fundo, dos Morrinhos, Marruazes e 
outros . 

BOI. Carrego do Estado ele i\linas Geraes, no mun. de Dia
mantina. E' cabeceim elo rio Manso, aff. ele Jequitinhonha. 
Nasce na serra do G<evião . 

BOI. Cot• rego elo Estado ele Minas Geraes, affi . do r io das 
Velhas. 

BOI. Ribeirão do Estado de i\linas Geraes, corre sobre um 
leito pedregoso e ás vezes areento e desagua no rio S. Francisco, 
36 kils. acima cll' porto da Ca.choeira Grande. « A rocha, base 
de seu leito. é um argilito schistoso, cuJ aS camadas tem a cli
recçi'io N. 12o O. e são cortadas guasi perpend1cularmente pelo 
rio que corre na direcção de EO .» Dizem que seus diamantes 
são finos, porém muito claros e sem jaça. Não se lem entre
tanto t ntado ahi serviços se rios . Recebe os corregos das Pin
clahybas, dos Buritys e diversos outros. 

BOI. Corrego elo Estado ele Miuas Geraes, aff. do ribeirão 
S . Pedro, no mun . d.e Baependy . 

BOI. Ribeirão elo Estado de l\Iinas Gernes, na freg. de 
Caratinga . 

BOI.' Ribe irão do Estado ele Minas Geraes, atr. elo rio 
Carangola. 

BOI. Corrego do EsLado de Goyaz; banha o mun. de Santa 
Luzia e desagua na .uargem dir. do rio S. iUat·cos {lnf. loc.). 

BOI. Cachoeira do rio Carangoltt, no Estado de Minas Ge
raes, a 460m de altura sobre o nível do nuu·. 

BOIA. Ilhado Estado do Amazonas, no r io Jutahy. 
BOIACIQUARA. Log . na. c<•m . de Vianna do Estado do 

i\laranhão. 
BOIADA. 

l\iococa. 
Serra no Estado ele S. Paulo, entre Ca.jurú e 

BOIADA. Morro do Estado de 
Livramento e mun . de Ayuruoca . 

lHiuas Geraes, na freg. do 
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BOIADA. Ribeieâ:o do Estado de S . Paulo, alf. do rio 
Pardo, na estrarla de Casa Branca á Franca . Em sua s c;tbe
cciras ha uma cachoeira profunclissima . 

BOIADAS. Carrego elo l~ s taclo do H. io de Janeiro, no mun. 
de S. João da Bana . 

BOIADORA . Ponta no rio Noat•o e l!>;tacln elo Ama7.onrts . 
Entre esta ponta e a elo Ajnrr( existem a meio l' ÍO umas pedt'<ts 
;t C!'te clenonlinam Pudinri (J, L. SottZ<l. Coelho. B.clM . sob,·e c~s 
po'VS . do Wo ]\'C[}" O. :LS6l. ) 

BOIAQUARA. Il h:t clol!.!sLaclo elo Amazonas. no rio N<',';l'O, 
::teima da foz do Cattabury, proxima da: ilhas denominadas -
1 e i e Ass 1 hy. 

BOIASSÚ. Caclloeir::t no rio Paclal! iry proximo ;\ foz elo 
i\Iarary; no J~slado elo .\nmzo na s (U..b l't .:b Geog• ·. ela (ront ai>·t~ elo 
Bm.:: il com a Republica ele Vene.::uela .) 

BOIASSÚ. Yiüe lJoissú . 
BOI DO CARRO. Lo g-. elo EsL:tdo ele Mill;ts Get·ae> , no 

mnn de Monte <; Cl a ros . 

BOIM. Pa!'ochi ;l. elo Es tado elo Pal':i., no mnn . ele í ' i !la 
Franca. Foi primibivnmr nte a aldeia de S::tlltO lg-nRcio, hábi
lacla po1· ll. l g un~ inelios 'rup ina minis . 1\clia - ~e si Ltmcb sobre 
t e rras pltuut~ e a! Las ela marg-e m esq . elo t•io Tapajós, a oq 6° 
36' G" ele Long . Occ . el" Belem e a os 2o .25 ' de J.at. S . , a 7G 
kils. ao S. ele Sanb;!t'em. Setts ltabs. nccupam-"c com o faiJL•ico 
ela borrach<l., que extl·ahcm Llos scl'in!!aes cxisLenLes nas vi ·li
nhanç:r.s. ColhPm tambem algum breu, esLnpR ele castanl• eit·c, 
castanha; phtn~am mandioca, da qnal fabricam farinha de 
inleriC' r<lualirlaLle, qneexportam para Stntar,l m e J3elcm. Orag-o 
Sanlo Ignacio ·· elioce.~e elo Pará . Fot ele vada it. categoda ele 
parocb.ia em '1758 . A Lei Pro v .. n . .2:33 ele 21 de cler.e mlJro de 
1853 i'lcorporr•lt-l lle o tet·t·!Lot'IO da extlllct:t paroch1a ele . •. 
. José elo Pinl1el. SoiH·e suas divisa;; virle Le i Prov. n . 5ll ele i 
de deZ'lmbt·o ele 1.S6G . Tem clnas eqchs . p11bls. el e in s t. prim. 

BOI MORTO. Lo3 . elo E> laclo elo Ce~rA, n-a parte d::t cosla 
comprehenclicla entre a p!lnta elos Ca,iua.e ' e :t de Jn.IJnrana. 
)~'um insignificante siLio de COCJLteit· o~ c.llll a lg nuas casinhas. 

BOI MORTO. Serra elo Esttt elo ela B:thia, no mun. ela Barra 
do Rio ele Contas. 

BOI MORTE>. Lagôa do Estado elo Cca!·ú., ua r1·3g . de Ar~as 
(Inf. loc.). 

BOIPEBA. Illi<t d o lDslaclo da l3ahi;~ . a o S . rla ilha. 'l'i ·· 
nbaré ; e ntre 13° :35' e :l3° 41 ' . ele L:ü., s egtmdu MOILCL ez. 
Sua cosL;L <.i sem0acla ele t·ocheclo;;, que do, pont<L SE . dtt ilha 
(pont<t dos Castellmnos) estende m-se ale á d is tanc ia de uma 
milha rla tol'ra e f01·mam nm escolho as~~. s pct•igoso. Essa pala
vra e derivada ele boya cobra e c~pebc~ chata. 

BOIPEBA. H.io elo :Estado do E;, Santo, afT. elo Maricarã . 

BOI PINTADO . Rio elo Estado d Pianl1y; nasce na set'l'a 
ela Gurgucia, .iunto cbs cabeceira<; elo l'io Urussuhy-mirim, 
c. ·tlesagu:t no Parnahyba p vl a mat·gem dir. acima da foz do 
rio elas Lontt'<ts . 

BOI PRETO. Rio do Estarlo elo i'IIamnhão, nm dos pri
meil·os aO's. que o Parnahyba recebe nesse Estado (Eng. Gui
lherme Dodt.) 

BOIRAREMA. Rio do J~staclo <la Btt hia, banha o Itmn . ele 
Ilhéos e ele~n gu<1. no rio SanL'A1111a (l1tf. loc, ). 

BOIS. Ser1'0ta do !Ds tarlo elo Cearií. , no termo elo Sauoeiro . 
~epam a s agaa<; do rio Umbuseiro das elo J ttguaribe . 

BOIS. Serra do IDsta llo elo Parahylm elo Norte, uo 1111111. 
ele Cauaceims . 

BOIS. Serra no mun . do Limoeit·o elo EsLatlo de P el'!ln.lll
lll!eo; com uma (onle perenna , g· Cllllivacla e produz milho, 
feijão, manrlioca, ~lgodão, etc . (Costa lionol'aLo). 

BOIS. Mot·t·o elo Estado ele P0rnambuco, uo mun, Lle Be~et·ros 
(lnL loc.). 

BOIS. Serra do ms tado rle Per nambuco, na com . ele GMa
ul,uns. See:ue <t clirecçiio àe NS. Tem principio no logar Limito 
e llncla no rio CanboLo, 

BOIS · Sen·a . do Estado elas A<agua5, no Panema. pt•oxima 
elas sct·ras Catssal'a. Camuxinr•a e CbiLro:.i. (Dr. Espindolo,. 
Geog>' , Alar;ocma. ) · 0 
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BOIS . i\Iot·ro cerca de 18 kils. ao N . tla ciclatle c1e S. Leo-" 
p 3lclo; n o Estado elo R . G. do Sul. 

BOIS. Serrtt do Estado ele Goyaz, no mun . cle: CaYal
can t e . 

BOIS. Ilha rlo E s ta do elo Cearli, n a c'lsl a, junto elas praias 
rh Almof;tl<t, l'1·eg . elo Acarttlii.L; com 2J braças ele l ttl'gt~nt 
sobre 200 ele compriclo. 

BOIS. Ill1a no baixo R. Fl'~tnc isco. cnii•e a ponta elo Ara
cal'c e a lntrr::t, pl'oxima llas ilhas cle nomiml.das Anclo l'inh;t 
e Cach imbão. 11:' basLa)ltc habitacltt (Dr. Espinclola . Gcog1". 
Alcogoancú. ) 

BOIS . Ilha formada p ~los rlous c1naes em que se cliYide n::t 
(oz o rio Paruliy; no Es1aelo de Sergipe . 

BOIS. Ilha do )~>Lado da. Bahia, no rio S. Franci sco, ;i. 
esq , aba ixo de Ch irltl e- Chiqlte e pl'oxima cl;t il·h::t do Mend nr;a. 
<<No começo de . la leqmt (l::H"), diz llalfclcl, divide-se o rio em 
tl'es canaes; des tes, bem maior prorunclicl;tde aqaelle que segnc 
encostado a ill1a do> Bois, e entl' .L no ln·aço elo t·io rlLLe seg·nc 
enL!'e a ban·a do Saquinho. D. ilha d • Bmnrlilo e a ill1a tio Povo. 
O seg1mclo seg11e entr e as clil.as i lhas c os lnncos de arca HO 

meio do rio; o te t·c ~ it·o c ut,re esLes bancos e a margem esq.: os 
Ll ' us ulLimoB canaes são menos procurados pot· c<eusa ci<t po1tca 
nl ' IU'tt clagna I'J.II e ofT' t'ecem, e da pour.<t. con~t;tncia qtte a. linha 
des1.cs canaes t eem, em conseqq P-ncta ela~ " reas . quo ele um p<tt'iL 
ontt·o dia mudam a smt el il'ecçito " · llalJ'elcl far. ::ti ncb meuçiio 
de ontr a ilha dos Bois ('l\J9n legn<t) s iLuad<t no mesmo rio abaixo 
da villa do Pililo Arcado . 

BOIS. Ponta na. lagoa H.oclr ig-o ele Frei Las, no Dislricto Fe
deral, j n11Lo ao podo elo Engenho. 

BOIS. Rio elo l~s t.ado di!> Cear~. ; nasce n;1. sen·a elo i\Ia
chado e lança-se no Groahyt"as pe l <~. margem di r . 

BOIS . R iacho do Estado do R. G. do Norte, banlta o mun . 
ela ::>erra Negra, elesagua no rio l!;sp inharas, an·. elo Pi r anhas . 

BOIS. Rio elo E~ taclo ele I'crnambuao, ba.,11ta o nll!n. cht 
Petlt·a e des<tgua no Panema on Ipane llla no logu d enom inado 
Arnça s . 

BOIS . Riacho do Eslaclo de Alagúas, bnnha o mun. de 
Porto Calvo e cleõag-tta na ma l'gcm esq. do 1·io Mangtm ba (Dl' . 
Al'l'oxella Gal vilo) . 

BOIS. Rio do E~taclo de Minas Geraes , banl1a o mun . ele 
Entre Rio. e elesagua no rio Pará. 

BOIS. Jlibeit-ii:o elo F.slado ele iH inns Oeraes. banha o mun. 
de i\Io1ltcs Claros c desagua no rio Vieira. · 

BOIS. Denomina-se assim e m suas cabeccit·ns o rio elas 
Almas, trib. da margem elir . elo Araguaya . O Dr. Bagg-i. no 
seu Fc"· vVr.:st elo FJ1·azil, p. 37, cliz. : « Dero is do me n u Himo 
anigo Livc occas ião ele conhecer o Sr. J osé A lves l''eueira, 
morador no dist. do Itio Clat•o, o qual inl'ot·mon-me que o rio 
üas Alm a~ denomina-se rio dos Bois em suas cabeceiras, jus 
tamente como se 1~ no Jliappcú do Dr. Joaquim Rodrigues, 
ti ascendo na extremidade da serra gu divide as <tguas dos ail's . 
ela n1argem dir. elo Cayapósinho elos da margem esq . elo rio 
Claro . A esso. set'l'1l. que, no mappa, tem a clenomi11ação ele 
Rel'l'a cltt Senünella, denominam os babs. do rio Claro de serr a 
Crtyaposmho. O l'io dos Bois. corre un1as quatt·o leguas pelo 
et~o ela se l'l·a por logares de l1ndo p anorama. e qt~e ser iam 
oxcellentes p<tm a indus tr ia pasl.odl si não fossem t <'io inl'es
kt rlos. cl.e in eli os "· O Or f:l . da Fon•éca diz que o rio das Al
mas e lm·mctllo p ~lo Ponte AI ~a e !'ibeirâo Llos Bois. 

BOIS . lüo rlo l~ s b::tcb ele Goyar., tr ib. da m1.rgen1 clir. do 
P:traaah_ylm . Desce ela sen·a Donrar.ht e r.i l'ormado pe la ,inncção 
do 'l'ur vo <' cln Anicu ns. LU' nttvegavel clcscle o a!'l'aial de .1\ni
..:uns , ce t•ca ele :·H k ils . d isLante eht capi Lal de Goyar. aLr.i •i sua 
for. na exteasão de cerctt ele 528 kils. Segundo o engenheiro 
ma,ior .Jardim Um esse rio l)Or subsidiarias, á dit·. o 'l'ul'vo e 
o Verde ; e ú. esr1. o An ic uns , o Flores e o San L'Ar:.nu . << Foi 
esse ri o c xplot·ll.dn, rliz o Dr. S . da l•'onseca, pu1· .Joao Cae bttno 
da i::>ilva e José Pinto ela Fonseca em -1816; sahimm eJles elo 
'tl'l'ai a l ch An icm1s (a H legttas ela cidade ele Goyttz ) rm 3 rle 
Retembl'(l, e no cli<t iG ele o tlbubeo ch eg:1vam [I roz elo Turvo, .i ~t 
com 60 lcq-u::ts ele nav gação; .r1nat.t·o d1as clepots chegavam ao 
Verde. ÜitLra explol'a~ão do r1? elos Bo1s, em busca da navc
g·aç;Io pat·n. S. T'<tulo, io1 letLa a cus ta elo governador D. l<'ran
cisco de Assis i'lbscm·cnhas, em 1.808, por Estanislau da Sil -
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ve it•a Gutert·es, a qual infelizmente m allogt•ou-se nii:o h avendo 
mais notic ia elos explora<lores, que surpoz- se mortos na ca
choeira , . l!:m :l82-i, Ant9nió J osé Leite desce n- o e o Turvo, en
troLLno Cor<tmbti , quo s<1ppo~ ser o Paranahyba e_ foi pelo do 
elas Vt>lhas·•w pov . ele S.tntAumt em llhnas. ~o R elcbt . ela 
coml'lüssão cio en;;e nheit·os j unto ás forças de Mat.to Grosso, o 
CfLLal i'oi pttblicaclo e n~re os annexos elo Mini. tet·io ela Guerra 
ele 1867, le-se : " Este curso el'agua impo>·tcmtissimo (rio dos 
Bois) marcado nos mappas que t emos co nsultado. c_om um stm 
ples traço sem clenominaçi1o, conta 77 braças (iG\J '"A) ele lar 
gura . com a velocidade ele tres piamos (O•n,GG) por segundo, 
augmentada em muitos logares por cabeças ele rocha que sur
gem elo leito pedregoso sobre que corre ... O r1o do:; Bo1s, 
qlle em seu cu rso recebe varios e importantes aJI's., como o 
Verde o 'l.'nr vo, o San ~o Anton io, offe?·ece possibilicl" cle de ?W
ve.r;etçcio tentadct out r 'ora com bom exit.o por nm int.rep1do 
exploraclo t·, .J osé Caetano da SilvD .. qtt<l conseg·uio , por elle e 
seus con fl 8. e I dlo Paranal.iyba, Pat·anú. e Tiet.é, cstabelecet• 
communicaçõeo; entre a cidade do Pil'acicaba, <?.n< S. Pauto, e 
o ce n t. l'O ele Goya~. ». Alem dos afl's. ac11n a citados, r ecebe o 
rio elos Bo is ainda o Passa Quatro e o Castollo. Set've ele divisa 
cnt <· e o mu1l. d o Pons<i Alto e a freg . elo Allemão (mun. d<t 
cap it.al) . E abundo.nte em peix~ . 

BOIS Rio elo ~sLttrlo do Goyaz, a[J'. do rio <lo Peixe, trlb. 
do CL'i.d.-assú (S . da Fonseca). 

BOIS. Ribú1·~o do l':s tado de Goyaz; desagua na margem 
· clit·. elo Cl'ixá- assú . Recebe os r ib irões do Meio e do Ponso 
Falso. 

BOIS. R io do g5taclo de Goyaz . O DL'. S. da Fomeca, guian
do-se naturalment pela Ccwt<b de Goyaz do major Jardim, men
ciona um rio com esso nome a lf. da mal'gem eliL'. do rio do 
I e ixe (trib, elo Cornmbá), o qnal r ecebo á esq. entro outros, o 
rio C<tlvo. Cnnlla. Mattos, no sou Itin er<uio, tra.tando do l'i.o 
Corumbá, só f'ttz menção de ull1 rio co m o nome de Bois, o qual, 
diz elle, l'eHne·sc ao Cal vo e incorpontdos vão ao 1·io do 
Peixe. 

BOIS. Rio do Estado de Goyaz, all'. da margem dit•. elo rio 
das Alm as, t<·ih. do Maranhão . Recehe as aguas doa cor
l'e~.os denom inados Abelha, Fundo, Jo:Io ele Oliveira, Toco 
o v a ntnha . 

BOIS. Corren-o do Estado ele Goyaz, banha o mun. rle 
Sa nta Luzia o o dcsagtta n a m::u·gem esq . elo rio Maranhii:o 
(lnf. loc.). 

BOIS. Cm·re"'o afl'. da margam dir. do t•io das At·eas, que 
elesagna no Toc~nt.ins com o nome de San ta Thereza. Recebe o 
Sapato. 

BOIS (l1. io dos). Nome dado a um dos suppostos at1s . do 
Xirt"tL <t lmixo do r io elas J angttdas, em tel'ritori(l cuJaS agmts 
'' a l't~ n; todas pétt'a o Paranating<t, do qttal Sltppõe- se ser hoje 
trib. Alguns o desig nam pelo nome de Pal'aopeba (Dr·. S. dlt 
l!'onseca, J)ioo. cit.). 

BOI SECCO . Pequeno rio do Estado ele Pemambuco, banha 
o mun. do Limoeit·o e elesagua no rio Capibaribe . 

BOISSÓ. Riacho do Estado de Pel'nn.mbnco : corre ent t• e as 
fregs. de Jpojuca e Serin!J.aem (i\I. C. llonorato). 

BOISSU. Ilha s itttada entre a c idade de Manáos e a ft·cg . ele 
Ta uapessassú, mais pedo daque lla . E' assim de n ll1imtcht pot• 
achar-se na bahia ele Boissú ou Bo iassú . 

BOISSU. Ilha sitaada no rio 'l' upaJOZ, :t 320 bl'aças do 
c~niino n Le, n e~ marge m clir. O Sl'. B. Roclt·igucs escr eye 
Boin.sst't e faz menção ele ttm htgo Lambem exi.stent" nessas pa
ragens. 

Bénssú. Igara pê do Estado .do ,P,u.:,, . no ,mun. de l\Ion ce 
Aleg <·e . EnconLra-se escr1 p to Bowss?.t e Bozus.nt . 

BOISSÚ R io elo E taelo do Pará, n o mun. ele Bt•eves. Recebe 
0 Pt·c'guiça.' 

BOISSU. Lao·o do Esto.do do Ama7.ono.s: t em communicação 
CO!ll O lago elo Ii'ei por meio de UL1l furo. 

. Borssú. Lago do !Tistad~ do Pad•, n? m~m. de Faro . 'C'm 
furo liga -o co m o rio clenommaclo Pttra n <~. -ll1ll' lll1 . 
.. BOISSÚ'. Cachoe ira no rio Paclauiry, trib. elo Negro; uo Es
tado elo Amar.omi.s. 

BOISSUCANGA . Pov. elo Estado cte S. Paulo, no mun. 
ele :::;, i::lebasLião ; com uma capella ele N . Senhora da Con
ceição. 

BC?ISSU CANGA . Ilha do Estado do Pará, a O. da babia elo 
Caete . 

.BOISSUCANGA. R ilJeit·ão que nasce na face aJ tst <"al da cor
cl<ll~H· a manl1ma , no ponto em que esta faz Stla seg tlnda elecli
nttçao para o poente : corre no mnn. de S. Selmstião e ]anca-se 
no m!l.l' ( Azeveclo i.\Iarques ). E ssa palaHa significa - ri bêi r ão 
ch ?a beça de casca Yel - (F r. F. dos Prazeres ::vraranhão. Glos-
scwzo). · 

BOITARACA. Log . elo Estado ela Bahia, no termo ele Ta
p r o:l. . 

BOITARACA. Sena do E s tO.do da Bahia; corre ao S. do 
mnn . de Ili <eos (I11f. loc. ). E ' a mais a lta elo mnn . 

BOITUVA. Log. elo Ji:staclo de S. Paulo, no mun. de Porto 
F eli z, a l -1 kds . elo 1·io Ttete e a <:>0 de Botuca tl. Ahi fictt uma 
estaç:1o da E . de F. da Companhia So t·ocaban;1, entre as es
·taçôes ele Ba.caetava e Tietê. O trttfego cless3. linha de Bo ituva ú. 
cidade d(\ 'J' iete foi in ttngurado e 30 de dezembro ele 1882 . Umtt 
esLt·ada ele roclttg·em liga- a a Pot·to Feliz. 'l'em uma esc h, p itbl, 
de lllSt, pt'<IU, 

BOIUSSÚ. Yide Bo!ssú. . 

EOI VELHO . Pm·. do Estado do Pttmhyba do Nor te no 
termo ele Alag<!a do Monteiro, sel e leg utts' ao NO . , nas cabec~ims 
elo rio Sucurt't. D~ ' ta mbem deJlO<ninacb Mogiqtty, nome d<t serra 
proxima que ttl~imame nte acloptou . 

BOI VEL HO. Riacho do l!istaclo do Parahyba do Norte, 
banha o mnn. de Alagôtt do illonteiro e clesagua no ucut·ú . 

BOI X ININGA. L og. elo Estado do Paraná, n a fl'eg . de 
Sant'Anna ele l'::tcotuba. Essa palavr a parece er derivacll\ ele 
boÜb- coura e oininga. - ciJOcallro; é a cc;sou.vc/. 

BOJARÚ. Vide B ojurú.. 

BOJURU. Lugôa do l~stado do R. G. tlo Sul. na zona ure
n osa, entre tt lago;t dos PaLas e o Ot;emlO , Nella ha um baixio 
com eg ual nome. 

B OJURU. At-roio do Es~ado do R. G . do ul. PM'a snas 
cabeceit·as a Lei Pro,· . n. 7 ± de 11 de abril de i872 transfel'io 
a séde da freg·. ele N . S . dt\ Ccmcei çâo do I!;stre i !O . 

BOJU.H.U. Ponta na costa oriental da l a"'ôa elos Patos em 
fl'ente á barnt do rio Gamaqmtn : no Estado ~lo R . G. cio 'suL 
Nella ha um pharolete, situado <t~s ;H o 35' 00" . e 8o 25' 32'• ele 
Lon ; . Occ . elo H.io de Janeiro on 51° 35' 1!l'' d Gr ee n\Ylch. O<L 
53° 55 1 5i " do Pariz; lnz bt·anc;t, Ji xa; c;lpLotrico e que a lcan ça 
12 milhtts . 

BOLA. Lo,g. do EstCJ.d do PCJ.rahyba elo Not· te, sobr e o rio 
do Sou ~o, en tt· Cuité e Area . 

B OL.ANDEIRA DO HILARIO . . Log. do Estado da Bahia 
nos limi tes da freg . de Santo Anto nio de Alagoiuhas Velha.' 
l!:' tambem denominada Bolcr.ndct?"Cb elo ']Lbpim. 

BOLÃO . P ov . do Estado dae Alagoas, uo mun. du União, 
com uma capella consagmcltt a S . José e uma esc h. publ. ele 
ins t . pt·im. Agencia do cot•reio, crettda púl<L PorLaria ele 16 de 
abl'il de ·1885 . 

BOLÃO. Ser ra do EstaJ o das Ala"'oas, ao N . ela serra da 
Imbim e do riu Camaragibe e a i8 ki~ ·. ao N~ . do M<tcaco. 

BOLÃO. R iacho do Estado das Alagoas; ba nha o mun. de 
S . J osé cht L age e clesagua no riacho Secco, aJl'.do riacho Canhoto. 

BOLDRÓ. Praia na Hha Fernando de Not·onba. AILi existe 
nmot for ti.fi caçii:o do mesmo nome e r1ue é assim desct·ipta pelo 
Sr. F . A. Perei r a da Costa no seLt trabttl ho A Jtha Ferna.nclo 
ele Noron/w . 1887 . p . 38: "Está em adia ntado estado ele 
r<tintts. ltes tam apena~ as pa r eles chts mtu·a lb as e alguns 
elos se us compa t· timentos . Está sit<t::t.da a O. ela ilha a 31 
metros ac ima do nivel do mar . Tem a ror ma ele um tL'apezJo 
com uma Mea d . GOJ metros gs. e tres baterias paea seis can
hõe · . Foi r econstruida e arL1lh~tda em :lSG-1 » , 

BOLEIRAS. Al'l'ahalde da freg . de S . Braz do Suassuhy; 
termo de Entre Rios e Estado de Minas Gel'aes . 

BOLINA. Carrego elo Es tado de i\.!inas Geraes, pl'oximo ao 
arrai a l do Be llo Uoriwnte. 
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BOM. Rio do Estado do Paraná; desagua n::-. margem dir. elo 
Ivahy, proximo aos(l.lto da Bulha . 

. B~M ABRIGO. Ilha do EsLaclo de. S. Panlo. serve ele ba
lts?.: a bart'a de r :ar~n é··· Te m bom e Se;iUl'O abr igo e pouco 
m,ats elo cmcolnls . ele cumpnmento; agua,emtütasmacleiras . 
E nnu_to .elevaC.a, cer ;á de 130 metros . Stta~ costas são profun
das, prmc1palmente as c!.o N. Em 153!, Martim Atl"ouso ele 
Souza, melo em busca elo rio ela Prata (então rio ele Santa Ma
na) descobria essa ilha na qual ~ z 'collocae padrões com as 
quwas pot·tugne7.as . «E' assas a i ta, d iz t\.zevedo Marques, e de
m'Jra a uma legua ela costa li."onteira á harrD. ele Cananéa ser
vindo de balisa. Pequena e ele forma gt·ani tica é rodeD.cl~ ele 
surgidouro profundo e de boa segurança, como indica o sen 
nome. Seu ponto culminante ~cha-se em 25° 6' 49" de Lat. S . 
e em 50° 17' .)i" de Long. O." Na parte meridional dessa ilh a 
lta. um phat·ol. O apparelho ela luz é dioptrico, ela 6a ordem, 
g 11·ante. e exhihe successivamente dous lampejos b1·ancos e 
um ver:melho, com o intervallo ele 15 segundos de l ampejo a 
larl.lp2.JO. O plano focal eleva-se 12m,25 ao nivel do sólo e 
154m,20 (506 pés) ao d :ts marés de r[ltadratura e a luz é ''isivel 
na clisbancia de 14 milhas, com tempo claro: A tone com a 
forma qt~adrangular, est[L comprehend ida na. casa elos · pharo
letros e e p1nbada de branco bem como a mencionada casa. . Jaz 
aos 25° 6' -10" de Lat. ::;, e <1° 41' 30" Long. O. do Rio de Janeiro· 
47" 51' 50" O, de Greenwich; 50° 12' 00"» O. ele Pariz. ' 

BOMBA. B. io elo Estado elo Paraná, afl". da margem esq. do 
Ribeira de Iguape. Nasce em Votnverava . 

BOMBAÇA. Rio elo Estado de Minas G?raes; nasce n a seua 
da Lapa e, após um cut·so ele cerca de 60 kils., clesagua no 
rto Doce. 

BOMBAS. Um elos quat·t i\·ões em que se divide a villa do 
Iporanga; no Estado ele S . Paulo. 

BOMBAS. Monte no mun. elo Ipot·anga do Estadv ele São 
Paulo (Inf. lo c . ) . 

BOMBAS. Ponta na costa do Estado ele Santa Ca.tharina. 
<< E' . d iz o Barii(l de Tefle. o exbremo s pt ntrional da enseada 
elo .àiariscal, a qual apesú de tet· qttalro milhas de largura e 
apresentar um sacco de bom t~tmanho, não offerece comtudo 
ancoraclom·o segut·o, porque os ventos do NE . ao SI~. sopram 
all1 com v10lencia e o m:n· cresce em grandes vagalnões, como 
sóe acontecer em todas as costas ele pouc.J fundo ". Disr.a 10 
mllhas ao N. da ilha do :\.rvoredo e quatt·o ao S . da ponta da 
G;u-oupa; aos 27° 9' de Lat. S. 

BOMBAS . Carrego Llo l!Jstado de Minas Gercl.es; nasce na 
fazenda denomina.da Bnerio, banha o mun. de::; . Sebastião elo 
Paraizo e , após um curso de ires kils., d esagua no rio Canôas 
(In f. lo c.) . 

BOMBEIROS. Ri beit·ão do Estado de Santa Catharina. afl". 
da margem dir. elo ribeirão Brilhante. Nelle ÜC<L uma iinha 
colonial elo dist. do Gaspar . 

BOM BICHO. Rio do Estado de S . Paulo, no mun. de 
Cananéa(.l prov. ele S. Paulo, 1888, p. 328) . 

BOMBINHA. Serra elo Estado de Minas Geraes, no termo ele 
Caldas. 

BOM BOCADO. Assim denominaYam-se umas minas exis
tentes nas cabeceiras do COl'l'ego da Raiz, no mun. clD. capital do 
.l!}stado ele Goyaz, a or..:s kils . ela capital. l1'oram riquíssimas ele 
ouro. Crwha .Mattos , q1tanclo por ellas passou, escreveu o 
seg·uinte : « No Lempo presente só r esta cftscalho e um 
immenso numero ele casas al!andonadas unicas van tage11S que 
os. actua_es habs. recebem da ant,iga, 'ephemera e irregLtlar 
mmeraçao ela s•ta Pro v. de Goyaz, . 

BOM BOCADO . Corrego do Est,~clo ele Goyaz, na es Lrada elo 
Sttcury. 

BOM CABELLO. H.io do Est1.do de Minas Geraes, a:tr. da 
margem dir. elo Soledflcle, que e tri b. elo M'.lranhão. est.e elo 
Paraopeba e este finalmente do S. F rancisco . · 

BOM CAMINHO. Pov . elo Estlclo ela Bahia, na com. de 
Chtque- Cb ique, a O. da serra de Assm·uá. E' ba nhada pelo rio 
Ipoeu·a , qLte lanç<t-se no S . Francisco, junto ele Chique-Chique. 

BO~ CERTO. Rio do Estado do Maranhão, desagua no rio 
Mean~, no espaço I).Ue medaia entre a pov . do Corda e a 
Cachoe1ra Grande (Samt Amand. Explo1·ação do ·•io 1lfea;rirn.) 

BOM CONSELHO. Villa e mun. do E stado de Pernambuco, 
séde da com. elo seu nome, na extJ·ema do Estado, a o pe 
ela serra do Taboleiro e na margem diJC . do riacho L::tvn.-pés, 
qae a chv.tde em dous bauros: o elo Bom Conselh o e o da Mat riz. 
No prirneü:o fica m a rua ela Boa Vista, o collegio elo Bom 
Conselh o, fundado em 1853 por Fr. Cae•ano de M essina · o 
cemiterio de Santa i\Iartha e 80 e poucas casas ; no seguncl~ a 
Matriz e. umas ?20 casas : são li gados pot· cluas pequenas pon ~es 
de _made tra. Ate 1824 erot. o terntorw desse mun. pouco h abi
laclo, sendo o loc::tl c~a '.' tlla occupaclo por um::~ fazenda de criar, 
pertencente a Antonw Anselmo da Cruz Villela. A primüiva 
capella, edificada pelo. capitão Mathias da Costa Villela c 
consagt·acla a .Je.sJtS i\[aria José, subsistiu como matriz ató ha 
poucos _annos, q uanclo foi benta a capella-mor da nova egt•eja , 
cuJa pnmetra pedra foi l a nçad::t em 1853 pe lo fallec idn Fr. 
Caetano de Messina. Com o nome de Papacaça, e invocacão de 
Jesu~ Maria José, foi creacla freg. pelo art. IT ela Lei ·P ro v. 
n . <!õJ de 12 de .] unho dê '1837 . Pela Lei Pro v . n. 204 de 26 de 
Jtt niJO ele 1848 foi o ~enitorio dessa freg. anncxado v. de 
Correntes, et·eada freg . e vi lia pel a citada Lei, a qual foi 
derrogacla pelo art . IV da ele n . 239 ele :.cO de maio ele 1849, 
que ele novo transferiu essa freg . paL·a sua primi·tiva sécle. 
De suu ples paroch ta fo1 Papacaça elevada á cate.,.or ia de 
villa com o nome de Bom Cons~lho pela Le i Prov, ~- 47G ele 
30 ele a bril ele 1860, sendo inaugurada a villa a 6 ele fevereiro 
do anno seg·uinte. E ' com. ele primeira en tr. , creaclD. pelo 
§IH elo art. I da Lei Pro v . n. 1.057 de 7 ele junho de 1872 e 
classificada pelos Decs . n. 5.004 ele 10 ele julho 'e n. 5.139- de 13 
ele novembro, ambos elo m esmo anuo. Tem a;gancia elo cc•rreto 
e duas eschs . }Jubls . de inst. prim. O ·territori1 elo mLtn . é 
bas tante montanhoso ao Sul , mais elevado a E. e plano ao N . O 
ten eno Sul, pela humiclacle r elat iva aos innumeros riachos qtte 
o cll'cumclam e pelas espessas matLas que ainda conMm, pres
t a .. se exubera ntemente á cultura d::t canna café e a 1oda a 
especie ele cereaes e arvores fructiferas. E'' percorrido pela 
se n·a da Prata, que ram1ficanclo-se toma diversas denomina
ções ; e r egado por muitos riachos, quasi todos tl'ibs. dos rios 
Pm·ahyba, Traipú, Riachão e Lages. «A' excepção elo loca 1 ela 
v11la onde (ao que parece) a visinhança da serra e as ema na
ções putdclas, elos riachos Lava-pés e Papacacinha, iofhtem nas 
mudanças ele estação para o apparecimento de febres ele mau 
caractet·, fazendo a lg·umas v ichmas, o clima do mun . é geral
mente saclw, notando-se apenas nas mudanças de tempo o 
appat·ecimento ela cot·iza e coqueluche, molesti<ts muito com
muns em todos os climas O chole ra-morbus ceifou milhares 
de vielas nas cluas visitas que aqui fez em 1.856 e 1863, maxime 
nos sitias Brejos , Ladeira lfermelha, Bai"a Grande, e m toda 
a p_arte S . do mun., sendo para notar que ao N. e O. foram 
regtstrados poucos casos fataes des ta terrível molestia "· Não 
h a noticia posibiva ela exist.encia de mineraes no territorio do 
tn_un. ;· entretanto, ac1'edita-se , e com bons fundamentos, que 
na o é e.lle menos aqmnhoado nesse pariicular . Nas varzeas ela 
sel'l'a da Prata se tem encontrado fragmentos ele carvão ele 
pedra; no Serro Fno, ponto cul minante ela r el'et·ida serra, 
e:nst.em montJCulos ele pequenas pedras, ela fórma e transpa
r encta elo crystal.- Lavom·a ele canna ele assuca1·, mandioca, 
.fumo, a lgodão, milho e feijão . O café vae-se propagando a 
pouco e ponco, havendo já muitas plan·tações .- A inclustria 
fabril consisLe em assucar, rapadm·a (para cujo fabrico con
tam-se 78 engenhos e engenhocas), aguardente fumo farinha 
d~ mandioca, queijos, obras ele olaria, obras ~lo coJr o, cha· 
peos ele palha e ele Our1cury. azeLte de mamona cordas 
balaios e tecidos de algodão. Do mun. nos inCorm~m di sta1! 
a vtl la do Bom Conselho H leg uas do R ecife, 24 elo Buiqne, 
1<1 de ,\ g nas Bellas, 12 de Corren·tes tO ele Ga1·anhuns 28 de 
S . Miguel, 30 ele Pão de Assucat• 2S do Pilar sete de Pal
mei~·a dos Inelios e seis do Quebr~ngulo, es~as ~ltimas (cinco) 
no E stado das Alag-oas . Sobre s uas divisas vide. entr e outras, 
a Le1 Pro v. n . 905 de 25 ele junho ele 1869 . O 'mun. compt·e
l~ende uma capella ele Santa C nu: no pov. da P1·at<t ; uma de 
Santa Qtutena n a Barra elo Bce jo ·uma de N. S . elo Carmo 
no Calcleirão do (}necles; urna 'c! e' S. José na fazenda Lo
l2'raclor; uma de S. José na Lagoa ela Domingas; um <t de N. 
:::;, da Conceição no pov. Taqua.ry; uma do Senhor do Bom 
Fim no Gigante; uma de S. Mig·uel no pov. ela Cruzde S . 
Mi guel; alem ele outras . 

BOM CONSELHO. Villa e mun. do Estado da Bahia, na 
com. de seu nome, a 3HS kils. ela capital do Estado. Sua e"'reja 
matriz tem a invocação de N . S. elo Bom Conselho e clep~nc'íe 
da diocese archiepiscopal de S. Salvador . Foi areada parochia 
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·pelo AI vará de 21 de novembro de 1817. l';lcvada á c~~ gor ia de 
vil la p b Lei Pror. 11. 1.518 ele 9 de de .Junho ele 18t;J. msta.l
lacb em 28 cl" m;n·ço ele 1~76 .. \. parochia d;t vdla LPm 7.000 
habs . e clava 17 eleitores. O nmn . além da paroc~iD; dt> vil la: 
compl'\'hendi:t mais N. S, do P:1Lrocin io de Corte. que fn 1 
elev:ida a villa em 1886. Foi tlesmembracla rb com . de 
Gerem 1abo c inc~rporada á do Pomba l pelo art . 1°. ~a Le1 
Prov. n. 2.270 de 10 ele agosto de 188 1; essa tbspostçao foi 
porém revogada pela Lei Pt·ov. n. 2.837_ ele 22 dr julho de. 1882. 
Foi creada com. por Acto de 16 de maw de 1890 c class tficacla 
de ·Ja cn trancia pelo De c . n . 41+ de 22 ~lo mesmo mez e a uno 
e Acto de 3 de aoosto de 1802. que constituiu-a com o~ termos 
do seu nome, elo l'ombal e do Patrocinio <lo Coité . Agencia do 
Cort'Pio; duas eschs . pnbls . d~ insL. pdm . . \. vi l.la fica em 
Joo-a r ;ll lo e montanhosn, tendo clous han·ros JaLoba e :\Ta v I o . 
. i.lém ela maLriz, tem uma capella, distante da villa e no cimo 
de um monte: c mit~rio publico com capella; casa da Camara; 
clous i.>arracões de feira : P umas 250 casas . O m un . é a tr a
ves. aclo pelas ~erras do Boc1ueirão, J3aiacú, Capitão, a lém ele 
outras . Neli e Iicn a laf!'oa de Licot·y . Clima agradavel. O 
termo tem ele extensão umas 20 1 ga~s sobi·e 12 de larg- ura, 
e compunha-se da freg. da vil la recenseada em 7.004 almas. 
numero qite sobe a 10.000 e a de N . S. elo PaLrocinio do Coité 
avaliada em 12.842, d ividindo-se a oeste com Geremoabo, 
ao norte com Se rg-ipe e para ha ixo com Tlapicurú e Pombal. 
A villa acha -se a 15 Ie~uas ;'oquem de Ge remoabo e consta 
ele uma compr ida rua e~1tre rlous mol'l·os em cima de um 
elos quaes_ existe um~ elegante capellinha .. \.. m~tr i z, sob 
a invocaçao ele N . S . do Bom Conselho, esta situada ao 
cen tro, elo l ado esquerdo ele quem vae. em uma eleYação de 
teneno que apresenta clPC!iYes aos lados . O commercio é pe
queno, mas consta de 23 casas de negocio entr.J loj ~s e ven · 
rlas . sendo nas seguncl1s feiras o dia elo mei·caclo ela [ei i· a a 
qual occupa um telheiro quadrado no ce nt i·n da r ua , e é ablUJ 
elante degen'cros . Aagnaquegeral rnente se bebe egL· ossa. dn. cor 
e gosto de barro. por causa de ser conduzida pelos euchnrmdas 
para um desaceütclo açude chamado Navio, que h a mai ~ de 20 
annos exisLe por clet.raz d:t vill a; pelo que, po r !'alta ele nas
centes per to , mandam as pessoas dE! recu rsos l m~cal-a distante 
em outros melhores deposites . Os tel'L' enos elo ter mo. se hem 
que sujeit?s a secca, são bon llara a la voUl·a, especialmente a 
de mandiOca e elo f11mo, a mats >mpor t<Lnte e a qu' mats ex
pedem par a os ·tet·mos l'isinh?s . Em co1;1pensação não é grande 
<t cr iação do gado, ta l vez dev1tlo ao acc1de ntado dos ter renos . Os 
moradores da yj ]l a commerciam com o centt·o de Sergipe . po r 
Simã> Dias. que diôta cerca de 15 l~guas . Os rendi mentos 
estadoaes são super iores aos de Ueremoabo, po is se elevam a 
cerca de 1 :7oo:·ooo. O cl ima da vi l! a é mu i Lo sadio, porém pela 
sua visinh ança com Serg ipe é. cb vez emqnan do, infectado 
de bexi.,.as. Distancias : para Geremoabo 15 loguas. Cur ml 
elos Bois
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40, l\l irandella sete, Itapicnrú 20, Coi te 1.2, Pombal 
sete Tucano 14, l\lonte Santo 24. Soure 17, Serrinha 27, 
I n h~m bupe 32. Abhrt.clia 38, Condu 38, Fe ira de Sant'Ann a 
30, Cachoeira 47, Alagoinhas .JO e Villa Nova 48. Sendo 
estes os principaes pontos ele partida para qualquer par ~e, 
tomam-se delles em diante a~ distancias que se qnize1· 
conhecer . A estrada rPgular para o Bom Cnnse ll10 é a de ,.\la
goinhas. pelo Itapicurú, por ém torna-se mais commodo Yiaja r 
se pelo Tucano até {I e~tacão da i'cn·mha., por economisar-se 
umas 1:3 leguas, fazendo-se então o tmjecto até .Uagoinhas 
pel a estrada de ferro do prol ongamen tJ . 

. B OM CONSELHO (N . S. do) . Paroch i ~ do m!w · da .P rin
ceza no Estado do Parahyba do ::-lorte . V ide P1·mce:;a , 

B OM CONSELHO . Di>t. elo mun . de .\.maragy, no Estado 
de Pernam buco. 

BOM CONSELHO . Log . do Es tado das Alagoas , ua ribeira 
ele ' Gc tituba . 

BOM CONSELHO . . i.l•leamento <lo Ji:sLatlo d i\la l to Grosso, 
pt·oximo da freg. da Conceição de \.llmquerqtte . 

BOM CONSEL HO DA A MARGOSA . P:t l' och ia <lo J·:stado 
ela Bah ia, no mun. da Amai·gosa . Vide Amargnsa . 

BOM CONSEL H O DA SERRA PRETA . Pat·och ia elo 
Estado da Bah ia. no mnn. do Camisâo. Yide S~>·r,b p,·cta. 

B OM DE SCAN ÇO., CITa do Estado de 1\l i nas Geraes, na freg. 
da VenLania . 

BOM DESPACHO . Parocltiu do Estado da Bahia, no mtul , 
da Feira d eSant'Anna, n·t confl . do rio elo Peixe com o Ja -
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cnhipe . O ~ago N. S. do Bom Despacho e d iocese a rchiepiscopa l 
ele S . Salv::.dor. Foi em priucipi o. u ma s imples pov . ela freg . 
do Bom !fim . . \ Le i Prov. n . '1.795 de 3 julho ele 1877, elevoll-a 
á categoria de pa rochia . Tem clttas eschs . pubh . de ins t. prim . , 
uma das q uaescread_a .~ela Le i Prov. n ._788 ele 8 de j ulho ele .1859 . 
Lavou ra ele nu lho, (elJ<LO , ma nd <oca e turn o . P or se tt t ert' Ito ri o 
passam os rios Jacullipe, Pedras, 'l'•Jcos, Velho e Sucurujú ; 
ficam ns erras e mor ros : P 0te, Areal, Licory, Quisauga , 
Arara, Sete C.theças. F lorete e R ita . 

BOM DESP ACHO. Cu rato elo Es~ acl o do R. G . elo Sul, no 
mnn . elo Alegrete . Orago N . S . elo Bom Despacho e diocese ela 
S . Pedro elo Rio Grande . Fo i crea.do pelo a r t. I da Lei Prov . 
n. 588 ele 26 ele dezembro ele i8 6 na margem di r. e junto a o 
passo denom lna clo JiJicnhy da Armada. 

BOM DE SPACHO . Par och ia do Estado de i\Iinas Geraes , 
no mun . de Inhauma (Santo Antonio elo :\!ante). situada no 
do rso ele tres collinas, o·1 a n t.es de u ma que apresenta tt·es 
j)L'oem ine nc i a~, li g-ada a Dores elo lncla iá por um a .estrada e a 
l' itangny. por uma outra atravessada pelo riO P a1·a mt ponte 
elo Vi o-ario . Seu aspecto é beli ssim o. «A vis La do observado r. 
diz-n;s o vigar io dessa freg . , depoi;; de haver ad mirado vastas 
e verclejan t s campinas , intercalla clas por lindas colli nas e 
en can~aclores outeit·os, es pancle -se em um hor izonte ele 16 le
o-uas de diametro em todas as clirecções, av is tando a o poellte -. 
~erra dos Urubús e ao N , a grande cordilheira das serras da 
Sattdade extremo elo nosso extenso e lind i•s imo h orizonte» . 
O te r rit~t·io é regado pelos rios S . F rancisco, Lambary, Picão 
Santo Auton io, Machados , Capivary ele cima e al gLtns oull'OS. 
Tem di versas l ao-ôas e os t res por Los do Jacaré, Joaq uim Lo;Irenço 
e Bernarda. i tu~ dos no rio S. I• r ancisco . O terren o é bastante 
ferlil, produzindo a l'l'oz, algodão, m ilho, fe ijão , can nn ele 
~ssuca l' , café. f11mo e u va . Cri,tção de gado vaccum e suíno . 
Os prodttct.os ele ma ior exportação são : assncat• , caxaça , 
rapadul'!l, toucin ho . al go lão. e vinho . Além ele du as fabriCas 
de vinho possue a freg . mut~os engen~os de ca11 na , m~viclos 
por agna e a ni maes . Sua egreJa rua tl'lz tem a 1nvocaçao de 
N . Senhot· elo Bom Despacho e depende da diocese de Mal'i
a nn a . Foi ct·eada freg . IBla Res . de H ele julh o de i 83_2; 
supprimida. sendo se u te rri torio incorpor ado a f reg. ela A bbadra , 
pela Lei P ro v. n. 1.478 de 9 ele julho de {868 : to rn ou- se ~eue 
da ft•cg-. ela Abbadia pelo a r t . VI da tle n . i. 755 ele 30 ela 
março de 187 1 ; foi clesmemb l'a cla do muu . ele P1la níl'uy pelo 
;u·t. IV ela tlc n . .2 .651 de 4 de n ovembro de 1880 . Soore seu 
começo informa-no; aquel l e -v i~a rio : "Baseando- me em alguns 
dados que encontrei no archivo des ta freg . apoiado nn tradição 
vou c' por- l he o seguinte : E m 1730, pou co mu is ou menos , 
quando o celel> re pau 1 isl<t Antonio J osé V e lb o, appelliclado 
"O Ve lho da Ta ipa >> j á se achava em Pitanguy , governando 
aqnelles po vos com clespoLica a u to rida de,. seu genro l\!ano~l 
P icão Camacho, natur a l .ele Por tugal , vem com sua fam tha 
resicl it• n'l l og.1r hoje denominado Faze nda da Garça , e, segundo 
a lrnd ição, fo i el le o primeiro hom em civ!lJ S<tclo qu~ penet,L· ~u 
nas flo restas vii·ge us destes lagares . l\la1s ta t·de, no rew ado cl El
B.ei D . José I no au uo ele 1775 mais ou menos, aportar a m t res 
portnguezes : ' Dom i l_lgos Luiz _de . Olivei ra, 1Ianoel Ribeiro 
da Silva e o pad t·e VIllaça . O pn mell'o estabeleceu - se no Jogar 
hoje d ito Fazenda elas Palmeiras , o seguuclo _na. :!J'aze ncla ela 
Car.hoeira <lo Picão, e o tet•cen·o na Fazenda H.Iben•ao elos San
to . E ' corrente que esses tres por tuguezes foram de portados 
para o Brazil , t.a lvez vicl imas Llo despo tismo e ad io do. celebre 
m ini ~ t·o . o ~larquez ele P ombal, As far.endas de Domwgos de 
Oliveil'a e H. ibe iro da Si lva er a m conliguns. fi caudo ele permew 
um I o~ar vercla'lei ramente p ittat·esco, s itu ado em tres col11nas 
(a qu~ denom inamos T ri ncte>·ta ) e onde elles fincara m ma t'cos 
d ivisol'ios , v i s i ve i~ até bem pouco tempo. Era !1 es te ui
Limo lo"aL' que esses dons amigos enco n travam-se lt·equente
rnente 1~o r occas iüo el e suas caçadas, sendo pontos ele segura 
espera de vcado~,que ainda hoje ahi apparecem. E ' precrsament:: 
no Cltme dcs~as ~ ,. s collinas que se acham acLual mente situados 
os nosso; mais im por tantes eclificios, taes como u matr1z, a 
capell;t el a Cruz do ~Io nte c o cemi tel'i o. .De ~e , ,~ 0i s, e_sta 
Jocalidad0 'Ua fundaçao a esses dons porLuguezes» 1 em ri uas 
eschs. publ. . d~ i nst. prim. Comprehende os pov< . En.&'enho 
e Al<lc 1 Doce. oltre suas divisas vicle.entre outras. a Lets l:'rovs. 
11 • 2.9tlü de 23 de setembro de Hl82; n. 3.272 ele 30 de out ubro 
ele 1884. 

BOM DESP ACHO DA ALAGÔA SECCA ( N . S . do ). P a
r·ochia elo Estado ele P erna mbuco. Vide AlagrSa Secca . 



BOM-D IA. Riacho do Estado de Pern~t>1buco, en tre Ja
boatão e More nos, at ravessado pala E. ele F . elo C:1ruarü. 

BOM F IM. Cidade e mu u . do l~st:lClo da 8ahi:1, sédc cl:1 
com. do ssti nome, á lll étl'gem elo C:1 r iacà, em ter reno levemente 
acciclentaclo . S.Jas n tas s:b ge t•a lme nte lat'gas; sendo, porem, 
<t lgum:J.s es tr .dta~, e todas del'e t Ltosa m ·nLe a li " had<tS . A ma tot' 
p a r te das casas são te t· t· ea~ e llt:ll ecli üc:J.das . T e m um cemi
t e t• i o publ ico, m:J.tr iz e cmleia, em c uj o p:ll'imenLo s uperior 
ftm ccionam i1. C::t nHtr<t e o J ttt•y . 'l'ell1' 8 .000 h abs . , agenc1a elo 
cor t•e io e du as esc hs . pu bi s . ele i ns t . p r im . O te rre no elo mun . 
c geralmente o ndulado em tocl<ts <1S dit·ec('ôes.,oão contendo p~a
n ic ie> propru.tm ~ tlte rli t.as, e sendo cor tado em toda sua e ~t~ nséln, 
do S . a N . , pe h gr a nel· cor di lhe ira qtte a tr <~. vesqa esse ffis <tdo 
e pe la ser r ' da [ti dm 011 'l'i 1tb a . I~ ' cob ~ r u de cat i ng- s e c "' 
rascaes e n g nt ·1de pal't ~ , c mte nd .,, p t•am, nas P':ox t n:u clarles 
tla~ se t·ras c curra11 L ·s, exLe 11 sas e boas maLtas ele solo le t' d lts 
simo. li:" regaela pa lo I tapicu t·ú-assú, lLap icu rú•m ir im , J ag ua 
rat'.Y e Car iadL. Possue boa pedr;1 ele al ~e n a:·ta e exce lente 
ban·o de ola l'la ; o uro, fe t·t·o e co iJL·e, que nao san .~ xp l o rado~ ; P; 
m uito boa peclt·a ca lcn·ea na se n ·a ela Hi uba. Cnl tul'a de cafe 
( n o~ va ll c-l> e- encos tas elas cordilh ei r as) , C<>.nn a cl• ass ucar , 
m a n d ioca , f'll mo , a lg >clii:o, mi lito, a rroz, f'e ij iio . Ct·i açào de 
gado, A iu, lust ri , fabr il co"s iste em ass ucar r a pad uras 
a·· uudent~ . farinha ele mandioca e obras de ola r ta. O 
l ~gar, onde es t{c hoje sit11ada a cid<tde do Bo m F i11 1, fo i, em 
1705. elevado a a t• t·a i;t l do ::>e 1hor elo Bom F im la 'l' a pet·a, pas 
sa nd o, pelaC.ll· ta R eg iacle'lcle .i ll lh o ~le -1797 á categoria de 
vill a, co1 n a cleuo, n i11açiio de V ill :-t. Nova ela R.a tnh a , send o 
insLa llada a l ele ou tubt·o de '1799 . Ct·ea la so b este me., mo nome 
a co m. pel a L ei n. -1. 727 ele 21 ele abr il ele 1877, l'oi c lass ificada 
ele primei 1~a en tt- . pe lo Dec. n. 6 .787 ele 29 ele cle;r.embt·o el o nPsnw 
;l,tt no e Ac to de 3 ele agosto ele '1892 e Insia ll o.da no cita 20 de ma l'ço 
rle 1878. Fo i e levada a cidade co m o nome de B m F rm pel::t. 
Le i P rov . n . 2 . 499 ele 28 de ma io ele 1885. Soln·e·suas d iv isas vide 
Lel Prov . n. 2 .45±cle20 ele j u nho de 188-i, q11e cles me miJ,·o LL elo 
~e 11 nu m. as l't·e""S . de Sa n to Anton io elas Quei madas e S. Gnnça.lo 
rl a ltluba . Seg·~ n clo o RclM . ela Estati>.ica fo i a l'reg . elo ::le
n llO r do Bom Fim cr eada pelo A lvar;i, de 12 ele dezem bro 
d e 1812. 

BOM FIM . Cidade e m un . elo Estado ele Minas Gera~ s, 
na co m. de se u nome . Orago Se o h ot· elo Bom 1<' i m e dio
cese de i\Ia ri [tnn a. Foi Cl'eacht pa r ocbi a p elo Dec . de 14 ele 
jnlh o de 1832 . Yil l:t p zla L e i P t·ov . u. 134 ele 1G ele m a rço 
; lc 1830; i nsta llada em 24 ele ja.ne ir•o de 18-12. Cidade pe la 
Le i P t·ov . n , 1. 0\J,! ele 7 de 01 rtu ut· o ele 1860, qu e cle tl-llt e 
"· denominação de Bom F im elo P<u·aopeba Te. t'IU0 pe los 
Dccs. ns . 243 el e 1842 c 1. 070 de 7 de novernb r·o de 1855. 
P<' t'l.e ncetr ;i, com . de Out·o P1·eto, cht q na l foi elesme!il1 ~ rada 
e i ncor porada ü. elo Par ;\ pelas Le is P rovs. n, 2 . i3t el e H 
d~ out1t bro ele 1875 e 2 273 ele 8 ele julho ele 1870 , passando 
p e lo :1 r t . I TI ela L ei P ro v . n . 2A5,5 de 19 de outctbro el e :LSJ8 
;~formar com o mu1L ele E n tl'e Rws :1 com. d es te n ome . I• ot 
class i li cada co m . de pri me ira en tr. po r A.cto ele 22 ele reve re i t·o 
d e 1S'J.2 . 0 mun . e l'<W<LdO por difl'et•entes l'iO'l , entt·e OS 

'lnacs o Pará, o. Paraop~ba _e o ri beirão ele ~gt~ as C l <:r a~. 
Comp rehe ncle, D.lem ela p<w oc hJa cb culacle, a ele~ - :Seba tm o rle 
l1.at ia iassú, a ela Piedade elos Ger aes, a rle San t<t A nna d o 
Paraopeba, . a nti ga me nte S . G~ n ça l o da P on te , a de ::la n ta 
Luzia elo R to Ma nso, e a ela Co nq 1asta. So ~ r e. limt les '"' ele : 
a r t. XIV da Le i P t·ov. n . 28 ele 12 ele ma1·ço de 18,16' ; § I el o 
a r t . V Ilcla cb n. il3 lde 3cl ab ril de 1 '17; § [el o ar t. l Vd:t 
< l ~ 11 i.1 93 lle g de ag-os to de '1 8fH : I!. 2A7-l rl <J 23_ de Oil l.lliJI:o 
de 18 ~3 (ar t . lV) : n . 2 . fi05 rl e 7 ele .Ja nl'II'O el e 1880; a r t. 'i' I 
el:1 rlc n . 2 . 722 ele 18 de d1•zem hl'o ri e '1 880 ; ns . 3 . 'li'">7, 3 .1 Lifi e 
3 .1 8 1 ele 18 de o u :ub ro de 1833 ; n. _3.387 ele 10 rl e j ll, il o el e 18.3G. 
'1\•rn tr es •·sc lt s . jHtb l:;. de tiiRt . pl' u n., um<t elas quaes c•·eacla 
pela Lei P t·ov , n . 3. ll5 !e 6 de o u t11 il ro .de 1883 . Agencta do 
éo 1• 1- ~ io. No m un . ficam os povs . Sa nta. C r tz das A!:!" n as Cla ra s, 
Conce i,,.i.o do Par <i, Brumaclo elo Pal'aopeba, Doa i\Iol'te, i\Iaca
hubas ele Ba ixo . 

BOM FIM. Cidade e 111 11n. elo ffi stado de Goyrtr. , sécle da 
com . do R io Contmbó, :t 26-! ki ls . ria capit d , 257 ele Ün l'o 
Fm1.o 145 ele Ja r a"u<t. 9.1 de Pyrin ,,po lis e 106 ele Potrso A l t•>; 
<lm ~ma vasta j~lanicie, na estmcla que se d ir'i!ie ]Jar a ::>ito 
Pau lo e R. io de Ja:~e i t·o : com impol' tant~ s jazidas de om·o . 
Agricultura e in •lltSLria · tl .. n·scentes ; o fttmo é de o,p\ ima 
qualid ade . Criacão ele n-a cl . Orago Se nhot· elo Bon~ l!' im e 
diocese ele Goyaz: Foi c;:'ead~t freg. pel o Dec , ele 29 ele agosto 
de 1833 . V illa pel o Dec , n . 5 d e 1.8 ele ju nho de 1833; i osLal-

1 

hoiví 

l acla e ml de dezem bro tlo mesmo au no . Incot·poraela {t com. 
ele San t:J. Cl'lw. tJel o art . I § l!I da Lei r l'OY. 11 19 de ô üe 
j ttlh o ele 1850 ; á- elo R. io Commba pelo a r t . I § II ela de_ (1 . 5 
ele 18 ele ortt 1bi'O ele 'lti54 e.ad;. I! da de n. '•9.2 de 29 de Jlllho 
de 1872. Elevada á categorü1. de c i lade prla de n. 2 ele 5 
ele o u Ltt bt·o ele ts:n. A P"P· é ca!Cillada em G 772 bab~., dos 
quaes 6.037 s<i.o a n ;dplu~betos . O ll11l!L a le m da p_aroclü<~ da 
c icla.de, com prebe n de nHll S a de N. S , rl a Concmçao de Cam
p in a~ e ;t ele N . S . da Ptedacle cl;: Bella V 1s ta. A p :1 p . do m un. 
e de 9 .352,h a bs .clos qu aes 8.418 sao a na l ph a be·tns . A cid<tele,estot, 
SP."'a ndo d ' AU ncon r t, a 16° 48' 10" ele L :1 t. e 4° 14' 0" de Lo n g. 
Oe':: . elo me ridiano elo Pão ele Assucar. Sa in t Aclo lph e affir ma 
dever es'lé\ cidade sua f,tncl:cção a tet' em s 1clo descobertas, em 
17,14, va l'i as minas el e o nt·o n os t •rrenos qnc cons ituem se u 
cl iõL. ac t ual; qu _, os ex pl r aclo t·es elas mt nas tra aram ele esLa
bel ece r-sa 110 sitio e ed ili ca l'a m ,. . ma egre.i<t que d ed~ca. t·am :10 
Sen h or elo Bo m F im, 11 me q tte m a is L<Lt'cle cle l'<t m a poy. ; e 
q ue as re pe Lidas cpws tões q ne se leva n ta t·:u n e 11 tre o~ colonos 
e os age n tes el o Go ve t•no, ob l'iga J•:ttt1 m ui tos claq uelles a aba n~ 
danar a pov . ; os que pe rrri a 11 ecemm, por ém , vendo ex h aus Las 
as mina'5 consag rr.u:a.m -se á agdcu~Lura e á criaç:'io ele galio; 
Sal n t Hila ire (Voyc•ge dMt-< lc•pnn•mce cl~ Goyc•z, T . li, p . Hlo 
n ota 3) eli1. : « Jú assig 11:1 le i os incr; nv cn ie ntes rla l"re.q ueute 
repet ição dos m es mos nomes em cl t/I ·r entes p;1rLe;; elo Bntz1!. 
O q ue rl iz Piz,LL'r iJ d a antiga pov . de Bom l<' i rn, ú Ltada ou t r'ul':l 
á ma rgem el o rio Cla t· o e !,oje ex i ne ta, pa rec ia -m e a p ·inci pi o 
cleve t· see a ppli cado á adua l 1•ill a de Bom F 1m, perto !l e Santa 
Ct· uz , e eu ta lvez t1resse pe rs i s tido em me u e rt'O s t nao L1 vesse 
1· is i tatlo os do 1S Joga res . Nã o ~ puts pnr~ aclm H·at· que essa 
u a r nw ii:o enco ntre-se em um lt Vl'O que nao :tln·a nge Simples
mente uma P r ov. m <ts todo o B rasil , o Dicciona?"io elo B1"a::il. 
Um a. descober ta rle cl iam >~ n tes em um r i o vi s inho de Bom F im 
e a pL·ohibiçiio de minemt· o uro, feHa em i74'J , são Ca c tos q Lle 
p er te ncem ce rLa men te á hi stot· i " ela pov. de Bom Fi m. pe l'lo el o 
l'io Cla ro». Sub 1·e s uas d iv isas vide : a rts . I e H da·s Le ts Pro vs . 
n. i 4 e -15 de 1 ele se tem bro ele 183G; n . ô de 20 el e junho ele 
1846 . T e m duas esch;; . publs. de in st . p rim. Agenc ia elo cotTe io , 
O Almancbk ele Goyaz (-1886) menc ion<t os segu intes ecli fic ios 
ex is ten tes nessa cidade : Eaej ado Bo m Fim, Capellas de N . 
S . el o R ozar io e S . Sebasti ão; cad ei a , ce miterio. Nesse a nno 
hav ia na cidade i6 casas rlll fazeuelaB ele a rmari nh o e cl rcgas, 
dous armazes de fe n· a,.,.e ns , se is tave r na se is te u das de fe l're iro 
c inco offt c in as de o nri ~""es , tres ele selle il'os , se te de sapa·teiros , 
d uas ele aHa iates, q natt'O de ma t·e, ce ne iros e no ve ele ca rpin
tei ros . So bre esta c idade diz J. M. Pd'Alencas tre Ul ::c . da Bi bl. 
Nac, ): » ]!; ' um a elas mai s bel! as p~ v s. elo ~stacl o ele Goya z e 
qtte m a is prom e tte dese nvol ver-se l•o t outr ora c!Js ttncto este 
loga t· por s tr as ricas l avms ele ouro, as q uaes for am descobertas 
em i 773 ou 1774, go ve rn a ndo a capita nia ele ~oy :\ Z _um elos seus 
mai s h a beis cnp itães-"'ene raes , J osé de A lm e1rla 11 ascon cellos, 
r1ue fa lleceu com o "ti'wlo de V isconde t! a La pa e Barão ele S . 
.T osé ele Mossa medes . A cidade de .13 om Fim, séele ela com . ele 
H io Corumbá , co nLa um as 500 a 600 casas e 3 .000 h abs . J?oucD 
ma is o u m enos . Al em el a en- re ja m a tl'i 1. poss ue ou(ra sob a tn vo
car;ã o ele N . S . do l"tosari o '; sims eel iticios , a lg 11 os el os r1uaes ele 
sob ra do são bem con s Lr11i clos , limpos e a r e,1 aclos . Os gene ros 
de lavot;ra q ue se cu lti va m são o milh~, fe ijão, a rroz, man
clioca , tl'i gu, fum o e ca l'ê . Bom F im es ta St tua~l a nas a bas de 
um a exte nsa campina, n a mais a g·r a cl ave l p os tçao , a 40 l eg •ms 
ele Goyaz e n a esLr acla Ge r a l ele l\I in as » . O mun. é banh ado 
<tlém ele ou tt·os ri os, pelo l'i be itão elo Cal vo e pe lo carr eg-o Duas 
Pl) nles . 

B OM FIM . P;nochia do Eôtado d o. 13ah iD, no m un, ela 
Fci m de ::ia tH'Ann a, de cuj a sede cl i .~ta 33 ki ls . ÜL':J./:(0 :;';e lll!Or 
do llo m li' im e. di ocrse ~t rc lti ep iseop:tl clf' ::; . Salva d or . l~o i 
c reacla paruchia pe la Le i Pt·ov . 11 756 de 'l6 de juo hl) el ~ 1859. 
Por suas div isas cO t'l',' l1l o r io do Peixe e Jacuhi pe . 'l'em 5455 
h a bs. T om clu asesc hs . pu i> IR. el e in sL pri111 ., um a elas quaes 
creada pe la L ei P rol". n . 2 .030 de 23 de julho ele 1880 . 

B OM FIM. P arDchi a do Es tadocleMin as CieraPs, no m11n . 
de Bocay uva , ligada a <•sta ci da de por uma e~ Lm~a aL t·aves
sacla pe lo l' iLI S . Lambel'to. Or<~go Se nh or do Bom l< 1111 e diO
cese d e Dia 111anLina . Era pa t·ochia a 11tes de 11$~6 . Le t>Clo SidO 
ne -se a 1110, em vi nude elo§ Il elo al' t . I da L e1 !J r ()v. n . 268 
de 12 do março suppl'i m icla Fo i res ta rada p~~o § I}! ~l o a t· t. 
XX da L e i P r ov . n. 472 el e 31 de ma 1o ele '1 ~::> 0. IOLnou- se 
em v irtude d o ar t . I ela L ei Prov. n. i.996 ele 14de n uvembro 
d e 1873 séde do mun. ele J eq trita h y , sendo p or i sso el e••ada a 
Till a com este ultimo nome . Preceit twu o art . H ela m esm a 



MM - 283 BOM 

r e i u. L99·1 que o novo llltll1. COlll[lt'Oh:l.lderi<t as [t•e3'S . do 
Se nh or elo Bom Fim e Olb l)s cl' .\ gnn, des ~n em llt'adns rlo mun . 
el e J\lluntea Cltu•os ; elo di s t . de t> . .T ;1o Baptisba dtt T e tT<t 
Bl'a nca. dcsmem b ·ado do mun. elo G:t J-~Iogo l. e da ft·eg . ele 
N . & • • do Bom S tccess' e .\.I mas ela Ba t't' a cio Rio elas \' e lh as . 
A Lei Pt•ov. n . .2 .810 de -! ele outub t·o tl 1881 t)·ans i'el'io a serl e 
elo m un. c1 J o·ptiut hy, do a :Ta i;cl do 13 om Fim fltl' to d e. N . !) . 
da Conc:e i ~ão tlo Jeq uitah y. cpte fuie le va.lo :t c~tcgot·b de ft•eg . e 
villa. '!'em dtms esc ils . pabls .d e ins~ . prlm . Agenc ta do corre io . 

BOM FIM. P 0v. elo J!:s hdo elo rt . G . do No rte, no ru :tn, el o 
Jat•elim ele Ang icos ; com uma escb. p·tbl.de ins L. p t·im., ct'ettd:t 
pela I.Pi Prov. n. 9.2 ) de 13 el e m arço de 1884. 

BOM FIM. Log. do Estaclo da Bahia , na ft·eg. cb Pm·ifi 
c:wão rlo mun. d" ~a n to Am ar o : com tmw. e<ch. p•tbl. de i ·,st. 
pri 111., c rca ela pel a L e i P ro v. n. L-!::13 de 25 ele ma io de i ' 75. 

BClM FIM. Pov. do B:~ ttdo da Baltia , no mu n . de V:1 le nc; tt , 
a 2"1 kil s . da ciclacie des te nom e . 

BOM FIM. Po'' · do E~ ta lo da Ba hi a , n>t fl'eg . el e ·• Vice ·1Lc 
F e!'t'e t• e llttt n . tL\.t•e ia;com nma esch . pu bl. de in~t. rt·im . , 
c t· e:Lda pelo art. I cl<t L ei Prov. n. 1.730 ele 2 de maio d e 1877. 

BOM FIM . Log. do J!:s tado d a Bahia , na f,·~g- . rl:l. Pc>nb a de 
Ita pag ipe. l~ m uma ele1•açii.o, nesse logal', li c::t uma 0ape lla, qae 
e vista pelos nave:.;-antes lllgo qae enl l'a. nl a. ba rra. d Sa nto 
An to nio . I~ ' ce le bt·e essa capella fl '' las contit1tas t' nwt•tas qn~ 
fazem n tcionaes e esLr:\nge it·o ; (L image m elo 'cn l10r Bom Jesns 
do Bom l<' iru . ~ m uma c;cmpa el e mat·mo t·e . col locada logo a pós 
o at· co cn:ze iro, le- se esta inscdpçã '> : «Aqu i ja z o C:\p iLito el e 
i\lar e Gttet·t•a Th a,Jdosio lloi1; de F rt l' i }~ , pr im e it•o heml e i lot· 
desta Eg reja . Falle eu aos 22 de janeiro de 1T 7. , g· l i<> <telo 
á cidade po •· um a linha ele bowls que p·trte do ~l e l'a cl o r. 1 ~· ,;ui to 
povoado, possu indo nã o p que no n tun c t•o ele casa s, a ln-nma de 
cnnstrucç.ão m ndern<t c el g-ante . Pt•oxim o <~ cp; rda. e~n lng at· 
po uco mai s eleva do, fica o Hospital P onuguez de l.l eneficencia. 

BOM FIM. I. og . 110 man. ele Cabreuva do Estado de 
S . Paulo; com uma capelht ·e unut esch. publ. ele inst. pl'im., 
"reada pela Lei Pt·ov. n. ::i2 de 30 de março de i87G. 

BOM FIM. Bairro do mun. de llü, no E s tado ele S. Paulo. 
BOM FIM. Di sl. i ncorpor :\do a {',·eg. elo Gapão Redondo 

pêlo :tl't . Il ela Lei Pt•ov. n. 2.101 de 7 tlc janeit•o •le 1875; no 
.JJ: · tado ele i\I inas Gcraes . 

BOM FIM . Dist. do termo ele V ill a Bella; no Estado ele 
Goyaz; ct·eaclo pela L ei P rov. n . 6.21 de 12 de abl'ii ele i SSO. 

BOM FIM. Sa in t'I-Iilnire , e m s ua V oyagc dctns la, p rov incc 
de Goyu,:;, '1' . Jl. p. ·137, diz que, em i7ft9, os irmãos .Jr:aq-, im c 
Fe lis hcrlo Ca lde ira B t'1ll1t outi r e rn m permi s. iio pnm Pxplorat• 
o' tl ous r ios diamantinos ele Goya z, o elo~ Pilões e o Cla ra , 
Rendo- l h e~ reservadas-lO l ogttas ele t~ rre nos no di st. dos Pil ões ; 
onde uma JlO'' · se l'o,·mou ~ob tt de nomi nação el e B.J m Fi m, n as 
nHtrgcns do rio Clttt•n . lttfe li1.m e nLe os r ~ s • tltados m~o cot'l'e>· 
ponder a m ás esp>~ ranças desses cidadãos , ~~e ponr.o tempa a h i 
se de moraram, se ndo o at'l'atal do Bom l' un des tl'llido pelJs 
Cayapôs . " Não pttcle cl ~>co brit·, diz o sab io nalnmli sta, si esLa 
pov. e t•a si Lu:Hla no log-a r em que Re acha act11a lme nLe a de 
Pil õe; . Como q tttH' que sej a . é prec iso o maior caiclaclo em não 
co nf'nndir o arra ia l de que tra to, com nm o utt·o ele tg- ua l no me 
e p• i•> q11~ l se passa. pi•t·a ir el e Goyaz a S. Paul o~, C11nha 
i\Iattos . (Itine>"MÍo. '1'. II , p. 9:J) d iz: « O at•t•a ial do Rio Cla t·o, 

• 11. que lambe m cl <l o o no me de arraial de P ilões, :t~:ha - se a ssett· 
tarlo a pouca d is ta nc ia da ma rgem dir. elo rio Cl:t,·o, sn bl'e um 
cot·•·ego. em nom e qtte entra no m~smu rio. Fo i l'nnrl aclo e m 
174G com o notne de a rra ia l do Senhor Bom Jesu ~ do Bom Fim . 
el<:tincto por Ordem Re~ia ele '17-H.J: e re novado por onLra Jgua l 
Ot•de m ele 1780. " J. M . P . d'Alencas tt·e (.1Iso. ela Bibl. Nac . ), 
·tt·atnnd o do rio P i iÕ"S clir.: " Na st ta foz ex istio OI !Lt•'o,·a nm 
art•a ia l, hoja completa me nte an iquil a do» ; e cl esrrevr. ndo n 
!'reg. do lli o Claro rli1. : «E' uma da~ m<.~ s antigns pors . rla 
]1L'OV. : a o principio cha mou- su <\l'l'n ia l el o B om. l•' im . o crml roi 
des tJ·uido p' !O' Gnya pó~ . Gomes l~re it• e de Anrlr:tde a l'nnclou 
em '171'. eqtanclo naqw·!le Jogar com os contnclacl nrPs tios d ia
tnante. J ottCJ ui m C3 lcle i ra l:lrantes e Fr<L nc isco Ga ldeira Bmn ~e« , 
Cjtl dons annos tl c p t<; se re LJrat·am . . ~n arr:u :d elo Bom I•un 
Sttcce•lc u o d e Pt!ões , que ma is Larcle perdeu ss:1 cleaominaç:io 
pela de Rio C/r;ro » . 

BOM FIM. !Jng. no rli s L. elo Livram ento no E s tado de 
:Mrt t lo fir.·~so. 

BOM FIM. Set•t·a du EsL <'<do do f!.. G. elo Nol'Le , e rta•o An
gicos c l\lacan. }!;' tambem de110m innda l?u:::is. 

BOM FIM. Mm·t\J do li:st:tdo de Sorg ip , na cidade de La
r a nge tt·as , comunn cn.pella cled tca cht a o .:ienhot• Bom Jes as tlo 
Bom F im . 

BOM FIM. Mort•o do Es tado do l\io ele Jan . iro. na cidade 
ele . \. ng r<L tlos Re i~ . · 

I!OM FI~. i:le t'l'O do E stado rl,<: M in:ts Geraes, a pouco 
ma ts de nm lill, tla p v . do Dom l•tm elo Pomba . De um ro · 
chetlo desse sert'o Yer te uma a g-mt tão pu t· a e c t·,,·s talina, que os 
h abs . tlo J10''· denominam Agtu; S·t.ntc~, poi. a !firmam que al 
g an s cnl(ll'ln os se Leom r est:t belec ido co m o nso della . 

BOM FIM. Morro do l ~sLado de i\[inas Gcracs, na cidade ele 
S . J oiio cl'~l-R i , com u ma po ~ t ica ermi da d 'lss a in1·ocaçã o . 

BOM FIM. C<tbo na ilha eh ~laran hito e !!:. La do cl~s te nome, 
rl e ft·onLe da c idade tle S . Lu i ~, na m ll'g'e m es~l · e na •mtt•~tda 
do d~ no minacl o rio Bacang:t. ; a 2° i Y de Lat. S. e cJ;jo ?\ ' ele 
Long . O. Ahi ex.is titt um hospício tla 01·d em dos Carmeli t;ts 
do qttal 3penas hoje rest a m des tt•oços . Ao r~clor de;; se cabo 
este nde- se um b:t.nco de are ia denominad o Go7'Ôc• cl~ J1.Iine,·va. o 
C[lt ::\ 1 prolon ga-se até de l'ronte cl:t c itla de ele S . Luiz. lia ahi um 
h ospitttl 

BOM FIM. Ilha elo Estado do Pad, no rio 'l'ap~jós, em f'ren 
Le d tt ill~<t TuctuH\l'Ó, da qua l c separacltt por um grande ba nco 
a. t• c- no,o . 

B')M F I M . Tlha do Estado do Rio de Jan eiro , uo mun . de 
. \.ngra dos R eis. 

BOM FIM. Ribe iriio do Esta 'lo do llio de Janeit•o. alT. da 
m ttt'J.;'C lll d11·. do rio I'iabanha. . A t: . de F' . Príncipe 'elo Gt·iio· 
Par:'L n.lt'U vCJ>sa- o na Ja7. enrla elo Peelt·o Cot·r e<t , pet'IO da foz, 
po t· tumt ponte ele 19 metl'OS de vii.o . 

BOM FIM. Rio d o E s tado do Rio de Jane it·o, afr. do San ba 
An n:t , q tte com o riiJei riio das Lages t'ó rma o Onanclú. 

BOM FIM. Pequeno t•i o do E s Laclo do Rio de Janeil'o, hn
ça-se no Parahyha p ela nHtrg-em cl ir ., ac ima el a cid:tdc du Pa
rahyba elo Sul. erve tle limite :i com. de P etropo lis, separan 
do- :J. pe lo l ado de O. ela de Vassouras . 

BOM FIM. Ribe ;rii.o do gslad o de S. Panlo : nasce nn set•t•a 
do ,Tabol.icabal e desag-na no rio Mogy- Guas >Ít·. l~ecebc o La
!:jeado P in t<telo, o Simão e o I·~ancllt~ria , 

BOM FIM. l:l.iiJeit•ão do EsLaclo de Minas Geraes.ban ha o tor
ritori o da i'l'eg. de S . Domingos elo Al'assuahy c desagua n a llHH'· 
gem esq . do rio .Jer1uitinhonha. 

BOM F'IM. Reibei r ão elo Est~ do d e Goynz, nll'. do rio 
Claro. · 

BOM F.!M . Po t·to na península ele Itapa g ipe o Estado da 
Ba hia. 

BOM F IM. Lagth do Estado do R. G. do Nol'le, no, mnn· 
de P a pat·,r, ;, dons kils. da vil la clesle nome. ~< Tem mais de 
oi Lo kil s . de extensão sobre Cjuatt•o a c tnco de larg ura e m quasi 
toda a cxte nsào ; é m tu Ltt prol'und a, porém qttas i desprovida ele 
peixe . » E' tamb •m cle,tomimtda l'ox im ou P oxy . 

BOM FIM DA CAPE LL A :NOVA. l~ t·eg . creada pela Lei 
Pro1• n.1. lH7 ele 'lti ele seL,·m lwo do 1878 n<lo pov . chts Yelhas 
elo t t•m o tle S . Vice nte F et·t•c t· d'.\rea . no .!!: tado dn Bah ia . 
\"jt] ,, CJ.l'd l .• . \ 'OL'lG . . 

BOM .F ,M )A RiBEIRA. Antiga cape lh Oli a l da [reg. elo 
Contlt> : no l~stado da Bah ia . !!:le vada a em· ato pela Lei Pt•ov . 
n . J.G77 ele 2 de ag os Lo ele i87ü . 

BOM F 1M DO POMBA. Pat·ochia do gstado ele il[inas Ge 
raes, no mnn. do Pomba. 01·ago Sen h or el o Bom Fim e diocese 
de ,)Ütt'i ft n na. Foicreacla parochia pela Lei I t•ov. n. 1. 534 ele 20 
tle tulho de lS6S. ~obre suas elivi.;rts vide : Lei Prov . n. 1.:363 
de '7 ele novom bt·o de i ~() ti : :~.rt. 1 § lX ela r.le n. 2 500 de ·12 ele 
novembro ele '1878. Tem ·2 .500 hnbs. e clnas escbs. p tbls. de 
ins t . prim., CI'Oaclas p lo al'l . ][ daL·i Prov . 11. 2.'171:) e arb. r 
dt\ de n. :2 .4/(L am has ele 9 d · norom hr o d e· 187d. :\ gencia do 
curre io . Ü a specLo physJCO dessa fr eJ; . e lllOnlallhOSO , acha tdo
Se oll<L ollucacla no meio da~ l' t·ahlas de tin a~ li ndas e rercle
j :111tos co llin as, em cuj tts "a he it·as se e le mm os cabeços deno
minados c[() Capivary e Dom f'im . Lendo aos pcs nm outro de· 
n omin ndo '.\[on·o St' ~oo . Seu cltma ,: fjll 0t1Le c sanrlarel. :\ la• 
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vonra principal é a da canna, seo·uinclo-se a üo café . Dista 12 
kils . da freg. elo L ivramento, 1S das do Taboleit'O e Mercês do 
Pomha e 30 elas elo P iau, elo Pomba e ele P::tlmyra, onde en
contra a!!;, de l<' .Cen teal do Bt· tzil.Sobre suas div isas vide Dcc . 
n. 383 de 17 ele fe vere i1·o de 1891. 

BOM FUTURO . Log. elo Estado do Amaz.onas, C1 m::wgem 
esq . elo rio Pur[!s. · 

BOM GOSTO . Çoloni a do Estado do Pará, a 12'',600 da 
cidade de 8antarém com a qual se comtounica por uma estr.tda 
ele rodagem, d~nominada es tr ada de Santarem , e por outt·a 
mats cu n a , porem mais cl i fficttltosa, cbamaela estraclrt elo i.\!Ia icá. 
A colonia está s ituada ao poen te elas se t·t·as elo i\Jil'lt itnba; t m 
()] loles demarcados ele 100 braças de frent e 300 ele fttnelo, 
occupados na maiot· par te por cearenses . Log<tt' sad io, te rras 
nberrimas, pt·~stanclo -se principalmenl.e á cult.ura ch1 mandioca, 
fe ij ão, bata tas e milho . A colonia é col'tatla pelos igarapés ele 
agua pota vcl Bom üo.:to, Ponta Grossa, Miriliituba e Jacarri 
(Manoel Baen::t. ln('onnc~çõr!S sobJ'd c~s coms . de~ prov. elo Pc~nJ, 
1885). 

BOM GOSTO Morro elo Estado elo g, Santo, no mun. ele 
Guarapary, a SO, ela pov. da Alclêa Velha. 

BOM GOSTO. Rio do Estado do i\Iaranhão: IJanha o mun. 
ele i\liritiba e desagua no mar . · 

BOM INTENTO. Nova.pov . do J~staclo elo Par{!,, na margem 
esq. do rio Mar apl!Jnim . ]!;'a sécle ela freg. de Mampanim, 
segun do clispoz á Lei Prov . n. GlO de 2'1 de outubro ele i8G<J. 

BOM INTENTO. Log. elo E; taclo elo P ar á, no rio Maracá e 
mun. ele 1\Iazagão . 

BOM INTENTO· Ilha do E~Lado elo Pad., no rio Capim. 
E ' assim chamada porque aquelle rio l'az ahi uma curva que tem 
essa denominação. 

BOM JARDIM. Cidade e mun . elo Estado ele Pernambuco, 
séde cb. com . do seu nome, situada em bella posição, ofl'erecenclo 
um golpe ele visLa lindíss imo, em terreno elevado , á margem 
di r . do rio 'l'racunhaem, a pouco mais ele 100 kilometros ela 
cid ade do Rêcif~ e a 24 ela estação ela linha fer rea do Limoeiro . 
'l'cm umas 200 casas, algumas de gos to moderno e bem con· 
s truiclas; boa egreja ma triz; cemi'terio com capella; estabele
c imentos commerciaes de fazendas , miudezas, ferragens, mo
lhados, phf!-rmacias, padarias , e tc.; feira abundante e concor
rida; b1bhotb eca mantida pela associação Glub Famiticw e 
Litterario do Bom Jardim. O mun. é ao N. e a E . montanhoso 
e coberto de mattas e g rossos capoeirões; a O. é geralment.e 
plano; ao S. possue maltas em terret~o ondtilado. E' cortado 
pelas serr as João Gongo e Verde e r Pgaelo pelos rios Tracnnh aem, 
:::ier igy, Caiahy, Orobó, Canguengo , ~ lém de outros . Orago 
Sant ' Ann<L e d LOcese de OJinda . Affirm a m ter sido creada pa
rochia pelo Alvará de 16 de agos to de 1800; na matriz, porém, 
existem dous sinos com as seguintes inscripções e clatas ele 
qua.ndo fo ram elles ofl'ereciclos : o 1o, a S. José, em 1782 e o 2o, a 
N . S. Sant'Anna, em 1796 . Foi elevada a villa pela Lei Pro v. 
n .. 9.22 de 19 ele maio ele 1870, qLLe incorporou-a á com. do Li
moe iro ; installacla em 19 de julho ele 187-1. Cidade pela Le1 
Prov . n . 1.327 de 4 ele fevereiro ele 1879 . E' com . ele prim eira 
entr., creada. pelo a n . I§ III da Lei Prov . n. 1.093 de 24 de maio 
ele 1873 e classificada pelo Dec . n . 5.001 ele 17 ele dezembro elo 
mesmo anno . Tem 28.000 habs . a c'lm.; eschs . publs . ele ins t. 
pr:im.; agencia do correio. Cultura de can oa ele assucar, 
mandioca, fumo, a lgodão . café, milho. arroz e feijão. Criação 
ele gado . O mun ., além da paroclüa ela cidade, compr he11cle 
mais a de S . José do Stu·ubim e os poys. denominados : Bizarr a, 
Serra Verde, Urubuseiro, Oratorio,Mat·nyal,além ele outl'Os .Está 
emes tuclosaconstrucção ele umaE. ele F. clo Limoeiroatéah.i. 

BOM JARDIM. Parochia do Estado da Bahia, na com. e. 
t ermo ele San ~o Amaro. Orago N. S . da Aj ttda e diocese 
archiepiscopa l ele S . Salvador. Como simples capella era filial 
ela J't·eg . ele S. Pedro elo Rio J!' unclo e pet·tence 11'be a D . Theoelora 
de Mello Coutinho, que clopu-a ao l~staclo . I<'oi creada paro c h ia 
pela Lei Prov . n . 89 ele 8 de ab'ril el e 1S39 que, no art. !V, con
cedeu áquélla senhora duas sepulttlt'as na C<tpella-mór ela egre.ia. 
D1sta 33 ki l s . da séde do mun. Dava 38 eleitol·es . E' nessa pov . 
que deve terminar f< ll: . de Ferro ele Santo A mar o . Sobre SLtas 
divi sas vide: art. II ela Lei Prov. n . 99 el e 8 ele abriL de 1839: 
n .. 417 ele 27 ele maio ele i i:l5L Tem elttas escl1 s. publ s . ele ins t : 
prun., uma elas quaes cr eada pela Lei Prov. n. 1.856 de 17 de 
setembro ele 1.878 . 

BOM 

BOM JARDIM. Parochia ele Estado elo Rio de ' J::tneiro, 
no mu n. do P iraby, ligada a Belem por ama estl'acla . Orag-o 
S. José e diocese ele S. ::lebasüão. Com <t denominação ele 
S. Jose tla Cacll.ria foi elevada a paroch ia peb Lei Pro v. 
n . 519 ele 4 de m:Lio de 1850, que incorpot'Ott-a ao mun. de 
Itag.tahy. Foi .annexada ao mun. ele§ . . João elo Príncipe p~l•) 
art. 111 ela. Lei Pro v. n . 734 ele 21 de outubro ele 18J·1. 
Passou a denominar-se S .. José elo Bom Jardim pelfl. de n . 1. 969 
üe 29 elo no,•embro ele 1873 . Occupa nma superfície ele 113,35 
kiJs. qs . E' banhada pelo rio S~n1arcm e ligada por .es~;·aclas 
a N. S . ela Conceição elo Passa 'l1·es e ao mun. elo Iüo Claro. 
Tem urna pop. ele 3:200 habs. e rJIIatro cschs .. Publs: ele 
inst1·. pL'im . Ag·enc ia do correio. Sobre SLLas .cl1_v1sas v1tle : 
nl.. I ela Lei P rov . n. 734 ele 27 ele outubro ele 18J4; Acto ele 
23 ele a"'osto de Hi5± · art. Ill da Lei Prov . n. 1:58 ele 26 ele 
agosto 

0
clP 185ti . Foi' incorporada ao mun . do Pil·ahy pelo 

Dec n. '155 de 8 de cler.embt•o ele 1800 . 
BOM JARDIM. Parochia no mun. de S. Leopoldo elo 

Estado elo R . G. elo Sul, á margem elo rio PoL"lão e a NO. ela 
cidade claquelle n ome . Orag? S. Pedro e diocese elo Rio 
Gt·ancle. fPoi creaela parochta pelo art . I da Let Prov . 
n 635 de 4 de no vembro ele 1867, q lle fixou-lhe o rio Caclêa 
como d ivisa septentriona l e o mesmo rio e al'l'oio do ·Mo1nbo 
como di visa occiclental. Tem 3.200 habs. e duas eschs . publs. 
de inst .. prim . Agencia do correio . Sobre sttas divisas vi~le : 
art . TI ela Lei Pro v. n . 635 de 4 de novembro ele '18o7 ; 
art. I cht ele n. \)08 ele 8 ele maio ele 1875 . 

BOM JARDIM. Parochia elo ]J]staclo ele Mi nas Geraes, no 
mnn . elo Porto elo Turvo, sobre o ribeirão elo seu nome, 
p~·oxlma ela ma1·o·em clir. do ri o Granile, na encosta ele uma 
co llina ele suave ~l ecl i ve, a 1.120"' ac ima elo nivel elo mar e a 
55 kils. da cidade de AyUl'l\OCa . Seus habs., que são em 
numero de 4.200, occttpam· se pr incipalmen]e na criação de 
gado e na cultura de milho, feijão, mand ioca e arroz . Orago 
Senhor Bom JesLIS e diocese ele Marü<r>a . Foi cr·eacla pa1·ochia 
pelo at·t . I ela Lei Pro v. n . 761 ele 2 ele maio de 1856; e 
annexacla ao mu n. do Turvo pelo art. III ela ele n. 1.6±4 ele 
13 de setembro ele 1870 Em pr incipio foi um clist. elo ter mo 
ele Barbacena, elo qnal foi desmembrado e inco1·poraelo ::to 
liHLn . ele Aynruoca pela Lei Pro v. n. 6 ele 20 ele março ele 
1835. SJbre limites vide : Lei P rov. n . 1.55'1 ele 20 de JUlho üo 
1868. Agencia do cot·t·eio. Sobre a origem dessa. pa1:ochia, 
informa- nos o r espectivo vigario. que a. eg~eja, ah1 ex1steute 
foi edificada em 1790 pelo coronel ,\n to ntO Oot-rea ele Lacerda, 
qtle.et·a então dono ela fazenda clenommada elo Bom Jarcl1m. 

BOM JARDIM . Antiga com . elo Es tado ele Minas Geraes, 
cr·eacla pela Lei Prov. n . ~A80 ele\) de no vemlJro ele 1~78 ed as
s ilicacla de segunda ent r. pelo De c. n . 7.124 ele ·! de Jan<W'O ele 
1879. Compunha-se dos termos do Porto elo T~r,·o e Ayuruoca .· 
A Lei Pro v. n. 2.467 de 8 ele outubro de '1 880 t1rou:-lhe o t,er~o 
ele Ay uruoca, que !oi in corporado á com. de Itat1aya. J a nao 
exis te 

BOM JARDIM. Lo"' . do E s tado elo Pará, no mun . de 
Braganp . A Portaria cfe 30 ele. mat·ço ele 11l'74 ct•eou ahi uma 
esch . publ. de in st . prim. 

B OM JARDIM. Pov . ela fceg. de Arrayollos na com. de 
Gurttpà, oo J!;stado elo Pará . lt'o i creacto cltst. pelo Dec . 
n. 20V ele 25 de outttbl'O de 1890 . 

BOM JARDIM . Pov. elo Estado elo Maranhão, na ilha ele 
S . Luiz, a SI!: ela cidacle deste nome. 

BOM JARDIM. An tiga pov . elo l~staclo ele Pernam buco, 
junto ela cidade do Recife e das margens do r io Capiberibe, no 
sitio em que este rio entra no Oceano. Tendo siclo pov . impor
tante até á occupação elo E~ taclo pelos h ollanclezes , bombax
deacla e tornada por estes em '163.2, o terreno por ella occnpado, 
assint como o da anLiga l'orta!e1.a Quebra Pratos, ach am-se 
hoje incorporados á cidade elo H.ecife . 

BOM JARDIM . Estação ele E . ele F. Centrai, no .EsL::tclo elas 
Alagôas, no kll. 4'!, 00, entre Lourenço ele Albuquerque e 
I tamaracá. 

BOM JARDIM. Pov . elo B:st.ado ela Bahia, no termo ele 
Urubú, a 55 kils . ao N. des ta vi.lla, na margem dir. elo rio 
S. l<'rancisco . 'l'em uma capella da invocação. cl c N ·. S . ela 
Guia, cons·truicla, vae par~• 60 annos, pol' Cypl'iano Manano ele 
A ra ujo; c tl·es eschs. pttbls . ele inst. pt'im . , c<·eaclas pelas Le1s 
Provs. ns . 1.383 de 4 de maio ele 1874, 1.454 de 15 ele março ele 
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1.875 e 2.228 de 6 de agosto ·de. 1.881. \. pop . occupa-sa na criação. 
na pesca e na cultunt usada nessas paraqens . Occupa- se om ro
sim em preparar p'dms ele itacolumilo par<t <~ssenLos de fornos 
de torrar farinha. 

B OM J ARlHM. Log. do Es·haclo elo Rio ele Jane iro, com uma 
estação ela l<}. de I!'. de Cantagallo, ent re H.to Grande e 
Monnerat. Em 1881 foi presente á l,ssembléa Provincial o 
P rojecto ele Le i n. 2 .9.28 que elevava essa pov . á categor.a de 
pat·ochia, sendo consti tu ida com territorto desmembrado da 
tr eg· . elo :::iS . Sacramento ele Camagallo . Agencta do· col'l'elO. 

BOM J ARDIM. Log . no mun . da Franca c Estado de 
S. Paulo. 

B OM J ARDIM . Pov. elo Estado ele Mina- Geraes, na freg. 
de N . ::;. elo Carmo, mttn . do Prata; com uma esch. publ. de 
inst. pr im . , creaela pela Lei Pro v. n . 3.112 ele 6 ele outubro 
de 1.88J . 

BOM JARDIM. Ant igo d ist. elo Es tado ele Minas G~raes, 
snpprimiclo pelo art. lVcla Lei Prov. n . 2.0:3-J. de 1. ele clezemuro 
ele 1873, que rest.ihuiu :i freg. ela Contagem o terdtol'io que a 
ella pertencia, sendo o l'esto do tel'l'itorio annexaclo á Capella 
Nova. Foi esse dist. creado pelo § I elo ar t. li da Lei P ro v. 
n . 1..905 de -L9 de julho de 1872, que, incorpot·ou- o á freg . cl<t 
Capella Nova. · 

BOM J ARDIM . Log . do Estado ele i\linas Ger.t<>s, na túg·. 
eleS . Pedro dos Ferros. 

B OM JAR DIM . Peqlllma pov. na ft·eg . elo Japão, mun . de 
Olivei r a e J~sLado de :'llinas Ueraes . 

B OM J ARDIM . Log. elo illsLaclo ele Uina.s Geraes, no mun . 
ele Uampo Bello, sobre o rio Jacare . 

BOM J ARDIM. Po'' · do l~sLaelo dP Minas Geraes. na ft·eg . 
ele 8 . João Baptis ttt elas Cachoeiras e mun. ele s: José do 
Paraíso . 

B OM JARDIM . Pov. elo Estado de Minas Get·a.es, na freg. 
ele can ~a i\ial'ia e mun. ele lLabira. 

BOM J ARDI M . Ilha do EsLado elo Pará, no rio Amazonas, 
enu•e Obielos e a foz elo Nhamundá e pt·uxima ela il ha elo L•'razão; 
E' separada da margem esq . daqnello rio pelo paraná-mirim elo 
seu nome, onde desagua <J igarapé ainda do mesmo nome . 
'l'ambe m ê deuominada Sa nta Rila . 

BOM J ARDIM. Ilha da bahüL do Rio de Janeiro . Depende 
ela freg . ele l nhanma pertencente ao Districto Federal. 

BOM JARDI M . 3errtt do Estado do H.io de Janeiro, n o mun. 
de ltat:;-uahy . 

B OM JARDIM . Uma das denominações locaes que tem a 
se1·ra que aLravessa o mun . da Casa Bt·anctt ; no J!}sLaclo ele 
:::>. Pauw . 

BOM J ARDIM. Serra do Estado d o R, G. do Sul,nomun . 
de S. Leopoldo. 

BOM JARDIM . Serra do Estado ele i\-l in as Geraes, entre 
Quel uz e Bat·baceo<t (Lei Pro v . n . .24 de 2 de abril ele ili35} . 

BOM J ARDIM . lüachn do Estado ela Par á. seiskils . acima 
ela ' 'itla ele !Laitubn. . La nça-se no Tapajoz pÍ:Jl' uma boca ele 
se is a oi lo lw aça;, clu r an Le ll. cheia, e ele uma a duas cle~ois do 
escoamento das aguas . Parece nasce t· elo lago Capituan . 
· BOM JARDIM. O rio Nhamttndá ou Jamundá, ao chegar ao 
l ago elenomiuado Reptwtimcuto, di vide- s. em clous braços, um 
dos q_uaes, com o nome de iga!·upe do Uom JCIIT'dim, vae lan
çar- se no ,\..mazonas, i ndo o outro, com o nome de Sapucu.cí,, 
cles<J.guar n o Trombetus . O Bom .J ar dim tem a foz na ma rgem 
esq . do Amazonas, e m fren t .' a il ha ele Santa Iüta e acima 
36 kii s . ela foz elo Trombet<ts . E' separado elo Amazonas por 
terras ele varzeas, cortadas pelo igarapé do Caldei rão . 

BOM J ARDIM . Pequeno rio elo Estado do i\Iaranhão, na 
com . ele Pastos Bons . Nasce ela ver ten te meridional ela serr~ de. 
Itap icnni. e l nnça- se no r to das Balsas, pela margem esq . , actma 
ela foz elo rio Penitente. 

BOM JARDIM. Pequeno rio do Estado da Bahia, aíl'. elo 
Si ncorá, que o é do r io de Contas, no mun. elo BreJO Grande . 

BOM J ARDIM . Ribeiriio elo Es ~aclo elo Pa raná, reune-se 
com o rio Sagt·ado, e juntos Yão clesagtta r no rw Nlwnch a 
qua l' a . 

BOM J ARDIM. Carrego do Estado ele Minas Get•aes, banha 
o pov. de etl nome pertencente ao mun. de ::>auto Antonio ele 
Patos e rlesaglla no rio .\..baetó (lnf. loc.) . 

BOM JARDIM . I ibeirão do Eat<tclo ele Minas Get·aes, faz 
harl'a com o l'ibeirão Cacl.toeira Alegre. Corre pelas divisas da 
ft·eg. elo Paulista. 

BOM JARDIM . Corrego elo Estado ele Minas Ger aes . banha 
a fteg. de S . .Toão Baptista das Cachoeiras, mun. de S . Jose 
do P.traiso e desagua no rio Sapucahy-mirim. 

BOM JARDIM. Corrego do Estado ele l\Iinas Geraes, banha 
o territorio ela J'reg . elo Parauna do mun. ela Conceição e clesa
gna no rio Cervo (lnf. loc.) . 

BOM JARDIM. Riacho elo Estado ele i\Iinas Geraes, aif. ela 
margem esq. elo 1·io i:l. Francisco, acima ela ioz elo r io Pardo. 

BOM JARDIM. R i beil'ão do Estado de i)linas Geraes. banha 
o mun. de S. João llap1ista e desagna no rio S. João,-afl'. do 
Arassuahy. · 

BOM JARDIM . Ribeirão do Estado de l\Iinas Geraes, all'. 
elo rio Jabo ticatubas pela magem esq . 

BOM JARDIM. Corr0go elo Estado ele Minas Ger aes ; nasce 
na serra elo Balclim e desag·ua no rio Cipó. 

BOM JARDIM. Ribeirão elo Estado de Minas Geraes : nasce 
na scrt·a ele S. Bento, t'ega <L parochia do seu nome e desagua 
na margem clil'. cl<J rio G-rande. · 

BOM JARDIM. Cor rego do Estado ele i\linas Geraes, banha 
o mun . elo Patrocinio e desagu<t no rio Santo Antonio (Inf. loc . ). 

BOM J ARDIM. Carrego elo Estado ele Mi nas Geraes, banha 
o territorio da freg-. de:::\. i\lignel do Jequitinhonha e clesagua 
na nutrgem di:- . do rio deste nome proximo á da foz dv ribe1rão 
S. i\liguel. 

BOM JARDI M . Nome qut,J tem nas cabeceiras o r io Pan
tano atl'. elo Piranhas, que o c elo Cayaposinho ; no gstaclo ele 
Goyaz ( Baggi . O F'ar·-T,Vest.) 

BOM J ARDIM. Ribeir·ão elo Es(aelo ele Mat to Grosso, cuj as 
aguas vão te r ao rio Miranda, abaixo ela foz elo elas Palmeiras 
(Dr . ::l. ela Fonseca, Dica . cit.) . 

BOM JARDIM . Lagóa elo Estado do Ma1·anhão, no mun . 
de Loreto, á margem clir. do t·io das Balsas . 

BOM J ARDIM DO JARY. Dist . creado pelo Dec . n . 209 
ele 25 ele outubro de 18\)0 : n lÇstado do Pa rá. 

BOM JESU S . Um dos mais importan tes quarteirões da fr eg . 
de Barrêiri nhas p r sua pop ., ext~nsão e fe r t ilidade, e sob1·e 
tudo pelo genio l aborioso ele seus habs. que colhem muito arroz, 
milho, algodão e fabricam largamente fari nha ele mandioca . 
O riacho Bom Jesus, á margem elo qual j á existe u m peqneno 
pov . , oll'e r ece todas as ''antagcns aos Ia vradores ele canna ; 
alem deste existem outros muitos riachos me1;1ores nas mesmas 
circumstanclas, Tem cxcellentes chapadas, com especialidade 
o.s elo Bebedor, var;~. a cl'iação elo gado cavallar e muar, que já 
alli "ae proclttzinclo bastante . Sua pop . livre é ele 580 a l mas 
( Almanc•k do JI aranhão . 18ô0). 

BOM J E SUS. Pov. do EsLado elo Piau hy, na co m. de S. 
Raymunclo NonaLO, na m<trgem esq. elo l'io elo meRm o nome, 
tl'ib. elo Piauhy . 

B OM JESUS . Dist. elo termo d~ lgatú, no illst3.clo do Ceará . 
Foi elevado a freg. pela Le i Pt·ov. n . 1. 4.29 ele 14 ele se tem bro 
de 1871 , não constando ter sid<J ainda institu ída canonicame n te. 

B OM JESU S . Log . no dist. da cidade do J a r dim no Es ta · 
elo do Ce :trá . 

B OM JESUS . Log. elo EsLaclo do R. G. do Nor te, no mun. 
ele Muesoró. 

BOM J ESUS. At·raial fundado por i\l ath ias de AlbuqnerC]_ue 
em 1630, durante a guel'l'a h ollancleza, em um<J. vasta plamc1e 
que . e estende entre Recife e Oliuda e em uma pequena eun
nencia a seis kils. daquella cidade . Recorda impor tantes acon
tecimentos de nossa histOl'i<L colonia l , durante a gnen a hol
landeza. 

B OM J ESUS . Pov . do Estado ele Ser gipe, no mun. ele La
rangeiras; com duas eschs . publs. ele mst. prim. , creadas pela 
Lei Prov . n . 514 de 22 de j unho ele 1858 e Acto P residencial 
de 23 ele agosto ele 1869 . 
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BÓM JESU S.Pov .LloEstadoehtBahi a, n o mun. cleCac.lel.é; 
com nma esch. pnbl. ele inst. pl'im., ct•eada pe1a Lei Prov . 
n . 793 de 13 de julho de 1859. 

BOM JESUS . .I.J•rcüal elo Estado d •t Bahia, no mun. de 
ILapieurt't. a lln s 24 kil·. clistnnt~ ela villa cle'i Le nome; co rn 
1~11l.'t c<>cb. pu bl. de instr. prim . creu.cla p ela Lei Prov. n. 2.LiSG 
ele LO de .JIIlho ele 183\J . 

BOM J ESUS . Loo-. elo J~s taclo ci E. Santo, no m ~111. do 
Cachoeiw elo Itape mi~im, sobt·e o r io Habapoana. 

BOM JESUS. Bairro elo muu . ele San t:t Bt·anc<t elo Estado 
eleS. Paulo . 

BOM JESUS . Pov . elo Estado ele Minas Geraes, no ·te r mo 
elo CtLL·ang-vla; com uma esch. p!lb l. d e inst. p l'im . , crcacw. 
pda Lei Pro v. n. 3.217 ele ll de OLttubt·o de 1881. 

BOM JESU S. Pov. elo Jo;staclo ele Goyaz; com uma capella 
filial t.la f't·eg. tle Santa Rita elo Panu1altylm e um clisL. ele paz, 
cl'eado pela Le i P r ov. n. 621. ele 12 el . abl'i l ele tt!SO . 

BOM JESUS. Ser1·a elo Estado ela Babia, uo mLLn . ele S. Vi
Ccllle FPl'rer el'Ar~a . 

BOM JESUS. illorl'o do gstado ele S . Paulo, á mal'gem do 
Parah yba e ela B. de I•' . de S. Paulo ao Rio ele Ja neiro . 

BOM JESU S . Morro elo l~ s Laclo do· S . p,,,ulo, no rnun. de 
Santa Rita elo Paru.iso (Inf. l oc.) . 

BOM JESUS . Ilha elo Esúaclo da Bahia, ao N. da il h a dos 
Ft•ades. Depende ela pat'ocl~L,a ela Marlt·e üc Dc ns elo Boc1 ~e irão 
rlo mtul. de S . Fl'sncisco . lem u•na capellacb 1nvocaçao do 
l\I nino Deus e Cl11;rs eschs . pttbls . ele i ns t. ]) L'IIU. 

BOM J ESUS . Ilha rl o Esúado da B~hi a, no rio S . F ran 
cisco e rnnn. elo Ut•ttiJÚ , pl'o"ima elas ilhas ILaber ava e Can
nabrava. E:' povoada e cult ivada (Halfelel) . 

BOM J E S U S . Ilh a ela feeg . ele Jn h aúma. e Dis-
tricto Federal , na bahia elo H.io ele Janei r o, ao S. ela il b<~ elo 
Govel' naclol' . A h i fica o .~ sy lo dos Invali das ela Patr· t ~ , on rl a, 
rlesde 16 de no\'cmbr·o de 11:!79, t•epousoLt o corpo embalsamarlo 
1[o invicto genrml Manoel Lu i~ Osol'io, Marqnez do Het'l'a l 
1·cmov i.do em iSSS para :t [);gl'eja da Cl'llz dos Mili tu·es , e da h i 
em 1802 pn.r a bat"o ela estatna que se vae et·guer " elle 
mt pl'aça Quinr.e rl" NovP.mbr·o . Descrevendo- a no sa tt 
tmbal ho .'i IJ<Lhza do fl.io de JLLnei, ·o clir. o i ll ustraelo 
DL' . F<wsto ele So tLza : " Bom Jc"us, Cai]1LCÍN:ul<L o a 
ilh'lclos fi'r"aclcs .- Impot·tante por saa gl'ancler.a; q11e e ele 2,5 
kils. ele cXLensão, e p e l·,~ ediiicios do Asylo elos lnva l iclos d<~. 
Patt•ia e convent0 elos li'l'anciscatlDS , constL'tliclo nos prim"it'O$ 
annos do secu lo passado . O l'ei D . Joã•) VI a<;Sistia todo;; o> 
n.nnos po1· ;clgnm tempo nesta ilhn., c {L" sna custa fazia a l'cs t.a 
elo patt·iarcha S. Ft• mciqco Lle Assis, ~endo noLave l , p ··la pompa, 
a de 5 ele out Jbt•o de 1819, para solemnisar o na~c im ent.o le 
D . M<tl'ia ela Gloria, Slla pr ime it·a ne•a. Desde ·1823 a 1832 esse 
convento se r vitt ele h ospil.al ele 1t1arL r1ha, postee iot·menle êlou 
;;tlwi~o ao' laza r·os emqnanto se l'a7. iam obras no hosp itn.l de 
S . Christ.o,•ão. E m i853 o gove l' no uL tltSO Lt- sedelle como dep:>
sito ele col onos, e dons ar1nos depois como hospual cl choler i co~ . 
gm i1:l65 ah i estiver am aqnal'te laclos a lgtLns corpos ele I'O lun 
ta r io~ rJ tW se cllrigiam pa ra l\ c t·uzadl\ do Pat·ag· 11 a:y ; e em 
março de '[8;,7 pt·incipiaram as obra<> p1.t'a o Asylo cl l nv;t 
lirlos, rtue com tocla_a potll~<~ foi i t;l\ng'Lt raclo em 2? de j ulho 
d o nnno seg 1into. Ne;;te erltftcto ex tste o museu m tllLar· com 
mui l·as bande iras, armas e outt·os t rophéos ele nossa~_'' tCL1 l' J as ; 
e na. s ua cape[ÜJ. gt tar·rla - se , desde novemh1·o de 18t9. o coL·p~ 
embalsama.do elo her·oico (!:ener·a l Oso1•i o, Marque7. elo IIerval. 
o sab io bispo d' J<.:l v as (Azer. do Coutinh o), na sna obr a Ensato 
Economico, diz que ne> s<c 1lha encontrOLL em abtm danc1a o 
11nwc.r, Olt marisco ela purpul'a dos antrgos, do q •ta l se set·vJam 
os curiosos e la vadeiras para. com SLta tinta, marca1·em lenços 
e l'Dnpas rle cOr pnt·pm·ea e indel eve_l. A lérn elos ec\Ui~ i os n a
c ionae~ lm na ilha muLtas habttaçoe8 partJCil lal·es, mormente 
na prai~ elo lado elo norte, em uma elas qm~es de u-s~ um ac()n• 
tec imonto n oLav • l. » VHie CcLqnetrarlc~ . 

BOM J ESUS. Rio elo E tarlu ci·.J :i\oüwanhiio ; n'tsue na sel'l'a 
do ~cgr·o e en~rossa o rio :Ylacapá, triu. elo r io elas Bal ;;as. 

BOM J E SUS. Ri1cho elo l~staclo elo i:liar(lnhão , na l'r eg- . do 
Bul'iLy e ll11U1. elo Beejo ([n l'. l oc .). 

BOM JESUS . R io do J~sLaclo elo P iaulq, a fl'. do r io clesLe 
nome . 

BO M JES US . P•lC[Lte no t•io elo E'Lado elo Cea t•ét, aiT'. do Ba· 
nabni!tú Rega o mLtn. ele Maria Pereim. 

BOM J E S US Rio elo E:;hd0 do Cea.r·Ít . alf. esqLte t•elo elo 
An~caijy -assú . Te m um CLll'SO ele ao1•e l ·gLws . 

BOM J ~SUS. Ri:teho elo Eqtado elo H.. G. elo No r te, n o 
mun. üe Sarü' i.t1 ta elo .\I Ltto-;; d s;tgua no ~ssú. 

BOM JES US . Ri :tcho do !Tistado do R. G. elo Norte, nasce 
na serea da TabLla , banha o mun . de T rahi ry e elesagua no 
r io clcsle nom no logat· Vasant·~s . ([nl'. loc .) . 

BOM J ESU S . Riaclio elo Estado do Pamhyba do Nol'te ; faz 
ban·a mt vil la ell\ A. lagoa do 1\lorlteit·o . 

BO M JESUS. R ibei rão do Estaclo elo E. Santo ; n asce ao N. 
da es~raclf~ de S. Peclr.J ele rl. l cantat• a e clesagua na m:~ rg m esq . 
elo rio Jucú . 

BOM JES U S . R io do [);staclo do R io de .Ja n eir·o. b1nha a 
freg. deSa nt· .l.una dos Tocos e clesagua. no rio Pa1·abybn . 

BOl/I: J I:SU S . R. i beil'ii:O do IJ;~ I;aüo de S . Pa nlo . ba nh~. o mun . 
ele Santalt i ta do P<t t•a iso . CoiTe par ~t o t•ioGr a :tde ([ nL Joc .). 

BOM JESUS . At•t•o io elo Es~ado elo R . G. elo S ul ; cl esag tta 
na mar·r··em esr1 . elo Arroio Gt·ancle, poLLCO ac ima da foz elo a t·-
\'Oio elo~ Can·os . · 

B OM J l:SUS . Rio tlo Estttclo tio i\I inas Goraes, alr . da m tu·
gem cli r . d0 r io Pardo. 

BOM JES US . I orto do t' LO 'et·g iile, no Eslaelo d~s~e nome 
e mu n . de Mat·o im . 

B OM JES US DA A GU A F RIA . Log. na l'reg . da lt inga elo 
Hstaclo de M inas Geraes . A lü ex iste u ma fa ln·ica ele ·teci dos . 

B OM JESUS DA B OA SENT E N ÇA . Arra ia l do Es tado da 
Bahia, no termo de l\lt uas elo lüo ele Contas . 

B OM J ESU S D A B ÔA V I S r A . Ba it·r o elo Estado d e S . l ll\ rt
lo, no mu u. ele Caçapava. Denom inava- se antig<t men le Ca r
r apato. 

BOM JES U S DA CAN NA VERDE . P al'Och ia elo mun . de 
Batataes , no E:;taclo de S . Pa,ulo . Vi el HLLtatcLas. 

B OM J ESU S DA CAN N A VERDE. Bairr o do m n a . el o 
Campina s no l~s baclo de S . Ptt tt l o . 

B OM JESU S D A L APA . Vi lla e m nn . elo Est:tdo da Ba
],ia: em um~t em i.ne neia, na margem cl ir . do r io ·. F t·a ncisco 
e a 8± k ils . ac ima ela v il! a elo Ur ubLt. 1~' notavel pela lapa ou 
"" l'llta natt Lr a l q ue s ~ r 1 s h•tbs. conve d e r·am e m nm a egrej a . 'l'e m 
dua~ esch~. p'ub ls. de inst. pri m . , ,creadas pa las Le is Pr~::_~ · 
m . 793 de i:3 ele .Jltlho de l83'J c l. •bS de 2J ü e m a 10 el e 1títv · 
J\.n-encia elo Co n·e io. «O a r ra ia l elo Sen hot· Bo m J esus cl;~ Lap~ . 
q ,7e está a l'astado 2.:.00 pa lm os ela nuugc'm or ie nta l d? rio, ten.r 
128 ca~M com 2jQ habs. se cl e n l~~ rlOS, mas t.ncla l\ [reg. ~em 
(con[orme i rll'or· ma~õa s elo Vig;L rLo) per to ele 6 00.) almas . A lci m 
ele uma pequen;~ c·tpell n. s i tLtada sobre o la ego e nt1·e a s cus a ;; 
do at•t•;üa l, ex is•e outw te mplo em. n ma lap1. n o serrote de pe

·clraca lcare<t . q ue se e leva U. a l tLH'a de 2-10 pa lm os sobr·e o nive l 
elo rio j mmeel i<ttamente Ml' a,, elo rt l'r a La l. que pa ra uSO . llna
list e~1 peneclia q nasi pe t•pen elicular á beira ele u ma Jpoe ira 
(lago) e"isten~e entre o d o c o ta l san·o.t.e ; p ot· nm sanq-t·aclo; ~r o 
de:;agnn. a reler icla [po l t'a para o rLO (L·onte n·o ao ar l'aud . I n; L 
l apa OLL grnt<t es L{~ bra ns l'orm Lelll. em tllll le m plo p a r a o cu lto cl L· 
vino, que Lnl'e lir.me n te s• t·ve ao mesmo tempo pam o enter r a 
nw nt'J ele ele f tnLOs , se l' vindo pal'a es~e fi m a j) 'J tqa ten·a sal i t ra 
cla C[lle se ac ha so bre a rocha calcar e r .. q ue far. o asscn 1o el n 
lapa . A en t r a Lla está fec hada pot• u ma po t• ta, c sobe- se p or a 
e lh pela esca tla r ra abet· t n. n a rl ita roc ha , por· u m bl! t·aco a be r to 
na m es ma rocha ele fórma il• reg-ula.r, !J ll e oxisLc n o l ado occ l
clenta l , por onde penet r a a l Ltr. e' ser ve p:mt vent ibci'io el o i n ~e 
r ior cl<t lapa; esta abertLLra é clenom in:tela Ycw;:mrlrL. Pot· e li a 
tamltem e11tnt m mílh fl l'es ele mot'C'g-os , cansa da tmmr mdtc ta 
que em toda a po r te do in te r ior ela litpa se obser va . Na ocr:a~ 
si<i >em qne visi te i :tque lla gmta e te mplo su btcrraneo, 11.chc t 
05 gráos del?ab ren ei l; ele calor, e sen t i dentro n.ma :~t m o.o;pho r . L 
corr >lnpi th, ltumicl<t e qLtente. P•rcebe-se um iorle ledor carl <t
ver·ico C(LlS tlt.t rt ra lme rll.e cxh~tlam as ~ e pl! lt ttra> fl LlC: trr etlec• t
dame nte, e conll'a '' bygyene lHbl ica, se [a~em em wo aca nha
elo espaço do p:e~·j m e 11to ela ca pell<t e na ponca tel'l't~ CJ IIB 

deste para ba ixo ex iste na r ocha li l' me cl.a lapa_. A po~. elo a t·
r a i<t l d o Se n hor Bo m Jest ts el a L ·tpa soii l'e 111 lu to elas lebres t n
·tet· m i tts ntas, a q rto cle110 tn i JUt!ll C t· J"n~i• ·arlas, e d e opi l <~J r: ,)cs, 
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jwitlcipalmenle na:; occas iõ% das vasautes do rio >> (Ilalf~ld 
Relat. ciL.). Ayres de.Cazal di~: <d,!uato rzc leguas a rri ba da vi lia 
elo Urubú es ~á a f.tmosa e cr1ehre capella do Bom J~sus da 
Lapa; mas q ne não correspo ,,cJ e a ic!ea que della form am os 
leiLe»·as da s ;a de.scr ipç>io fc•i ta pela exagera Lia ponna de Rocha 
Pil i:J.. Ile uma caverna vasLa, o iJI"a eLe llaL:~reza, com forma ele 
templo, em que foi convel'tiela, n•1 falda de bum morro de pene
dia, com nma milha de circu ito sobre <1. margem elo r1o S . 
Franci sco . Tem scn cape11ão eil'ec tivo e bom patl'imonio, Junto 
Lleli:J. ha hnmn. peq uena pov». Foi e levuda a ca •cg-o l'ia de YJila 
por Dec. de 18 d" setembro ele i890 . Compr ehcnde o clist. do 
Kit;io elo J\latto. Foi in co l'poraela :1 com. ele Go l'rcnUna pot· Aclo 
tle 3 de agosto ele 1892. 

BOM JESÚS DA P EDRA. Log . silttado em cima de um 
lllOl'I'O ;.i, margem do r1 o Pa rn<thyba. 20 k ils . distante das ~Ic
lancins e23 ela c idade elo. un ião. Delle goza-se de um esp lenclido 
panomm a . 

BOM J ESUS DA :PENHA. .\.n~i ga. ca pell o. cnrada da 
ft· eg .. de S~ nta lÜta do RlD C l~J. I'O e tel'lno de Pas~os . no IJ]s Laclo 
ele i\lw as li-e r aos . O m· L i 2 da Le i Pl'oc n. 2 . i07 de 7 eleJ a
neit·o de 1875 ct·eotl alli um elist. Yide i'cnha . 

BOM JESUS DA PRAIA . P ov. elo l~slaclo ele r .~rnambuco. 
na mar:En-e m W. da ilha ele Jtarnal'ad. aos 7o •H' Lal. S. 37u 9' 
20" de ong . Occ. Tem uma capella elo iiJ\'Ocaçào do Men ino 
Jesus . 

BOM JESUS DA RIBEIRA. Com es te nome l'ui elevada, 
pel:J. Lei Prov . n . l7 de 3 de ~J.b t·il de '18·10, á c:at~got·!a de c i
dade á vil lo. de Igllape . "\.Lei Pro v. n 3 de 3 ele n1aio ele 1850 
r evogou ar1uella Lei n a pn.rte em qlle alterou o nome da 
pov. ele Tguape, Hcanelo a cidade com o n ome de Bom J es us de 
Ig uapc . 

BOM JESUS DAS PIRULEIRAS. Pov . do EsJ,ado do 
í;, P~tu l o, n o mun de Jacarehy . 

BOM JESUS DE GU ANHÃES . Arr::.ial do Estado de 1\Iinas 
Gentes . Tinhn. uma esch mixl·a 'l'te pelo art. IV da L ei P1·ov . 
n. 2 .//0 el e 17 de setembro elo 1 '81 foi transferida para o auaia l 
de S. J osé de Qtli lombo, do num . do Seno. 

BOM JESUS DO ALTO DA SERRA . l'ov. do Estado 1le 
S. Paulo . no mn11. de Jaboticabal, com 3 .000 l!abs . Lavoura ele 
cafe . 

B OM J ESU S DO BOM FIM . Cu t·ato elo mun. cln. Vaccaria, 
no !Dstaclo do R . G . do Sul. Foi creado pela Lei P ro,· . 
n. i.i54 de 2l de ma io el e 1878. 'l'em uma escl! . publ. de inst . 
prim.; cre;tcla pPln. Lei Pro\'. n. i. 209 de 7 ele nudo de i879 . 
O art . H da Lei Prov. n. i. G7 de 21 de ab l'il tle i S86 t•e,·ogou 
a ele 11) de no,•embro ele '18tl5 que r e moveu n séde dessa capell a 
elo logar denominado C~tpâo Bon ito para o l ogar Lou·· 
r e iro . 

BOM JESUS DO BOM FIM. Al'l'aial do t et•m o da Feira, 
no EsLaclo ela B 1hia ; com um n. esch. puhl. ele inst. prirn ., 
creaela pela Lei Pro v. n. 519 de HJ de abril de 1S:J5 . 

BOM JESUS DO BUQUIRA. Ba irl'o elo Estado ele S. 
Paulo. no mun. de. S . Jose dos Campos; com uma esch . publ. 
ele in,t. prim. 

BOM J E SUS DO CAMPO VERDE. Pov . do Estado de 
S .. Pu.tllo, no mun de O na: com uma osch . lJubl. de in t. 
.JH·un. 

l 
BOM JESUS DO CARASINHO. Cap~lht curada do mun. 

c e Pa,so t<'ttnelo. 11 0 W~~u do do R. G . do:-; 1l. 

BOM JESUS DO CORREGO. P~ rochüt do Est,ado ele i\lin as 
g et:aes , no mtu1. de Cam hu hy . Foi creacla em i8S9 pula Lei 

l'Ov. n . 3. 7-12 de 27 de j 1tll10 . 

BOM JESUS DO LUFA . l' o'' · do Estado cl Illinas Geraes . 
na I'I'O"' . do Calb :i.o e m un . elo Ara snahv; com duas eschs.' 
Pnbl s . · 

BOM JESUS DO MONTE. Pat•ochia elo Dis tricto 
Feclct·al , na ilh a ~le Pilqne l.<i. , na bahia do Rio de J aneit·o . 
Dt'lcese de S. Se tm~t i ào . «:'\a ilh a ele Paq ,et{t, comtwicla meia 
leg •a NS , que fu ra dadn, e m parte ,.:"}gnaci·• de 13nlhões por 
Sesmaria ele iQ cl~ se'.emht·o clH i oGo, e em outra me~acle, a 
F em.ão Balclez por titulo semel hante de il d~ novembro dr 156G, 
C:ttstta um a r.apella dedicada a S . Rortue peJo padre :\Ianoel 
Antunes E, pinha, que a fundara com Pl'OYtsao el e 29 ele de - , 

zembro. ele iG9i passaeht em Lisboa po t· faculdade do bispo 
D. J ose de Bal'l'oq tlo Ala.rcam, e fúra benzida a 24 de novembro 
do anno segmnte para enLrar em uso . Comr• dist asse de duas, a 
tre leguas de ma t·, ela pa. rochin, elo l\Iagépe (enbiio c:·eacla no 
cu r lo templo ela P1edade. V•·lha) . a llltem pertenci<t, pal'a fac ilital' 
ao povo a llt morador o rec rso elos SanLos Sacramentos con
cedea-lhe o bispu D. Ft·. A.nlonio de Uuadalupe o pdvile~io ele 
pia baptismal, e o de consel'\'ar :t Extrema-U ncçâo em "visita 
de 17 de noYem hro de 1728 : e o D. JJ 1·. Anton io elo Desterro 
a ugmentando- lh aqnellas g raças, pe rm i~tiu - l be lambem con~ 
serva r perpetua men te o S . Sacrnmento ela !Ducharist ia <:!m 
:::>act·ario, ct·eanclo - a capei la curada, ele que fo i 1° cnpellão o 
parire ,\.nlonio Jhmos de l\Iaceclo, provido a 2G ele l'everen·o de 
1i61. Erigindo illanoel Cat·closo Ramos outr<~ capella na mesma 
il ha . sobr<> a dedicação elo '-'enhot· Bom Jesns do l\Jont··, e 
con>h ituinclo -lhe patdmo nio em 20 braças de terra de testada 
co m 72 de fu ndo. em que es tavam lentnLadas algumas casas, 
JlO l' ~scriptm·a de doação cclebrncla a 2!) de no,•embro de t758 ; 
se or iginou clahi qu e o povo, apetecendo ver c1·earht nesse logal' 
uma parochia em pro\'eito sllu, a rec]lteresse eiil<tbelecicla na 
ca pella de novo ftmclacla., partt o que doou o mesmo Ramos 
outl'a pol'ção ele ter ras com todas as dema is propriedades anle
ceden\emente construiclas. por escript:t r a ele 12 ele junho de 1769. 
Con heeid11. po r ~anto a j tts ta causa, que a bonava a suppli ca elos 
mor aclor ·•sda ilh , deliberou o sobred ito bispo D . Fr. Antonio 
elo Desterro e•·i git• a. pt·etencl ida l're;.f . , como erigiu, por Eclit11.l ele 
21 ele junho cl 1769, e m vil'lliCle elas Provisões, de 13 ele no
vembro de 1759. exped idas pelo Conselho Ultramarino, e de H 
de d zem bt·o do mesmo an no, env iad11.s pelo tribunal da i\Jesa 
ela Cunsciencia e Ordens, as quaes permittiram aos Bispos 
dividir as Igrejas Parochiaes , ai nda que fossem collaclas, e crear 
out ras novas , principalmente nos :::>e rtões . Não r epug nou o 
••if.!ar io ela i\Ia~l'iz ele. illugépe a,o córle elo seu terriLori o, por co
nllece r a necessidade que havia de>sa pl·ovielenci<l. em beneficio 
ele tantas a lmas assás alongadas ela sua vista e cuidado : mas 
o v igal'io ela Matriz de S . Gonçal •> , paclt·e Benl J ose Caeta no 
Barrozo Pereira, pouco sat is l'~i to pola cli min nic iio elas il h:ts 
Jerobaibas, e de Jtaoca, adjLtdicadas á parocbiação ela nov;t 
ft· eg . , e não pode ndo claram nte contt·ar1al- a por ha;·er (em 
Janeiro Lle 17ti1) ass igntLclO um termo, em que se obrigava o. 
n:i.o l'P.Itn ir qtmlquel'Clivisão ela Ig t•eja. maudada fazer a todo o 
t empo por S. i\Iagcstacle . por intel'posta pessoa elo l\Ianoel 
I amos ele Azevedo e d ·outros se n1 el h aules que fi gur a ram, sus
tentou r igorosa r es islenci a ár111 ·lia parte clu territor.io dividido 
até conseguir, em l7i0, pela J\1~ a da Coroa o Accorda m, que 
mandou restituir :i. fr• g . ele S . Gonçalo os moraclot•e da Jcro
baiba , 1JO>' n ão clc,;m· s?tl>sistil · a n~t·c~ paroohit.b . Em conse
queocia da me~m<L Resolução ou Accordam appar eceu em Juizo 
no a11110 seguinte uma porção ele mot·aelores, habs. na po n~a ela 
ilha. ~m que esta a capell a de S . Roque, requer endo a stm 
r est iluiçiio á rreg. de illagépe, pel os mesmos fun damentos to
m:J.clos a favor dos llabs . elas J crobaibas e It.aoca , com a con
diç ão ele se cqns rva r a posse ele. ler alli Sacrat·io, pia 
baplismal, e um capellão êmado: as ttn obtiveram no segundo 
Accot·clam , a que se segur am mats trcs, pela repngnancia elo 
clioce ano em cumprir o segundo, e ultiman,ente o <lSsento do 
clesem harn-o tomado no cl ia 21 de .i u lh o ele i 771. A.ggt·egada 
ele novo ~ ilh a P ar1uetá á freg . de i\lagepe, lJO>' não existi>· a 
que ahi fôl' c~ oreacla .. pre te ndeu o pad r e J oaquim Jose ela Silva 
s r pat·ocllo dclla, c co nsegui.nelo se t· a presenlatlo,. cot;n o falso 
pt·etcx lo ele te ~· s ido n ova.mcnLe c•·cc L c~ c~ JJa!·ochw t t_onua de~ t lhc~ 
de Paq>tclâ·, elimittin a Yiga rari<t ele S . Bat·uabc.i, que occnpava . 
cuja demissão se lhe aceitou pelo _Real !~ vi~o de 19 ele junho 
ele 1806. sen-nnclo co nsta ela Pt·ov' ao ele i.> de Julho do mesmo 
anno, exi)ecUcla peh1 l\lesa ele Conscicncia e Ort!_e us, f[lt e man
dou por a concurso a suryosla paro_cllla : 1~ as , ': <LO se rea lisancl.o 
es~a g raça peln causa relel'lcla le na o ex1stl r a f reg. de Pa.que. a, 
con tinuou a illia na sn:1. qualidade anl1ga, e o parocl1o apresen
lac:o fi cou n::t. po. se elo bene fi c io qtte uccupava. Neste esLaclo 
perm anecia o terrilorio el e Pu<j\tet{L .até requer er em ste novo os 
se us moradores a::; M. que se ser v1 sse de nllender as ctrcum
SLa ncias. mandando crear alli nova parocbia ; e lendo o R . 
B1 po in.formaelo so ln·e a stt pp li ca, por Av i o de :13 cle janr it'O el o 
f8ll9. consulto t tt :\l esa ele Co nsc iencia e Ordens, ~sle negocio em 
2-1 <ie janei t·o de 11HO. Por L •ec . de~ d ' agos to do mesmo foi 
npresentaclo neita nova· egr cJ<l. parocli1al elo Se11h0l' Bom Jesns 
elo i\Ionte o padre Manoel 'l'eixeira de Campos (l\1on s . PizatTO. 
ltfems . Hists. T. Y , p . 271) » . Seg-undo o Relat . do D.r . An
tonio Ferreira Vianna:, quando Presi.clente dlJ: Camara Municipal 
ela Capital Federal fot essa parochta cons1derada collacla em 
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21 de jtmho de 1769. A pop. é de 1.509 hahs. 'l'em eschs . 
publs de i nst. prim . Della rlependem as illt}ts rio Bt·ocoió~ rle 
Pancarabiba, dos Lobos, rias Folhas, rle '1'/tibacy, Comprtda, 
dos Ferros. das Püangas. das Pitas, do Manguinbo, Redonda, 
d' Agua e di versas ~utras. ' 

BOM JESUS DO MONTE . Pov. do Bs,ado de iVItna9 
Gel'aes, na sena do Espírito Santo, junto das nascentes 
elo no Tap~ra, trib. elo S . F rancisco . Diocese ele Diaman
tina. 

BOM .JESUS DO PERDÃO. Bairro do mun . de NazareLh 
c Estado de S. Pau lo, com mna esch. pub. 

BOM .JESUS DO PIRAPETINGA. Pov. do Estado rlr i\iinas 
Geraes, no m•u1. ele l\Ianhuassú. Elevada a clist . pela Lei Prov. 
n. 2.407de 5 de no1•embro de 1877 . 

BOM JESUS "0 POÇO DO MATTO. Log . do !!]staclo elo 
Ceará, no termo de S. Matheus : elevado a disL pela L ei Pro v. 
n. i. 930 ele 2 de o ntu bro ele iSSO. 

BOM JESUS DO PUTIM. Capella elo mun. de Guaratill 
guetá, no Estado ele S. Panlo; com uma esch. publ. de 
tnst. prim.; creada pela Lei Pro1•. n. 7G de 17 ele jtmho ele 
1881. . 

BOM .JESUS DO RIBEIRÃO DAS ANTAS. Antigo 
CUL'ato do Estado de Minas Ge.rae .~, elevHdo a cat.egbt•i a ele pa
rochia pelo a r t . 1 §VIII dn. Lei Prov. n . 471 ele 1 de junho de 
1850, IJ.Ue deu-lhe a denominação de Senhot· Bom Jesus do Campo 
My~lico. 

BOM JESUS DO RIBEIRÃO PRETO. Assim denominam-se 
a actual parochia elo Bom Jesns dn Ribeirão Branco, rio U::stado 
de S . Paulo. Perdeu aq•tella cletlominação em virtude ela Lei 
Pro v. n . 28 de 20 ele março de 1883 

BOM JESUS DO RIO DE CONTAS. Villa e mun. elo Es 
tado ela Bahia, na com. ele i'IIin>~s do Rio de Contas. banhada 
pP.lo rio de seu nome. Orag-n Senhor Bom Jesus e diocese ar
chiepiscopa l de S. ~ai vadol' . Foi creada parochia pelo art . I 
da Lei Prov. 11. 169 ele 25 ele maio ele 18-12 ; elevada á categoria 
de vi !la pela ele n. L813 ele H de junho de 1878, insl aliada em23 
ele agos to de 1870. O mun ., além ela parochia da villa, compre 
h encle mais as ele N . S . dos Remerl i os e N . S . da Ann nnciação 
elo Carrapato; e os povs. denominados Fazenclinha, Ta bocas, 
Cedro e Catolés . 'l'em du~s eschs. publs. de insL. JWim. Sobt·e 
suas divisas vide: art . Ill da Lei Prov . 11. 169 de 25 de maio 
ele 1842, art. II da ele n . 200 de 29 ele m'l.Ío de 1843. A freljf. 
tem um territorio de cerca ele 120 kils . cl N. a S. e 90 ele 1!J. 
a O. Divide-se em tres disls . ele paz e cinco ele snbclelega 
cia. Dista 35 legttas da villa ele Macahubas e 22 ele Queima
dinhas. 

BOM JESUS DOS ARREPENDIDOS. Dist. creado no 
mnn. ele l~n~re Rios, no Estado ele Goyaz, pela Lei Prov. n. 692 
ele 9 de setembro de 1882. 

BOM JESUS DO SERROTE . L og . elo Estado de S. Paulo, 
a 15 kils. ela vilJa rle Santa Branca, no mol'l'o denominado 
Sereote, com uma capella. 

BOM JESUS DOS MEIRAS . Villa e mun. elo Es tado ela 
Bahia, na com. do Bmjo Grande . Ot·ago Senhor Bom Jesus 
e diocese archiepiscopal ele S. Salvador. Foi et•ear!a parochüL 
do mun. de Caetelô pelo at·t . I ela Lei Prov. n. 1.091 de 19 ele 
junho de 1869 e elevada á categor ia ele Yilla pela dP n. 1 756 
de ilde junho de 1877; inslallach a 11 de fcvereil'o ele 1878 . 
Desmembrada ela com. ele Caeteté e elevada a esta ultima ca
tegoria pelo art. I § VI da Lei Prov. n. 1.~07 de 9 c!~ julho de 
1880. Rebaixada elo com. e 1ncorporarla a do Bre.JO Grande 
pela de n. 2 .378 ele O ele j ulho ele 1833 e A c to ele 3 ele agosto ele 
1892. Tem eschs. pubJs. ele inst . prim. Agencia do correio . 
Dista 72kils. do Bt·ejo Grande, 150 ela villa da Victoria, 108 ele 
Santo Antonio ela Bart·a, 120 de Caet.•té e 84 ela cidade de 
Minas do Rio ele Contas . Perto da pov. passa o ccm·ego elo 
Sapé, onde existe pedra pomes, em extraorcli naria almnclanc ia . 
Sobre suas dil'isas vide art . li ela Lei Pt·ov. n . :L091 de 
19 de .innho de :L86() e Lei Prov. n. 2.389 de 21 de junho _5le 
1883. Lavoura de canna de assuca r , feijão, milho. algoclao, 
café, arroz, mandioca, ek. Esse pov. leve origem em Ullla im
portante e rictuiss ima família elos Meiras, ela qual é a inda com
P?Bta quasi toda a pop . da villa . O mun . é banhado pe~os 
nos do Antonio, Santa Rosa, Brejo, S. Sebaslião, Sapé, CaveH·a 
S. Lourenço, Campos ele Dentro, àlém ele outros. Do Estado da 

Bahia enviaram-n os ( 1887) a seguinte in forma ção a r espeito dessa 
villa: «A villa rlo Bom Jesus elos Mcit·as esL:i. collncada á margem 
esq:do rio rlo Antonio, na. encosLa da serra elo Bom Jesus,rlistante 
,iO leguas-da vil la do BreJO Grande. a Cll.]a com . pertence . ~b 
nella UTlla s?rra ele giz e unnt lavra ele pedra de ferro : porem, 
sem influencia ele trabalho. Os habs. dedicam-se 6. culwra elo 
algodão canna e cereaes qne consomem enLre si, fazenrlo tam
l,em pat\ de seu C_?mmercio a cr iação de gados, _que cnv1am 
para bei~a-m<u·. Nao tem mattas ,ele cultura . O chma e pouco 
sadio. Tem po :ICas casa., e nma, IJoa malr1z» . 

BOM JESUS ÜOS .NAVEGANTES. Parochüt do E stado do 
Cear á. no mnn . de Camocim. Diocese do Ceará. Foi creacb 
p3la Lei Pl'ov. n. 2. 007 de 5 ele se tem bt·o de 1882. 

BOM JESUS DOS PASSOS. Ilha pertencente á freg . da 
/IIadl'e ele Deus elo Boc1 ueil'iio, no mun: ele S . F:·ancisc~ e l~staelo 
ela Bahia; com um a esc h . p·thl. ele 1 nst. pnm., et'ell.da pela 
Lei -Prov . n. 1. 467 de 3 ele abl'il ele 1875. 

BOM JESUS DOS PILÕES. Parochia do Est:lClo clo · Para
hyba elo Norte, no termo de Areia . Creada pela Lei Prov . 
n 571) tle 7 de ontubro ele 1874, tomo11 a depominaçiio de 
SS. Cot•ação ele Jesus pelo art. I ela d n. GiO ele 1 ele jnllto 
ele 1&75. Vi ele Go1·ccçii0 de J es~cs . 

BOM .JESUS DOS PI NHEIROS . Bait·t•o de J acat•ehy; 110 
Estado ele S. Panlo; com uma esch . publ. de ins L .. j)l'im. 

BOM LOGAR • . Pov. elo JTistaclo do R io ele Janeiro, na l't-eg. 
elas Neves elo mun. de Macahé. 

BOM NOME. Pov . elo Estado rias Alagoas, na fl·eg . ele 
N . S. da P iedade do mun. ele Anadia. 

BOM NOME. Pedra at;reclontlacla em frente ela pL"aia ela Luz, 
ac im a ela foz do Imboassu, na hahta elo Rto de J anell'O. << Dt· 
zem qne teve outr'ora um nome men os decente e qttc f) .. João 
VI clesign:u-a-a com o ac Lua1, q11e conserl'ou » ( 11 Beth!Cb elo 
Rio de Jccneil'o, pol' A. Fausto ele 'Sou~a) . 

BOM OLHO . Riacho elo Estado ela Bahia, no mnn. de Ca
rlnhan ha (In f. lo c. ) . 

BOM PRINCIPIO. Parocb i .1. do Est•telo elo R . G. do Sttl , 
no mun . de i\lont.e Negro, á. margem elo r io C<Llly . Foi ct·eacla 
pelo art . II Lei Prov. n. 1213 ele 11) ele maio.d 1879 qu~ , no 
<ll't. UI in cor porou-lhe o ~el'rttono ela p:uochta ele S. Vtude
lino, extincla pol' aquella Lei. Instituída canon icamente cm 11 
ele fevereit·o ele 1880 . Já havia sido creaela capella cut·aela, 
com a invocação ele N . S . da Purilicação pelo art.. I da Lei 
Prov. n. 851 de 24 ele março ele 1873. Tem duas eschs . publs. 
de i n~tr. pt·im. 

BOM PRINCIPIO. Log . no mun. do Mar vão do Estado do 
Püwhy. 

BOM PRINCIPIO. Riacho rio Estado do Cea.ni, nasce nos 
montes dos Salgados e reune-se com o J anclahyt'a para com 
este formal' o rio Ceará (D1· . G. S'nelarl. Rev. elo Inst . elo 
Oea;réb). 

BOM RETIRO. Parochia do Estado de Minas Geraes, no 
mun. de Cambnhy. Oragos S . Sebastião e S. Roque e diocese ele 
8. Paulo . Conslitnia um rlis t . ele paz . que foi Sttpprimiclo pela 
Lei Prov . n. 2.15! de i ::i ele novembro ele 1875 e restaurado 
pela rle n. 2.690 ele 30 de n ovembt·o ele _iSSO . Fo i ct•eacla 
parochia pelo ort. I § I ela Le1 Pro v . n . 2.90t> ele 23 ele setembro 
ele 1882. Desmemhra.ela elo mun. rle .J a[_ttary e incorporada a o do 
Cambuhy pela Lei Pt•ov . n. 3.712 de 21 el<3 julho ele '1889 . Tem 
cerca ele 2.000 habs . e nma esch . publ. ele inst . p t· im. para 
o sexo masculino, creacla pelo al't. I ela Lei Prov. n. 2.06'1 ele 
17 de dezembro ele 187-!, além ele um a outra para o sexo fe
minino. O clima é magnil'ico. A cultnra mais usada é a ele 
cereas, planba11clo- se .iá a lgum fum o . Gri<tção ele gado. AlEim 
ela egreja matriz, Lem uma capella ele N. S . elo Rosario. 

BOM RETIRO. Log . na freg . ele Cordeiros, mun. ele Ny
terõi e Estacl do Rio ele Janeiro. 

BOM RETIRO. Bairro ela freg . de Santa. Ephig-enia, no 
Estado de S . Paulo, com nma esc il. publ. el e inst. prim., creadrt 
pel à Lei Pro v, n . 8 de 15 ele fevereil'o de •1884 . 

BOM RETIRO. Log·. no mtul. elo B:1nanal elo Estado ele 
S . Paulo. 

BOM RETIRO. ( N. S. ela Ajacla elo) Pov. elo Estado de São 
Paulo, no mun. de S . Josó dos Campos, 

6243 
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. BOM RETIRO. Um dos quarteirões em que divide-se a cidacle 
de Bragança , no Estado ele S. Paulo. 

BOM RETIRO . Log. elo Es ~aclo de S. Pauló; no mun. elo 
E. Santo ela Bôa Vista . 

BÕM RETIRO. Baü·t·o elo mun. do Avaré, no Estado de São 
P aulo : com uma esc h . publ. de ins~ . prim., ct•eada pela Lei, 
P1·ov'. n. 49 de 2 de abril de 1883. 

BOM RETIRO. Log. no mun . de Gnaratuba do Estado dó 
Paraná; com engenhos ele soccar arroz. 

BOM RETIRO. Dist. policial elo termo de Ponta Grossa, n o 
Estado do Paraná. 

BOM RETIRO . Log. do Estado de Santa Catharina, no 
mun . de LageEl_ . 

BOM RETIRO. Log. do Estado de Minas Geraes, no mun. 
de Barbacena . 

BOM RETIRO. Insignificante pov. do Estado ele Minas Ge · 
r·aes, na 'freg. ele Ubá e mun. ele Marianna. 

BOM RETIRO. Ribeirão do Estado de Santa Ca·tharina, aff. 
do rio Gat•cia, que o é do Itajahy-assú. 

BOM RETIRO . Ribeirão do Estado ele Minas Geraes, aff. 
do rio Preto, que o é elo Parabybuna. 

BOM RETIRO . Carrego do Estado de Minas Geraes, banha 
o mun. ele Ponte Nova e desagua no ribeir ão elo Oculo, aíl'. do 
rio Casca ( Inf. lo c. ) . 

BOM SERÁ. Ribeirão do Estado ele Goyaz, banha o dist. ela 
freg. de S. Pedro elo Tocantins e desagua no rio deste nome 
pela margem dir., abaixo da Baneira Vermelha ou Cury· 
grande . 

BOM SOCCORRO DO ANDIRÁ . Parochia do EsLa.clo do 
Amazonas . Vide And·irá, . 

BOM SOCEGO . Dist. do termo de Villa Viçosa no Estado 
das Alagoas; com uma feira e algum commercio . 

BOM SUCCESSO. Cidade e mun. do Estado de Minas Ge
raes, na com . de seu nome, a um kil. ela margem esq. elo 
Pirape·tinga, afi. elo rio das Mortes, em uma collina distante 
cerca ele 13 ltils . , ela margem clir., elo rio Grande, ao SSE. ela 
cidade de Oliveira; servida pela E. de F. Oeste de lYiinas. Além 
da matriz tem as egt·ejas do Senhor elos Passos e a ele N. S. do 
Rosario. A ma·triz é bas tante espaçosa e alta, tendo o frontes
picio de pedra ele can·t~ria e tão bem trabalhada que aimt~a mar
more azul . D1z a trad1çao que, ha cerca ele um seculo, fo ra des
pachado para Goyaz um govern ador, homem can egado de nu
merosa familia . Chegando a Bom.Successo, então Campanha elo 
Rio Grande, e tend o a esposa em acleantaclo estado de gravidez 
e gravemente enferma fez uma supplica a Deus. promettendo 
qtle construiria uma egreja a N. S. do Bom Sucçesso si sua 
esposa escapasse ela morte. Vendo seus votos sat1sfe1tos,mandou 
o gove1·nador ir do Rio de Janeiro uma bella imagem ele Nossa 
Senhora elo Bom-Successo, collocou-a em uma capellinha que 
então ergueu. O territorio elo mun . ao NO . e S. é alternacla
men·te coberto de matlas e campos . A serra c1 ne fórma a parte 
montanhosa elo mu u. é r amificação ela Mantiqueira e é cortada 
pelo rio elas Mor·tes . Possue superior pedra ele construcção e 
ferro reputado na exposição ele Philaclelphiaeomo o melhor ~o 
Brazil. Em suas mattas encontram-se macleHas ele constrncçao 
e de marcenaria. O mun. é regado pelos r ios das lYiortes, Pira
]ietinga, ILapecerica, 'l'aboões, Babylonia. Boa-Vista, Tabatinga, 
Serra e pot· diversos outros ribeiros. Cultura ele cereaes, can na 
ele assucar e fumo . Criação ele gado vaccum e suino. Orago 
N. S. do Bom Successo e cliocesse ele Marianna. A cidade cha
madp, antig·ame nte Capella da Campanba elo Rio Grande, foi 
elevada a paro chia pela Res. ele 4 ele clezem bro de 1824, confir
mada pelo Alvará de 29 ele agosto ele 1825, tendo sido seu pri
meiro vi"'ario o padre José Lopes Cançado, que tomou posse a 
19 de ~arço de 1827. Elevada á categoria de villa pela Lei 
Prov. n . 1.883 de 15 de julho ele 1872. Cidade pela de n. 2.002 
de 15 ele novembro de 1873 . O mun., além ela p<trochia da cidade, 
cotnprehende mais a de S. João Baptist.a e a ele S. Thiago . 
Pertenceu á com. do Sapucahy, ela qual fo1 desme~brada pela 
Lei Prov. n . 2. 711 de 30 de novembro de 1880 . Class1ficada com. 
ele primeint entr . por Acto de 22 ele fever~iro de 1892. Dtsta 192 
lüls. da capital do Estado, 12. de S. João cl ~l-R~ 1, 42 ele Ohvmra 
e de Lavras Clima salubernmo. O mun., e cor Lado por quarto 
estradas p1·i~cipaes . Sobre suas divisas vide Lei Prov. n. 2.150 
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de 30 de outubro de 1875; ns. 3.147 e 3.157 de 18 de outubro 
ele 1883;ns . 3.272 e 3.278 de 30 outubro de 1884. Tem tres 
es~hs. ptl bls . ele ins·t. prim .. um a elas quaes Cl'eacla pela 
Lei Prov. n. 3.115 ele 6 ele outubro de 1883. Agencia do cor1·eio, 
BO~ SUCCESSO . Villa e mun, elo Estado de S . Paulo, ex 

parocbla do mun .. de Itapeva da Faxina, na com . deste nome 
a 290 ktls. da capttal, a 92 da Faxina, a 66 de Guarehy e a 59 
ele A varé. Orago N. S. do Bom Successo e diocese de 
S . Paulo. Foi creada parocbia pela Lei Prov. n. 20 de 20 de 
abril de 1859 e elevada á villa pela de n. 33 ele 10 de março ele 
1885 ; ins'tallada a 2 de maio de 1886. 'fem 3. 000 habs. e duas 
escbs . publs. de inst. prim. Agencia do correio . Sobre suas 
divisas vide Lei Prov . n. 9 de 6 de marco de 1871. A villa está 
situada a nove kils. da margem esq . elo. Paranapanema, sobre 
uma colliua . Cultura de café, canua de assucar e fumo; criação 
ele gado. «A villa do Bom Successo, distante cerca de nove kils . 
ela margem do rio , é um povoado pequeno e pouco desenvolvido, 
com UI~ 9ommercio fraqu_i~simo, expressão r eal da vida pobre e 
sem act1v1dade destas regwes pr1vadas ele boas vias ele commu
nicação, e afasta~as elos grandes centros de consumo; entre
tanto a bôa qualidade das terras elo seu mun. , a excellencia 
do clima, a capacidade agrícola do solo para uma lavoura va
ri ada e abundante, são elementos ele grande valor em abono 
desta parte elo Estado ». 

BOM SUCCESSO. Parochia do Estado de Minas Geraes, no 
mun. de i\Ionte Alegre ; proxima da margem esq . do rio Bom 
Successo , t rib. elo P aranahyba. Orago N. S. da Abbaclia e 
diocese ele Goyaz . Foi creada parochia pela Lei Prov. n. 900 de 
8 de junho ele 1858 e incorporada ao mun. de Monte Alegre pelo 
art. I ela de n. 1.664 de 16 ele setembro de 1870. Tem duas 
eschs. publs. de inst. prim., um das quaes creaela pela Lei 
P rov. n . 3. 038 de 20 ele outubro ele 1882. 

BOM SUCCESSO. Pov. do Estado elo Maranhão, no elist. ela 
Chapaclinha ; com uma esch . publ. de inst. prim., creada pela 
Lei Pro v. n . :1.261 de 19 de maio de 1882 . 

BOM SUCCESSO. Dist. do termo elo Igatú no Estado do 
Ceará; com uma esc h. publ. de inst. pl'im., creada pelo art. 
UI da Lei Prov. n. 2 .005 ele 6 de setembro de 1882. Sobre suas 
divisas vide art . I da Lei Prov . n. 1.905 de 6 de setembro de 
1880. 

BOM SUCCESSO. Log . no clist. da cidade elo Jardim no 
Estado do Ceara. 

B OM SUCCESSO . Log . do Esta do · elo R. G. do Norte, no 
mun. ele Tt·ahiry. 

BOM SUCCESSO. Pov. do Estado do Parahyba do Norte, . 
no mun. ele Mamanguape . E' banhada pelo. rio Miriry e fica 
cerca ele cinco kils. acima da foz desse rio no Oceano. 

BOM SUCCESSO. Log. do Estado ele Pernambuco, em O lin
da. Para ahi a Lei Prov. n . 1.877 ele 27 de julho de 1886 trans
feriu a esch . elo sexo feminino de Chã ele Capueiras . 

BOM SUCCESSO . Log. do Estado ele Pernambuco, no mun. 
do Limoeiro (Inf. l oc .) . 

BOM SUCCESSO . Pov . do Estado ele Sergipe, na com. de 
Villa Nova, a 73 kils, pelo rio S . Francisco, da villa ele Curral 
ele P ecll·as. 

BOM SUCCESSO. Pov. elo Estado ela Bahia, faz par·te da 
parochia elo Pambú, gozando, porém, sua egreja das preroga
tivas ele parochia por causa ela grande distancia em que se 
acha daquella. Orago .N. S. elo Bom Successo e diocese archie
piscopal de S. Salvador . Tem uma esch. publ. de inst. prim . 

BOM SUCCESSO. Po·v. elo Estado ela Bah ia, no ter mo de 
Bom Jes us do Rio ele Contas ; com um a esch . publ. ele iust. 
prim., creada pela Lei Prov. n. 2.265 de 9 de agosto ele 1881. 

BOM SUCCESSO. Situação agricola do Estado da Bahia, 
no mun. elo Bom Jardim. Possue um engenho cantral, cuja 
primeira pedra foi lançada em 5 de outubro de 1878 . . 

BOM SUCCESSO. Pov. elo Estado elo Rio ele Janeiro, no 
mun. de Nova Friburgo ; com uma esc h . publ. 

BOM SUCCESSO. Log. do Estado do Rio de Janeiro, na freg. 
de Cordeiros do mun . de Nyterõi. 

BOM SUCCESSO. Log . do Districto Federal, nas fregs, . 
de lnhauma e Iraj<í., 
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B OM SUCCESSO. Bairro no mun . de S. José do Rio Pardo, 
.elo Estado de S . Paulo. 

BOM SUCCESSO. Bairro do Estado ele S . Paulo, no mun. 
de Pindamonhangaba, á margem ela estrada que desta cidade 
dirige-se a S . Bento do Sapucahy- mirim. 

BOM SU CCE SSO. Bairro no muu. da Jacareby, no Estado 
de S . Paulo, com duas eschs . publs . ele ins·t. prim . 

B OM SU CCESSO. Bairro ela f reg. ela Conceição dos Guaru
l hos ; n o Estado de S. Paulo ; com uma esch. publ. de inst. 
prim. 

BOM SU CCESSO. Arraial do Estado do Paran:J., no mun. 
de Bocavuva. Existe ahi u ma gru·ta nas cabeC<eüas elo r io 
Snmidouro , Robre a lagôa V~rmelha . O Sr . Joaqui!ll HypJ?o
lito elos San tos , lavr ador res1dente no d1s·t . elo al'l'alal , ass1m 
descreve essa gruta : «Em uma grande mat ta v1rgem e a 100 
braças distante ela margem c! ir . do r io, encontra -se, formada 
por gra ndes pedras, a porta principal ela gruta. Esta, que é 
perfeitamente q uadr ada, permi·ttd passar dons homens sem 
constrangimento algum . Logo á entrada começa a grande abo
bada que vae a uma altura immdnsa, formada por uma unica 
pedra lltle não mostra a menor fenda . Ahi encontra-se um grau
ele salão assoalh ado por uma enor me pedr a e u m pouco além 
elo meio do salão, ele um lado pa l' a outro, uma ordem de colum
nas perfeitamente em linha. ~obre essa linha recta sobe , desde 
baixo uma saliencia ele perfei ta fó rma quadr ada qtie, acompa
nhando a abobada, vae descer do outro lado elo salão, formando 
um perfeito arco . Quasi no centr o ela parede l ateral ela esq . 
encontra- se uma fenda, em fórma de porta , ele tamanho r egula r , 
que dá in"'resso franco a um grande salão . Neste salão, encon
tra- se um~ grancle lap ide como que trabal hada por homem, 
pela sua per fe ição, que assenta ,sobr:e se ts columnas ele pedra . 
Sobre esta lapide ha clous clegraos formando um al ta r, sobre o 
qual , a pequena ~1-i stancia, divisam- se algumas columnas com 
per·feita fó rma ele unagens. A cl tr . deste altar , ha uma gra~cle 
pedra r edonda, fi_rmacla sobre _uma grossa columna, que for 
mando uma espec1e de p1a bapt1smal , recebe a ag tia que fi ltra 
continuadamente da abobada. Esta agua está sendo usada, pelos 
visi uhos elo logar, como um medicamento para diver .oas moles 
tias . O altar é formado por u ma pedra perfeitamente li sa apoia
cla sob re u m grande numero ele columnas isoladas . Desde que 
se penetra á por ta da gr uta, ha escuridão completa, carecendo 
o vis itante ele l uz. , PossuP. uma esch . publ. ele inst . pl'im., 
creada pela Lei P r ov. n. 580 do 8 ele abril ele 1880; e um dist . 
ele paz, creaclo pelo art. I ela de n . 588 ele 16 de abl' il ele i SSO. 

B OM SUC CE SSO. Log. do Estado de Minas Geraes, nas 
margens elo co t'l'ego S . João, n a freg . do Cara tinga. 

BOM SU CCESSO . Pov . do Estado ele Minas Ger aes, na 
f r eg . elo Bel! o Hori zon te . 

BOM SUCCESSO. Pov . no num . ele Diamantina, no Estado 
ele Minas Geraes ; com uma escb . publ. ele primeiras let tras . 

BO M SU CCESSO. Log . do Es tado de Minas Geraes, eut1·e 
· Espiri to Santo e Cotegipe , á margem esq. elo r io Parahybuna e 

ela E. ele F. Cen·tral elo Brazil; com uma capellinha . 

BOM SUCCE SSO . Dist . do mun. de Cataguazes, no Estado 
ele Minas Geraes ; com uma esch . publ. 

BOM SUCCE SSO. Pov . elo Estado de Minas Geraes, na fre.,.. 
de S, Caetano da Vargem Gra nele ; com uma esc h . mixta creada 
pela Lei Pr ov. n. 3.284 de 30 ele outubro de 1884. 

BOM SUCCESSO. Pov. do Estado ele Minas Geraes, no clis t. 
da cidade do Pará. . 

BOM SU CCESSO. Estação da. E . ele F . elo Norte, no 
Districto Federal , entre as estações de S . Franci sco Xavier 
e Olaria . 

BOM SUCCESSO. Es tação ela E . de F. Oeste ele Minas, no 
Estado deste nome , distante 13 kils. ela estação de Aurelümo 
Mourão e 27 da da Tal' taria . Está constnücla em tumt planicie, 
j tmto ;, grande montanha em cuj o cimo estende- se a cidade ~o 
Bom Successo . Foi inaugurada em 31 de outubro de 1881 . 
Agencia elo cor rreio , creacla em dezembr o de i8S7. 

BOM SUCCillSSO. Campo exis·tente na freg . ele Inhaúma elo 
Distri cto Federal . 

BOM SUCCESSO. S~rra do Eslaclo de Pel· nainbuco, no mun. 
do Limoeiro . Liga- se á serra do Par al'i. 
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BOM SUCCE SSO. Serra no mun . do Plraby e Estado c1o 
Paraná (Inf. loc .). · 

BOM SUC CESSO . Mol'l'o elo Estado de Minas Geraes, na 
freg . ele Serranos e mun . ele Ayuruoca. 

BOM SU CCESSO. Sel'l'a do Estado ele Minas Geraes, no 
mun . e a seis ki ls . ela cidade do seu nome. Tem seis kils . de 
extensão. sendo metade campo e metade matta. Nella encon
t ra-se fe'r r o, ami<m·tho e alguns outros mine raes. _E' separada 
ela ser ra de Itaruna pelo l'io elas Mortes, em cups margens 
nesse logar encontra-.se ouro e mar more branco. 

BOM SU CCESSO . Serra elo Estado de Goyaz, no mun . ele 
Sa nta Luzüt . A respe ito ele uma loca existente nessa ser ra, 
escreveu em 2 ele novembro ele 1885 o Sr. R . H . eles Gene·ttes ao 
Pttblicaclor Goyano, o seguinte: «Em fins ele junho, achava- me 
hospedado na fazenda elo 8r. Mendes . .. Parttmos para a loca, 
levando porção de velas de cel'a da terra, phosphoros e ar!Das . 
A um quarto de legua ela b~bllação, descemos para um profundo 
valle, for mado pela proxtm1clade de elous braço!! ela serra : Cot:
siderando a espessura do calcareo e. sua du:ecçao, aval 1e1 mats 
ou menos n grandeza ela loca, que 1amos v1s1 tar , e . calculel sua 
orientação . O Sr . E. Mendes, que 1~os serv ta cl<;! gu1a, cl tsse -me 
que nunca tinha penetrado até o fundo da loca, mas qu? ~~up 
punha exacto o meu calculo. Atr~.vessanclo u~ ~equen_o r.eo ato, 
subimos um pequeno l ançatl'te, c achamo-nos ~'' abet tm a que 
l he cl:i. accesso. Essa aberLara ·teria quando mmto um metro ele 
alto e 66· centim etros ele largo . Apeamo - nos, tendo .s telo pr ece
didos por F . F'· e al"' tms meninos ela fazenda . O~v1amos suas 
vozes como sahindo debaixo ela 'terra, mag a luz nao pene~_rava. 
ate o ex tel'ior. En tramos com diliiculdade pelo escon egacl!o elo 
terreno ; logo, porém , que pudemos !irmar os pés vaci ll aut~s 
sobre o terreno plano em um vas t~ correclor_c r eLomat• a pos1çao 
ver tical (poi s entramos com as maos no chao), os nossos o lhos 
ficaram cleslumb l'ados . Adiante de nós uma extensa galena, do 
c;uatro meLros ele lar gura sobre seis a sete ele altm·a estendi a-se 
a perder de vista . So bre a nossa rltret ta , se prectpltavam elo 
tecto infini tas stalactites côr de leite , trans luciclas, qtte refle
ctiam a lttr. dos archo tes, cuja cla ridade ·t re~ub_ imp!'i rn io. ás 
slalact i·tes como que um movimento ele osClllaçao,. e faz1a-as 
assimilbar -se a uma cascatet espumante, que se tel'la repe!l_tt
namt.mte ct·ys·k.allisado. Alguns metros_ além, uma magn1 ftca 
columna de alabas-tr o, fo rmada pela um ao elas stalactrtes e s ta
lagm ites, que se encontrar am a meio caminho, parec;a sustentar 
o tecto da gruta . Rodeada e examinada a columna, ~t lttz de se1s 
ou sete ar chotes e pa,.,.o o nosso tl'ibuto de ad1m raçao segu tmos 
para a f l' ente . Nes te ~nomento recor de i-me ele Julio _Yer ne;. n~ 
sua via"'em ao centl'o da terra . Du- se-ta, que esse 1omanctst,t 
tinha p~rcorriclo essa im mensa galeri a, e tin ha fe i t? a sua des
ct· ipçiio. Po r maior úmilhança, prestando-se o ouvtdo coll ocado 
contra a par ede ela gl'uta, presentia- se como o mm· ml~t· t o ele um 
üo ele a,.,.ua corl'endo atr avez elas massas r ochosas, Ja ter1amos 
caminl!~clo 1.500 passos, quando notei que o tec to da gru t~ se 
elevava consideravelmente. Penetramos ele repente em um lm
menso salão teri a el le 60 a SQ metr os de com pr imenLo sohre 
6:J ele largur~; era uma r otun da cuja a ltura nã~ era menor ele 
40 melr os. As stalactites , qne pendiam elo ·tecto, fo r l?avam como 
festões e a luz mal lançava uma cl U\'Idosa cl a n clacle a Laes 
a ltura~ . Um br<~.do ele admiração sahiu ele todas as boccas : 
como e be llo ! ~ ra com effeito de u ma aclmiravel belleza, vastas 
galêrias se abriam sobre os lados ... Segui a. galeria em iren te 
ela en trada; os Sl's. F . e F . pene·traram pela ga leria clacli re• ta 
e encontr a ram novos saJões ma is vastos e ma•s notavé1s pela~ 
suas belle ~as elo que o primeiro. Após longo tntjecto, a lcancei 
o fim da ,.,.aleria. que ·termina em um c;ihos de r ochedos, super
postos, e do mais maravilhoso aspecto . Vo l_tei e ·tomei um cor
r edor á di reita que me levou a uma galel'la supenor ; ah t as 
stalactites ostentavam 'todas as suas bellezas ; eram altares, 
sinos, que as ct·ianças faziam tinir , e_cujos sons so espalhavttm 
pelas galerias, com uma har!Donia m d1s1vel. No entan to, os 
archo·tes se !inclavam, e recee1 q ue, apagando-se, pudesse- nos 
acontecer fi carmos perdidos no meio desse dedalo . De1 o s1gna l 
ela reunião, chamei pelos !JODll~anheiros e voltamos par a a ga
ler ia pr incipal. A s<\hida fo1 ma1s cl d'fictl que a entracl_a _; s ubuuos 
a r ampa a quatro pés como a ti nl~amos clesClclo ;_ ful u n: elos 
ulümos a ga nhar a abert.ura, ma.s fo1 com um ~~nttroento mch
sival de prazer que tornei a ver a luz elo sol. I mhamos gasto 
cinco hor as na' nossa explor ação . Voltamos para a fazenda», 

BOM SUCCESSO. Ilha do Estado de Minas Geraes, no rio 
S . F 1·ancisco , abaixo da foz do Rio ele Jane1ro . Nesse logar 
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um baixio ele pedra atravessa o rio de lado ~ lado, passando 
as aguas pelo meio do baixio com uma. velo<;_tdade de ma,ts ele 
clous metros, e muitas vezes ficam aht canoas chems d ~gua 
·(To.(v,o e Arg-ollo . Jllem. desc . sob1·e a E. de F'. Bahta e 111uws, 
1883, p. 82 ) . 

BOM SUCCESSO . Riacho do Estado do Ceará; b1_1nba .o 
mun. de Boa Viagem e clesagua na margem esq . elo r10 Qut
xeramobim. 

BOM SUCCESSO. Rio do Estado elo Parayba do Norte, no 
mun. de S . João elo Cariry (Inf. loc.). 

BOM SUCCESSO . Riacho do Es~ado de Pernambuco; des
agua na margem esq. do ri o S. Francisco acima de Boa Vista 
e ahaixo de Capim Grosso (Halfeld. R elat . p. HS). 

BOM SUCCESSO. Ri.acl.to elo Estado de Pernambuco, banha-
o mun. cb Gamelleira e desagua no rio Se r~nhaem (Inf. loc.). 

BOM SUCCESSO . Rio do Estado ela Bahia, rega o mun . 
de Alagoinhas e clesagna no Aramaris . 

BOM SUCCESSO .. Rio do Estado da Bahia ; dcsagua na 
margem clir. do Itapecur ú entre os rios Capivara e elo Peixe . 
E' separ ado deste ultimo rio por 11m serrote elo mono elo Lo
pes, que eleve de ser t r ansposto pela E . ele F. da Dabia ao 
S. Francisco (Inf. lo c. ). Em uma Gal'ta do .P<olongamento ~a 
E. de F . da Bahia ao S . Franctsco, que figurou na Expost 
ção dos Cam inhos de Ferro Braz ileiros, esse rio ó fignraclo 
como afl'. do Capivara . 

BOM SUCCESSO Rincho do Estado ela Bahia; nasce em 
umas mattas de um logare,j o que fica á distancia de 12 kils . 
da villa do Riacho de Sant'Anua e do qual recebeu o nom e. 
Desa.,.ua no riacho ele Sant' Anna dous kils. ao N . E. claquella 
villa

0

(InJ'. loc .) . 
BOM SUCCESSO. Riacho do Estado da Bahia, ai!'. do 

Utinga . 
BOM SUCCESSO . Rio do Estado elo Rio ele Janeiro, affi. 

do rio Turvo, entre Bar ra Mansa o Barra do P irahy . 

BOM SUCCESSO. Ribeirão elo Estado ele S . P aulo. nasce 
no morro do Vassoral, banha o mun. do R;ibeirão Pt·eto e 
clesagua no rio Pardo. 

BOM SUOCESSO. R ibeirão elo Estado elo Paraná, a!f. 
do Ribeira . 

BOM SUCCESSO. Ribeirão do Estado do Paraná; pertence 
:.í. bacia do rio Ivahy. 

BOM SUCCESSO. R io do Estado de Santa Catharina, no 
mun. ele Lages . 

BOM SUCCESSO. Cort•ego do Eslaclo de Minas Ger aes, 
aO'. do t•io Caratinga . 

BOM SUCCESSO. Corrego do Estado ele Minas Geraes, pro
ximo ao a rra ia l elo B~llo Horizonte . 

BOM SUCCESSO. Peqneno rio do Estado de Minas Geraes, 
r ega a pa1·ochia elo seu nome e desagua no Paranahyba pela 
margem esq . 

BOM SUCCESSO . Pequeno t•io do Estado de 1\liuas Geraes, 
banha o mun . ele Ayuruoca e clesagu<L no rio do Francez. 

BOM SUCCESSO. Ribeirão aurif'ero elo Estado ele i\Iinas 
Geraes, trib . ela margem di r . do rio Fanaclo, afl:'. c~ o Arassuahy. 
Dizem ·ter sido ass im denominado porque os paultstas que, em 
'1727 acorr:panbaram Sebastião Leme tlo Prado, descobriram 
nes>~ ribeirão boa quantidade ele ouro. 

' BOM SUCCESSO. Riacho do Estado de Minas Geraes, 
banha a fre"' . de Goqueiros do mun. de S . Mig·uel de Gua
nbães e de s~gua no rio Santo Antonio. 

BOM SUCCESSO. H.io do Estado cl Minas Geraes, banha 
o mun. do Curvello e desagua na margem dtr . do r1o das 
Velhas, trill. do S . Francisco . 

BOM SUCCESSO. R ibeir ão do Estado ele l\Iinas Geraes, 
alf elo rio Nluriahé . Desagua na fazenda elo Rettro, freg . de 
Santo Antonio ele Camapuan. 

BOM SUCCESSO . Rio elo Estado ele iH inas Geraes, ,banha 
o num . da Boa Vista e des:L!!ua na margem .esc1. do ::>. Do
nüngos, ai!'. do Verde . E' lambem clenommaclo Galhe~ro 
(InC. loc . ). 

BOM SUCCESSO. Corrego elo Estado de Minas Geraes, 
banha as fr$5· de N. S. ela Conceiçã:o e Dores do Areado 'e 
desagua no .!!;Xlt·ema (lnt'. loc.) , 

BOM SUCCESSO. Peq1wno rio elo Estado de Goyaz, a !f. do 
Paranan . 

BOM SUCCESSO. Ribeirão do Estado de Goyaz. banha a 
ft•eg. ele Amaro Leito e desagua n a margem esq . elo rio do 
Out·o. 

BOM SUCCESSO. Rincão na freg. eSanto Amaro elo Es-
taclo do R . G. de Sul. 

BOM SUCCESSO DA CRUZ DAS ALMAS. Parochia do 
Estado da Bahia. Vide Ct·~~z elas Almas . 

BOM SUCCESSO DE CAETE. Parocbia do mun . de 
Caeté, no Estado de Minas Geraes . Vide Cacté. 

BOM SUCCESSO DE PINDAMONHANGABA. Par ochi a 
do rnun . ele Pindamonhangaba; no Estado de S. Paulo. Vide 
Pinclamonhangaba . 

BOM SUCCESSO DO CAMBRIÚ . Pa1·ochia do Estado ele 
Santa Catbarina . Vide Gamb•·iú.. 

BOM SUCCESSO DO POMBAL. Parochia elo mun. do 
Pombal; no Estado elo Parahy ba elo Norte . Vide Pombal. 

BOM SUCCESSO DOS SERRANOS. Parocbia do Es
tado ele Minas Geraes . Vide Serranos. 

BOM TEMPO . Corrego elo Estado ele Goynz, banha o mun. 
de Sauta Luzia e desagua na margem dir. do 1·ibeirã:o Paiva 
ou Quebra Cangalha (Inf. loc.). 

BONARIS. Selvagens que viviam nas altas florestas do rio 
Atumá, alf. da margem esq . do Amazonas. Eram ele phy
sionomia alegrá e expans iva, de muito boa índole, cloceis , as
selados e amigos do trabalho. Levados para San t' Anna do 
A~umá pot· diligencias do padre Nuno Al vares do Conto , foram 
infelizmente ceifados em pouco tempo pelas enfermidades . 

BONECAS. Log.doEslado da Maranhão . no mun.de Caxias . 
BONGA (San ta Fé do). Pov. i:lo Estado do Parahyba elo 

Norte, no mun. ele S. José de Pü·a nhas, em cima ela serra elo 
seu nome, na distancia de cinco leguas ao S . da villa de 
S. José . 

B ONGA. Pequeno pov. do mun. de Inhomil'im, do Estado do 
Rio de J aneiro, sobre o rio do seu nome. 

BONGA. Serra do Estado do Pat·abyba do Norte, no mun . 
de S . José de Piranhas. Esta serra com diversos nomes é um 
prolongamento da elo Araripe; de sua fntld ~L meridional , no 
mun. da Conceição, nasce o rio Piancó e ela septentrional o 
Piranhas. A O. clescamba para o extenso valle de Carirys 
Novos , servindo ahi de limite aos dous Estados elo Cean\ e Pa
r ahyba . No seu cimo ftca a pov . de San ta Fé . 

BONGA. R iacho do Eslaclo das Alagoas; rega o mun, elo 
Pilar. 

BONGA. Rio do Estado elo Rio de Janeit•o, banha o mun. 
elo Inhomirim é clesagua no rio deste nome. H.ecebe o Bonguinha. 

BONGA. Rio elo E~tado de Minas Geraes, banha o mun. de 
S. J oão Bap·tista e clesagua no Santo An tonio, afl'. do Aras
suahy . 

BONGA DA PORTEIRA . Serra do Estado do Parabybn. 
elo Norte, no mun. de Souza. 

BONGAVIRA . Mor ro elo Estado de Matto Gt•osso, a 221,100 
kils . de Cuyabá e 33 ,000 elo Destacamento de S. Lourenço. 

BONGUE. R iacho elo Estado de Sergipe. afi'. elo rio S . Fran
cisco, 110 mun. ele Villa Nova. 

BONGUE. Rio elo Estado ele Minas Geraes, em Itapecerica, 
na estrada que ele S . Sebastião do Curral vae para Pitanguy e 
Pará . DP.sagua no Itapecerica 11ela margem esq. 

BONGY. Log . d(• Estado de P ernambuco, em Afogados do 
R~ci!'e, com uma esch . pnbl. 

BONIFACIO. Pov . do Estado das Alagoas, cerca de 12 kils . 
da Palmeira dos Inelios; com uma capella do Martyr S. Sebas
tião e um cemiterio. 

BONIFACIO (S.). E' esta a invocação ela parochia de Santo 
Angelo, CL'eacla na ex-colonia deste nome pela Lei Pro v , 
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n. 1.529 de 4 de dezembro . de 1885; no mun. :la Cachoeira e Es
tado elo R. G. Sul. 

BONILHA. Morro em S. Bernardo no Estado de S Paulo 
a 975•n de altura (Eng. Th. Sampaio.') · ' 

BONINI. Corrego do Estado do Rio de Janeiro, atl'. do 
Ca~oaba. ~obre elle ha um viadue'to da E. de F. Príncipe do 
Grao Para, o qual mede 30m de comprimento tendo mais de 30 
ele !1-ltura sobre a estrada de rqclagem. Foi passado pela pri
meu·a vez pelo trem dessa estrada a 18 ele janeiro de 1883. 

BONITA. Serra do Estado do Parahyba elo Norte, no mun. 
de Bodocongó. . 

BONITA. Serra do Estado de Minas Geraes,entre Santo An
tonio do Aventureiro e Madre de Deus da Angustura. 

BONITA. Ilha no littoral elo Estado elo Rio ele Janeiro, 
proxima v. de JagLlanáo, defl·onte d0 mun. ele Mangaratiba. 

BONITA. Lagôa do Estado ela Bahia, formada pelo rio Santo 
Antonio, clistan·te seis kils. da cidade ele Lençóes (Inf. loc.). 

BONITA. Lagôa do Estado ele Santa Ca·tharina, no mun. de 
Joinville (Inf. l oc. ). 

BONITA. Lagô<1. do Estado de Goyaz, no mun. de Porto 
Nacional. 

IlONITO, Villa e mun. do Estado ele Pemambuco, séde ela 
com. de segunda entr. de seu nome,ligada a Palmares por uma 
estrada, em terreno elevado, junLo á serra do Macaco, entre as 
cabeceiras do rio Serinhaem, a 153 kils. SO. da cidade do 
Recife, atravessada pelo riacho ela Madre de Deus. O mun. é 
regado pelos rios Ipojuca, Una, Bonito Grande e Bonitinho, 
au·avessando o segundo delles a estrada que elo Bonito vae a 
Capueiras. Orago N. S. da Conceição e diocese de Olinda. Foi 
creada parochia e villa pela. Lei Pro v. n. 65 !'le ·12 de abril 
de 1839. Creada com. pela Resolução da Presideucia em Con
selho ele 20 de maio ele 1833; suppFimida pelo art. I da Lei 
.Prov. n. 58 de 19 de abril de 1838, que incorporou seu ·termo á 
com. de Santo Antão; 1·estaurada com.J)elo art. I da LeiProv. 
n, 86 de 5 de maio de 1840; supprimi a pelo art. II da Lei 
Pro v. n. 212 de 16 de agosto de 1848, que transferiu a séde ela 
com. para Caruarú, ficando o Bonito séde de um dos dous 
muns. em que foi dividida a nova com . ; restaur~da pela Lei 
Prov. n. 277 de 6 de maio ele 1851, tornando-se séde da com. 
pelo art. III da de n. 720 de 20 de maio de 1867. Foi classi
ficada com. pelos decs. ns. 687 de 1850e1.539 ele 13 de novem
bro de 1872. A pop. da com. é de 30.000 habs. J!Jschs. publs. 
ele inst. prim. Agencia elo correio. Sobre limites vide: art. II 
da Lei Pro v. n. 65 de 12 de abril ele 1839 ; n. 132 de 30 de abril 
de 1844, arts. IL e IV ela de n. 157 de 31 de março de 1846; 
arts. I e li da de n. 199 de 8 de maio de 1847; n. 274 de 7 de 
abril ele 1851; n . 425 ele 2 de junho de 1857; n. 774 ele H de 
Julho de 1867; n. 1.165 de 26 de abril de 1875; art. UI ela ele 
n. 1.241. de 1 de junho de 1876; n . 1.337 de 18 de fevereiro ele 
1879; n. 1.589 de 21 ele junho de 1881. O Sr. Pereira da Costa 
(obl· . cit. ), diz : «A villa do Bonito, séde da com., está situada 
á. margem esq . elo riacho Madre ele Deus, en·t1·e as cabeceiras 
do rio Serinhaem, e de afl's . do rio Una, em terreno elevado 
apresentando uma bella perspectiva, como indica o nome da 
villa e da com. Terrenos fertil!ssimos, ar livre e saudavel, boas 
aguas, constantes em todo o anno . Começou logo a prosperar 
desde a sua creação em villa em 1833. Edificação inegular, 
eschs . publs . , biblioiheca mantida pela associação Athenet~ 
Bonitense, agencia do correio, etc . A com. do Bonito é uma 
das mais ricas e ferteis da prov.; conta 96 engenhos ele assu
car; cultivo do café muito adiantado e animado ( em 1876 con
tava 530.000 cafeeiros, sem incluir as plantações de varias locs. ), 
algodão, cereaes, legumes, etc . ; mineraes, arg-il as, marmor~s, 
ferro, etc. A villa cl<L Bonito fica a 138 kils . SO . da capital e a 
50 da estação de Palma1·es; boa estrada de rodag-em na extensão 
de 30 kils. daquella estação, e por deante, até á villa, caminhos 
r egulares. » 

BONITO. Log. no mun. de S. José dos Iviattões do Estado 
do Maranhão : com uma esch. publ. de inst. prim . , para o 
sexo masc. Cl;eada peJa Lei Prov . n . 1. 308 ele 31 ele março de 
1884. 

BONITO. Log. a menos de 48 kils. da cidade do Assú, no 
Estado do R. G. do Norte. Em 1862 encontrou-se ahi enxofre 
e salitre em uma extensão de terreno ele seis kils. á mar,.,. em ' de 
um carrego, cujas aguas descem da serra Pindoba. 0 

· 

BONITO. Pov. do Estado das Alagôas. á margem esq. do 
rio S. Francisco, junto á foz do riacho do seu nome, entre 
Pão de Assucar e Piranhas (Halfeld. ) 

BONITO. Pov. do Estado das Alagôas, no mun. de P iassa
'bussü, a 20 k~ls. da villa. 

BONITO. Pov. do Estado ela Bahia, no termo de Caeteté; 
com duas eschs. publa. de inst. prim., Cl'eaelas pelas Leis 
Provs. n. 1.285 ele 6 de maio de 1873 e n. 2.587 de 11 ele junho 
de 1888. Foi elevada a dist. pela Lei Prov . n. 2.438 ele i ele 
maio ele 1884. 

BONITO. Pov . elo ' EsLaelo de Minas Get·aes, na freg. de 
Sau·to Antonio ele Iviatto Verde. 

BONITO (Santa Thereza elo) . Pov.do Estado ele Minas Geraes, 
no mun. do Peçanha, á margem do rio de Suassuhy; com uma 
esch . publ. de iust. prim., ct'eada pelo art . I§ I ela Lei Prov. 
n. 2.847 ele 25 ele outubl'o de 1881. Tem 2.1'19 habs. 

BONITO. Serra elo Es·tado elo B.. G. do Norte, ao S. do mun. 
elo Assú. E' ele bella apparencia . 

BONITO . Serra do Estado de Pernambuco, no mun. ele 
Flores (Inf. loc.). 

BONITO. Serra elo Estado ela Bahia, no mun . da Vi
ctoria. 

BONITO (Ilha do). No Estado elo Paraná,_ na bahia elas 
Larangeiras, proxima ela ilha Rasa, ela .qual clis"ta cerca ele i2 
kils. }!; ' montanhosa e abu nclan le de mar1scos e pcnxes. 

BONITO . Riacho do Es·tado elo Maranhão; clesagna no Mea-
rim abaixo do rio Corda. · 

BONITO. Rio,clo Estado elo Piauhy; desagua no Parnahyha, 
na parte desse rio cemprehendida en·tre a barra elo Paruahybi
nha e a_do Taquarassu. 

BONITO. Riacho elo Estado de Pernambuco, afl'. do l'io 
Serinhaem. 

BONITO. Riacho do Estado das Alagoas; desagua na mar
gem esq. do rio S. Francisco, en·tre Pão ele Assucar e Pira
nhas. 

BONITO. Riacho do Estado elas Alagôas, afl'. da margem 
clir. do rio Camaragibe. 

BONITO. Pequeno l'io do Estado da Bahia, afl'. da margem 
dir. do U·tinga, que é trib. elo SauLo An·tonio. Banha o mun. 
de Lençóes. Nasce ao N. da freg. do B.iachão de Utiuga,. em 
uma fazenda de criação . Recebe os ri<tchos Soltiuha, Ingazena , 
Malhada Grande, Pau d' Arco, Olhos cl' Agua dos Negros, Fa
zenda Velha, Capim Puba, Campo Alegre, Cauto da Estiva, 
Cabeceira elos Brejos, Giboia, Riachãosinho e outros. 

BONITO. li.ibeirão do Estado do Rio de J aneiro, banha o 
mun. ele Santo Anto nio de Padua _e desagua na margem dir. 
do rio Pomba. 

BONITO. Rio elo Estado do Rio ele Janeil'o, nasce na serra 
das Minhocas , rega o mun. ele Valença e, depois de correr no 
sentido da sel'l'a deste nome, vae tlesaguar ua maegem esq. elo 
rio elas Flores, que desag-ua no Preto, no Porto elas Flore8 (fa
zenda elo Paraíso) . l!Js·tá a 519m ac1m~t do mvel elo mar. Recebe 
os ribeirões elas Cobras e elos Iuclios e o COl'I'égo da Prata. 

BONITO. Rio do Estado do Rio de: Jaueiro; nasce na serra 
do Sambê, junto ela villa elo B.io Bonito e, depois de recolher 
as aguas ele dit'terentes l'ibeiros entre os quaes o Secco, junta- se 
ao Casserebú pela margem esc1. Só é navegavel pelo espaço de 
iO a 11 kils . 

BONITO. Corrego do Estaelo elo Rio ele Janeiro, afl'. elo rio 
Macahé. 

BONITO. Ribeil·ão do Estado de S. Paulo, ãfl'. da margem 
dir. elo Paranapanema . Banha_ o mun. de Avaré e r ecebe 
os r1beirões Preto, Santa Angehca, Le·ttren·o e SaHwho. Ha 
um oul.ro ribeirão com o nome ele Bonito afl'. da mesma nHu
gem elo Paranapanema. 

BONITO. Ribeirão do Estado ele S. Paulo, afl'. do l'io Mam
bucaba. Corre na elirecc;ão mais~geral de E . para O. (Azevedo 
Marques). 

BONITO. Ribeirão do Estado de S. Paulo, banha o muo, de 
Avaré e elesagua no rio Novo (Inf. loc.). 
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BONITO. Ribeirão do Estado de S . Paulo, no mun . de 
Al·araquara. 

BONITO. Ribeirão elo Estado de S . Paulo, aff. do rio Tieté. 
Tem suas cabeceiras na eminencia que faz seguimen·to ao plató 
de Bc,rbucatú (Relat. do Dr. Silva Coutinho). A Lei Prov. n. 9 
ele 24 ele fevereiro de 1882 faz menção ele um rio com esse ncme, 
separando os muns. do Rio Bonito e ele Botucat.ú, e ,t;J?-in,clo-se 
ao rio elo Peix:e. Nas Carta.s o rw do Pene va1 ao I1ete. Do 
Estado nos informam nascer esse rio nas fraldas ela serra do 
Bofete correr na direcção de S. a N . e depois de um pet·curso 
ele 20 J;ils. cahir no rio elo Peixe, afl'. elo Tieté. 

BONITO. Rio do Estado de S. Paulo; COl'l'e entre Piedade 
e SaraJ.mhy, r eune-se ao Turvo e juntos vão desaguar no Soro
caba. 

BONITO . Ribeirão ~o Estado de S. Paulo, rega o territol'io 
elo nucleo Porto Ferreu·a e clesagua na marg-em esq. do rio 
Mogy-gtmssú. Recebe o Arêa B1·anca, o Olana e o João Pe 
r eira. 

BONITO. Rio do Estado do Paraná; clesagua na margem 
di r. do Congonhas, ali'. do Tibagy. 

BONITO . Ribeirão do Estado do Paraná, banha o m un. de 
Campina Grande e desagua no ribeirão Grande, aff. cb Capi
vary (Inf. loc .). 

BONITO . Ribeirão do Es·tado do P araná; desagua no rio 
Iguassú no Porto das Larangeiras. 

BONITO . Ribeirão aff. ela margem dir. do Negrinho, 
trib. do rio Negro, que o é do Iguassú e este do Paraná. 

BONITO. Rio do Estado de Santa Catharina aff. da 
margem di r. do Tubar ão . 

BONITO . Nome com que nasce o rio Tijucas na serra ela 
Boa-Vista e que conserva ate a foz do rio Navalhas, onde 
toma o nome ele Ga.rcia e mais tarde o de Tijucas, no Es
·taclo ele Santa Ca·tharina. 

BONITO. Rio do Estado de Santa Catharina, aff. elo 
Cuba·tão, que o é elo S. Francisco (Inf. loc . ). 

BONITO. Rio do Estado de Santa Catharina, banha o 
muu. ele Joinville e desagua no do Pirahy-piranga (Inf. loc) . 

BONITO . Ribeirão elo Estado de Santa Catharina aff. do 
rio elo Braço, que o é elo 1'ijucas. Recebe o Fortuna. 

BONITO. Ribeirão do Estado ele Minas Get·aes, atr. do rio 
Manhuassú . · 

BONITO. Ribeirão do Estado ele i\Iinas Geraes. atr. elo rio 
Murlahé ; entre San·t' Anna ele Cataguazes e s·. Paulo elo 
Muriahé. 

BONITO. Hio elo Estado ele Minas Get'aes; banha a freg. 
ele Ma tto V ercle e clesagtla no J acuhi pe. Recebe pela margem 
di!· . o rio elas Grammas e pela esq. o das Mamonas (Inf. loc ,) 

BONITO. Rio elo Estado de Goyaz; nasce na serra Dou
rada, recolhe as aguas c~e diversos r~beiros ~ntre os q uaes o 
Monte Cachoeira, Montmho e Ferre1ra, e Junta-se ao no 
Cayap~sinho pela margem esq . Na. Carta da prov. de Goyc<:::, 
organizada em 1874 pelo engenhetro M. Jal'cllm, vem ftgu
raclo um rio Bonito que, nascendo ela sel'l·a do Cayapó ou Sel
lacla, desagtla pela margem dir. no rio Cayapó Grancle. Ayres 
de Cazal faz menção em Goyaz ele um rio com o nome ele 
Bonito que elle considera como a principal cabeceira do Ara
gtmya. Baggi (cit .) diz que o Bonito é afL do Cayaposinho . 

BONITO . C01·rego elo Estaclo de Goyaz, banha o presídio 
de Santo An·tonio e cles•tgua na margem di r . do rio elas 
Arêp.s . 

BONITO Rio do Es·taclo de Goyaz. aff do Bezerra, que o 
& do Paranan. Banha o mun. de Anaias . 

BONITO. Rio afl'. esquerdo do Cayap6 Grande, nascendo 
na serra do Cayapó aos 10° 30' S . e 18° <!5' O. pouco mais ou 
menos. No Estado de Matto Grosso. 

BONITO. Ribeirão cujas aguas cOt·rem para as elo Formoso 
ou Laudijaclo; no Estado ele Matto Grosso. 
. BONITO. Lago elo Estado do Par á, no mtm. de Macapá 

(lnf. loc.). 
BONITO . Lago do Estado de Goyaz, á margem clir. elo rio 

Vermelho, aff. do Araguaya. 

BONITOS. Indios pertencentes ao aldeamento da Imma
culacla Conceição do Rio Doce ; no Estado de Minas Geraes. 
São desconfiados e demas iadamente exigentes . . 

BONS SIGNAES. Rio do Estado do Pará · desagua na 
margem clir. do 1'apajoz ao N. do S . Manoel. ' 

BOQUASSÚ. Vide Bog~tassú.. 
BOQUEIRÃO . Villa do Estado do R . G . do Sul, na com. 

de Pelotas . 0L"ago N . S. ela Conceição e diocese de S . Pedro 
do R . Grande. !'<'oi creacla parochia elo mun . de Pelotas pela 
Lei ele H de dezembro ele i 830; transferida para o porto ele 
S. Lourenço pela Lei Prov. n . 470 de 22 ele novembro de 1861 
e para a pov. ele S. Lourenço com esta denominação pela de 
n. 909 de .:20 ele abril ele 1874; restaurada peJo art. I da ele 
n . 1. 031 de 29 de abril de 1876; elevada a vi !la pela de 
n . 1. 449 de 26 de abril de 1884; installada a i i de fevereiro 
ele i886 . Tem duas eschs . publs. ele inst. prim. e uma pop. 
aproximada ele 1.000 habs. Sob1·e suas divisas vide : Leis 
Prov. n . 639 de 22 de novemb1·o ele i 867; n . 1 .03i ele 29 ele 
abril ele 1.876; 1.127 ele 24 ele abril de 1878. A villa ílca si
·tuada na serra dos 'l'apes, a 84 kils . ele Pelotas, a qual é 
ligada por uma boa estrada de r odagem, por onde os colonos 
fazem o transporte ele suas mercadorias. O mun. é o de 
maio1· colonisação do sul do Estado , avaliando-se em 10.000 
almas a pop. colonial. Cultivam-se todos os cereaes com CJ,Ue 
são abastec1elos os mercados de Pelotas e elo R . Grande • .U:x
porttt madeiras, gado, couro, pelles cu-rtidas. O mun . con
lina com a lagoa elos Pa·tos e com os muns. de Pelotas, 
Cangussú e S . Joao Baptis·ta do Camac1uan. E' regado pelos 
rios Gamaqua n, Contagem, Col'l'entes, ~ . Lourenço (em cuja 
oz fica a sede da freg. elo mesmo nome}, Pinto, Arroio Grande, 

fsanta Izabel, Vel haco, Sapata . Ii'olrebaix:acla ele villa pela 
Lei Prov. n . 1. 83i de :28 junho ele 1889, sendo o territorio do 
mun. incorporado ao ela Reserva, en·tão creaclo. 

BOQUEIRÃO. Villa e mun. do Estado do R. G. elo Sul. 
Orago S. Thiago e diocese ele S. Pedro do R. Grande. Foi 
c1·eada parochia , no logar denominado Povinho pela Lei Prov. 
n. 589 ·cle 26 ele dezembro de 1866 e elevada á categoria de 
villa pelo art. 2° ela ele n. 1.427 de 4 de janeiro ele i884; instal
lada a 25 de agosto de mesmo anuo. I ncorporada >t com. de 
S. Vicente pela Lei P ro v. n. 1. 72i ele 20 de dezembro de 
1888 . Tem duas eschs . publs. de instr. prim., uma elas quaes 
creada pela Lei P1·ov. n . 1.041 de 20 de maio ele 1876. O Sr. Eva
ris to All'onso de Castro, no seu trabalho denominado 1\Toticia 
D escripti·va da Região Missionei,·a (C1·uz Alta. 'l'ypogr . d'O 
Comme,-cial, ·1887) diz : «O territorio, qne fôrma hoje o termo 
e mtm. de S.'l'hiago elo Boqueirão, fez, 3.-té pouco tempo, parte 
integrante do mLlll. de S. l:lorja, '' cuja com. pertence; por
tanto, a historia deste mun. prende- se clirectamente à daquelle . 
Os primeiros habs., não nos r efe1·inclo aos indigenas, foram 
paulistas. A pov . foi fttndacla em i 860 e foi elevacl"' á categoria 
ele freg . em 1865, 1 sendo p1·ovicla ecclesiasticamen te em 1875. 
Foi ct·eacla villa por Lei Pro v. ele i 884 . A Camara Municipal 
foi installacla em i885 e o fôro civil e criminal em 1.886. A 
pop. elo mun. e approximaclamente ele iO.OOO almas e a ela villa 
r egula por 500 almas ... 11.. villa demora aos 29° i ' ele Lat. S . e 
aos 12o i9' ele Long. Occ. do Rio de J aueiro e fica a 380m acima 
do nivel elo mar . O aspecto geral do mun. eem parte acciclen
tado e em parte plano. A villa está situada numa linda e pitto
r esca collina, nas prox:imiclades ela Serra Geral, que atravessa 
o mun. de E. a O., donde se cles fruc·ta uma linda paisagem : a 
um lado a serra cobertil. de frondosas maLtas, e de outro se des
dobram lindos campos onde se criam gados de diversas .espe
cies. A fibra e a fauna são 1·iquissimas. Banham o terrLtDl'JO 
elo nmn. diversos rios e regatos. O rio Itú tem suas nascentes 
do l ado Occ. desta villa e , depois de um longo curso e ele rece
bet• di versos ·tribs., lança-se no Ibicuhy. As est1·aclas que atra
vessam o mun. são no geral boas . -Não ·tem havido explora
ções, porém sabemos ela e:s:istencia de diversos mmeraes, ·~aes 
como: pedras corahnas, pedras ele fogo, ferro, ouro, e d1versos 
outros.-.Ha no mun. grande porção de teL"ras devolutas, que se 
prestam perfeitamen·te pat:a o estabelecimento ele nuc~eos c~lo~ 
niaes .-A vtlla d1sta 264 ktls. ele Itaquy, i59 de S. BorJa, 10<> ele 
S. Luiz e i65 ele Santa Maria da Boca do Monte. - 0 clima é 
ameno, temperado e muito sadio .-~s re ndas ela Ca~al·a Muni
cipal são annua.lmente de quatrú a cmco contos de ré1s. O com-

(l) A Lei Pro v. é de 1866. 
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mercio é adivo, tendo neste.g ultimos annos se desenvolvido ex
traordinariamente. O commercio de exportação consiste em gado 
vaccum, cavallar e muar, couros, cabe!lo, farinha de mandioca, 
feijão, madeiras, fumo, polvilho, e·tc. A import.ação consiste 
em fazendas, louça, ferragens e miudezas da capital elo Estado 
e praças da Fronteira. O mun. conta para mais de vinte casas 
commerciaes.-0 mun. é fertilissimp para a agricultura; pela 
na tu reza uberrima ele seu só lo a pela posição topographica que 
occupa. Todos os productos da Região lVIissioneira aqui pro
duzem com gt•ande vantagem . A cultura ela cauna de assucar, o 
fumo, o arroz, a mandioca, a uva , recompensam os labores dos 
seus cultivadot·es» . 

BOQUEIRÃO. Parochia elo Estado ela Bahia, no mun . ele 
S. Francisco. Orago N. S. da Madre ele Deus e diocese a rchi
episcopal de S. Salvador. l•'oi creacla paro chia em 1696 pelo 
arcebispo D. João Franco ele Oliveira. Tem 2.9.21 babs. , e duas 
eschs . publs. de inst. prim. Comprehencle as ilhas dos Frades 
~Bom Jesus. 

BOQUEIRÃO . Pov. do Estado elo Maranhão, na margem 
esq. do rio Parnahyba, deft'Oll'te do pov . Conceição do Esta
elo do PiaLihy. Dista 72 kils, elo Brejo e 24 do Burity , 

BOQUEIRÃO. Log. do Estado elo Maranhão, no mun. ele 
Caxias. ' 

BOQUEIRÃO. Pov. do Estado do Ceará, no mun. de Qui
xeramobim. 

BOQUEIRÃO. Pov. do Estado do Parahyba do Norte. á 
margem esq . do rio deste nome, no caminho de Cabaceiras 
para a Barra de Sant'Alina (Bollocon g-6 ), 24 kils. abaixo de 
Cabaceiras. Ahi vêem-se asruinas de um ant iquiss imo edificio, 
que uns dizem t er sido nm convento, e outros que fõra o cas 
tello ou resiclencia elo famoso capitão-mót· 'rheodosio de Oli
veira Leclo, celebre nas guerras contra os indígenas, no prin
'cipio do século passsaclo e conquistador do Cariry. Boqueirão 
tirJ. o nome da solução el e continuid~tcle, que, no logar, ap t·c
senta a serra do Facão ou Carnoyó, rompida pelo rio . 

BOQUEIRÃO. Pov. do Estado elas Alagôas, na margem 
esq. elo rio S. Francisco, abaixo do morro do sm1 nome, acima 
do Pão de Assucar e defronte do sit io do Bom Successo . 

BOQUEIRÃO. Arraial elo mun. ela. Barra do Rio Grande , 
no Es·taclo ela Bahia, com uma esch . publ. _ creada pelo art . II 
da Le1 Prov. n. 1.322 de 18 ele JUnho de 18t3. F1ca assente na 
raiz ela serra elo mesmo nome, proximo ela embocadura elo rio 
Preto, aJf. elo rio Grande, que o é do S. Francisco. «A aldeia 
do Boc1ueirão, diz James \V . \Velles, actualmente tão insigni
ficante, ha ele ser para o futuro Jogar de maxima imporúanc:ia 
desde que os ricos e ferteis clists . do in teriot•, proprios para 
criação, ·tornem- se mais populosos, e a navegação elos bellos 
rios Grande, Preto e outros for aberta>>. 

BOQUEIRÃO. f' o v. elo Estado ela Bahia, no tet·mo dfl Monte 
, Alto; com uma esch. publ. ele inst . prim., creacla pela Lei 
Prov . n. 2.587 de 11 ele juJ1hO de 1883. Dista 12lüls. da villa 
do Riacho ele Sant' Anna. 

BOQUEIRÃO. Arraial elo termo de Amargosa; no Estado 
da Bahia, A Le i Prov. n. 2.588 de 18 clejunho ele 1888 creou 
ahi uma esch. publ. 

BOQUEIRÃO. Log. no mun. de Capivat•y elo Estado elo 
Rio de Janeiro. 

BOQUEIRÃO. Log. no Dist1•icto Federal, junto ao Passeio 
Publico, deft·on·te 'da barra . E' mui procurado para banhos . 

BOQUEIRÃO. An·tiga capella elo Estado ele Minas Geraes , 
elevada a dist. pelo art. I ela Lei Prov. 1.907 de 19 de julho 
ele 1872, que incot•porou-a á freg. ele Santa Rita d.a Jacutinga 
do mun. do Rio Preto . Ül'ago N. S. da Apparec1aa. 

BOQUEIRÃO. Dist. do mnn. ele Montes Claros, no Estado 
ele Minas Geraes ; com uma esch. publ. 

BOQUEIRÃO. Na serra da Marüiqneira, em Minas Geraes , 
a 22 kils. ela cidade do Rio Preto e distante 33 e meio ela f'reg. 
do Bom Jardim, na estrada denominada do Pereira exist ia 
outr'ora um enorme poço ele uns 100 met1·os de circumferenc ia 
e 50 de profundidade, formado pelas aguas do ribeirão Pirape
tinga, cujas bordas eram todas de immensas massas ele gmn ito 
que perpendicularmente formavam as pa1·edes elo poço e conti
nham :::s suas agLtas como encadeadas . Por um cataclysmo ou 
rcvoluçao da na.Lurezl~ abriu-se a rocha de alto a baixo, de uma 

altura não inferior a 50 metros, para dar passagem ás aguas 
r epresas e assim fot•ma1· essa bella e gl'ancliosa obra ela natureza 
que se chama Boqueirão, o qual, por sua estructura natLnal, com 
suas paredes ele rochedos alcantilados e de uma altura superior 
a 50 metros, parece des tinado a ser um dia uma elas mais segll
ras prisões do Estado. A estrada elo Pel'eira passa pelo Boq uei
l'ão; porém, a entrada e sahicla é por cima do rio, por uma 
ponte cujas vigas são embutidas na pedra ele um e outro lado , 
e a não ser por esta passagem nenhum mortal será capaz ele 
entrar ou sahir clelle sem ser com o aux ilio de azas ou balão 
aereostatico . O Boqueirão oil'e rece ao observador uma vis·ta ma
gnilica e bella e ao mesmo tempo horripilante e por esta r azão os 
enge nheiros o denominaram de bello horrível! E' pena que algum 
photogL·apho ainda não se lembrasse de pbotographar esse bello 
horrível, na phrase elos engenheiros que o visitaram. A estrada 
que passa pelo Boqueirão foi aberta por um portuguez ele nome 
Antonio Pereira, qu e pagou com a vida os seus esforços e dedi
cações á causa publica, sendo assassinado a mandado de um 
fazendeiro, por cujas terras passou a estrada (Paranapanema, 
29 ele julho ele 1884. C. P. Gustavo) . 

BOQUEIRÃO. Pontal na costa do Estado elo Parahyba elo 
Norte, proximo do logar cl~nominaclo Tambiasinho. Entre este 
log-a.r e o pontal, o canal do rio Pat•ahyba apresenta uma lar
gura de 40 a 60 metros. 

BOQUEIRÃO. Serra elo Estado do Ceadt, no ·termo ela Im
pera·triz. 

BOQUEIRÃO. Serra elo I~ stado elo Rio Grande elo Norte, no 
mun. elo Jardim. E' uma elas clenominacões locaes ela Borba-
rema (InC. loc.). · 

BOQUEIRÃO. Morro do Estado das Alagôas; é um elos 
que, segund~ o Dr. Espinola, constitue a cordilheiL·a denomi
nada Penecl·ta ele Pa~do Affonso. Fica na margem esq . elo 1•io 
S. Francisco pouco acima do Pão do Assucar. 

BOQUEIRÃO. Sel'l'a do Estado ela Bahia, no mun. de Bom 
Conselho. 

BOQUEIRÃO. Serrá do Estado elo R io ele J aneiro, entre 
Saquarem(l. o Rio Bonito. 

BOQUEIRÃO. Serra no mun. ele Caconcle elo Estado ela 
S. Paulo Prende-se á da Diviza elo Estado de Minas Get•ae~ 
(Inf. loc. ). 

BOQUEIRÃO. Serra do Estado ele Minas Geraes, no mun, 
elo Patrocínio (In f. loc. ). 

BOQUEIRÃO. Ilha no rio S. Francisco, abaixo do Sento 
Sé (Halfelcl). 

BOQUEIRÃO. Ilha elo Estado do E. Santo , no rio Doce 
entre a pov. de Linbares e o porto elo Tatú. 

BOQUEIRÃO. Ilha elo Estado do Rio ele Janeiro, na bahia 
de Angra dos Reis .. 

BOQUEIRÃO. Ilha na bahia elo Iüo ele Janeiro, ao N. ela 
elo GoYernaelor . E' ele fórma qnasi circLilar, saudavel, e ele 
aspecto agraclavel. Descrevendo- a., diz o Dr . Fausto de Souza: 
« Boq~te'irão ou dos Coqueiros - Fo1·mosa ilha ao N. ela elo 
Governador, comprada pelo Ministro ela GLterra Junqueira, 
em 1872, a Au·tonio Carlos da Silva Pinto pela quantitt ele 28 
contos de réis, para serem a hi construidos os clepositos ele pol
vora e munições ele guen·a, os quaes foram · inaugurados em 
1874, ücanclo a nossa cidade clesatl't•ontada do enorme perig-o, 
que corria ele existit·em esses clepositos na ilha. ele Santa. Bar
uara em frente e muito perto elos populosos bairros ela Gambôa, 
Saude e Prainha. Sua área é c!<.> 65,400 b1•a.ças qLiaclraclas; é 
separada da elo GoverJHtdor por um canal ele 1-15 braças ele lar
gura, ·tendo fundo para navios de grande calado; possue agna 
potavcl, muito ar voredo fniCtifero, casa ele morada, tres gran
des paióes, clous dos quaes pertencentes ao IVIinisterio ela 
Guerra e um ao ela Fa~enda. 'No T. VII das suas 111emo1"Íebs, 
diz Monscnhor Pizarro que nessa ilha se propagaram com 
ctsscbs fcwt~vrc! os coqueiros vindos de Pernambuco 11a mais ele 
70 a 80 a11nos (isto em 18.22) » . 

BOQUEIRÃO . Passagem estre ita entre a ilha do Médo e 
a ele S. Luiz. no Estado elo IVIa~anhão. E' er içacht ele pontas 
ele pedras, onde os fluxos e refluxos elo mar do porbo e ela 
babia ele S . Marcos se comb inam e produzem uma velocidade 
de sete a oito milhas pot• hot•a, clesenvolvenclo Lima nneben
tação medonha sobre as penedias qLie se antolham a seu curso, 
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BOQUEIRÃO. Lagoa do Es~ado do E . Santo, na margem 
esc( do rio Doce, entre as lagõas do Paa Gigante e Choro 
d'Agua. Tem coromunica~.ão coro aquelle rio. 

BOQUEIRÃO. Coro este nome existiu, no Districto Fede
ral, 'nma lagõa que foi entulhacla com o aterro do mo nte' das 
Mangueiras. No logar della mandou D. Luiz de Vasconcellos 
e Souza fundar o Passeio Publico . 

BOQUEIRÃO. Riacho elo Estado do Ceará; corre para o 
rio elos Cacho r r os, a Ir. do Quixeramo bim. 

BOQUEIRÃO. Pequeno rio do Estado de Pernambuco, ba
nha e mun. do Bom Conselho e desagua no Perypery on 1 

S. Romão, um dos formadores do Papacacinha, trib . do l'io 
Parahy ba (In f. loc. ). 

BOQUEIRÃO. Riacho do Estado das Alagôas . Banha o 
mnn. de Maragogy e desagua no Oceano. 

BOQUEIRÃO. Riacho elo Elstado ele Sergipe, ali. do rio 
Pü.1.uhy, 

BOQUEIRÃO. Riacho elo Estado ela Bahia, no mun . de 
Cariuh anha (Inf. l~c . ). 

BOQUEI RÃO l'tio elo Estndo ela Bahia, no mun . elo Ria
chão de Jacuhipe (Jnf. loc.). 

BOQUEIRÃO. Riacho do Estado da Bahia; nasc0 na serra 
elas Cabeceiras á distancia de treskils . ela nascente elo riacho 
de Sant'Anna, banha o pov . clenonünado Boqueirão, que ele
mora a dous kils. d<t sua nasceu te , toma o nome deste pov . 
e depois de um percurso de 18 kils. liga-se ao r iacho ele 
S::ult'Anna no lagar denominado Cigano (In f. loc . ). 

BOQUEIRÃO. Carrego do Estado ele S . Paulo, banha o 
:nun. ele Tatuhy e desagua no rio deste nome .(Inf. loc.). 

BOQUEIRÃO . Car rego elo Estado de l\Iinas Geraes, ali'. 
do ribeirão elo Gamarra ; no muu. de Baepen cly . 

BOQUEIRÃO . Porto de embarque d<t lagoa ele Araruama 
do Estado elo ltio de Janeiro . 

BOQUEIRÃO . Cachoe ira no rio Parnahyba, que separa o ' 
Estado elo Maranhão elo Piauhy. 

BOQUEIRÃO . Lagôa do Es~aclo do R. G. do Norte, no 
mun. ele Touros . E' bastante fLmda. 

BOQUEIRÃO DA ARARA. Log . do Estado do Ceará, 
entre as serras de Ju{t e Cauípe, na estrada que da capital 
clil'ige- se para o N. do Estado, a :l5 kils . de Some. 

BOQUEIRÃO DA BARRA. Log. elo Estado de S. Paulo, 
no muu. de San~os. 

BOQUEIRÃO DA CARIOCA. Era assim outr'ora deno
minado o espaço compreheildido entre o chafal'iz da Carioca 
e o mar , no Districto Federal. 

BOQUEIRÃO DA COREMA. Pov. do Estado do Parahyba 
do Norte . no mun . de Piancó , mt margem elo rio deste nome. 
Dista cel·ca elo GO kils . ele Piancó. 

BOQUEIRÃO DA MINA. Log. elo Estado de Minas Geraes, 
llíJ. estrada do Manoel Pereira, a 707m acima do ni,·el do mar, 
segundo Aroeit·a. 

BOQUEIRÃO DA PARREIRA. Pov . elo Es·tado d;t Bahia, 
no mun . ele 1\llonte Alto, em terreno monta.nhoso ; com duas 

_eschs . publs . . ele i ns&. prim., creacl;ts pelas Leis Provs. ns . 
1.3•H de 3 ele .JUlho ele 11173 e n. 2.587 de 11 de .JUnho de 1888. · 
Fot creada parochia pela Loi Pro v. n . 2.415 de 27 de maio ele 
1884 . Orago San·to Antonio e diocese a rchiepiscop;d ele S . Sal .. 
vador. 

BOQUEIRÃO DA PARREIRA. LagOa elo Estado ela 
Bahia, distante cerca ele 12 kils. do arraial do seu nome e 72 
da villa ele Monte Alto. E' fo rmada pelo rio Palmeiras (ln f. 
loc). 

BOQUEIRÃO DA PENHA. Pov. elo Estado de Pernam
buco, no clist. de Villa Bella. 

BOQUEIRÃO DA PRAIA GRANDE. B:tirr o do mun. 
de S . Vicente e Estado de S. Paulo . 

.BOQUEIRÃO DAS FURNAS. Log. elo Estado ele Matto 
Grosso, no rio Coxim. «Ahi o rio, estreitando entre margens de 
Penhascos, qnasi perpendiculares, ganha mais forte corrente;a: 
o leJ.to se afunda, e em um!l. hora fazem~se duas leguas. E o 

mesmo canal_ qua observei em seg1Ümento ás grandes quedas, 
1gual, compndo, tortuoso e correndo por sobre uma plataforma 
de rochas, . 

BOQUEIRÃO DE CABO FRIQ_ . Canal profundo (com 
cerca ele 30m), .que separa as ~uas p~ntas mais proximas do 
continente e da 1lha de Cabo F n o, no Estado do Rio de Janeiro 
Essas duas pontas são formadas de rochedos muito elevados ~ 
se denominam Ponta N . e Ponta S . do Boqueii·ão . Neli as exis
tem a1t1cla arganéo3 ele bronze, onde antigamente os navios 
passavam espias para transpol·em o Boqueirão (Calheiros da 
Graça). 

BOQUEIRÃO DE LAVRAS. Serra do Estado do Ceará, 
um pouco abaixo de Lavras. E' cortada pelo rio Salgado . E' 
uma montanha de quartzo . O ex-Senador Leão Vellosu, no seu 
Relat . ele 1881 escreveu o seguiu te: (( Como sabeis o Boqueirão 
ele Lavras é nma garganta, pela qual passam as aguas dos 
valles do Cal'iry e de Lavras . São cul'iosas as informações que 
dá o citado eng1mheiro dessa que elle chama famous motm
ta.in- _go,-ge, i nd icando suas funcções, e as fo rças que a crea. 
·1·am . As vertentes dos va lles do Camarü-y e de Lavras se es
tendem até os limites da Pro v. da Parahyba e Pernam· 
buco. As bacias desses valles são circumdadas por a l tas mon 
tanhas; e conteem grande numero ele rios e ribeiros. Deri· 
vam-se as aguas elo Cariry principalmente da serra elo Araripe, 
donde descem por numer osos canaes, que alinal formam tres 
rios, os quaes r eunem suas aguas no lagar denominado - Ca 
choeira - alguns kils. acima ela villa de Missão Velha, e dalli 
precipitam-se pam a bacia ele Lavras em consideravel quécla, que 
fórma o r io l:;algado, assim chamado desde a Cachoeira numa 
extensão ele 83 kils . até o Boqtteirão. Pelo Salgado desce no 
in verno grande massa d'agua que tem ele passar pela estreita 
garganta do Boqueirão . Actualme.nte as aguas atravessam cal
mamente o Boqueirão, que hoje constitue uma parte do canal 
do Salgado, mas não deve de ter sido assim em an&igas épocas. 
A hi storia elo Boqueirão está indelevelmente escripla em suas 
muralhas d~ rocha, das quaes se ev idenciam a tremenda luta 
e as enormes forças que operaram aquella abertura na sel'l'a , 
arredando todas as pedras que impediam ao rio seu curso r e
gulat· ! A sena elo Boqtteirão é uma montanha de quartzo. As 
camadas cl11. montanha elevam-se jnua o NE. ela fonnnção 
gneis do valle em um angulo quasi ele 35o; e essa mesma mon· 
tanha no lagar elo Boque irão attinge a 03m ele altura, levan
tando- se rapidamente a mui tas centenas ele metros para Leste. 
Na mencwnada altura de 93m a garganta é guarnecida ele mu
ralhas ele l'~chas, que formam as margens c! ir . e esq . elo Salgado; 
sendo as dttas -muralhas em uma grande extensão aiTas~adas 
uma ela outra 40m . Ness'as muralhas e particularmeute na occi
clental, a lu cta entre as aguas do r io e as t·ochas da serra dei
xou sua memor ia em llUmerosas perftu·ações, que o redomoinho 
elo rio fez no solic!o q1tartzo, variando essas perfut•ações em 
diametro de uma fracção de mett·o a té muitos meh·os . Par te 
dessaspedhrações permanecam nas muralhas, e parte tem 
rolado pat•a o canal do rio e clesapparecido. As que ficaram 
são todas polidas inter namente e conicas lendo no alto um dia
metro ele u m a muitos metros, terminando em baixo frequen
·temente em um ponto que a~tinge ele 5 a 101u de profundidade. 
Sempre que as camadas ela rocha não tem sido perturbadas por 
ouLras causas, a face ela muralha r epresenta um aggregado 
clar1uellas perfurações . E' este p~trticularmente o caso em que 
está a muralha occidental, onde, pot· causa elas camadas se 
inclinarem para o compacto ela montanha, as 1·ochas não se 
precipita t·am : emquanto na muralha oriental, formando_ a 
mar"'P-111 clir. do ri o, qualquer r ocha elespt·enilida ele s2u leito, 
preclpita-se e cahe no rio ; e consegtün·temente em taes loca 
lidades clesappareceram os vest ígios ela luta. O nivel mais ele
vado dessas pel'fut•ações, corresponclendo a um cliametro _de 
3111, 15, está 41111 ,73 acima do nivel d'agua ·do poço ~o. Boque1~ao, 
ou, em algarismos redondos, 3Gm acima do mats alto mvel 
conhecido das enchentes elo rio Salgado ; o que demonstra que 
em tempos remotos as aguas do mesmo rio já mantiveram-se 3611:1 
aci;na do ni vel da aclual corrente nas maiores enchentes do 
rio; e que, portanto, naquella época a maior. porção das ~erras 
elo valle Lavras esteve muitos metros abalXO daquelle mvel. 
Sen-ue- se que ~m ·tempos remotos, na época em que se procluzrram 
as 0mencionadas perfurações,o valle fo i coberto d'agtta, tendo sido, 
portanto, um lago interior . O nivel elo di'to lago elevou-se, até 
achou uma sabida para suas aguas, trazidas das montanhas que 
que ci rcumclam. As aguas encontraram aquella sahida em uma 
depressão no espinhaço da serra acima do actnal Boqueirão . 
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As excessivas aguas do antigo lago, descende. pelos escarpados 
da montanha em uma successão de quedas e redomoinhos, em 
sua tremenda conen·teza, foram arras·tando comsigo pedras de 
maior ou menor dimensão para as cavidades deixadas pelas 
rochas, que se destacaram, e as massas d'agua rodando com 
ac1uelles pedaços de pedra (boulcliYl"s), os r eduziram a pó, abrindo 
outt·as cavidades, que se foram aprofundando até que atraves
saram o massiço da rocha, minando e destacando novas pe
dras, que eram arrastadas rara o canal do rio abaixo da serra. 
Assun, pedras sobre pedras foram se destacando do leito da 
montanha de qua1·tzo pelas aguas do lago , que foram alat·ganclo 
e aprofundando seu canal, abaixando-se ao mesmo ·tempo o 
nivel do lago, ele modo que no decurso elos seculos, o canal 
aberto na montanha, se foi aprofundando até abaixo do nível 
das terras e rochas situadas acima e abaixo da serra elo Bo
queirão, e então desappareceu o lago, e appareceu o aclual 
valle de Lavras, com as ricas terras ele alluvião que o lago 
havia depositado. A' primeira vista pat·ece incrível que a agua 
houvesse feüo aquella garganta em uma montanha sP.melhanLe 
á elo Boqueirão, composta ela mais dura rocha conhecida, na 
qual não faria mossa a rigidez elo aço. Cumpre, entretanto, 
reflec·tir que assim como o diamante é moído e polido pelo 
proprio pó, assim tambem o Boqueirão de Lavras, foi aberto 
em solida. montanha pelos resíduos ele seus proprios destroços 
e pesadas rochas ; que, impellidos pela força elas massas 
cl'agua no decurso ele seculos, produziram aquelle maravilhoso 
resultado. A clescripçã , que acabaes de ouvir, deixa ver a 
impor·tancia e alcance ela construcção do açude que se projecta. 
Póde-se dizer que tem elle por fim restabelecer o lago interior 
que desappareceu, levantado artifLCialmente o clique clestruielo 
pelas forçits naturaes nas evoluções geologicas por que passa
ram aquellas ragiões. Em vez de um lago, susceptivel ele des
apparecer pelo excesso de aguas, haverá um que, pelo emprego, 
de meios aconselhados pela sc1enc1a e consagrados pela expe
riencia, não esteja sujeito aos perigos das inundações, r egrl
lada, como deve ser, a porção de agua, qne possa conter, es
coando-se e aproveitando-se a que superabundar . A construc
ção elo resenatorio de Lavras envolve questões que en·tendem 
clirectarnente com o futuro de 200 .000 habs, que clelle poderão 
tirar proveito. A ãrea de irrigação é muito maior do que a 
do Itacolomy; abrange todo o valle do Jaguaribe em uma dis
tancia como ele 275 kils. As dimensões ela barragem, seu 
custo e capacidade, são: 

Altura da maior barr::_gern acima do nivel da agua 
do poço do Boque1rao em metros ............... . . 

Comprimento da barragem em metros ....•. . .......... 
Custo da obra em réis .• . •... . •.. . . . . . •...•....... . . .. 
Agua no reservatorio durante tres anoos de seccu 

para irrigação em metros cu bicos .... ... . . . ...... . 

40 metros 
315 » 
5:663$000 

900.000.000m3 

As aguas elo reservatorio podem irrigar as plantações de al
godão, canna, c€n·eaes, dm·ante tres annos de secca em ·termo 
médio 30.000 hectares . A maior altura da barragem e perto 
de 50m acima do alicerce . Nos tempos r egulares o reservato!·io 
d~ Lavras póde irrigar todas as plantações do valle do Jagua
nbe, do Ic6 até Aracaty, cerca de 100.000 hectares. São salien
tes as vantagens que á agricultura do Estado eleve ·trazet• o 
a~ucle de que Lrato, desde que se souber o que são as vastas pla
UlCJeS do Jaguanbe e do Icó, e se conhecer a naturéza e quali
dade elos tenenos . Ainda debaixo deste ponto de vista merecem 
attenção as informações do engenheiro l-tevy . As grandes pla
nícies elo valle elo Jaguaribe, situadas entre Aracaty e Limoeiro, 
estendem-se até o logar chamado-Boqueirão elo Cunha-115 
kils . da cidade elo Aracaty. As ditas planícies es·tão cerca de 
21m acima do nivel elo mar; e formam uma superficie ele ter
reno egual, cuja maior parte é plana como uma mesa. Todo o 
valle é ele fino terreno de alluvião de quatro a cinco metros de 
espessura; possuindo cerca de 80.000 hectares ele ric1uiss ima 
qualidade, terreno proprio para a alt:t agr icultura, ele exito 
seguro pot· meio ela inigação. O centro elas planícies fica pro
ximo da cidade de S . Bernardo elas Russas -75 kils. elo Ara
caty. São, por conseguinte, favoravelmente siLuadas para a 
exp01·tação dos procluctos agrico~as, taes como algodão, assucar, 
·tabaco, arroz, etc ., que pt·ocluzirm em abunclancia seu Jertilis
simo solo beneficiado pela irrigação . Actualmente estão co
bertas de carnahubaes; sendo o solo composto principalmente 
ele argüla, quasi impermea v e!. As planícies do Icó, 225 kils, elo 
Aracaty e 143m acima do nivel do mar, são situadas na con
fh'encla dos r1os Salgado e Jag uaribe. Tem ellas grande simi-

ança com as que ficam no baixo Jaguavibe em Limoeiro 

Russas, e são excessivamente farteis, sendo seu sôlo inteira
mente derivado ele ricos depositas alluviaes em uma area de 
perto ele 10.000 hectares. No centro elas planícies está a bella 
cidade elo Icô, bem edificada com uma pop. ele cerca ele 12.000 
habs., e .iá ele consicleravel commercio de algodão, assucar e 
couros . Nenhuma outra loc. e mais favoravelmente collocacla 
para a irrigação, n'nma importante área de excellentes terrenos 
com uma pop . agricola, prompta a utilisar ac1uellas planicies 
em toda sua extensão, desde que contar com agua para irrigar 
suas plantações na es·tação secca. A unica clesvantag~m ele que 
actualmente se resente aquella loc. é sua ~1stanc1a de um 
porto, obstancl_o a exportação ele procluctos agrwolas, por causa 
ela cal·estia e ehfliculclade elos -transportes ; mas é urna desvan
tagem, que se poderá considerar temporaria ; porquaú-to, logo 
que as plan icies do Icô regula r e iufa.llivelmen·te produzirem 
annualmente grande quantidade de algodão, assucar . tabaco, 
an·oz, etc., seguir-se-ha, como consequencia do desenvolvimento 
agr icola a constn1eção de uma estrada ele ferro, cujo trafego 
compensaria o juro e amortização do capital empregado em sua 
constmcção». 

BOQUEIRÃO DO CASTANHO . Log. do Estado do Para
hyba elo Norte, no mun. ela Campina Grande. 

BOQUEIRÃO DO CUNHA. Log . do Estado elo Ceará, a 
H5 kils. da cidade ele Araca·ty . Ahi ·terminam as grandes pla
nícies elo valle elo J aguaribe, situadas entreAracaty e Limoeiro. 
(Ex-Senador Leão Velloso. Relat . cit .) 
· BOQUEIRÃO DO LEÃO. Log. elo Estado do R. G. elo Sul, 
na Serra Geral, entre os muns. ele Santa Cruz e ela Soledacle. 

BOQUERIUMA. Rio elo Es·tado do Paraná, banha o mun. 
ele Paranaguá e desagua na batia deste nome . 

BOQUETE. Parochia elo Estado elo R. G. elo Sul, no mun. 
ele Pelotas. Orago N. S . da Consolação e diocese de S. P edro do 
B.io Grande. Foi Cl"eacla pelaRes. de 10 ele dezembro de 1830. 
Tem cerca ele 5 .000 habs. e elua.s eschs . publs. de inst. prim. 
E' tambem denominada B~tena. 

BOQUETE. Ramificação ela Serra dos Tapes ; no Estado do 
R . G. elo Sul. 

BOQUIM. Villa e mun. do Estado de Sergipe, na com. ele 
seu nome. O vigario Manoel Nogueira Cravo obsequiou-nos 
em agosto de 1888 ~om a seguinte informação: «Esta freg;. é 
atravessada pelos r1os Piauhy e Piauhytinga, e por alguns tnbs. 
destes. Cultura ele mi lho, feijão, café, mandioca, arroz, e tc ., 
sendo ma.im· a ela canna ele assucar e elo algodão . A fr eg . 
dista 25 kils . ela Estancia, 15 elo Arauá e elo Riachão 25 de 
Itabaianinba, 30 do Lagar to e 50 ele Itaporanga . Comp1~ehencle 
o pov. Lagôa Vermelha, collocaclo na margem do 1·io Piauhy, 
que na CI·eação da ft·eg; foi instituído séde da parochia, sendo 
depois abandonado pela má collocac;ão e insalubridade. Possue 
além da egreja nlatriz, uma capella dedicada a Santa Cruz, 
cemlteno e a capella do pov. da Lagôa Vermelha. Sendo cal
lado parocho desta freg. em 26 de março ele 1857 e reconhé
ce_nclo a má collocação da séde da freg . fiz edificar nos tabo
len·os ela P1menteua uma egrej::.t, que teve principio em 7 ele 
abril de 1862, sendo em 21 de março de 1870 transferida a sêde 
tla freg., que foi institui da com as formalidades canonicas por 
Pi·ovisão de 28 de setem:Oro ele 'L872. » Orago San·t' Anna e dio
cese arch_iepis_copal de S. Salvador. Foi m•eada parochia com 
a clenom1uaçao de Lagôa Vermelha pela Lei Prov. n. 417 ele 24 
ele abril de 1855 e com a den?minação ele Boquim pela de n. 
836 ele 21 ele março ele 1870. V1lla com a denominação de Lagôa 
;;erm~~ha pela Le1. Prov. n. 462 ele 20 ele fevereiro de 1857. 
[r a nsfenda sua sede para a pov . do Boquim pela de n . 836 

ele 21 ele março de _1870. Foi creada com. pela Lei Prov . n. 
1.180 ele 30 de abrtl ele 1881 e classificada de primeira entr. 
pelo Dec. n. 9.293 de 27 ele setembro de 1884; installada em 
18 de dezembro ele 1884. Agencia do correio. Tem duas esch s. 
publs. de inst. prim. 

BOQUIRA. Villae mun . elo Estado de S . Paulo na com. 
ele Caçapava, sobre o rio ele seu nome, a 152,6 kils: distante 
ela capital, 33 de S . José dos Campos, 30 ele Caçapava 39 de 
Taubaté, 33 de S. Bento do Sapucahy-mirim e 52 de Sa~to An· 
tonio da Cachoeira . O mun. é montanhoso e cober·to em 'geral 
de rnatt~s virgens . E' atravessado pela serra ela Man·tiqueira 
e por cllvel·sos serro·tes que ·teo;:n as denominações de Trave}ú, 
1\{atmada, Pedra Branca, Taqu,ary e Rio li{anso; e banhado 
pelos rios Boquil·a Grande, Ferrão, Pilões e Gla;ro . Contam-se 
eno territorio as seguintes curiosidades: Um magnifico salto 

6463 
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formado pelo rio Boquira Grande, quatro bailas cachoeiras 
noBoquininha, uma grande no rio Ferrão, outra no Claro e diver
sas gr<tndes p edras, muito curiosas por seu tamanho e aspecto 
na serra da Mant1que1ra e serrotes da Ma tiuada e ela Ped1·a 
Branca . Orago N. S. da Piedade e diocese de S . P :tulo. Foi 
creada parochia pela Lei Prov. n. 40 de 25 de ab1•il de 1857. 
Desmembrada do termo de Taubaté e incorporada ao de Caça
pava pela Lei Prov. n. 46 de i7 de abril de 1866; desmembrada 
ao termo de Caçapava e incorporada ao eleS . José elos Campos 
pela de n. 11 ele 8 ele julho de 1867 . Elevada á categoria de 
villa pela ele n. 149 de 26 de abril de 1880, que incorporou-a 
ao termo de Caçapava .. Comprehende a capella de Santa Rüa 
e os bairros da Bocaina e dos Ferreiros. Tem duas eschs . 
pub ls. de inst. prim . Agencia elo correio. Sobre limites vide: 
Lei e Provs. u. 20 de 26 ele março de 1866, e u . 29 de 23 de 
março ele 1870 e Dec . n . 42 de 10 de ab1·il de 1890 . 

BOQUIRA. Rio do Estado de S. Paulo, rega os muns . do 
seu nome e de S. José dos Campos e desagua na margem esq. 
elo Parahyba do Sul. Atravessa a estrada de . S . Jos~ elos 
Campos a Boquira. EnLre ell . e o Parahyb<t ftea o serrote elo 
Taquary. !!:' formado pelo Boquira-mirim e Ferrão : recebe os 
riachos MaLinada, Claro, Taquary, Machado e Guacá. 

BOQUIRA-MIRIM . Rio do Estado ele S. Paulo, ali'. da 
margem dir . do rio Tietê (Azevedo Marques) . 

BOQUIRINHA (Bom Jesu do). Pov. elo Estado de S. Paulo, 
no mun. ele S. José do Campus. 

BORÁ. Uma das vertentes prlncipaes elo rio Barra Mansa, 
ali'. do Tieté, no Estado de S. Paulo. 

BORÁ. Ribeirão do Estado de ulinas Geraes; banha a ci
dade do Sacramento e clesag ua no rio Grande. Vem do Cha
padão elas Estacas. Recebe os corl'egos Santo Antonio e Estiva 
unido ao Jacá. 

BORÁ. Corrego elo Estado de Goyaz, banha o mun. de SanLa 
Luzia e desagua na margem esq. do rio Piracanjuba. 

BORACÉA. Bairro do mun . de 'l'aubaté no Estado de São 
Paulo; com uma esch . publ. ele iustl'. prim . e Hma capella 
da invocação de Santa C1·uz. 

BORACÉA. Rio elo Estado de S. Paulo ; nasce nas ver
Lentes ausLraes ela Serra de Paranapiacaba, cone na direcção 
de N. a S. pelo mun. de Santos e faz barra no Oceano. 

BORANONGA. Pequeno t•io do Estado do Pará; divide o 
mun . de Bragança do de Vizeu . Fôrma com o Arahy, Imbo
rahy e Peroba a bahia de Bol·anonga que, segundo nos infor
mam, e a barra mais ft·anca que tem o muo. de Br agança . 
Vide Bttrantmga . 

BORAREMA. Riacho do Estado das Alagõas, rega o mun. 
d e Atalaia e desagua no rio Parah.yba. 

BORATI. R io do Estado do R. G. do Sul, aff. elo rio das 
Antas. 

BORBA. Antiga ·pov. do Estado do Amazonas, na com . 
elo H.ib Made1ra, [L margem di r . do rio deste nome, cet•ca 
de 150 kils . acima de sua foz no Amazonas ; em frente 
das ilhas denominadas Onças; aos 4° 23' de Lat. S. e 50o 
41' de Lonu. Occ. E' a pov. mais imporLante do Madeira. 
l<'oi fundada"' pelos j esuítas, em 1728, pl'oximo da cachoeira 
Santo A.ntooío, sendo depois transferida com o nome de Jamary 
para junto da foz do rio deste nome. Desse sitio passou para a 
foz do rio Baeta, tomando então o nome Lle TrocMw, nome que foi 

. subsLttuido pelo actual quanclo a pov. foi transferida para o 
sitio que ora occupa em uma planície regada pelo l'io Ma
deira. O clima é saudavel não obstante grassarom fónt da pov. 
febres com mais ou menos intensidade. Teneno mui fertil e 
proprio para a cu~tura da mandioca, arroz e ·cacáo. A industria 
elo. logar é o fabriCO do tabaco, que gosa de merec ida 
reputaçi'io. Além elo tabaco cultiva-se mi!h.o e_ farinh?-; 
applicanelo-se amcl<t os habs . na pesca elo p11•arucu e na fa
bricação do azeite de tartaruga. A egreja pa rochial tem a 
in vocação de Santo Antonio e depende da diocese de Belém. 
Foi confirmada na categoria de parochia pela Lei Prov . n . 92 
de 6 de novembro de 1858. Segundo o ultimo recenseamento 
tinha 1.266 habs. quasi todos índios, dos quaes1.147 eram anal
phabetos. A Ca~ara Municipal dessa villa foi installada no 
dia 14 ele novembro ele 1878. E' tamb~m deuomin,ada Santo 
Antonio de Ara~·etama. Os vapores d~ hnha ele ~anaos a Santo 
Antonio no Madeira tocam ah1. F01 elevada a c a tegona de 
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yilla. em 17§6, pro~avelmente em virtude da Lei de 6 de 
.JUnho d~ 175o; rebau:ada a freg . com o nome de Ar aretaroa 
pela Le1 Prov. de 17 de maio de 1833 · pel a segunda vez 
e levacl_a a villa . pela Lei Pro v. n. 73 de 10 de dezembro 
de 18t>7; suppnm tda pela de n. 156 ele 3 de out ubro de 
1866; res~;turaela pelo a r t . I ela de n. 362 de 4 de julho 
de 1877; mstallada a 14 de fe 1·ereiro ele 1878 · incorporada 
á com. elo Rio i\Iadeira pela de n . 386 de 14 de outubr o ele 1878 · 
rebaixada ele villa pela ele n. 715 de 28 ele abr il de 1886 · res~ 
tauracta ainda ~ma ve.z pela ele n . 781 de 26 de setembro ele '1888 . 
Sobr suas cltvlsas v1de: Portaria de 25 de outubro de 1859 · 
Leis Provs. n . .132 ele 29 de julho de 1865 (ar ts. III e IV); 
443 de 31 de ma10 de 1.879 ; 476 de 2i de maio de 1880 : 535 
de 9 de junho de 1881. A Lei Prov. n. 281 de 25 de abr il de ·1874 
creou ahi uma esch. publ. de inst. prim . O mun., a lém ela 
pal'ochia da villa, coroprehendia mais a ele N. S . do Carmo 
ele Canuman. Baeua diz: « Bo•·ba.: Villa creada em 1756 e 
assentada sobre a planície de umas barreiras no meio de uma 
enseada ela margem oriental do rio Madeira fronteira a uma 
ilha pr~longa~a ao ~o~primento do r io, e distante, 26 leguas 
da sua foz, cuJa pos1çao geograph ica é o parallelo austra l 3o 
23' cruzado pelo mer idiano oriental ao da ilha do Ferro 318o 
52' . Antes do actual predicamento era Aldéa do Trooano. As 
hostilidades, com que os sylvicolas Muras em outro Lempo 
atribularam os moradores, fol'am a occasião que os dete rm inou 
a praLicar uma quadruplicada Lransmigração; pois que tendo 
sido lnqllietados pelos ditos sylvicolas no primeiro assento do 
rio Jamari passa1•am para o sitio rlenominado Catn1tan na 
boca elo rio Giparaná (rio do Machado), daqu i transferiram-se 
para nutro sitio acima ela boca elo rio Bae ta, a cujo sitio ainda 
dão o nome de Borba, a Velha, e desta paragem passaram para 
aqnella, em que presentemente demoram. Ainda depois de vi lia 
e no anno de 1774 se viu perseguida dos sy lvicolas Jumas, que 
por serem velocípedes escapavam ás diligencias emJ?regadas 
para lhes retribuir aos roubos e matanças que faziam nas 
r9ças aos descuidados . Esta villa jaz em 4° 23' de lat . roe
l'ld!Ollal e em 3i8o 7' 16" de long. referida á da i lha do Fer ro . 
Consta a sua pop. de 33 homens br a ncos, 26 mulheres brancas 
88 ma malucos, 65 !namalucas, 73 índios, 76indias, 28 escravos, 19 
escravas, 21 mest1ços hn·es e 28 mulheres desta raça . Os domi
cílios desta gen~e occupam um largo oblongo, tendo na frente 
uma egreJa dedicada a Santo Antonio . Teve antigamente 650 
fócos: em 182<! apt<mas patenteava 33 . Desta pop. são pr ova evi
dente as larangeiras, limoeiros e outras arvores fructiferas, que 
se acham entre o matto. dos arredores. Foi Missão dos rel igiosos 
ela Coml?anht~, em cuJ.o 1:empo o padre para viver seguro de 
a lguma mvasao de gent1o tmha a sua mora dia entrincheirada ele 
C?tacada; Os a res são aprazíveis e sal ntiferos, menos quando o 
no prmc1p1a, segundo vu lgarmente se diz, os seus rep iquetes de 
enchente, porque então apparecem sezões mais ou menos for tes . 
As terras são aptas para cacáo, a rroz, tabaco, mandioca e 
varias pla ntas e ar vores hortenses . Os l agos circumvisinhos 
l)L'Oduzem a fr ouxo grau copia de pescado miudo e grosso . 
Aqui fazem molhos de tabaco excellentes e ornados de uma 
espiral de pennas d e varias côt·es, com que mimoseam a algumas 
p essoas . . " . Acci.oli ( Ghorog1'. Paraense, p . 276) diz: « Borba; 
villa situada no alto de uma ribanceira na margem meridional 
do Madeira, e 2-! leguas acima de sua foz, antigamente chamada 
Aldtia do T •·ocano, tendo soffrido lres mudanças da parte mais 
superior elo rio , por causa elas hostilidades do gentio Mura; 
tem mil habs . distribuídos em 180 fógos, uma egt·eja parochial 
dedicada a Santo Antonio. e carece de vigario actualmente. 
Servia ele interposto ás embat·cações do commercio de Matto 
Grosso: e a egreja e algumas casas são -cobertas de 
telha, achando-se agora no maior abandono. Os habs. índios, 
descendem dos Ariquena, Bar é, 1'or á, Orupá , Ma nés, Muras. e 
ilillnclurttcús. Abaixo desta villa sahem os rios Manés, Cano ma e 
Abacacbis ». Ayres de Cazal diz : « Borba, vi !la mediocre e de 
casas mesquinhas, bem situada em um terreno levantado sobre 
a mat·gem d i r . elo r io Madeit'a, 24 leguas longe elo Amazon as e 
perto ele 12 ac ima. do l<uro ele Tupynambara nas;. é escala ~os 
que navegam para i\fatto Gt<osso e tem uma egreJa paror.ln al 
dedicada a Santo Antonio. O seu povo é uma collecção d'abori
genes ele varias nações, com uns poucos cl'europeos e mestiços, 
com alguns negros . Al~m elos viveres communs recolh em muito 
Labaco e grande pot·ção de cacáo, sua principa l riqueza; e com 
a pescaria das tartarugas supprem a fal~a do gado, que é ainda 
muito pottco . Esta villa tave principiO sobre o rio Jamary, 
donde foi mudada para a foz do Giparaná, e daqni para o sitio 
de Pancáu, ou Para:s:iau, e u ltimamente pMa o chamado 
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Tl'ocano, c. nele j:l. estava em 1751'i, q11anclo o Senh ot' D , Jose lh 
de u o titulo de v illa. Sem pre tomott o nnp1 e ela pat· ~gem onde 
esteve; sendo can sa das · suas mudanças a pe rs~gui ção que os 
l\luras faziam aos seus moradores. Contigua a esta v.ill a h a uma 
populosa aldéa ele !vlm·as pagãos (filhos dos r[l te tanto per se
g- uit·am os se us pl'imeiros h a bit.ador es), r erug iados pat·a es
caparem dos Munelrucús . Os cacauei l'os, criados 12ela n a tureza, 
são e m. varios sit ios as arvores mais commun s, tao ap t·opr1a clo 
lhes é o te rritorio. , Arauj o Amazonas, no seu Dicc. cit. , cl es
ct·eve- a em A?·w·etcbntet. e diz ; "Ft:eg . na mar ge to Ol'Jent.al do 
l\Iaeleil·a, 20 leg uus acima el e sua for. e 83 do .Jumnndá, aos '1° 2§' 
de l a t. S . e 2,1o 57' 56" ele long . O. ele Oltnda. Uma nussao 
funda da em março de 1728 pelo j es uila J oã_o de Sampaio nas 
immedi ações do desagua clouro .clo lago Ap.on tao . ab~ t "o ela ca

.cboeit'a de San to Antonio ,expl1Ca a sna ortg-em .Da h1 tl'as ladou
se para a for. elo 1·io ,Ja mar i, clollCle pet· seguida pelos MUL·as para 
Camua n n a do Gipat·a n:í., e desta para a elo Bae ta no angu lo Stt
perjor de sua foz, onde teve o n ome_ ele ~'t•oc ;,. no : clo ncle. ü asla
llon- se ultimam ente p~ua a actual sltuaçao (um a planJCte e mi
nente a um prol ongamento de Bal'l'e iras ). Co nsta de qu atl'~ a las 
de casas, di spos tas em quadr ado, dentro elo q ua l tunda se ia r.em 
pl antaçõe~ de ta baco, pe lo aperto em que a tem os selvagen s, que 
n ão permittem sahir elas trinchei1·as , que nb rt ga m a l're.g·. , se
não em numero de im por-lh es r espe'ito. Sendo el•lvach\ a c<tte
.,.o ria ele villa em 1756 ·teve o nome de B o?·ba, que suhs tttum ao ele 
1• rocano . Rebaixada em i 833 para simples l't'eg . , pot· occasEio 
da cliskibtli~'ão elo tel'l'itodo para execução do Codigo do Processo, 
tevea natural denominação de Ara,.etmna , que ora conse rv a . 
Os jesuitas . séus fundadores tão tenazes , pretenderam a co n
scrvacão de sua posse, que a té ;\ força de a t·mas pe nsn.r am 
co nseÍ-var, depondo-o o fac to de em i7~G se lh es t~ r ach aclo 
d uas peças ele a rli1heri::t. , em que exe1·cttavam os. mcl tgenas. 
Estabel eceu- se n ella, _qua ndo villa em.1781, a t~ rceu•a p~r~1da 
da demarcação, de CUJ OS alo.J omeJJMs amda se v~ os -vest tg Jos. 
U 1ü ca pov. n o gigantesco Madeira, fora suscep Ltvel . ele ex tra
orclinario eDO'J·audec imento como entr·eposto do Paro. e Matbo
G t·osso, e aitfda elo Perú, a se não achar , como ·toda . a com., 
ent reaue ao a bandono. Recommenda- se pot· seus es [orços em 
])r ol da l egalidade, na cruenta r ebellião ele 1835 . Se u fer t ilts
s imo terre no. apt.o para a cultura da mand10ca, arroz e caca!!, 
produz o melhor ta baco de todo o Braz~l, que com~t uelo mui m es
quinhame nte se cul t!va pela persegu1 çao que soflre-se dos sel
-van·ens : mot.ivo por que ha sempre co nser vado um cles laca
m e"'nto ele pl'im e il'a linh a, e como fi ca dito, se h a co nser vado 
sc mpt•e e ml'in cheiracla. O cli ma é apraz ivel e salu b1•e em razão 
da s ituação, liH·a ela qual sofl't·e-se teni velmen te ele intermi
tentes das c1 uae> a inda mai s ou menos intensamente se r cse nte 
a pov: pot· occasi iio elo movimcnt.o elo rio. Seus h a.bs ., pro
v indos 'de Araras, Al'ic1uenas, Bar és, Torás e U rupás, são ~ m 
num ero de 097 t'e'JrrrLitlos pot· !)O fo gos, os qttaes plantam a lem 
de tabaco, a lgum 'al godão, (ele que tecem r edes ), mandioca, ar~·o~ 
e !'ructas . Manipulam manteiga ele ta1•taruga, ext t·ae m cup::ll1111m 
salsa e cravo, e pescam pirarucú, , «Por Jtove hor as da m:1nha, 
diz Francisco X . Ribeil'O ele Sampa10, entram os na vllla de 
Bo l'ua . No a l.to de uma ribanceira, e na ma l'ge m Ül'i en ta l elo 
n osso Maele'il' a es ~ti. s itt tada es t:-t. villa. A sll :l form a consiste em 
.um a gr ,, nde praça ele rtua tt·o lados, qu e .chei os de . casas, 
!'ar.e m qLtatro r nas as un1cas que tem. Dtsla ela toz do 
rio vin te e quatro l eo·u:t.s . Antes ele erecta em v11la se 
de nom inava alde itt d3 Trocano . Tinha occupado a ll tecen
den te mente não menos que tres siLuações supe1· iores (c em 
q 110 se acha, que todas s~. foram . succes:>iva.:11 eole desam
pa ra ndo, p~r causa elas host1 helac~es elos .md tos Mmas qne ct·u
elm~nte infestam es te l'lO. As n açoes ele 1nclws, ele que presente
mente se compõe es ta ' ' ill a sii? Ariqucna, Bar é, T ori , Orup{t. 
E ' pel'seguida elos índios Jum as, C[ lle cos tumam VH' roubar, _ e 
matar os que acham desc1ucl ados nas r oças;, po ts e~ ta . uaçtLO 
]louco guel'!'eit·a somen,tc ass ~m acome tt.e; porem é ta o lt gm m 
na fug ida , que escapa u.s ma rs prompLas cleltgenc tas. A v rll a ele 
Borba é o l oo::ar do inter·posto elo comm et•cw el a ca p1 ta n1a . do 
Paní. com o MaUo Gr osso·, faze rtdo-se a n a. vc:gaç.ão po:· es te r to; 
commercio qne pode t er um a grande exteosao, " mechei a .que .se 
adianta rem os descobrtmentos das mtnas da dJta capJLa n1a, 
cujo ouro é ele fitlissimo Cf uila te,, e c~ue.pocle fazer populo_sa , e 
rica esta -villa . Seri a co nvem entlSS tmo, que se lhe Intro
dur, issem casaes de brancos : pot·que se acha muito fa lta de 
gente, que, possa fazer florescer nella a agr icultura,, que e m 
altenção á bondade das terras receberia exLr aor clmart o ;tu
g mento. Res ide nesta villa um destaca mento mili tar comman 
dado por um off't cial , não só par a fac ilita r , e prolege t· :1 com-

muni cação co m Matto Gt•osso, mas para l'epelli r as in vasões dos 
Mtll' ii.S "· 

BORBA. Pov. e pos Lo militar d o Estado do E. Santo, n o 
dist. de Vinnna. Foi l'undado para defenclet· a es trada que da 
ciclacle ela V ictor ia cli .l'i ge- se no Estado el e i\Iinas Ger aes e 
La mbem para conter ern l'es pei'Lo os inel.ios Botoc udos. 

BORBA . Da iL· ro no termo de ~r<ttthat · , no Es tado de S . 
Paul o : co m um a esc h. publ. areada pela Lei n . 10 l de 2,1 ele 
se tembt•o ele 1892. 

BORBA. Ilha n o r io 1\Iade ir::t. aJl'. do Am azo nas , enteo as 
il11 as 'l'ruc un<i e G.ua.iat·ú (Dt· . S . Co u Linli o) . 

BORBA. R ibeit· ii,o do gs taçlo de S. Pattlo, afl'. ela marg·e rn 
clit·. elo r io Pa1·ab yba do S ttl. 

BORBAS . Ant iga cli s t. elo mun. elo Serro n o E s tado el e 
l\linus Ge m es; suppl.'imiclo pelo a rt. V. da Lei Prov , n . :184 
([,, 3 ele ab t·il .de 18,!0, que in corporou se rt t el'l'i lo t·to ao clis·t . el e 
Sant.'Ann a el e F erros, do muu. de Habim. A Lei I rov. n . 
:1.859 do 12 de ouLubt·o ele 1871 inco t·por or t essa pov . a !'t·eg . de S . 
Go nçalo, então ct'eacla. P ica á marge m elo r io elas Pedras , na 
es trada elo Serro pa1·a Diamantin a . 

BORBAS . Ribeirão elo Estado de l\1in.as Ger aes ; n asce na 
sel'ra que divide o 111un. ela Conceição do de lta bint e com um 
percurso apr oximadamente de 20 kils. desagna n o rio Sa nto 
A ntonio, ce rca ele se is kils. acima da paroc hi a do Rosar.io ele 
ll'e rl'OS . 

BORBAS. hia.cho de Estado ele Min aR Geraes, afl'. cl tt. m argem 
esr1. do rio JeqtüLinlwnha qu e en tão !'te m o nome de M ass::~ n 
g-ano. 

BORBOLETA. R ibeirão r'lo Estado ele Goyaz no lel'm o cht 
villa do Forte. 

BORBOLETAS. R io do Es tado elo Pal'a nc~ , aff. da ma r ge m 
dir. do lvah y . 

BORBU REMA. Com. elo E s ta do do Pal'ah y ba do No rte, 
creacla pel o art. II da Lei Pro v. n. 180 ele 25 ele julho de 1872 3 
cl ass ificada pelos Decs . n. 5.05'! ele 14 de Agos Lo e 5.07\J de 4 d e 
sete mbr o, ambos claquelle anno. O a r t. I ela Lei Pl'ov. n . 6iH 
de 18 ele fevere iro de 1879 ex tin g uiu-a, inco rpor ando o te t·tn o de 
Cuité ú com. ele Ba na neiras. F oi r esta belecida Jie la Le i P·t· ov. 
n . 733 ele 20 ele outubro ele 1881 e i ns·ta lla cla em 5· ele j aneiro ele 
1883 . 

BORBUREiYIA. Gt·ancle cordilheira qtte es tende- se pelo N . 
elo Bl'aúl. Sua principal e ma is alta sena é a do Al'a ripe, que 
cpa m em parte o E~ tado ele Peruam\Juco .do do Partlhy ba el o 
Norle. E ' o ce n tt·o ele onde cl espreadem-se os p1·iucipaes r amos 
dessa corcl ilheil'l\: o elos Cal'irys, crue ctiri ge- se para o S. alei ás 
m a ro-e nR elo rio de S . Franc isco ; a Borbtlt'e ma , que este nde-se 
par :{'NE., a·tr avessandooEsbado clo R. G . doNorLe ; a I t•i a
p a ba, que separa o es Laclo elo Piauhy do elo CearCL. Todas ns 
outras r am ificações são serras pequenas e sem imporLanc1a. con-. 
sielern,vel. O tt-ans ito de uns pa ra o utl'oS Estados :1.tn\vcis 
dessa co1·dilheira, e Jeibo JlOL' vat·ios cún es ou ga1·ga ntas. g • essa 
co.rclilh e ira coberta, em 'alg LLn s loga1·es, ele frondosas mattas e 

· ele uma luxuriante vege tação, h a vendo paragens onde encon
tram-se 16 kil s. e ma i.s de ch ap t~.da v cçosa. «A se t'l' a ela Borbo
rem ~, di z Ayr es el e Cazal, tra tando elo Estado ele P ernambnco, 
que é a ma is mages tosa elo Br a zil , tem pt·inc iiJio pertro elo mat· 
n a capitania elo llio Grande ; e depois de ter akavessaclo de NE. 
ao SO. a da Pa t·a lty ba, vira pal'a o poente separand o a qu.e 
desc t•eve mos na paete occ icle nta l ela pl'eceelen te, c da elo Cear;', 
por largo espaço . Depois inclin a pa m o sep tenlt•iilo, clividinelo 
a ultima ela do P i a uh .v, var ia ndo sempre ele tu lbttra e de n ome , 
a té Jinclar com o ele Ibiapaba, á v i s l<~ ela pra ia e ni.r e os rios 
Camocim e Parnah ybn. Em partes tem r ochedos, e m outt·ns é 
escal vacla; mas pela ma iot· parte e co be l'ta el e formosos bosques, 
nu tridos em ·tel'l'en os fortes e fecundos. Em a lgumas paragens 
bem du as e 'tt•es leguas ele chapada vi çosR no cimo. Da monta
nh a elo Ar;l.l'ii)e, qu e é nma sua p or ção, se ttvis la o rio de 
S . Franci sco. em distancia de m a is ele~ trin t;a ieguas . Nell a 
teem origem 'os rios Jagm\l'ibe e P iranh as que correm p:n a o 
N.; o P ara hyba e o Capibaribe, que p1·ocuram o n :1.sce nte ; o 
IVloxobü e o Pajehú, que se cliri g·cm par a o S. >> . 

B ORBUREMA (Serrtt el a) . Cordilheira tlt~ m ontes pouco 
elevados , qtte do eles baca mento da Col'ixa Grande_ se esté~1de a 
N . por espaf(o ele seis leg11as a se te a té p~1· L o elo n o J a uru ; no 
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Estado ele MaLLo Gt'osso ( B. de l\Iclgaço ) . I-Ia qnem a co nsidere 
como se ndo um n1.1uo da elo Aguapehy. 

BORDA DA MATTA. P<1.r ochia do Estado ele i\linas Ger aes , 
no m-t~n. ele Ouro Fino. 0L"ago N. S . elo Carmo e diocese ele 
S. Paulo. Foi cr e<1.da pela Lei Prov . n . 901 ele 8 ele j1mho ele 
1858. Por setL territorio co t-rcm os rios l\Ianclú, Cerro e ou tr os, 
o que importa dizer que os len·e nos dess:J. fr g. sito de gt·ande 
fcrLiliclade . CultLLL·a de fum o e café . gm suas malta~ encon 
lr<~m-se em abuncl:mcia mmleit•:J.s ele construcção c de LinLu
ral"ia . Foi pela Le i Pro v. n . i. 570 de 2.2 de j ui h o ele 186' incot·· 
pot•;tcla :to mun. de Oul"o 11'ino; em quanto, p~rcm, nii:o f'oi inslal
lado esse num., continuou :J. f reg . a pel"tencer ao mun . ele Pouso 
Alegre . Tem elu;1s esc l1 s . pttbls. de inst . pri m . , tendo s ido a 
elo sexo feminino Cl"eada pelo art. I§ I d~t Lei Pt·o.v. u. 2 .680 
de 30 de novembro de '1~ 80 . Ag ncüt do correio. Sobre suas 
di visas vide: ::n'L. 1 § I cl:t Lei Pt·o v . n. 2 .65S ele 4 ele novcm ln•o 
de 'LS80 : n. 2 .775 tb 1\) ele se lemb1·o de 1SS1: art. l X ela de 
n. 2.034' de 21 el e cl"zem bro de 187-J. D sct·evendo css:t parochü1 
diz o Almanack Hnl Mincito (188-1): « E$La linda p~v. es tá <t 
cputtt·o e me i;~ le::ptas de Ponso Alegre na es trada q ILC clcsl<t 
cielaLlc vae a Jacoting-:1 e da h i a J\logy- m irim n o J!:s t.ado de 
S. Paulo. Ate à p quena colli1m, em que está situad:t a pov., 
encoo tmm-se formosos campos; no povoado, porem. term in;t-se 
11 campina, vendo-se pouco :J.Iém frondosas e bellas maLtas . 
Da hi u nome de 1J01·de~ ele~ 1l[aLte& p . lo povo ehtclo ;t cst~ al'L'aial, 
ele quee paclrociraN . S. elo MonLo do Carmo, so l1 cu jo paLro
cinio está a cg t·Pj <t 111 a tt·iz , pequeno templo eri g id o <t e:-: petlSaS 
de p:J.diculares ... A meia legtta ela l'reg . h;t um templo pro
iesklt1te coustruiclo pelo finado Anlonio Joar1uim de Guuvea » -

BORDA DA MATTA. P ov. do l~stado de Serg ipe, no muu. 
ele N. ::L elas Dúres . 'l'em um a csch. p ubl. de ins •. prim., 
ct·eada pela Lei Pro v. n. \'J-17 de 6 ele maio de 1872 . 

BORDA D A MATTA. Pov . ü o Estado ele Set·g ipe, ;i mat·
p;em d ir. elo rio S . Francisco, abaixo da foz do riacho Tmhi
ras . Possue nma capella começ:J.cla pelos .i esui tas . 

BORDA DA MATTA. Log. do l~stado el:J. Bahia, no mun. 
da Ban·a do Rio ele Contas, cel'ca ele L 'O kils. disLan Le ela villa 
des te nome . AITir mam xistir ahi muito ferro. 

BORDA DA MA.TTA. Log. no mun. da F r anca, do Estado 
ele S. Pau lo. 

BORDA DA MATTA. Serra do lEstad o ele Sergi pe, a 21 
kils . ela Itab<Ü:J.na. Faz parLe da cot·dllheira clesLe ultimo 
nome . 

BORDA DA MATTA . Serra dos gstadoo de S . Paulo e i\l i
nas Geraes; percort·e naquelle o mttn. da Mocomt e neste <t 
frog . de Monte Santo . ( [tll. toe .). 

BORDA DA M ATTA. Pequeno l'io elo Estado de S. Paulo, 
no mun. ele i\Iogy-mit'im. 

BORDA DA MATTA. Ribe irão do Estado de Goyaz, entra 
no I amnahy ba acima elo Por to da Pass:J.gem . 

:BORDA DO CAMPO. Lo::;. elo Estado elo P ,uaná, na f'L'eg. 
de Campina Grande, a que foi incor porada. pela .Lú Pt:ov . 
n. 3(jQ de 18 ele abr il ele 187~~ . 'l'e m uma caele n•a ele mst. pnm., 
ct•eada pel<t Léi Prov. n . 400 de 11 ele abr i l ele 1SU . 

BORDA DO CAMPO. Anti.,.a pov. do Est:J.do ele Minas Ge
raes. Foi re. ideucia elos inclios I uris at~ á exiincção dos jesuítas. 
Actua lmente esta incorpo t·ada á citlacle de Barbacena . i''ói e le
"<~ela {c ca leg-ori~~ de eli st. 1 la Lei P1·o,·. n . 2 .709 de 30 ele 
Olltubro ele 18ti'l, o qu:J.l passou ~t denominar-se S. Selmst iii:o 
pela ele n. 2. 055 de 7 de ontnbr o ele 1882. Sobre suas di visas 
vide: LeiProv. 2 .05 L de7 de outttb r o de iSS2. 

BORDA DO CA.MPO- Cor rego elo gstado ele i\linas Gemes, 
atl'. rlo Bandeirin ha, 'tt·ib . elo r iu elas Mortes Gra ncl<l ; n o num. 
lle B<trbacena. 

BORDÃO DO VELHO. Log. no E taào ele Pemambuco, no 
lllun . do Limoeiro . 

BORÉ. Instr um ento mu sical elos ineli.os (J . G;d e no. Lcndcbs 
c Cebnçõ~s p 01ntZw·es. Notas, p . 39 ' ) . IL~ SL L' tun ~n t? mus1c0 de 
guet'l'a; dá ~'pe 11a5 a lgumas notas, porem_ mats {orLes e1;1e a: 
el a trompa (G. Dias . Cemtos . Noi<ts, p. 64a). Flatlta ele l;,tm !ll~ 
(J. ele Alet1ca1· _ J,·acenu&. p. 170) .- Etym.: c_ot'l'upte l::t ele ml>t•·e 
(Pl'et , ele mbig-pig, soprar, talvez co ntracçao do parl. mw~
bwe•· o soprado ) ; especie de trombel<o ortll-a uLct (l:l . Caetano. 
V'occ~b . cit. p. 23,1). 

BORGES. Log. elo EsLado elo Ceará, a 18 kils . da ti nião. 

BORGES. Pov . elo Esiado de Minas Gemes na li·eg . elo 
Püanguss(t e mun . ele Itajttbá. ' 

BORGES. Serra elo Estado elo Parah yba do Norte. E' uma 
ramificação C{lte com o nome de Carneira e outt·os forma a orla 
ela Bor bmema, na su:J. vertente occidental. E' baixa, não con-
1endo nada cL notavel a não serem <tlgumas furna. refu,.io 
das suçuar~tnas e :J. Pedra Bonita, enorme rochedo ~le fot·~;~ 
al'l'edondacla, qne somente em pee1uena base depottcos p:l.lmos 
qttadraclos eq1ulibra- sc sobre outro no sett ponto ma is elevado. 

BORGES. Sc t' t'a. do gsLaclo tlH Minas Geraes, nas divisas d <~ 
fr~g. de N . S . el:t Conce ição da Volta Grande . 

BORGES. Pont:1 tm cos"" elo Eslaclo üe S<tnla Ctüh:.wina. a 
S• e a :SO . ela lage elo Badejo . . 

BORGES. Ilh a do gstado do Pará, no mun. de A.lem quet•. 
BORGES. R iacho do Estado Lle Sergipe, banha o mtul. d e 

Vilht Nova e elc>agtta no l'io :::i . Francisco . 

BORGES. Cor rego elo Estado elo R io ele Janeiro, n:J. r,·eg. ela 
Encrttúlh:J.d~t e mun. elo I anthyua do Sul (Lnf'. loc .). 

BORGES. Ribei rão elo E~tado de i\Iin as Geraes , no mun. 
ele Gu:J.nhãe>. Vae para o rio Corrente. 

BORGES. Corrego do Estado de filinas Geraes, na eslmcltl 
do Hom Fim a S . Gonça lo ela Ponte. . 

BORGES. Rib -irii:o elo Estado de Minas Ge t•nes, lJa nh a o 
mun. elo Pal.roc inio e ele>agua no r io ,'. João, ali', elo f-\tt ebra
Anzol (lnf . loc .). 

BORGES . Cot·t·cgo elo Eslado ele Goy:iz, banha o Tllltn. de 
, 'anLa Luzia e clesag1tt~ na marge m clit•. do rio Corumbic (In L 
l oc.). Do mc~mo IDi llt . nos inl'ot·m am li<tver um outro corrego 
a ll'. ela mal'gem esq . do ribeit·ii:o Samambai:J. . 

BORGES. Ri:J.cho ttn·. do Bento Gomes, no Estado ele i\Iatto 
Gt•osso. 

BORJA. Pov. n asce nte j itnLo ~~ ponte do Sobed Jo, no rio 
Doce e Estaclo d e l\Iinas Gentes . A denominação SQ b~rbo pro
cede elo rio correr encachoeiraclo por um canal de p eelt'<L no loca L 
da ponte. 

BORJA (S.) . Cidade e mun. do Esl.ado do R. G . elo S nl, 
na co m. do seu n ome, 11. qnatro kils . cht marge1u esq . do 
rio UL"ug uay, n a Lat. S . de 28° <10' 47" e Lon n- . Occ . ele 12" 
52' 20'1 elo meridi:J.no elo Rio de Janeiro . Está efn clec:J.clencia . 
Seus hab~. teem procurado edificar ele prel'erencia junto il.mar
p;em elo Untguay, no passo ele S. Borj a, onde se acha eonst t·uiclo 
11111 quartel e es tacion:J. um corpo ele cavallaria . E' li gada a 
Alegrete por um r ama l te leg-raplt ic() . F oi i'111ldada em 16\'J:l pelos 
j esuitas i'II<wcello Lorenzamt e Ft·ancisco de S . MarLin para resi
clencia dos inclios Cha.rl' tms . Não Lenelo s iclo po. sivel efl'ectuar
se ,~ creação em villa elo Povo ele S . Lttiz da Leal B ragança, 
·onl'onne o A lvará le 13 ele outubro de 1817, por l'a lta ele p essoal, 
l'oi o Povo ele S . Bot·ja designado p<tr<t succeder-lhe nessa cate 
go l'ia, se ndo juramentado no Rio Pardo, no dia 4 de abril de 
1 3 i, o sen primeiro pt·esiclente Joiio .Jose da Fontoura Pal
mei.L'a, e a Camara i\1nnie .i pal ele S. Bot·ja efl'ectivamente instai 
bela em maio desse m es mo <L nno. S u:t igreja m atriz tem a 
invocação de , ·. Francisco de Borjtt e depen de da d iocese de 
S. Pedro do Ri.o Gr ande. Foi cr~ael:J. !'reg. pela Le i Prov. n . 2fi 
el e 2 de maio de 1846 e elevada a cidttde pela Lei n. i .Gl-± de 2 t 
ele dezembro de ·L 7. Foi creacl:J. com . pelo art. H ela Lei Prov. 
n. 1S5 ele 22 ele Olt Lllb t·o ele 1850; art. IH cltt ele n . ·119 ele 6 cl P. 
elezo m bro· ele iS:;S e art. V da ele n. '1.152 ele 21 de maio de 1878 
e classificad<t de pri me ira ent.e. pelo Dec. n . 6 .987 d e 3 de 
<t"'OS"o de :1.878. Sobl'e suas divisas vide Lei Prov. n. 200 dP 2 
ct% no1·embro ele 1854; a rt. I ela de n. 3 7 de 26 de n ovemlJ L'O 
el e 1cl57; n . 507 de 17 ele outubro el e 1Sü2; arls. I. Il e lV da (le 
11 ,()7'1 deS de abril cl 1875 ; a rt. I'/ ela de n. L 238cle 3 cle .p tnh o 
de iSSO. Es tação te l e"'L' ~tp ll i c·l. An-encia do correio. l1schs. 
publs. de insh·. p rim. O major Carl3s.Eugenio ele A,ndrade Gui 
marii:es, publicou na Rev. elo EtceJ·c~to B•·a~. (iSSo) .a segumLe 
import:mte notieia a.1·e peil"o de S. Bor.1a : «S. ~Or.f<t compr e
bencle n ão só a vi I la. stluada a q11att·o kds. elo n o üruguay, co m o 
ta mbe m a pov . elo Passo, ju1üo iJ. sua . r12arge~I!- esq. Na otttt·a 
m:J.r!!em em J't·ente , ~tcba-se uma r eparLtçao ela Jazenela ::t rgen 
bin:1~ no' mesmo loc:ü onde oulr'ora existiu a pov. cl() Ho t·mi
g-uet·o .. _ ::; . Bor ja conta dous secttlos ele exi;leucia e tem sua 
bisto r ia m ili t;tr que p<tssamos a esboçar. No anno ele 1690 os 
j esui l·as C! 'te dominavam as margens do no Urnguay com as 
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suas 11orescentes colonias, possniam na margem dir . o povo qtJe 
é actualmente a villa argentina de S . Thomé quando fundaram 
na margem oriental elo ?'io o de S. JJorja que assim ficou per
tencendo ao domínio da corôa h espanhola. Mais tarde, em vir
tude do t r.atado ele 13 de janeiro ele 1750 a Hespanha compro
me·tteu-se a ceder a Portugal em troca ela colonia elo S:tcr a
mento os povos jesuíticos das margens orientaes do Uruguay . 
A execução desse tratado deu legar a guerras cuj a descripção 
encontra·se nos Annaes elo p>·ov. ele S. Pedro peJo Visconde de 
S. Leopoldo, tendo-se conserntclo S. Borja sob o clominio hes
panhol, até 1801, época em que passou pua o de PorLugal, após o 
feito cl'at•mas executado por Manuel dos San los Pedroso . .lli m 
18i0 sendo o general Ft·ancisco de Assis Chagas, comm andante 
elas Missões portuguezas, kansfel"iu partt :S. Borja, a sécle do 
comm anclo . Em 1816 o general arge ntin o And ré A1·tigas, pre· 
tendendo atàcar as Missões para aprisiona t·-ihes os indios. 
apresentou-se em S. Bo t·j a, mas foi rlPtToLaclo pelo genera) 
Chagas auxiliado pelo tenente-coronel Abreu, mais ta1·cle Barão 
elo Serro Largo. Em 1817 assistiu S . Boria á partilha eles des
j:>Ojos at·recaelados pelo mesmo general Chagas e pelo major 
Garna, elas Missões occidentaes que elles destruíram por <'rdem 
elo Marquez de Alegrete. Em HHS acolh eu os prisioneiros qne 
o destemido general portuguez fizera ao cm·onel Artigas, irmão 
elo general argentino do mesmo nome, no ataque ao povo ele 
S. Carlos que foi completamente destruido. Sendo substituielo 
o g8 neral Chag<Ls, commandavoL e m 1828 as forças mteionaes o 
oorouel J oão J osé Pinheiro, qtte ao saber qu e o coronel oriental 
Fructuoso Rivera marchava e111 direcção a S . Bot~ja, retiro11-se 
co m um a força de 700 homens, cl~nclo laga r esse procedimento 
a qne aquelle caudilho anebatasse toda a pov. mcligena quê. 
vivia nas Missões ol"ientaes, DuranLe o período que convul
s ionou a prov. e que terminott em março ele 1845, S. Bor,ja 
es ieve occupada pelos revolucionat·ios . A 10 de junho de 1865 o 
tenen·te- coronel paraguayo Estigarribia invadiu o terl"itorio ela 
prov. por S. Borja com uma força de9 .000llomense qnatro 
bocas de fogo . Resistiram-lhe 130 homens ele cavallaria ela 
guarda nacional e o 1o corpo de volun tarios ela patria que não 
puderam oppôr- se á marcha do inimigo. S. Borja foi então 
a bandonada por seus habs . que ainda hoje g uardam dolorosa 
lembrança ela destruidora invasão . Aprisionada em 18 de se 
tembro na então vill a de Uruguayana toda. a fo rça invasora, 
regressçm a seu Ia,es a pop. de S . Borja e a vi lla passou a ser 
uma base accidental ele operações ela camp anha conka o Para
guay . Aqui reo rganisou-se o 2° corpo do e~erc i to ao mando do 
general Barão de Porto Alegre, que retirou-se a 11 ele março 
de 186Ci marchando em clirecção ao Passo da Patria com o 
seu corpo que contava 16.000 hom eus. Dessa data em diante foi 
o ponto ele partida do itinerario que seguiam as tropas ele gad o 
bovino e cavallar que se destinavam a exercito . Tal é em 
poucas palavras a historia militar de S. Borja .-Esta villa foi 
ínstallada e erecta em termo municipal e cabeça da com. de 
Missões a 21 de ma io de 1834. Por Lei Pt·ov. ele 22 ele outubro 
de 1850 foi dividida a com . tendo perdido algun s muns., e 
actualmente só faz pa.rle della outra villa, a do BoqHcirão. 

. cujo fôro ainda não foi in stallado. A pop. da villa e do Passo 
monta a 2.000 a lmas e a elo mun. a 22.000. Ha em S. Borja 27 · 
ruas e ·tres praças; 170 casas que pagam elecima urbana a lém 
de igual numero ele choupanas isentas desse impos to . Possue 
um Paço Municipal, uma egreja ma·triz, ainda não terminada 
uma pequena capella levantada á custa ela pop., deus cemite~ 
rios e uma cadêa . Conta 84 casas commerciaes em grande e 
pequena escala, 35 officinas diversas, um bilha r, um hotel e 
uma bo·tica. Possue uma Mesa de Rendas, uma Collec toria, 
um a estação ·telegraphica, uma agencia elo correio, um quartel, 
a inda não t e1:m inado, uma enfermaria e pharmacia militar . 
Mantém cJuas eschs. publs., sendo uma elo sexo masculino 
frequentada por 60 alumnos e outra do sexo feminino cuja 
frequencia é ele 56 cli scipulas . Ha ainda uma aula par t icnlar 
que conta 21 menin as . Exercem suas profissões t t·es medicas, 
dous advogados e dous solicitadores. O movimento commercial 
pócle ser avaliado pelos seguin·tes dados : No exe r cicio de 1884 
a 1885 a navegação de cabotagem foi a segtlinte: movimento 
de entradas e sabidas : navegaram á vela 55 navios com 443 
teneladas e 129 pessoas de eq uipag-em; navegaram a vapor 
quatro navios com 292 toneladas e 48 p essoas ele equ ipagem. 
<?s productos nacion aes exportados no mesmo exercício consis
itram no seguinte: cabello em crina 13.995 ks., couros seccos 
130 .437 ks·. , fumo 730 ks., herva matte2.502 ks., lã 18 .441 k., 
ossos .6.000 k., diversos prodcutos 79 k., unhas ele boi 2.000 e 
madetra 2.815 páos . O valor desses procluctos foi de 83:062S900. 

O valo1• das mercadorias importadas foi ele 5:074$580 . A renda 
arrecadada pel a Mesa de Rendas Ge1·aes foi ele 28:506$650. A 
renda da Collectoria P rovincial foi de 20 :678$420. A claCamar a 
Municipal foi de 8:200~:Li0. A da Estação Telegraphic;;. foi 
do 4:921$700 . A força p<tblica é representada poc· gua1·da na 
ciona l, policia e tropa de linha. A guarda nacional compõe-se 
ele um commanclo sup"rior abrangendo dons muns., e elo qua l 
fazem parte o respectivo commandante e o chefe cio es tado 
maior. Tem estaclo desorganisacla desde a época ela ·termina
ção da ultima guen a, porém, o actual chefe trata de imprimir
lhe nova organizaçãos para o que conseguiu qualificar neste 
mun. 2 .583 g·uardas e snbmetteu á approvação do Governo um 
plano constan do ele seis corpos ele cavallaria para o ser viço 
act ivo e de um batalhi.io e duas secções ele infanta1·ia para o 
ela reserva. A secçiio poli cial compõe-se de um destacamen to de 
i 7 praças commandado por um capi·tão. De tropa de linha ha 
um regim ento ele cavallaria, o 3o, com o effectivo de 3$ offi· 
ciaes e 402 pt·aças, elas quaes aclÚ1m-se promptos, no se •·viço 
activo do corpo, apenas 8 officiaes e 90 praças. Possue o regi
mento 124 cavallos. Tem estado o regimento aquartelado na 
viiJa em casas particulares alugadas, porém em breve transfe
rir-se -ha para o novo quartel que esta em construcção no 
Passo. PublicR.- se semanal mente uma folha que conta um a nuo 
de e1>istencia . Communica·se S. Borja .POr yja tl1tvial com as 
cidades de Itaqui e Urugnayana, sendo ll'regular a navegação a 
vapor . Por via ·terrestre par tem estafetas para. Itaquy, Povinho 
e Porto Alegre por Alegrete com pasmosa irt·egula ridade . As 
vias de communicações para o interior da prov. são estl'aclas 
que no inverno ficam alagadas. O systema mais geralm nte 
usacl~ de locomoção é o das pesadas cal:'re\as ele bois qu e tomam 
as viagens excessiva men·te demoradas e caras, sem fallar n <t 
locomoção a <::a vttllo por escotei ros . O i ti ner ario preferido pa1·a 
as communicações com a capital ela prov. e o que passa pela 
Cl_cl ~t cle de S Gabriel siLnacla a 56 leguas; nesse longo ·tr;tjec to 
nao se e ncon tra pela estrada uma unica casa de pasto otl 
pouso vara viaja.nte.-0 mun. ele S . Borja dedica-se á an-ricu l
tura e mais especialmente á industria ]Jastoril. Esta, por ém 
não progride, conserva-se estacionari a . O gado de córte é r e~ 
me tti:lo para as xarqt1eaclas ele Pelotas . Na iacl us tl'i a para o 
consumo lo cal impera a mais ferrenha rotina, aindc~ talvez os 
unicos processos elos sil vicolas conhecidos, perdendo-se grande 
parte de prodnctos que a mais elementar economia devera 
aconselhar que se não esperdiçasse . A iuclus·tl'ia cavallar vae 
atrazadissim a , não só pela falta ele novos Lypos para malho· 
ramento das r aças como pela incuria no seu meneio. Os anim <tes 
espalhados em vastas campinas onde o pasto não é viçoso nem 
a.ssaz nutritivo ficam abandonados a esse uni co a limento e des
abrigados completamente das intemperies defi nham na estação 
invernosa, succumbindo grande parte ao fl"io das geadas c1ue 
duram quasi clous mezes consecutivos ; no verão são atormen
tados pelas seccas poriodicas ... Observações meteorologicas eife
ctuaclas no curto espaço de um anno não são sufficien tes pat•a 
carac·terisar o clima do Jogar ; entretanto ellas fornecem um 
dado muito aproximado para a solução elo problema, po1•que 
envolvem . elementos que se reproduzem c1uas1 constantemente . 
Parece po1s que ha loQ:ar de consignai-as, tanto ma1s q ~tanto 
não consta que hajan1 sido feitas em éJ?ocas anteriores com 
aturada regularidade . Entre·tanto só nos e dado mencionar pe
queno numero de observações vis·to a faHa dos necessarios 
instrumentos . "No período decorr ido de julho do anno proximo 
passado a _Junho. elo ?Or~·ente a média da temperatura foi de 22°,6 
·tendo o clltt ma1s frw s1do o ele :14 de junho cuja temperatura 
m~clla fo1 de 8°, e os mais quentes Jioram os de 8, 13 e 24 eleja
netro, 7 e 11 4e fevere1ro cujo g1·áu médio ele calor foi 31o. Os 
~entos qu~ ma1s frequen·temente r einaram foram os elo quadrante 
SE· , segumclo-se os de NE. : raros foram os ouü·os . O vento S. 
foi o P''adominante, acompanhando sempre o bom tempo ; ao ron
dar para o NK até firmar-se no rumo N., elevando-se graclual
men~e a temperatura, foi indicio quasi sempre infallivel de 
proxtmas chuvas que só cessavam ao recolher-se o vento ao 
quadrant~ SE. Durante aquelles 12 mezes choveu 72 dias, não 
nos sendo possivel assignalar a quantidade da chuva por falta 
ele um pluviometro. O nível elo r·io Uruguay oscillou entre os 
limites ele 7m,50 a 18m,OO sendo o z ro ela escala referido ao 
ponto mais proftmclo elo canal; esses clous limites foram attin
gidos. o primeit·o nos dia 5 a 8 ele abt'il e o segundo no dia 24 
do mesmo mez. Houve duas grandes enchentes, ao passo que 
durante 164 dias ficouinterceptaela a navegação a vapor, A esse 
pequeno numero de observações limitaram-se as que nos foi 
dado effectuar. Accresce obsel'Val' que o encarregado ela estação 
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telegraphica està actualmente incumbido de fazet· mais amplas 
observações meteorologicas, para o que dispõe dos necessarios 
instrumentos, medtda esta que tem sido posta em pratica em 
tod.,p.s as estações da pro v. pela zelosa administração daquella 
repàrtição .- S. Borja tem caminhado lentrunente em s us pro
gressos materiaes; entretanto floresceu cluran te a previdente 
admirristt·ação dos jesuitas e mesmo até um pouco mais tarde. 
A sua decadencia p'trtiu de 1846, época em que o commercio de 
herva matte que se effectuava pelo seu porto transferi u-se para 
o ele Itaquy. Demais em 1852, após a quéda do clictaclor Ros~ts. 
a Republica Argentina abriu o rio Paraguay â franca nave
ga.;ão, medida es~a que fez. cess_at· _o grande comrnercio que 
e:s:rstla em S. Bor.1a e Itap~a, prmmpal p H'to commercial da 
Republica do Paraguay . HoJe não cflnta S. BorJa eelificio :tlgnm 
nohvel . A sua egrPja matriz começada ha mais ele -lO annos 
ainda estâ em menos ele meLa le. A caden. e nm edi(jcio en
cr avado no centro da pop . , velho e arrui narlo, As ruas estão 
em notavel desalitlho e não são calçadas. No proprio recinto 
da pov . vêm-se ranchos de palha ao lado de casas de tijolo. 
EsLas si'io em geral de um só pavimento, IJaixas e acanhada.~ . 
Só h~t duas casas de sobrado. Nas paredes empreg1-sc frequen
temente barro para substituir a argamassa de cal e areia ele 
modo que as casas permanecem humiclas no inveL'llo . Feliz
mente começa a apparecer a reacção . Ha cerca de um anno in
troduziu-se a imprensa, modesta, porem bem encaminhad:1 e 
pugnando p:1rticularmente pelas necessidades locaes. A ~Innici
palidade promoveu o levantamento da planta da villa e do 
Passo e com e !la um projecto de rectificação elos alinhamentos 
c~as ru~s, que trata ele pôr em exPcução. Alguns edificios, porém, 
tem srclo ulltmamente consinüdos debaixo de mais lat·"as 
vistas . Por subsct·ipção popular está em Yia de constrncção ~tm 
preclto par<L esch. publ. Organisou-se nma sociedade de imm i
gração . . Ha nma loja maçonica e uma biblioth 0ca. Parece que 
cançacla elo ~rolongaclo leth:1r~o alfi.m a pop. desperta ! O que e 
ele lasllmat' e que o Governo nao lhe Yeuha em auxtlio e a deixe 
entregue a s~us pr?pri>os r~cut·so ·. A nec:ssidacle mais palpi
tante _para S . Bot~a e a lranca navegaçao elo rto Urngnay, 
necessl(.lade a qu , esta ligado o propl'io interesse e clin-nidade 
nacional . Após esta o seu commet·cio ~·eclama por uma ~neclida 
de equidade que trar- lhe-hia abundante seb·a e que nenhum 
augmento de pespeza acarreta ao Governo, de quem depende. ill' 
sabido que as duas cidades visinhas, Urug tayana e Itaquy, têm 
lido um pt·ogresso assombr oso desde i870, devido principal
mente á permanencia em seus portos dos vaso da ésquaclri!ha, 
que lhes despeJam Lodo o seu rendimento, emquanto q•te . Borja 
tem sido privada desse melhoramento, po is é apenas visitada 
duas ou tres vezes, durante o anno, por um on outro vapor ele 
guerra que raramente demora-se em seu porto mais ele 15 dias; 
só muito extraórclinál'iamente a clemol'a tem sido mais prolon
s-acla. Ora, é tempo ele acabar com essa excepção que nada 
.JU$tillca ; ner.hum motivo ha para que aqui deixem de fundear 
os vasos ele guet'l'a, á semelhanç<L. do que se pratica em relação 
ás ciclacles ele Itaq!1Y e Urug-uayana. distando aquella apenas 
poucas horas ele vragem ele S. Borja. Não estamos, felizmente, 
com as nossas relações diplomalicas estremecidas a ponto de 
ser necessaria a concentração ele todos os navios em uma nnica 
posição . 'eria mais equitatívo que em cada porto estivesse 
permanetltemente fundeado um vapor de gtterra como cle
~onstração palpavel do cuidado que ao Governo Nacional 
tnsprra os ponLos vulnet•aveis ela nossa vasta fl'onteira. Esta 
medida fazendo cessar uma excepção ic~:qJlicavel, ao passo que 
n_enhum inconveniente acarretando ao Governo, seria frene
ücame!lte applaudida pelo corumercio e pop .- O aspecto de 
S · Boq a é triste e melancolico . Pela carestia elas mercadorias, 
pe la dlfftculcladc ele commuuicações com a capital ela pr o v., e 
pelo temor elo olvido em que a rriscam-se a cahir, S. Borja é 
,pt stamente temida pelos militares que a consideram um dc
gt·eclo; e r ealmente assim poderia ser classificad<t si aqttellas 
vicissitudes não fossem mi tigadas em parte pelo genio bospi
lalei t•o e camcter generoso ele seus habs . . . » Augn te de Saint
Hilaire em sua Voyage à Rio Granàa do Sul (1887), diz : « Ce 
village PSt situe sm· une élévation à peine sensible, clans un 
pays etlt recoupé de pâturages et ele bouqueLs cl'arbres. A une 
lieue du vil! age. du càte du N. , on rencontre l'Uruguay, qui 
caule maJestueusement entt·e eleux 1•ivieres de bois serrés el 
toufl'us peu clifférects eles forêts vierges . Vers le S . et à eu
virou u'n quartcle lieue cltt village, s'êLendenl devastes m~rais; 
en général !e pays est humide et il otrre ele tous las côtes eles 
fl~ques cl'e~u plus ou moins profoudes. Las pâturages eles en
Vlrons de S . Borja sont d'une qualité inférieure. Comme cela a 

ot·clillairement heu dans les terrains aquatiques, eles nuées de 
cousins remplissent l'air, et principulement lorsqu'on se pro
mene sur les borcls ele l'Uruguay, il est impo sible de s'arreter 
un instant sfl.ns être entiêt·ement couvert de ces i nsects. J'en ai 
~tê e~.trêmen;ten,t incommodé un jom: que j'ai été herboriser 
,prsqu a la nvtere, et, lorsque Je r evms, eles essaims de ces 
animanx: mall'aisauts m'accompa"'nerent ju qu'au villao-e. Je 
dois remarquer en passant que les cnusins cl'Amérique, dont il 
existe un granel nombre cl'especes cliil'érentes, font rarement 
venir eles bouton com me ceux d' Eu rape ; leu r piqure est três 
vive. mais. si elle est suivie ele clémangeaisons, elles ne sont 
pas ordimtirement ele longue clurée . I! ny a clans les envi
rons de , . B01ja ni fontaine, ui ruisseau, et l'on est obligé d'y 
hoit·e J'eau eles marais qui est d'nn gout fade et clouceâtre. Si 
le~ .iesuiLes j)l'el'erent co lieu á tant d'autresqui eussent été plus 
agreahles,r ar exemple aux belles campagnes clu Rincão da C>"UfJ, 
c' ••st peut-être parce qn 'ils trouvêrent 'les lndiens déjà établis 
dans ce canLotl : peut-êtt-e anssi parce qu'i!s trouvêrent plus. 
ele bois on plutôt encore parcequ'ils jugêrent que ce lieu, rés
Rerré entre l'Ut·uguay et eles mar ais, serai t plus facile à défen
d re ele l'approche eles blancs . L'église est tournêe vers le N. ; 
Pile- fait face à. l'Uruguay. Avec l'ancien couvent des jêsuites 
qui lni esL attenani. elle forme l'un eles côtés d'une place car
\'ce qni a en viron cleux cent pas en tous sens. Les bâtiments du 
couvent envirounent, conjointement avec l'eglise, une cour cou
verLe ele g tzon clont la figure est celle cl'un carré long et qui
peut avoir soixante-s ize pas de l 'eglise au côLé opposé et sai 
xa nie- h ui t de la porte au fogement des Peres. Le couvent, éle
\'e rle trais marches au-cle· sus dnniveau ele lacour, n'a que le 
rez-cle-chaussée; les murailles sont épaisses et construites de 
la mêm'l maniere que cclles ele l'eglise; le toit est couvert en 
iniles ct•euse se prolon&'eani au cle1à eles mm•s ; il forme une 
g-aleric cal'l'elee large d enviro11 si;,; pas et soutenue par des co
lonncs eu bois. Le toit ele t'église, également prolongé, conti
nnc ceLte galet· ie du côté de l'E. Du temps eles jésuites, il n'y 
avait ancntl bâL iment à clrolie e L à gauche de la porte; la gale
rie seulen~ent s'y prolongeait et régnait ainsi tout le long de la 
COlll' ; matq so•ts le gonvernement eles EspaB'nols, on a fermé 
par une. muraille l'c>space qui s'ét~nd de l'égllse à la porte et on 
y a praL1q ué eles petites chambrettes qui nuisent à la régularité 
ele l'ensemble . Le couvent est divise pat· eles murailles trans
versa.les en antant de grandes pieces carrelées · c'est là !'uni
que distrib~tion.» Desct'evenclo a egreja de S. B'orja , diz ainda 
Samt-Hdau·e : «Pour y entrer on monte trais degrés en pier re 
et l'on passe sous nn vaste porche qui est soutenu par quatre 
rangs ele colo unes en bois de J'ordr e dorique, placées deux par 
deux sut· la même piédestale . Ce porche aboutit à trois por tes 
peintes e L sculptées clont une plus gt•ande répond à la rief et les 
cleux autres aux bas cõtês ; entre ces portes, on voit dans la 
muraille eles sta·tu~s colossales de saiuts, peintes dune manie
re grossierc. L'église est bâtie en pierres, mais comme on n 'a 
irouvê jusqtt'à présent aucune piert·e à chaux dans tout le pays, 
on y a supplee par ele la tene batue. Par-dessus les murailles 
est un enduit composé üe sable, de glaise et de bouse de vache, 
qtü, m'a-t-on assuré, n'est jamais délayé par les pluies les plus 
longues et les plus abondantes. Il n'y a point de clocher, ni ele 
tom· qui le remplace ; les cloches sont placêes dans la cour de 
l'ancien couvent, sous tm appentis carré et on v a les toucher; 
on y monte par un petit escalier en bois. L'intérieur de l'église 
est pa v é ele carreaux três inégaux ; la vou te est élevée, mais 
en bois, parce qtte le défaut de chaux ne permettait pas de la 
cons tl'uire en pierres. J'ai compté cent seize pas de la por te 
pl'Íncipale au ma'lh t·e autel et quarante- trois d'uue mur aille à 
l'autre . La nef est séparée eles bas côtés par huit arcades sou
tenues par eles colonnes en bo is de l'ordre ionique, placêes deux 
á cleux sur le même piéelestal. 11 n'y a point de cbreur et les 
antels ne sonL qu'au nombre de trais, l'un qui te rmine la nef et 
les tuttres a11xquels aboutissent les bas côtés. Les images eles 
samts qtü ortlen t. le m::dtre- autel sou t assaz mal sculp tées, mais 
il est accompagné cl'ornements extrêmement dorés qui s'élêvent 
jusqu';, la vou te. Sous une eles arcades les plus voisines_ clu 
maltre-autel est une tr-ibuna isolée et ele forme ovale, clestmée 
pourles musiciens. De chaque côté de l'égli;;eest u!lâ _sachris
tie, dans celle ele la gauche sont entasses les debrrs d'une 
multituele de statues de saints de toutes grandeurs, peintes et 
eu bois. J'en ai r marqué une clont l es bras sont mobiles; alie 
m 'a paru représentPr Pila te ou Judas et était probablement des
tinée :i fig;urer clans une de c:es farces pieuses clont les jésui tes 
amusaint !es Incliens. »Vide H ist. da. Rep. do PfJ!J•a.guay do 
conego João Pedro Gay. 
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BORJA (S. ) . Pov. do Estado elo R. G. elo Sul, jtmto ao rio 
Uruguay. O:·ago N . :::J. ela Conceição. Foi creacla capella pelo 
a rt. I da Lei P t·ov. n. 176 de 19 de julho de 1849. 

BORJ A (S.) . Passo no rio Uruguay, a sete kils. da cidade de 
S. Borja , no Estado do R. G. do Sul. Foi por esse Passo que, 
em 1865, Estigarriuia entrou nesse E stado. 

BORJA DE PIASSABUSSÚ (S. ). Parochia elo Estado elas 
Alagôas. Vide Piasmb~tssú,. 

BORLÃO. R ibei rão elo Estado do Rio ele J aneiro, a rT. da 
margem esq . elo rio Utum . 

BOROQUITUBA . Rio do JJ;staclo ele S. Paulo, banl1a o mtlll. 
de S . R oque e dcsagua no Pira.gibú . 

BORORÓ. Ser ro ta elo Estado de Goyaz, no mun. de Santa 
Luzia ([nf. loc. ). 

BORORÓS CABAÇAES . Indios do gstaclo de l\latlo Úl'o:so . 
Existem a ldeados nas margens elo rio J a lll'Ü, em uma linda pla
nura entre palmei ras e bananeil•as, á beira el;t es Lracla que sc
gLLe pa ra a cidade ele Matto Grosso. São indolentes e susten
tum-se quasi que exclLLsiva monte ele càcos do ma.lfo . Fnllam uma 
língua propria, misturando muitos ·termos ela l 1ngtut geral e 
dizem mesmo a lgumas palavras em portuguez. Cobrem -se co m 
u m panno ·tecirlo ebs fibras do caraoá ott Lucum, e usam ele arco 
e fl echa . Contam apenas a té o numero tres (oottc6i , um; ma.
oouai, dous; o·uc~·i, tres), e dah i _po t· diante ' 'Üo somm ::tnd o co m 
esses mesmos numet·os a té pt·e lazerem a conta que q uet·em. 
Foram esses selvagens a.Jcleados, em 176L. em Cuy <t b:i pelo 
capi ti.io- general conde de Azambuja . O Sr . ~· ele Melgaço, Lra 
tanelo elos índio~ ela bacia elo Paraguay, e1H.: « JJ01-oo-ós : com 
eRte nome existia anLigamenLe uma numerosa naç:lo, que se 
estendia elo l'io Paraguay ao Cttyabá, e á qua l p edco.ciam m 11ilas 
trihus hoj e exti11ctas, como os Beripoco nés, os Coxipo1! es, Xaco
r orés, etc. Agora exi stem apenas os segumt~s: §oro?"Us ela Cctm· 
panha, na marge;n clir. elo Pnrag uay e J au r11 , nao longe tl <t CO il
Jl ttencJa, e J3o ,-o>·os do Gabaçal, quast extlllctos en tre V i! la Mar1a 
e o regist ro elo Jaurú ». 

BORRACHA. Serra n" pade septentrional do estado ela 
Bahia, prox im<\ da cachoeira de Paulo Aflonso . Possue minas 
de cobr e e prata. E' tambem denominada_ Jl thwibeca. Em 31 ele 
janeiro de 1783 o marquez ele Valença eltrigio a Madin!to ele 
:Mello Oastro o seguinte oJHcio: << Illm. e Exm. St·.- Vindo a 
es ta cidade o cap itão-múr das Ordenanças el a villa de J aco bina 
me participou que no Jogar da Serra das Borrachas, perten
cente áquella com., lhe co nstava que se tinham descoberto vari as 
minas e metaes. Esta noticia me feo e8crevet· ao Onviclor ela re
ferida com. ordenando-lhe que passasse immediatameote á 
rlLta Serra elas Borrach as , para examinar, com lodo. <t indivi
duação, o erue houvesse a este respeito, remet tenclo- me as arnos 
Lt·as elo que se tivesse achado nes tas n ovas minas, cleclal'anclo a 
Sita abunclancia em qualqtter elos sobred itos metans e mioeraes . 
O mesmo capitão-mó1· me disse que no si ti o ch;tmi1clo- Mundo 
Novo - ela menciona da com., Linha um clet··igo minorls ta des
cober Lo uma ou duas betas de prata n a terra defr onte do arraial 
ele Nossa Senhot•a ela Sauclc. e que o dito clerigo ma nif'estára .iã 
este elescobrimen·to ao Ouvidor ; a esLe ministro ordenei igual
mente que examinasse es ta serra, e ele tudo o que achasse 
me desse promptameute conta, par;.~, ser presente a SL<a Ma
gestacle : A r e_spos ta des tas orc!Pns sobre t ão importan.te ma
terüt a meia nao me cbegou, nem cabe no ·tempo chegar, peb 
dista~cia em que se acha o sobredito Ouvidor em co rreição; 
porem tive uma carta do Juir. Orelinario da villa ela J acobina, 
em qtLe me di conta de se ter exl.rah iclo prata e coln·e n <t HJeSm<t 
serra elas Borracllas , como V. S. veá ela dita carta, que re
metto com es te oJTicio . Ha p ou co tempo que me mv.nclott o c[l,
pitão-mór ele um elos terços clest<t c idade , Chri s tov ão ela Rocha 
PH·ta, umas poucas de pedras _ tiradas ela sobreclit<.t Ser ra elas 
l:lort•achas, ele uma dcllas, qne nao pesava maJ s CJitC e[ ltatl'o ot~a v as 
e 33 g rãos, se ti m r am quatro oi tavas e 18 grãos ele cobre, que 
remeLto a. V. Ex . De ouLras pedt·as que igualmenLe l'emetto, se 
fez expariencia, e ele quatro oita vas clellas se tit•a t·am t!G gdios 
de cobre, qae tambem r eme tlo. Estas expel'ie ncias rnc dão fun
daménto pua esperar que, com elfei to, se ache abttnclanci<t. ele 
cobre na dita seu a; tudo o mais que me ·consl.<1.l' sobl'e es tes 
n<:vos clescobrimentos, parteciparei a V. Ex. na primeira occa
s tuo ._ »O Dt· . Benedicto M:arr1ues da Silva Acauã, em sua 1\!le
morta sobre os ·terrenos diamanLinos do Estado da Ball ia 
( 1847), diz : « E' nac1uellas, serranias clepoi s r1ue passam pelos 
m uns. Sento Se c Juazeiro, n o logar onde dão o nome ele Serre~ 

elos Pa~tlistas 011 ele 1lbwibecc~, que se presll!ne ~ xistir <ts mín:l.S 
ele prata, qtte denunciara Roberio Dia~ a Philíppe II, e que n ão 
foram cl eõcobertas pot• negar este áquelle colono o tittllo de 
Marquez elas 1\linas, qne em recompensa pedira"· Ay res ele 
Cazal diz qtte a Serra ela Borracha 0 11 da Mul'ibeca, onde se d iz 
que ha ;tbunclancia de cobre e ·t.ambem alguma prata, Jíca nas 
visiohanças ela cachoeira d0 l. 'aulo AfT'ouso. O mes1110 choro 
gJ:apho faz menção ela set'l'<t. elo Pau lista,. mas como. _ serra 
diflerenle da eht llluribe~a, cl1vergtnclo ass1m d<t op1mao do 
Dr. Acauã . 

BORRACHUDO. Sêt·ra do Es~étclo ele Min::ts Gcracs; divide 
as an-nas o l'io de seu nom e das do laclayà . Tem seu c im o a 
<J8Qni' ac im ;t elo nivcl elo mar, ~eg u e a clirecçi:to elo NE . e e com 
posta de sch is los, cober tos de ca nga egres. E' nma mnüli cação 
ela serra cht i\1atta ela Corda . 

BORRACHUDO. :Rio elo Estado elo Pat·;wà, no mtul. ele 
Gnarakessava; vac rmra a bahitt ele Pa t·a nagu<t. Recebe o T<t
baqn a ra e o Te ~i rrue ira, a lém de ou~t·os. 

BORRACHUDO. R ibeit·ão do Estado ele Min a~ Geraes, n o 
num . do Sen o. A L ei Prov. n. 2.258 ele 30 de junho ele '1876 
li xou- o como l imite da pat·oc]Jia elos Pau liaLas. 

BORRACHUDO. R io do Estado clrl Minas Geraes, nasc~e na 
se rra eht i\b·ttn ela Col'Cla e clesagna no S . F ranc isco, ac im a da 
ro z do A baeté. Atra ,•essa ét esLraeht ele Pita ng- 11 )' <t Pamcat1'J. 
« ·JJ;' menor qu e o A baeLé e cor'l'e <t 280 111 ma is baixo q1 te Ottro 
P reto o:t 8SOm soiJl'e o ni vel elo ma r. Se u lei to e l'orma clo 
de um ca lc<u·eo arg iloso, cohct·to ú,s vezes de seixos rola dos . 
O vallP. elo Borrachuclo,cnc:üxoLado cnLt·e o A IJaetc e o ri o fn
ehyá, é muit.o esLrdLo para Le1· g randes afl's . »Recebe o Guanclü, 
E stim ou Ma noel Pacll'c, Grota Secca, Gro ta elo Domiciano. 
Vereda elos Btn·it.ys, Ata lho, Retiro d'Agostinlta, R iach ii.o, 
Lages, Francisco Gonçalves, Ponte ele Pedra c diversos ouLr os . 
'.l'em diversas cachoe iras, en Lt·e as <ttt:res a elo Sa lto e <l. elo B u
ril;y, cst1\ ul t ima aba ixo ela ilha elos Cucos. 

BORUBÓ. Nome hoje cl"lscon heciclo com que é represen tad/J 
n asGwrtas um elos aiTs. elo rio X in g ú (B. de Melgaço). 

BORURÉ. Banhado que desag na no rio Bu t1tlty alf. elo 
Urug1tay, no m nn. ele Har1uy. P r oximo a elle p; ~ssa a linha 
telegraphica que vae <t S . l:lorja. 

BOSQUE. Log. n o termo ele Grajahú do Estado do Mara
uhão. 

BOSSARAHI. R io do Estado do Rio ele JaJleh•o, a li' . do 
1\iacacú . Em s uas margens levantaram os missionarios ela Com
panhia ele Jesus uma aldei11. ele índios Coroados, que é act.mtl
mente uma freg. sob a invocação ele Santa Rita. 

BOTAES. Serra elo Estado do Rio de J anei ro, atr avessada 
pela es lracbt cht Pol.icia . 

BOTAES . Rio do Estado elo Rio ele J <tlle iro: nasce na serra 
elo seu nome e desagua n a margem clir. elo r io'SlL nt'Anna. 

BOTAFOGO . Log. do Dis tricto F ederal, na. fL·eg . ele Imjá. 
· BOTAFOGO. Soberbo e lincl iss imo arrabalcle da Capittd 
Federal, na freg. ele S. João Baptista ela Lagôa; com casas 
magnifi.cas ele aprimomclo gosto, ele urna are h i tcctul'a capl'i
chosa e rod eadas ele ·todos os lados ele plant<LS ocloril'eL·as e ela 
verde l'olhagem trO]Jical. Ahi fica a enseada elo mes mo nome, 
prol'11nela e redonda, com m1tnicanclo -se com a lJahia cl "' 
Ny·teuõi por nm a larga <tbertum entre os m orros ela Vi uva e ela 
lJ rca. « Aprese 1~ta elo lad o eSrfUCt'clo tllll p;tnoramn. espleneliclo, 
com os alLos e stnuosos cumes elas mon~auhas ve rdes as mai~ 
proximas, parecendo azuladas as mais remo L~s, pot·ém r·eHe
ct lllclo-se todas no brilhante c~pe lho claque ll:ts a~·uas rJile pa
r ecem irnm oveis . Pelo l ado direito ve-se urn a se~· i e ele bell is
s imas casns, ele palacios, ele magnificos j urcli11s, e ate o fun rlo 
desse quadro n aLura l disLin[!'uem-se as arbori saclas sttbiclas ela 
mon Lanha :- as obras ele Deus e as elo homem ümanaclns ela 
maneira mais linda que é poss i.ve l ideat·. Go·usas qztc .itmtas ,,c 
cwham rm•w?wnte, para usar ela expressão cl ass ica elo immorta l 
Carnôe.s . » lTI' c~ rcada por tuu n. immensa .. praia sen1 i-ci.t·cnlar , 
r1ue t.oma os nomes ele JJotctfo,qo, Peil,·eircb e ela .Swnclculc e c ir
cum chtd<~ em parte por um long·u cães . Na pt•a ia ele Bottd'op:o 
acham- se clous chafarizes, um defronte ela ru a Marquez ele 
Abrantes e o ttLt'O cle ft·onte da ru a Marquez de Oliucla; tem p_ouco 
mais ele I30 predios, o collegio eht Imm ac ul ada Conceiç<~o, o 
Recolhi mento elas Viuvas, uma capella en·tl'C estes dous lllttmor; 
eclificios, o Clnb ele Reg:atas, o H.ink Gnanabarense, di versos 
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estab -lecimentos de instrucção. A essa pra ia vão ler ou nella 
começam as ruas Senador Ver gueit•o, .Marquez de Alll'antes, 
Fara ni, Olincla, D. Cad ota , S. Clemente, Voluntarios da Pa·tria 
e Passagem. E' pe t'corricla ·pelos boncls que alJ i teem o seu ponto 
termintal e pelos que se dil.'i gem ao La rgo elos Leões e á Gavea . 
Neste at•r;t balcle ncam a inda <1. capelli nh<t da Piedade, de estylo 
gotlüco, propriedade do Barão elo Cattete ; o Gazometro; uma 
Caixa cl'agua no alto elo morro ela Vi11va; o est a belecimento da 
City Impl·ovcmc?Jts, pessimamente situ ado mt base elo mol'l'O elo 
1 asmaelo·; a egt·ej a matriz ele S . João Rtp tista el a Lagôa, f ron 
·teira á rua cl:t MaLt' i ~; o Recolhimenl.o elas Orphãs de Santa 
'l'h erez11, na r11a do Gcner a.l Severi11no ; o Asylo ele Santa Maria 
11 11 r ua elo I tap2mil'im; o Hos piLa l rl e S. João Bapt ista, na ruil 
dtt Passagem ; o cem itel' iD ele S. João Baptista, na base do 
mol'l'o de S. J oão. na ma elo General Polycloro . Ainda neste 
al'l'ahald e, 11a pl'aia ela Sa udade (entt·e os morros lo Pasmado 
e ela Ut·ca) fi cam: uma estaçiio telegraph ica. no alto do morro da 
Babylonia; o Hospício ele Alienados : o Ins tituto Benjamim 
Con•t.ant e a Esc bola de :Medicina, a mbos a inda em constrttcção; 
e aEscho h~ 1\ll ilitar. és lano campo do Suzano. A l't·en te deste 
1lltimo edilicio compõe-se ele clou s corpos com 28 jane ll as cada 
1un e li gados pot· um corl·eclot· com tres janellas e um r elog io, 
Lendo na frente um balum·le . Nesse con edor, na parte voltada 
pa ra o itll.erio t· do ecliliclo, ha uma pecll'a ele marmot·e com a 
seg·uinLo in sct·ipçüo: 

PETitO SE CU N DO 
n, (i. C0N S1'l'l'U'l'JONA(.T U.l PIUt A'l 'O IH: J:: ll' PEHP. BRA7.1Ll ,E DEF. 

PELTCJ'l'j.; rt. REG:'\A ~'l'f~ 

.rl·:DIFICtr H!~: SC fl lP 'l'J ONEM E.JUSQU B RX S'l'R UC'l'I Oi'\ 1!: :\l 
POLYDOlt US A. FO~:-i G CA (! U lN'l':\;\'ILU t\ JOR DANU ::i 

CUH AV I'l' 
A. D. MDCCC. LX. IV 

DlPERII AU'l'EM XL. lH. 

E' essa parte do eeli ncio occnpada, n o pavimento supe t·i or pelo 
a loj ame ntos elos a l.umnos e a ulas elo curso s uperiot·, e n o inl'e
l'i Ot' ).lela sa ] ll. elo relr;itorio, lavalOl'i OS, sa la de at•m as e al'l'e
cadações . Ao pene tr ar-se no edifício salte-se em um vasto 
campo, tendo t~ esquerda umtt a la egnal à elo corpo ela ft·enLe 
e que ser ve para a lojame ntos dos alnmnos; :i d ireitltnm ont t•o 
ecl i!i cio sepal'ado, onde fnnccionam as aulas do ctu·so prepa 
rato t·io e onde se n..cl:~ am a. sala do co mm a.oclante, s ecretar ia, 
IJibli otheca, enl'ermaria, alojame LLto ela mnsica ela Escola, casa 
el a ordem, e tc .; e na frente diversos <tl'ma~ens, ~Llgun s tL incla 
em co nstl'ltGção . Na pa rte vollacla para a pl'allt Vermelha fica 
HrU ::t rrenúe abalnartada, gua l'n ec icla de canhões a n tigos c!~ ferro 
e bronze, muitos j(t desmontados. O eclifi cio carece do eleg-a nci::t. 
-Inc0ntes l::tvclmente dos ecl ilicios concluidos , o m::t is impo t·
úantc e que não encon tm tal vez superi ot· no mundo, é o I-Iospi
c io ele Alienados, a ss im descripto pelo Sr. Valle Cabl'al : 
" Et·g ue- se este mages t;nso edilicio mt pl'aia ela Saudade, em 
um a snper ll c ie ele 7 .560,1 metros CiS· tendo de l'ren te 290 
me tros . A smt pedra fundamenta l l'o t la nçada ::t 3 de setembro 
r.le 1812 e o ecli ti cio in::tttgura do em de~embl'o de 1852 . .11' cles
ti!laelo . Pl'i1· a~ ivame nte pal' a asy lo, tt·atamenlo e curativo dos 
al ienauos de amTJos os sexos, de todo o Brazil , se nt d isLin cção 
de concl içiio, ele natural idade e r eligião. No corpo central do 
eeli li cio, que e a sua pal'Le mais IJella, ve- se no a lto talhadas 
<e m n1:U'IIIOL'e as armas cl;c Irmandade Lla Misericordia. As 
([t1a tro column as ele nnut sú peça ele g t·a nito, do segttnclo pav.i
illenl:o deste éorpo, pertence ti ordem jouicu : ncll e r asgam-se 
Lt·es Ja nellas de sacada com balanst.res el e marmo 1·e e pettor 1s 
üe g t·anilo. Na es<;adaria que l11 e dti. acesso levantam- se duas 
mag·nili cas cs t.a ltms, r epresen tando :t Sciencia e :\ Cill'icladc. A 
at·chi tec tura do prim eit·o pavimento elos corpos lateraes ci da 
~rclcm clot·i ca , elo theatro de Marcello. em Roma. e a do se:::undo 
~da or·d e m jonica pelo systema do templo de Min el'\'a Poriada. 
na Grecia. No ce ntro do edili cio levanta-se um a ca.pclla . E' 
admini st r ado pela San ta Casa !lu Miserlcot·clia ... O lado direito 
ele. eclif"i cio ele quem o olh a é occ upado pelas mulhel'es e o 
esquerdo pelos homens. N<t saht ele h onra, chamada elo runcla
dot·, _qne pertence pela al'chitectur<t ;~ordem corin tb ia, erguem
se lt•en Le <t ft·P. nte as es ta tuas trabalhadas em marmore de 
b. P edro de AlcanLat·a e de José Clemente Perei r a , o inmtnsavel 
Jlrovedo1· ela Santa Casa ela Mise l'icorelia, ao qual se deve a f'tm
claçiio elo t10'tavel estabe lecimento. Esta ultima esta tua, esculpi
ela em marmore branco por Fernan do Pettrich, foi ina.uguracla a 
1,1 ele junho de 1857» - Tem na frente um prcltm com duas lmdas 
C!J.sca tas , Lodo rode·aclo pot· um g radil de ferro com ~r es por 
toes e clivicliclo em seccões por pilastras ele g l' antto. O P<t no-
1'<\tna ma is esplencliclo é apreciado pot• quem se coll ocar a meio 

da praia de Bot11.fogó OLI ela praia da Saudade, pois dahi 
avistar~t a té a entrada e sabida elos \' apo1·es pela barra do R io 
de Jane1r·o. Houve ant1gamenle uma companhüt •le barcas des
tinadas ao tntnsporte de passageiros de Botafogo pa ra a ciclade 
e v tce- versa, e que p::tl'tiam de um a ponte c1u exis tiu em 
frente á rua de S. Clemente. Anteriormente aos actuaes bomls 
e juntamente com aqnelle meio ele locomoção, havia omnibu.~ 
e ,qondolas, muito tli tl'erentés de uns ett rros hoj e em uso e a 
que o vulgo denomina GOI'scwios . A enseada de Botafogo cleno· 
minava-se antigamente F 1"anoisco Velho. Ila no Collegio das 
Irn1ans ele Caridade nm n. bella capella gothica, cuja benç[o e 
solemn e inauguração teve logar a 25 de Junho de ! 892 . A res
peito dessa capella publicou o P . Senna Frei'tas, n'O Paiz de 
4 ele j 11lho ele 1892 a seguin·te noticia: «O Brazil catho
lico con ta mais um ecl i ftcio consagrado á Jesus Christo e 
a a rte architectonica enumer a en tl'e nós mais um a elas suas 
preciosas j o ias, uma das suas gemmas mais esplenclidas , sem 
con testação. Como templo .!Joth·íoo alnrmo a té ser unico no 
Bra~i l , não havendo nenhum que se lhe compare na correcção 
da fórma, alliada à riqueza da co nstrucção e ornamentação 
intem a . Com tudo , não vi amda uma palavra escripta sobt•e 
a inauguração nem sobr e a notave l obra ele a rte a que me 
rellro, lll'Ovavelmente-porque não teve por padrinho o r eclame 
e niio a foi an nuncia t· its nuvens o foguetorio de a ssobio. 
O leitor não me leva rá, pois , a mal que lhe descreva um pouco 
a nova capella do Comç;lo ele J es us . Emquanto não for vel-a, 
potlerú. conceber uma icléa della: ao vel-a, ainda assim, 
talvez lhe sej ;J. util a descripção . Enlt•e parenthesis, penso 
que a porta latera l do templo es tá abet·ta, a maior parte elo 
dia, aos visi·tantes. Foi o architeclo deste eclilicio christão, 
niio u.m diplomado, um ti\ular da arte de construcção, mas um 
padl'e, um s im ples p11dre, o Re \', Jttlio Clavelin, ex-reitor elo 
semi nario do Cat·aça (que ahi ediftcou em tempo uma li nd is
sinut capel la elo mesmo estylo) . l!;ste ecclesiastico j ft um dia. 
foi meu supe l'ior no a lludido col legio do Caraça, onde exel'ci o 
l oga t· de professor; e posso em consciencia asse verar ctue, sendo 
o seu merito excepcional como ·tnlento e illust rac;üo, pal'ticu
l a rmeme nas scie ncias mathema ticas . ainda maior é a sua 
m edes-t ia . Hon·tem mesmo a puz à pl'ov·a sem o saber, porque, 
·t~ n do nós falado muito sobre a cape lla, n em li.quei suspeitando 
que fosse elle o a r cllitecto. Só hoj e o soube! A a t'chitectura é 
gemtinamen te go thica, ou, pa ra se t· muito mais exacto e menos 
ab>urclo. ogwal . A LOL'l'e, qtte const i tue a parte central e supe
ri or do Jrontispicio, medo 40 me Lt·os de a l to até ao tope da ct·uz. 
E' ele urn a elega ncia , de uma lige i!'eza de construcçiio, de uma 
delicadeza esth>?. tica, de um a rrojado rlG aprumo, que disputa 
gl'aça :to fuate de uma palmeira imperial. 1'odos os nossos con
cidadãos t eriio j ft contemplado, de perto ou ele longe, aquelle 
dedo de ped ra , eme t•gindo da terra e apontando sempre para 
o Infinito. E' pena que a face latera l e posteriot· da capella 
não possa ser facilmente vis ta pelo observadot•, em razão de 
achttt·- se enc~·avacla entre os dois corpos do ediftcio, elo colleg- io 
e casa ele invalidas, que a cingem. Nunca alli tendo ido como 
ap1·eciadol' ele bellezas ele a rte, foi o meu esclarecido amigo 
padre Pedro Bos quem m'o fez notar. Tem r azão aos braçadas. 
Atr avessando um elos pecptenos corredores exteriores c l ateraes, 
prolong·uei uma linh a até ao fnnclo do j a rdim para de lá melhor 
observar o aspecto posterio l' elo templo. E' imponente . Ju lga 
a ge1'ite descobrir ele r epente uma n esga ele a lgum desses sum
ptLtosos templos gothi cos da Europa , ricos das decorações gt·a
c iosiss imas ela architectura og ival, onde se rasgam as janellas 
nsguias, ele vidro.s coloridos, onde se apinham os corucheu s, 
as pequenas agulh as , os rendilh ados ele marm ol'e, as fol heaçõe~ 
que se desprendem das quinas clüs co t·ucheus, aspirando a pôt• 
na peclra ·o viço da vege tação e a viela elo que tem seiva. iYI~ts 
en t t·emoa no r ecinto. Logo :i entrada cansa uma sensaçao 
impress iva e r eligiosa a justa pt·opor ção de todas as par tes e de 
todos os ot·natos, em ordem tt form arem um conjuncto harmo
nico sa Lisl'actorio ; e no dominio absoluto da linha vertical , 
propria deste estylo, ha como que uma sug-gestão invis ivel e 
~ua,•e para abstrahir um pouco ela engrenagem das nossas 
ni11harias dial'ias, ca il' de joelhos e pôr as mãos . O corpo el a 
ig rej a compõe- se ele se te columnas po1· banda, l(n·mada cada 
ttmt< clelias como que dum fasciculo de quatl'o columnatas con
i u"adas entre s i . t::ião todas de mar more vermelho desmaiado. 
'o tecto em meia abobada não é m ai s do que o eho onde vem 
terminar ou morrer em nervuras os arcos elo policolumnio. Do 
ce n Lt·o de cada a rco pende aestalacL i teclo go·thico flamm~ic~nte ca
ristico ela t er cei ra época, qual este se enxerga na abbad ia ele \V~sl 
minstel'. Ao 1\lllclo da capella-mór- sem i·circnlar , por detrás 
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do rectabulo e banhada I1a luz do dia, que artisticamente lha é 
projectada do alto, descOl'tina- se a esta tua ela Virgem Mal·ia. 
(Por que não de preferencia o C h ris to Jesus, abl·indo o seio e mos
trando o seu coração, já que a capella lhe é consagrada? ) Enci
mam o altar tres vitrinas coloridas, represe ntando as tres pias 
apparições do seculo XIX, a de Maria a Catharina Labouré, a da 
mesma a Bernadete e a de Jesus a Margat•ida Alacoque.Quatorze 
vitrinas la·teraes correm ao longo das paredes da capella. São 
na sna quasi totalidade allnsivas á .historia pictorica ela viela elo 
Jtedemptor, do berço á resurreição. Na penult.ima do lado 
clirei·to vê-se Pio IX, proclamando ~~··bi et o1·bi o dogma da 
Immaculada. Tanto os desenhos pla sti.co. das vid raças como as 
cercaduras decorativas das mesmas são, realmente, esplendidas 
de acabado e pureza ele traço:nunca até as vi mais de satisfazer 
neste genero de pintut·a . Conforme as exigencias da architect11ra 
ogival, qualquer destas vidraças é geminada e emoldurada em 
uma ogiva geral, o que lhes da uma belle?.a só propria deste 
estylo, essencialmente medieval c chris·tão e não ele ::;odos, nem 
de n01•mandos, nem de bretões, nem ele mouros . O plano ou 
·linha inferior das pal·ecles é constituido, de cada lado, por uma 
ordem de pilastras ele fôrma cylindrica, terminando clttas a dttas 
em arco. Assim as columnatas incrustadas, como os intet•vallos, 
estão cobertos de bellos arabescos polychromos, l[Ue lambram 
os adamascados das nossas ant igas colchas de s ela. Todo o 
pavimento é em mosaico e ele mar more. Como o côro é elegante. 
Que bom gosto e elo na ire ele delineamentos, desde os degenhos 
do- estuque e dos frisos até aos abertos da balauslracla! Bom, 
simplesmente bom. Está-se bem neste templo, qne só se parece 
com um ·templo, sem transacção algnma, com o que é mundano. 
O ogiva! tem isso. Elle ja por si e •tma oração de granito. Evoca 
n'alma um sursum oorda;. Não é a sonhada cadeia ele onro, ele 
Homero, que ligava a terra ao céo; mas existe na esthetica christã 
ela sua forma vert ical um como iman invisível que arrasla o 
espiríto, do a tomo de cá. á immensidad do além. Vê-se alli 
.o symbolismo medievico da revolução definitiva ele um povo, 
l(Ue, dos escomhl."os do templo pagão, onde reinava a linha hori
zontal, a llnha egoista e terrestre. arcbitectou um novo templo, 
como quem revela um pensamentó novo que o opprime, o templo 
christão, 011de reina a linha ele vida, e das grandes elevações do. 
coração para o bem absoluto. Tudo quanto é intimamente 
cOtlvulsi.onaclo por uma fot·ça, irromp~; o mar em vagalhão que 
espadana o alto rochedo, a alma humana explode em mil mani
festações e entre outras na agulha de granito, varando o espaço 
em busca ele Deus. Não ·terminarei, sem decl inar os nomes elo 
benemerito executor elos trabalh os de coostrucção e do pintor 
ele todo o interior ela capella. O St·. Ft·ederico Branco é um 
ve1·dadeiro artista constl'uctor, de incont.eslavel habilidade e 
per leia, a quem felicito. Mr. Hem· i Rahes, artista l'rancez na Stla 
especialidade de pintura clecorativ:t é credor de encom i os, seme
lhantes e de iguaes prolfaças. Um só nome contimia :\ perma
necei' na sombra. E' o das irmãs da caridade. Q. tte heroismo 
ele boa vontade não representa a edificação e conclusão daqt te ll e 
pequeno monumento da arte, a Deus consagrado! Cobre por 
cobre, nichel por nickel j~tntados, com algumas esmolas mais 
avultadas, produziram em sete annos aquillo que ahi fica. Mas 
não as acot·damos, ás recatadas filha~ de Vteeu•.e ele Pat\lo, 
nem acordemos o publico para a. adm iração clellas. Deixemos~ 
lhes continuai" a fazer daguellas perolas o mysterio da sua 
humildade. Respeitemos o recolhimento util em que se e ttvolvem. 
Contentam-se de que as deixem faze1· o IJern. Seja ass im. PaclJ·e 
Senna, Freita-s "· 

BOTAFOGO. ArrabaHe ela cidade ele Campinas; n ~ Es6aclo 
de S. Paulo. 

BOTAFOGO. Log. do EsLaclo ele Minas Geraes, no mun. de 
Ouro Preto ; com uma capella da invocação ele Srwto 
Amaro. 

BOTAFOGO. Ribeirão do Es~a.clo cl0 Rio de Ja.n eiro, na 
estrada da Barra Mansa a Vargem Aleg-re. 

BOTA N'AGUA. Log. na cidade de Juiz de Frn·a, Es laclo 
de Minas Geraes. Um peqn no rio atravessa-o. 

BOTÃO. Ponla na ilha do Curut•upü, no Eslado elo Mara
nhão. 

BOTAS. Serra elo Estado de Mloas Geraes, na Ct·eg . elo 
Para una e mun. da Conceição (In f. loc.). 

· B<?TAS. Igarapé do Estado do Pará, aJl'. elo igarapé do Inno
cenclO, que o é do Furo Grande, no clist. de Maca pá. 

BOTAS. Ribeirão do Estado de Santa Catharína, aff. da 
margem dir. elo ribeirão Bt·ilhante. Ne!le b a uma linha colo
nial elo dist. elo Gaspar. 

BOTAS. Rio elo Estado ele Minas Ge1·aes, banha o mtm. de 
Santa Anna de Ferros e desagua no rio Tanque pe la margem 
esq. ( lnf.loc. ). 

BOTE. Anoio elo Estado elo R. G. elo Sul, serve de divisa aos 
muns. elo Herval e do Jagnarão e desagua 110 t•io deste nome. 

BOTE. Lago na margem cnyabana do Araguaya, afl' .. do 
'J'ocanlins, pro:pimo a uma roça que houve cerca ele 12 lnls. 
abaixo de Ilacayusinho (Barmi de ArauJO. O J.i'cw-vVest elo 
Bn;,zil ). c.~ 

BOTELHO. Pov. do ffistaclo da B<thia., na ilha da Mal·é e 
Creg. leste nome, com uma esc h. publ. 

BOTELHO. Morro elo JTist udo de S . Paulo, na ilha elo Santo 
Amal'O, pro:ümo do morro do Sitio Grande e do liltoral 
claq nella ilha voltado para o Oceano. 

BOTELHO. Enseada no sacco da Jurujuba, no mun. ela capi
bal elo Estado do Rio ele Janeiro. 

BOTELHO. Rio do Estado ele S. Paulo, atravessa a ilha ele 
Santo Amaro e desagua na margem esq. do rio deste nome 
( Ow·ta; hydo·ogJ·. d0 1Jorto de Santos, do Barão ele Tefl'é ) · 

BOTELHOS. Parochia do Estado ele Minas Ger aes, no mun. 
ele Cabo Verde, banhada pelo rio Pai"clo. Deve seu nome a 
Joaquim Bolelho de Carvalho, doador· do \er·reno que cons~ttue 
o pov. Collocacla em um Ri tio mais ou menos plano, é essa i reg. 
ele agradavel aspecto. Orago S. José e diocese de S. Paulo. 
Foi creacla dist. pela LP.i Pro v. n. 1.296 ele 30 ele outubro de 
1866 e elevada. á cateoooria de paroclua pelo . art. III da de n · 
2.031 ele 1 dezembro d~ 1873 . Desmembrada do termo de Cabo 
Vercle. foi incot·porada ao ele Caldas pelo ar L. II da Lei Pro v· 
n . 2 .085 ele Nele dezembro de 187,1; 1.·eincorpol·ada ao de Cabo 
Verde pelo art. I §XII ela de n . 2 .500 ele 12 ele novembro de 
1878 . Os tel'l'enos, que a rodeiam, são [ertilissimos e quasi todos 
cobertos de matlas: nelles cultivam-se cereaes e algum fumo, 
tendo-se já iniciacló o plantio do café . . E' ligada á cidade de 
Caldas por uma estrada atravessada pelo rio Pat·clo. T em duas 
eschs. publs. ele ins>. prim., uma elas quaes, a elo sexo mascu
lino, foi ct·eacla pelo art. I ela Lei Prov. n. 2.064 de 17 de 
dezPmbro de l874 e a elo sexo feminino pela e!e n. 2 .771 ele i7 
de sete mbro de 188!. Agencia elo correio. ~obre suas cltvrsas 
vide art. Il elo. Lei Prov. n. 2.08G de 24 ele dezembro de 18H. 

BOTELHOS. Bai rro no mun. ele Arêas elo Estaelo ele S. Paulo. 

BOTELHOS. Correo-o do Estado ele Minas Geraes, banhao 
mnn. ele Ion·La Nova~ desagtta no ribeirão S. Bartholomeu, 
ai!'. elo rio Casca ( lnf. loc . ). 

BOTEQUIM. Espigão nos limites elo elist. elo Bom.Jesus elo 
Pontal, nu Esta elo de Minas Geraes . Delle parece nascer o 
corrego dos Q.uatis, alt' . elo Arassttahy. 

BOTES. Lago elo l!Js Laclo ele Goyaz; desagua na mar gem esq. 
elo rio Grande que com o Vet·melho f6rrna o rio Araguaya. 

BOTIÁ. Ano i o elo Estado do P... G. do Sul, ali'. do rio Ja
gua!'ão . V ide Butirb . 

BOTICA. Ilha situada no ri o Tocan tina, ao S. da ilha dos 
Apinagés. A!ftrma o ten ente-coronel Ladisláo Monteiro Baena 
que em 1791, o general D. Francisco de Souza fundou nessa ilha 
uma pov ., cuja denominação é causa de pesquiza por ignorar-se o 
motivo que cleterminott-a. Tornott-se celebre por terem sido nella 
derrotados em '1823 as forças portugnezas ao mando do major 
Fr;mcisco ele Pau la .H.ibe iro que elo Maranhão, tinha sido man
d ado com 78 hom ens guarnec~r nm dos pontos do Tocanhios 
par'· embat·aç<tr a descida de foreM brazileiras ou independen
tes. Chegado, porém, ao Tocantins foi batido por um fazen_
deit•o de Pastos Bons, o capitão José Dias de Mattos. O prl· 
me i ru encontro cla.s forçRs te v e logar na cachoeira ele Santo 
Antonio e :t baLalha decisiva na ilha da Botica. 

BOTICAO. Serra do J!;staclo els Minas Geraes, no mun. de 
Campo Bello. Prende-se á set'l'a ela Jacutinga, a mais a l L<l. 
daquelle mtm. Fica proxima elo rio Grande. 

BOTICARIO. lllxtremi.clacle seplentrional do cordão ceu
tral de serrotas que tem prlllctpiO a 25 klls. ao NO .cla cl
dade da Fortal~za; no Es·tado do Ceará. Se1·ve de divisa 
entre os termos de Soure e Marangttape. 

656i 
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BOTICARIO (Ponta do). No Disldcto Federal, em frente 
á ilha das Moças . 

BOTICARIO. Rio do Estado do Ceará; nasce na serra de 
Baturité, no lagar denominado Boticario e fórma depois o 
rio S. Gonçalo. (Dica. Topog1·. elo Ceará) . O Dr . Studart, 
contesta affirmando que o rio ·s . Gonçalo tem a principio o 
nome de riacho da Monguba e não o de Bolicario . 

BOTICARIO. Rio do Estado do Rio de Janeiro, banha o 
muo. de Rezende e desagua na margilm septentrional do Pa
rahyba do Sul. 

BOTIJA. Ilha do EsLaclo elo Pará, ele!'roote da ·boca do 
rio Periá e proxima das quatl'o ilhas elas Araras. 

BOTIJA. Grande ilha do Estado elo Amazonas, no rio Se
limões, abaixo da freg. elo Coary; separada das ilhas Inuá 
pelo pa1·aná-mirim deste nome. 

BOTIJÃO. Riacho elo Estado das Alagôas, banha o mnn. 
de Porto Calvo e desagua na margem di r. do rio Manguaba 
(Inf. loc.). 

BOTINGUY. Pov. do Estado das Alagoas, no mun. de i\Ia
ragogy. 

BÔTO. Dist. do termo da Victoria elo Estado de Pel'Uam 
buco. 

BÔTO . Ilha do Estado do Par á, no centro da Cachoeira 
Grande, no baixo Tocantins. 

BÔTO. Furo DO igarapé Marimary e rio Juruá; no Estado 
do Amazonas. 

BÔTO. Igarapé, do Estado elo Pará, no mun . ele Obidos. 

BÔTO. Cachoeira no rio Trombetas, no Estado d o Pará. 
Fica entre as cachoeiras denominadas Vira Mundo e S . :i\ii
guel. S~o mencionadas pelo Sr. B. Rodrigues no seu Relat. 
soln·e o 1·~o Trombetas . 

BOTOCUDOS. Indios habs . do Estado de Minas Geraes . 
D!!scenclem elos Aymorés, com quem vi vem nas mou tanhas. 
Sao bem feitos de corpo e uns dos mais claros ele todos os 
1nd10s. Furam as orelhas e o labia inferior, atravessando-os 
com rodellas de madeiras, chamadas botoques. Tambem usam 
Pintar o rosto e parte do col·po . São valentes e aguerridos. 
ill' a mais poderosa de todas as nações aborígenes ainda 
existentes. Resistiram sempre á guerra, que lhes fize1·am oa 
anti o-os governadores portuguezes . Vivem em tribus, governados 
por ~m chefe,que é o1·clinariamente o mais Yalente ou o mais ou
sado clatribu.Não lemespecie a lguma de cul to, apezar ele alguns 
delles mostrarem certa reverencia pelo Sol e pela Lua. Co
nhecem algumas cerimonias religiosas dos chrislãos e bastantes 
vezes procuram imilal-as. « Formam os Botocudos uma trilm 
de caracteres physicos hoje m ui·to conhecidos elos an·thropo· 
legistas europeus e americanos, graças principalmente ao 
estudo elas collecções osteologicas do Museu Nacional e ás 
informações exactas' que prest~ram alguns viajan~es. Elles 
occupam certas zonas do terntorw dos Estados ele Mmas e do 
~spirito Santo, nas margens do rio Doce, do Mucury e elo 
r1o Pardo. No physico são fortes, musculosos e hem constituídos. 
A s_ua es·tatura, porém, não é muito elevada . Raras vezes 
attmgem mais ele seis pés de altura . O tronco é fornido, e o 
thorax tem um notavel desenvolvimento em la1·gura, e é acha
tad? ~ vez de convexo, na face anter ior. O tronco é tambem 
rna1s alongauo do que costuma ser na 1·aça caucasica As 
Perna;s são delgadas, as mãos e o,s pés relativamente pequenos 
<:~ dehcados. Nas mulheres os seios são cahidos, dev ido isso 
~Uma notavel inclinação para baixo do thorax:. A. cintura não 
.e estreita como na raça caucasica antes, ao contrario, ella é 
g_rossa. e cheia. O abdomen é desenvolvido e proeminente, a 
Clcatnz umbilical descendo muito mais abaixo do que na raça 
daucasica. Nas m ulh eres as pernas são, não raram ente arqu ea-

as, e a região glutea ampla . No homem o craneo tem uma 
~t·on te baixa e ás vezes bastante inclinada para traz, o occiput 

epnrniclo as terupora s ligeiramente convexas. A face é alon
gada, corn' os pomos salientes e os supercilios accentuados . Na 
l:nulhet· esses caracteres craneo-faciaes encontram-se menos 
]lronunciados. O labia inferior apresenta-se quasi sempre 
~erfurado e üistenclielo por uma _rcdella ele madeira. Os lo )lo~ 

hs ~ralhas são igualmente pronclos desse oroa~o, C! que da .a 
~ Yswnomia desses indivíduos um asP,ecto dos ma1s repulsl-

08· O systema piloso da face é mli1to pouco desenvoh1do 
e:r:n ambos os sexos. A cabeça, porém, é coberta de bastos, 
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neg_ros e rijos cabellos . A .coloração elo tegmento externo 
vana entre um vermelho cupl'lco e uma côr escura azeitonada. 
Nos musculos e no tronco a coloração é muitas vezes mais 
carregada elo que na face. Sob o ponto de vista moral e intel· 
lectual sã? os ~otocudos ~ e_xpressão de uma raça humana 
no seu _ma10r grao de mfer10~1dade . ~lguns conservam ainda 
o horl'lvel cos·tumc da anthropophag:1a, e com grande dil:li
culclacle chegam a adaptar-se ao me10 civilisaclo. Tambem 
elles estão prestes a extingu ir- se como raça , sendo provavel 
que em meio seculo não se possa encontrar mais o typo puro. 
(Dr . J. B. de Lacerda. Rev . da Exposição Anthopologica, p. 2). 

BOTOCUDOS. Ribeiro do Estado do E . Santo, aff . da 
margem esq . elo rio Guandú. 

BOTOROCA. Rio do Estado de S. Paulo, rega o mun . de 
S. Vicente e desagua no escoanttl occidental do lagamar da 
cidade de Santos. E' formado .pelos rios Branco e Prelo e na
vegavel por embarcações em cerca de 20 kils . 

BÔTOS. llh a elo Estado do Amazonas, no rio Japurá, ao N. 
da ilha Quati-purú, e a E. elas ilhas do 'l.'atú e do Tangarà . 

BÔTOS. Lago_do Estado do Pará, no mun. de Alemquer, a 
O. elo lago Curua. com o qual se confunde ( Ferreira Penna ). 

BÔTOS. Canal formado pelos bancos de areia que começam 
pro:dmo do ponta Jaraú, na ilha l\!Iarajó. E' iargo e profun
lo e tem de quatro a cinco braças clagua. Fica a E . claquella 

ponta. Dá passagem pela parte do N. ela corôa de S . Simão 
para o canal de Magoary, por occasião di!. prêa-mar ; no Esta
do elo Pará . 

BOTUCARAHY. Serrfl. do Estado elo R. G. do Sul, entre 
Rio Pardo e Cachoeira . Della nascem <Hll'erentes tribs. elo 
rio Jacuhy . Entronca-se na Serra Geral. E' abun dante em pi
nheiros e coqueiros. Nella h<t um serro com o mesmo nome e 
ele grande elevação. 

BOTUCARAHY. Rio elo Estado elo R. G. do Sul . Nasce 
junto á serra elo mesmo nome, no mun. ela Cruz Alla, DO 

Jogar denominado Lageaclo, na picada que da Cachoeira segue 
para cima da sena, e lança-se no rio · Jacuhy abaixo ela cidade 
ela Ca<Jhoeü·a . Sobre esle rio e no passo elo mesmo nome ou 
Fandango, distante cerca de oito kils . da cidade da Cachoei
ra, existe uma bella oonte ele alvenaria construída sobre tres 
arcos e com elPgaotês fórmas architectonicas. Recebe o .Açou
ta- Ca vallo. 

BOTUCATÚ (Lagar de bom ·tempo.) Cidade e mun . do Esta
do ele S. Paulo, sécle tla com . de seu nome, a 270 kils . mais 
ou menos da capital, a 100 de ItapeLioinga, a 55 de Lençoes, 
a pouco ruais ele 80 de Piracicaba e Tieté. Seu clima, por 
causa ela grande elevação em que está situada, é um dos me
lhores elo Es tado, a agua muita boa e crystalina. Suas terras 
são optimas ].'ara café, cuja cultura é bastante desenvolvida e 
é sua fonte ele riqueza; produzem tamhem ~oelos os cereaes, 
fumo e algodão . Suas mattas possuem boas madeiras ele con
strucção. Tem ricas campinas, onde se cria grande quantida 
de de gado , tanto muar como ca,•allar. Dizem ter sido nes a 
ciclacle onde se clescuhrio o primeiro grão ele café amal•ello , 
que é superior ao vermelho porque peza mais e tem mais sueco 
caf-:lino. Sua industria eslá bem desenvolvida, contando- se 
fabricas de cerveja, vinho, calçado, sellins, joias, etc. O com
mareio é muito activo ; possue muitas e bem montadas casas 
de negocio. A egreja matriz tem a invocação ele N . S. elas 
Dôres e depende ela diocese ele S . Paulo. Foi ontl''ora um cl ist. 
de Itaj?etininga; elevado á parochia pela Lei Pro v. n. 7 ele 
19 de fevereiro ele 1846 com a denominação ele freg . elo d1st . 
ele Cima da Serra de Botucatú. Yilla pela Lei Prov. n. i7 de 
14 de abril de 1855. Cidade pela de n. 18 ele 16 de março de 
1876. E' com . de primeira entr., Cl'eacla pela Lei P1·ov. n. 6~ 
ele 27 ele abril ele 1866 e claesificada pelos Decs. ns.3 .660 de 2;:, 
de maio do mesmo anno e 4.890 de 14 ele fevereiro ele 1872. 
Tem eschs . pnbls, de inst. prim., agencia elo c01·~eio, e uma 
pop. calculada em 7.000 habs. Foi o paulista Simao Barbosa 
Franco quem deu começo a essa pov. em 1766 por ordem do 
governador e ca~itão-geueral D . Luiz Antonio ~e Souza Bote
lho Mourão. E ' ligada por uma estrada a T1eté, por uma 
outra, atravessada pelo rio Paranapanema, a ~ · Seb!J;siião do 
Pirajú, a ainda por uma out ra, cortada pelos rws Fe10, Gon
çalves e Roseira, a Tatuhy. O mun. é regado pelos rios 
Tieté Capivara, Araquá, .Lageado, Peix:e e diver sos outros; 
e corn'prehende, além da parochia da cidade, mais a do Bom 
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Jesus do Ribeirão Grande e a da Appavec!da da Agua de Rosas 
e os bairros da Boa Vista, Lageado, aJl ém de OLllros. Sobre 
suas divisas vide as Leis Provs . de 14 ele abril de 1855, n. 3 de 
5 de março de 1857, n . 18 de 9 de abL• il de 1859, de 20 de abril 
de 1864, n. 55 ele 18 ele abril ele 1.865, n. 8 de 3 de março de 
1866, de 19 de jullio ele 1867, n . 413 de 3 de abrll de 
1873, n. 23 de 30 de março de 1874, n. 36 de 24 de março de 
1880, n. 26 de 10 de março de 1885 e Lei n. i19 de 10 ele outu
brode 1892. E ' servida pela E. de F. da CompanhiaSorocabana 
«No a lto ela serra do seu nome (de Botucatú), donde partem 
ram ifições diversas a uma altura de 785 metros sobl'e o nivel 
do mar, na latitud~ meridional do 22o 51' 15" e longitude ou do 
meridiano do Rio de Janeiro ele 5°, 20 1 27'' ,3, l ançou o paulista 
Simão Franco, em 1766, os a licerces da pov., que em 1876 
passou a chamar-se cidade do Botucatú . Sua tempera tu1·a media 
annual é, segundo a formula do Sr . E. Liais, ele 19°,6 ce nti
grados, e a media das pt·essões barom etricas, gue ahi obt ive
mos, foi de 691 mil!ünetL·os. O mun., de que ella é a cabeça, 
apreaenta. a O. e S. vastos campos ele criação, e mostra- se 
montuoso e c~berto ele matto pelos outl'os l ados . Dous rios im
portantes lhe fertilizam o solo :o 'l'ieté e o Pardo .. . Nessas 
tenas fe rti liss imas cu lt ivam a canna de ass ucar, os cer eaes e 
principalmente o café, cuja expo rtação é importante. JL' tal a 
uberdade desse solo que mil pés de cRfé dão ab i um r endimento 
a nnua l ele 300 arrobas, quando em Minas Geraes e Rio de J a
neiro só chegam ele 40 a 50. A criação do gado nesse mun . é tam
beru digna de menção. O commP.L·cio de Botucatú é act ivo e im
portante. A pop. do mun . sobe a i6.000 habs , a da cidade 
attlnge a 2 .000. Suas ruas são bem alinhadas e largas, mas 
não são calçadas nem niveladas , elevando-se dellas um pó 
avermelhado que penelL·a por toda a parte e estraga ·tudo . Suas 
casas são constl'llidas de ti:jolo, mui to distanciadas umas das 
outras, sem gosto nem belleza; e separadas, no geral, por cer
cas ele páLt a pique. De entl'e os seus edificios salientam- se 
apenas a es tação ela via-ferrea Sorocabana, duas pequenas 
e o-rejas e a casa da camara . H a tam bem um pequeno theatl'o em 
construcção. De Botucatú partem varias est radas pua diversos 
pontos da p rov . , no geral , más e de difl:icil ·transito. Dessas 
es tradas tres vão ler a Santa Cl'llz do Rio P ardo, nm a passando 
pelo Rio Novo e Santa Barbara; outra por S. Manoel do Pa
raizo, Apparecida e Espirito Santo elo 'l'urvo; e a tet·ce ira por 
S Manoel do Paraizo, Lençóes, S . Domingos e S. Pedro do 
Turvo» (Tenente- coronel F. R. Ewerton Quadros . R ev . do 
Inst . Hist. ~!.' .LV. Parte 1a .) 

BOTUCATÚ. Art·abald e da cidade de S . João da Boa Vislà, 
no Estado ele S. Paulo. Ahi, sobre uma em inencia, iica a egreja 
do Rosario. 

BOTUCATÚ. Estação da E. de F. da Companhia Mogyana 
no kil. 3'LO. Foi aber~a ao trafego em 20 de abril de 1889 

BOTUCAVARÚ. Morro de gr,ande altnra nas i':'m edi açõe~ 
da serra dos ltatins; no Esta~l o de S. Paulo. Ailirma-se que 
tem ma is ele 3.000 pés ou 950 metros sobl'e o uivei do mar. O 
Eng. Th eodoro Sampaio da-lhe 961m. Está assente em t~rre nos 
pertencentes ao mu n. ele Sorocaba . O Sr. Machado de Oli veira. 
em sua G-eog•·· da P•·ov. ele S. Pct~tlo diz que " parece verifi
cado que este morro n ão co ntém as riquezas mineraes que se 
lhe at't1·ibuem » . «Entretanto, explorações recentes contes ~am 
essa asserção, affirm ando qne ah i foram e ncontra das a lgumas 
pedras de crysta l, folh~tas ele ouro e pequenos diamantes, ac
c L·escentando que fo r am ·tainbem en contrados vestíg ios de an
tigos trabalhos de lavagem de ouro. No cume da montanha 
existe um lago, onde, segundo se diz, criam-se enormes jacar és» 
(A,zeveclo Marques) . Em, uma inf, que nos foi env ia d?- pela Ca
mara Municipal de San·t Anna do Parnahyba é menc1onaclo um 
morro desse nome pertencente e esse mun. 

BOTUCAV.ARÚ. Lagôa do Estado de S. Paulo. n o mun. de 
Itanhaen. 

BOTUJURÚ. Bairro do Estado ele S. Paulo, no mun ele Igua
pe, nas immediações do morro do seu nome, aSSO. da capital ; 
com uma esc h. puhl. de inst. prim. 

BOTUJURÚ. Mouo considera vel il. margem de rio Jacupi- , 
ranga, no m un. ele Iguape do Estado de S. Paulo. ' 

BOTURANTY. Salto no rio Sorocaba, nas irnmecliações da 
cidade do mesmo nome, cerca de seis kils . distante della; no 
Estado de S . Paulo. Tamb~m escrevem Votw·a·ntim 
~OTURUNA . Mo~·ro do Estado de S. Paulo, junto ao ar

raial de Pirapora, com i.23.2m de altm·a. " Do alto do Botu· 

runa, diz o Eng. Th . Sampaio, avis ta-se para os lados do
poe nte -todo o terr ito1•io anterio1•mente percorrido a té Araç"o iaba 
e para o nascente o valle do Tietê a té á capital cuj os uhimO!· 
arrabaldes se tornam dis·tinctos em h orizonte claro e favoravel. 
As t erras de mais ele 12 m un s. são alcançadas d esta proe
minente es tação». Tambem é denominado Morro Branco. Vid e 
Votw·una . 

BOUGUAS8Ú-GRANDE. Rio elo E s tado do Pat•ani, no 
mun. de Guaratn ba: desagua na margem esq. da bahia deste 
nome (Inf. loc.) . Encontra-se ·tambem escr ipto. Boyztassú . 

BOUGUASSÚ-MIRIM . Rio do Estado do Paraná, nomun. 
de Gua ratuba ; desagua na marg<~n esq. da bahia deste nome 
(Iuf. loc .) . . 

BOULONNAISE. Foi assim denominada a ilha g1·ande dos 
Printes, no Estado elo Pará , por Tarely ele Montravel em 1:844. 

BOYRORÓ. Ribeirão do Estado de S . Paulo; passa pot• 
Santa Cruz dos Parelheil·os. 

BOYUASSÚ. R io do Estado do Paraná, no mun. ele Gua
ratuba. Vide Boguassú, . 

BRABO. Log . no clistricto ele BL·olas elo Estado de Malte 
Grosso . 

BRABO. Ribeirão do Estado de S. Paulo atr. do rio Bo
caina. 

BRACACHET A. R io elo Estado de S . Paulo, banha o mun. 
da Piedade e desagua no Juquiá-guassú (Tnf. loc.). 

BRACAJUVAVA . Ribeirão elo E stado do Paraná. aff. do 
Curra linho, entre Piraquara e Campina Gt·ande . · 

BRAÇ 1\.NAN. L og. elo Estado elo Rio ele Janeiro, no mun, 
do Rio Bonito, com duas esch . publs. de inst. prim. 

BRAÇANAN. Serra do Estado elo Rio ele Janeiro, entre Rio 
Bonito e Itabor <~ hy . 

BRAÇO. Rio elo Es tado ela Bahia, banha o mun. deVa
lença e de>agua no rio Una (In f. lo c.). 

BRAÇO. Rio elo Estado do R io ele J a neiro, aff. da mat•gem 
esq. do Pirahy. Banha o m un . ele S. João Marcos . 

BRAÇO (Rio elo). Ribeirão do Estado ele S. Paulo, a ll'. da 
margem esq. do rio Parahyba, ontre Cl·uzeiro e Queluz. 

BRAÇO. Ribeirão elo Estado de S. Paulo, no mnn . ele 
Iguape. 

BRAÇO . Rio do Estado de Santa Ca·tharina , desagua n o 
Tijucas , pouco ac ima da pov. de S . João Baptista. Recebe 
diversos tl'ihs. entre os quaes o S. João, Alferes, Salto, Onça , 
Alfredo, A lfreclinho, Lageado, Natal, Pereira, Macacos, 
Trinta Réis , Major. Pinto, Bonito e Pitanga. Banha a séde 
domun. ele Nova Trento. 

BRAÇO. Rio elo Estado de SanLa Catharina, ai'f. do rio 
Cul.Jatão~ que o<\ elo S. Fra ncisco (!nf. lo c. ). 

BRAÇO. Rio do Es tado de Goyaz, desngua no Verissimo 
no porto da Barra. Recebe o Morro Redondo, Fazendinha, 
Racha-bunda Cachoeira da En·cruzilhada e outros. T em sua:s 
nascentes no' planalto ela Chapada, nas immecl iações de um 
l0gar denominado Ponte Feita. 

BRAÇO. Lagoa do Esta~o ela Bahia, no mun . de Belmo~te á 
mar~em di r. do rio J equitinhonha com quem se communica pol' 
um luro denominado rio M11 g iquiçaba . E' estreita e com
prida semelha ndo um braço r ecunado. 

BRAÇO DO NORTE. Dist. policial do mun . do Tubarão, 
no Estado ele Santa Ca tharina, 

BRAÇO DO NORTE. Rio do Estado do E. Santo, no 
dist. de Mangarahy. 

BRAÇO DO NORTE. Rio do Est:ldo de Santa Catharina ; 
nasoe na sen·a do T.l·ombudo e, após um curso tor,ruoso
po.l' terrenos montanhosos, desagua n o rio Tubarão pela ma t·· 
gem esq., cerca de 18,k.ils. actma ela cidade do Tubavão,, 

BRAÇO DO NORTE. Rio do Estado de Santa Oathar·i na, 
lianha o mun, de S. Miguel e desagua no rio Biguassú. Na sce 
no morro das Antinhas. 

BRAÇO DO NORT]!, Ribeirão elo Estado de Santa Ca
tharina.; banha o mun. de Blumenau e desagua n'O rio lia·· 
jahy (In f. lo c.) 
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BRAÇO DO SINCORÁ.._ )lio do Estado ma Bahia, nrosce_ na 
seura do Sincorá, de on.de dtnge-se para NE. e 1·ecalhe ditfe-· 
rentes ribeiros até juntar- se ao Paraguassú pela margem dir. 
ac i m:~. do anaial de João Amaro. 

BRAÇO DO SUL. Rio elo Estado elo E. Santo , nasce na 
lilerr'1 do Perocão e dasagua no rio Jucú pela margem dir. 
cerca. de oito kils. acima de Vianna. 

BRAÇO DO SUL. Ribúrão do Estado de Santa Catharina, 
lJanha o mun. de BlumenMt e desagtta fiO rio Hajahy (II}í, 
loc.). 

BRAÇO FORTE. Ilha na bahia do Rio de Janeiro, ao S. 
cl:a de Paq_uetá, a cuja ft·eg . pertence. E' cobe1·ta de vege
hção. 

BRAÇO FORTE. Ribeit•ão do Es.tado de Minas Geraes, all' .. 
do rio Pomba peb marge-m di r . 

BRACUHY. Engenho central do mun . de Angra dos Reis 
e Estado elo Rio ele Janeiro. Acha-se montado com ma
chini smos e a ppa relb os os mais aperfeiçoados e em condições 
excepcio nalmente fcnoraveis á pratica ela clifhtsão . Dispõe ele 
copioso al\astecimento cl'ag 11a ela mefhot· proceclencia · em
prega as caldeiras multi~ ~tbulares inexplosivas de De Nayer, 
as quaes se prestam á geração economica elo vapor, e dispõe 
d'e um ru provisão inesgo ta vel de combustível no vasto matlo 
vügem, cuja orla fica a pequena di~ta.ncia elo estabalecimento . 
O mun. em que acha-se o engenho situ·aclo e os que com 
elle co rnfinam, pres tam-se admiravelmente ao cul ~ivo efa canoa 
havendo já nelles cultura extensa, e pt·omettedora ele maior 
desenvo lvimento. 

BRACUHY. Rio do Estado elo Rio ele Janeit•o; desce da 
serra do Ariró e desagua na enseada d'l Juntmil'im. Projec
t an cln-se ele uma a ltura superior a 1.300 metros, fórma tllll 
soberbo lenço l dag11a ele longe avistado. 

BRAGA. Log . no mun. ele Hú do Estad0 ele S. Pfl.ulo. 
BRAGA , S3rra elo Estado do Parahyba elo Norte, no mun. 

de So11Za . 

BRAGA . Carrego do Estado de Goyaz, banha o mun . de 
Santa Lu1.ia e desagua na margem. dir . elo ribeirão Santa 
Maria ou: Palmital (In f. loc.). 

BRAGANÇA. Cidade e mnn. do Estado do Pará, sede da 
com . do seu n<'me, na margem esq. elo rlo Caeté, cet·ca ele 
16 klls . do OcJa no e 162 ela capital , sobre terreno enxuto, que 
Je,•emeate inclina-se para a beira do rio. E' uma das prin
cipaes cidades do l!};laclo e a mais rica, populosa e flore;;cente 
qu se encontra cles ele a capital do P ará até á elo J11ara11hão. 
li:' a unica cidade de agrtcllltttra progressiva. Compõ•-se ele 
quatro praças, nove ruas, 10 traves~as, cortando -se em angulo 
recto, sem cal<;amento; casas ele cotltrucção r egu lar, seurlo t2 
de sobrado; tres egrejas: S B~nedicto, Ros;u·io e S. João; 
duas typ.-g1·apb ias, di versas casas de. neg.)cio; c9l ec o rias das 
rendas gerae;; e es ta.cloél.es ; ag-encm do correio ; paço ela 
Camara M micipal; quatro eschs . pnbls . ele inst. prim. e um 
collegio particula r sob a invocação ele Santa Rita ele Cassia. 
Ha no mun. encrenhos de assttcar, olal'ias e fazendas ele gado 
vaccum e cavallar . Os vapores ela Companhia Costeira do Ma
r auhãa tocam em s- tl porto uma vez por mez , c1mmunicando-a 
co m Belém e a capital d.aqnelle EsLaclo; e o ·telegt·apho ligou-a 
Ullimamente com os Estados elo Sttl. O commercio ele cabotagem 
por peq •enos barcos, tan to clesle mun. como elo de Vizeu, offe
rece tat11b~m transporte para a capital. « Communica·se com a 
com. elo Guamá por uma estt·ada acciden tada, ele máos ca
lnin.hos, ate á villa ele Ourem, a 66 ki ls . e 600 metros, atra
vessando M povs. elo Almoço e Tentngal; ele Ourem seo-ue 
outra estrada para o porto ela Serrada, H ]j:ils. aba ixo ela vi lia, 
logar até onde chegam os vapores que navegam entre aquelle 
ponto e a. capital. '!'em mais tres est radas de rodagem, uma 
da cidade pat·a o a lto Quatipurú, co m 27 kils . ele extensão por 
camrr nhos planos, cortados ele regatos de agua potftvel , out1•n 
]lara os campos denominados de cima., com 16 kils . , e outra 
para os campoa de bxixo, com H kils.» Agricultura muito ani
Jl!ada : os seus principaes gen~ros de industria ~.~omm~rcio 
~ao a farinha e o tabaco, segtunclo- se o arroz, fetpo, mtlho, 
ararut11. aves cumarú, peixe secco, etc. PecJro 'l'eixeira foi 
o prim~i ro et~ropeu que pisou no Ioga E que é hoj_e Bragança, 
quando viajou por terra ao .M.a~anh~o, em 16i6, pa~a. !e:ar 
a Mathias de Albuqtte1·que a parttc!paçao que lhe fez o.Capttao -

mór Cas.tello Branco ele ter fundado uma cidafle no rio Pará. 
Atacado pelos·TupLnarobás, Pedro Teixeira 03 des troçou, mas 
fe.z paze-s com elles S'D b cond1ção ele praõtaram obediencia ao 
Govemo e cederem as terras p t·ecisas pl.ra c~iorüas. Em 1632, 
as tercas do Caeté f >ram d~adas pol" Gaspar ele Souza a um 
seu fiLho, e em 16·33 t~ve a vil la o no.me de Sonza · mas sendo 
em 1753 povoada com ilhéos, tomou então o nome' de vi lia de 
IJ,·agança. <<Teve est!l. cidade começo, esct·~vem-nos c\e.;se loo-ar 
no anuo de i753 como se vê da Carta Official que ao Rei cl~ 
Portugal dit·igiu o Gover:1ador do Pará, Ft•auci~co Xavie1· de 
iYiendií>nça Furtado . Até então o local, onde está a cicla~le, era 
occnp'b-1@ palas 'l' tlpinambás. !JlUte ahi se aldearam. rLje ainda 
ae chama Aldeic~ a prurt~ NE . d!l. cida i e . A pr im eira pov . 
erguida á mat•g-em elo Caelé foi a villa de Sntzu, abais:o da 
cidade 500 a 6.00 metros e á mwgem esq., no logal' que hoje se 
chama Viliaqllera . Gasp..u ele Souza f1tndou- a em 1633 dando
lhe o seu nome. O loca l, porém, ele Bragança, offeracia mais 
vantagens para um impOL·tat1te pJV'. O terre no soliclo e abun
dante de bo:~. agua; as campinas proprias para criação ele gado, 
Õ1~tantesapenas tres leguas; a possibilidade ele uma comrnu
nicaçãe com a capital p ;r estradas; tudo isto sem duvida cnn
corre;t para ser pt•efel'iuo ao da vi lia de Souza para agse nto da 
Cj'H~ hnje é cidade de Bragança~ . Foi elevada á cate.,.oria de 
cidade pela Lei PrO\· . n . 25_2 de 2 de outubr;> ele 185'!. gra. 
com. ele primeira entt• . creada pelo art . I ela Lei Prov . n. 17 
ele 9 ele set~mbro de 18.39 e classificada peles Decs . ns .. 687 de 
1 '50 e 5.023 ele 1872. O mun. é t• eg,\do pelos segu intes rios e t)<ll.' 

muitos dos affs. clrlles: Quatipurú, Manigitiua, Taperu~sú, 
Caeté, iramajó, Boranonga, Imborahy; tem os port'ls de Bra
gança, Caratatiua e Arumajó; e comprehen!le o> povs. denomi
nados : Almoço, Chaú. Ca ra tatiua, Arumaj · e lm bot•ahy. Sobre 
s •tasclivisas vide, entre ou ' r 18, a Lei Pr0v. n. i3J cle28 de maio 
ele i8.J6 e a Portaria de 22 de junho de 1857. 

BRAGANÇA. Ciclaele e mun. do Estado ele S. Paulo, séde 
da com . de seu nome, a 10.2 kils. da capi tal, pelas linhas ferl'eas 
Bragan ·~ i »a (52 k il s.) e Ingleza (50 kil >. ), 44 elo Amparo, 39 de 
Ilatiba, 62 ele Jundiahy, 74 ele Campinas, 22 ele Atibaia, ás 
raias do E-;taclo ele. Minrus 19. Occupa a cidade uma ext~n~a col
lina com declives a L , 0., N. ,\s r ms são largas e extensas 
anlongocla collina.com declives ao N. As casas sãop ' la maior 
parte tel'reas, havendo cerca ele 20. sobl'adoS', nlem de a lgumas 
casas assohradadas e de campo, de gosto moderno . Seus prin
cipaes edificius são: a egt·eja matriz , sita em gL"ande pt•aça, 
com frontespicio e torre ele cantaria ; a egreja do Rosario, em 
larg0 arb , risaclo ; a casa da ca'llara e a cadeia, com boas 
pt•oporções e segurança; a capella de Santa Cruz, s)tuacla em 
um.l elevação ao N. dn cidade ; um theatro gt•ande, ma em 
mau estado ; a casa da Misericorclia, edi fi cio espaço~ o ; o hos
pi t:tl para morpheticos, e outro para var-iolosos. ambos fóra elaS' 
!'aias cln cidade; e o cemiterio . Nas cit•cumvisinbauças da ci
dade ha as seguintes capei las : a ela Mãe dos Homens, a de N. 
S. el!\Penhae a de N . S. de Belém. O mun . é, em geral, mon
tanhoso, ondulado e cob:•rto de mattas, encontrando- se alguns 
campos perto ela cidade. Entre s tas sen·as mais notaveis no
bam -se : para o lado do Estado de Minas G~t·aes, a du Lopo, 
pertencent• ao systema da Mantiqueira; ao O. a elo Itapixinga; 
ao N. e NE . as do Pantano, das Araras, daR Anhumas, e Ser
riu h a, todas fer1 illissimas e adaptadas á c:ütura do café. En
contram-~e isolados o Morro Grande, ao S., e o Guaripoca:ba , 
b~ lla montanh>\ qne da cidade se avista a E., na estrada de· 
Minas, a sele kíls .O maior elos rios elo mun. é o Jagual')', a nove 
kils. pt·oümamente da cidade na direcção de E. a N., v·iO'do 
elo Estado de .Minas Geraes, clorrde egnalm en Le proctdo o 
Camandocaia, que, limitando em parte os doas IT:st.adoa, 
S Panlo e l\Iiuas, separa depois Bragança elo Soccol'l'o, se
guindo para o Amparo. O rio Jacarehy, pequeno, prof1mdo e 
piscoso, pnssa pelos campos ~o mesmo nome n.té. eerder-se no 
rio Jaguary . Enco11tram- se amda d1versos r tbeHoes e . abu~
dantes regatos, dos quaes são mais imporlan tes : o . nben-ao 
elas Pedras. limite do mun. de Bra<>ança com o de Attba 1a, e 
o Lava-pés; que começa com o uoni"e de Taboão, limitando a 
cidade pelo lado occi'clental. O clima é geralmentre salubt·e . 
Entre os mi:neraes encontrado; no mu.n . notam -se excel iente·s 
pedras de construcção ; havendo vestigios de umajazicla de 
azougue nas divisas do mun . com o Es tado ele l\I1nas. Em 
suas maltas, encontra-se jacarandá, balsamo, . cabriuna, ~ra
ribá, canella, massar a nduba, cedr:J, peroba, pmllo, sucuptra, 
jequitibá, etc . A principal lavoura é a ci'o ca:fé, cuja pto 
ducção ol"i{a em 400 a 50J mil art·obas; tem-se desenvolvido a 
cultura do algodão, dedicando-se a peq_uena lavoura, a cultura 
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de cereaes, milho, feijão, arroz, canna, e sendo avultada a 
criação de gado. E' o mun . ligado a Atibaia, a Santo Antonio 
da Cachoeira, ao Soccorro, ás divisas de Minas e~ ou·tros ponto~ 
por estradas . Sua egreja ma triz tem a invocação de N. S . da 
Conceição e depende da diocese eleS . Paulo. A cidade de Bra
gança foi, em principio, uma pov. denominada Jaqucwy, 
elevada á categoria de parochia em 13 ele fevereiro ele 1765 com 
a denominação ele N. S. ela Conceição elo Jaguary, ·tendo sido 
seu primeiro vigario o padre Jeronymo ele Camargo Bueno . 
Foram seus fundadores Antonio Pires Pimentel e sua mulher 
D. Ign acia ela Silva, que por escriptitra de 1.5 ele dezembro de 
1763 , doaram o terreno necessario para a edificação claqnella 
capella, ao redor da qual foram se estabelecendo diversos mo
radores. Pe1·tencia ao mun. de A ti baia, elo qual separou- se por 
Sér elevada á categoria ele villa com o nome ele Nova, B>·aganço, 
por Portaria do então Governador da Capitania ele S. Paulo, 
Antonio Manoel ele Mello Castro e Mendonça, elalada de 
18 ele novembro 1 de 1797, sendo que o auto ele ins·tallação teve 
logar a 29 do mesmo mez e a nno pelo Ouvidor Caetano L uiz ele 
Barros Monteiro. Cidade pela Lei Pro v. n. 21 de 20 ele 
abril de 1856 . Seus principaes edificios são : a Matriz, a 
egreja do Rosario, a capella ele Santa Cruz, a Casa da Ca
marn, a Cadeia, o theatro, a Casa ele Misericordia. A nove 
kils. ao N. ela cidade fica a capella ela Mãe elos Homens, a 
tres a E. a de N. S. ela Penha, e a 12, na estrada de Anhumas , 
a de N .· S. ele Bethlem. A pop . ela cidade é avaliada em 2.500 
habs. e a do mun . em 20 .000 . O mun . perdeu pela Lei 
Prov. n . 29cle 2-! ele março ele 1871aparochiacleN .S. ela 
Concelção elo Rio elo Peixe, que foi elev~.da ú. categoria de villa. 
E' com, ele segunda enLra ncia , creacla pel a Lei Prov. n. 26 ele 
6 de maio de 1859 e classificada pelos Decs. ns. 2. 428 ele 3 de 
junho ele 1859 e n. 4.890 ele 14 ele fevereil'o ele 1872. Foi decla
rada com. especial pelo Dec. n. 9.765 de 14 ele julho de 1877. 
O mun. comp1·eh encle diversos logs., entt'e os .qnaes os deno
minados : Pontes, L ava -pés, Caeté , Bom ReLu·o, Agua Com
prida, Arrozal, Matto Dentr·o, Morro elo Lopo, Gu.aripocaba, 
Tanc1ue do Moinho, Ponte Alta, Anhumas, Est1va, Pedra 
Grande, Pitangueiras, C_trnpanha, Campéstre, Ag udo, Arara,s, 
Rosa Mendes, Pinhal, Mostardas, Varzea Gr•ande, Passa Tres, 
Arraial, Rio Abaixo, Mãe elos Homens, Ube1·aba, Campo Novo, 
Couto, Biricá, Barreiros, Agua Comprida, e tc. Agencia do 
cJrreio. O Sr. Azevedo Marques, em seus AiJontame?J.tos histo
riaos, gcographioos, bio_qrcujJhicos, estatísticos e noticiosos ela 
P.1'0V, ele S . Pcuulo, diz : <<qLle essa cidade foi erecta em 
villa por Ordem ele 17 ele outubro de 1797 e que podem ser con 
siderados como os fundadores ela pov. os paulistas An·tonio 
Pires Pimentel e sua mulher D. Ignacia ela Sil va, porque foram 
elles que, por escr iphn·a ele 15 ele dezembro ele 1763, doaram 
o terreno para a edificação da capella ele N. S . ela Conceição 
ele Jaguary, situada na Lab. S. de 23o 50' e na Long . de 
331o 23' 40" da ilha ele Ferro.» Sobre suas divisas vide : Leis 
Provs. n. 2.2 ele 20 ele abril ele 1849; n. 21 ele 2·! ele abril ele 
1856 · de 2-! março ele 1859; ele 20 de abril ele 1861 i ele 8 ele 
julho' de 1867 · de 18 ele abril ele 1870 i a r· t . li d·'l. ele n. 41 
ele 3 de a bríl ele 1. 873 i n . 143 ele 26 ele a hril ele 1880 ; n . 158 
ele 30 ele abril de i SSO in. 122 ele 22 de abril ele 1885 . Em 1886 
a cidade ·tinha seis largos, 10 ruas e 12 travessas . As ruas prin
cipaes, a elo Commercio e a ela Igualdade, era m as mais ext nsas . 
a primeira ·tinha 1. 700 e e a segunda 1.500 metx·os mais ou 
menos. A esLrada, ela cidade á estação, tem 1.600 e era. 
bem como as ruas e praças, illL1minacla. Tinha duas egrej as 
e tres pequenas capellas fóra ela cidade ; um h ospital para 
morpheticos; um thea.Lro c cl11as fabricas para beneficiar 
café. 

BRAGANÇA . P a rochia ela diocese e Estado ele S. Paulo, no 
mun. do Parahybuna. Orago Santa Crttz. Foi creacla pela Lei 
Pro v. n . 3.2 de 10 ele março de 1.885 . 

BRAGANÇA. Log. elo. Estado do Espírito ?anto. ,_li'oi sée!e 
da 1n clirectoria ela colo ma ele Santa Leopolehna. I• wa a se1s 
kils. elo Porto do Cachoeiro e é atravessado por uma estrada, 
c1ue percorre primeirame_nte terre~os que J!:zeram parLe ele ses
marias concedidas anter1ormente a funclaçao claquella coloma, 

~ O corr·espondente do Jor·na! do Gom.met•cio, quo acompanhou os 
mHmperantes do Brazil a essa cidade (novembro ae 1.886) dá a data 
de 18 de fevereiro de 1.707 e o trabalho A Pro'IJfncin da S. Pa'llo dÁ a 
data de 1.7 de outubro de 1797 . 

depois ele nma sui.Jid<t bastante i no-reme ele cêrca ele ·tres kils. 
va~ aos primitivos clists. coloniae~ q·Je são h ab itados por alle
maes . 

BRAGAN ÇA. Pov. cloEstac1o elo Espírito Santo, a O. de 
Vianna, na foz do rio elo seu nome; com uma capella . 

B RAGANÇA. Em 1769, de ordem elo capitão-ge neral Luiz 
Pinto, deu-se este nome á fortaleza da Conceição. No mesmo 
anuo sahio uma expedição cousicleravel, na diligencia ele abrir 
uma estrada pal'a ÜL!yabà, por cima ela serl'a. Depois ele um 
auno ele viagem e muitos trabalhos chegou a expedição ao rio 
Sararé e r ecolheu-se a Villa Bella. Em 177'1 foi o forte arrui
nado por uma enchente elo Guaporé, qne che~ou a entrar no 
corpo ela guardá. Desde 1767 o sargento-mor· José Mathias 
ele Oliveira Rego, engenbeit·o e commanclante, informara 
da má escolha do logar, ela falta ele pecll'a e cal, e ela ruindade 
do barro, e indicara como mais conveniente o local ela antiga 
missão ele Sa:nta Rosa, um quarto ele legua mais acima, 
onde com effelto em 1776levantou-se o forte elo Principe da 
Beira . Em 1784 passou-se para es te a guarn ição elo forte de 
Bragança, que fLcotl chfinitivamente abandonado. De 1767 a 
1771 gastara-se com a sua construcção 82:803.$200 e com a sua 
manutenção <1.2:317$500, sendo quasi sempl'e a guarnição ele 100 
praças mais ou menos (B. ele Melgaço). 

BRAGANÇA. E . ele F. elo Estado do Pará. E' ela bitola ele 1m 
e ·tem actualmànte (1888) uma extensão de 64 kils. A 22 de 
maio ele :1879 a Presiclencia ele confol'mielade com a Lei Prov. 
n . 809 ele 6 ele abril ele 1874, celebrou contraclo com o Desem
bargador Iziclro Bol'ges Monteiro e Francisco Siqueira Queiroz 
para cons~rucção, uso e gozo ela E . ele F . ele Bragança, tendo 
por ponto inicia l e objec·tivo as cidades ele Belem e Bragança, 
passando pela colonia Benevides. O privilegiu concedido foi de 
40 aunos com garantia de juros ele 7 o/ 0 ao au no, pagos semes 
t_ralme~lte, dura._nte o_ prazo ele 30 a nn os, sobre o capiLal que 
fosse aJt1S~aelo, a r azao de 30 :000.$ por kil. , depois ele apresen
tados e a1Jprovaclos os necessarios es tudos, Approvaclos esses 
es tnclos pol' Por·tarta ela Presi~lencia ele 9 ele agosto ele 1882, foi 
o capLtal fixado em 6.221:600;. para a construcção ele 20.2 kils. 
entre Belem e Bragança, visto o contracto adcl iciona l ele 16 ele 
juuho ele 1883, celebrado entre a P1·esiclencia da Prov. e Ber
nardo Caymari, procurador da empreza ceõsionaria elos con
·trac·tan·tes Borges Monteiro e Q11eiroz, havet· r eduzido a 28:000$ 
o preço kilometrico ela cons·tr·ucção . No capital fixado foram 
incltüclos 10% para clespezas preliminares , nos termos elos dons 
referidos contractos. Pelo cont!·acto adclicion al foi autorisacla 
a construcção da i a secção ela estr ada ele Belem ao Apehú, na 
e:densão ele 61 kils . Para este fim levan tou a em preza o capital 
ele 2.273:600$ (28:000$ por kil. e mais 10 % sobre o cap ital ajLlS
tado para a cons trucção elos 202 kils.). Em 1887, o e·over·uo 
pro v. comprou a estrada pm· 1.500:000$, pagos em apoh ces ela 
divida publica prov. de 6 °/0 ao anno.- A estrada segue o 
rumo ge ral de E. a O . , passando pela colonia Benevides e pov . 
ele Santa Izabel ; atravessa terras aHas pouco onduladas, pro
prias par :J, a cultnra e com ricas macleims de construccão civil 
e naval.- A 10 ele novembro ele 1884 foi abet•to ao transito pu
blico o trecho entr e Belem e Benevides, na di s tancü' de 29 kils.; 
e em 1885 o tra fego a'té o pov. de Santa Isabel, dis tante ele 
Bel em 42 ki ls. e o t recho ele Santa Isabel ao Apehú, 61 kils. 
distante de Belém, incluindo um kil. e ·tres quartos dé desvios 1 • 

Em fins de junho de 1888 foi Íllauguraclo o prolongamento de 
S. Braz (Selem) ao Ja1·clim na distancia ele k es kils . mais ou 
menos . Este prolongamento é destinado a aproximar· a es
tr·ada elo littoral; P,~L·corre o centro eb cidade e serve á parte 
ma ts commerc1a l. I em as estações denominadas : S. Braz, Be
nevides e Santa Isabel e as panelas: Marco da Le.,.ua Souza, 
Pr~vide ncia, Ananincleua, Magoary e Qnarta Trans~er~al. Con
clmcla, eleve ter uma extensão ele 20.2 lci ls . E' essa estrada um 
enort? issimo desastre ftnanceiro, que por muitos annos <tcar
retara ao E stado grandes sacrilicios. 

BRAGANÇA. Estação ela E. ele F . Bragantina, no Estado ele 
S. Paulo, a 5Z kils . elo éntroncamento, sit11acla em uma pla
nície baixa denominada Canivete, a SSO. ela cidade ele Bra 
gança . Dis La 1.500m ela ma·tr iz e 900 ela entmda da cidade . E' 
de t ijolos, pequena e elegante . 

I Actualmente a estrado. vae ate ad iante de Snntn Isabel, tc·es kils . 
mais ou menos distante do Apehú . 
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BRAGANÇA. Ilha do Estado do Pará., entre o Atlautico e a 
foz do Amazonas, proxima elas ilhas Jauracú (Janaucú e Ja
nacú segundo outros) e Cavianna; no mun . de Macapá . 

BRAGANÇA. Baixio situado no Oceano a 60 milhas da bahia 
de Gua jará, no Estado elo Pará. Entra elle e o baixio de Ti
jocas aCha- se O canal e1ue dá passagem aos navios que dirigem-se 
áquelle Estado . Nesse canal acha-se fundeada a barca-pharol. 
O pharol é diop~rico, de luz branca fixa : alcança oito milhas 
e está situado aos o o, 26', 9" S. e 4o, 45', 30" de Long. O. do Rio 
de Janeiro, ou 47o, 5·!' , 50" de Long . Occ . de Greenwich, ou 
50°, 15' , 00'' de Parü . Foi acceso em 2·! de novembro ele 1866 . 

B RAGANÇA. Igarapé elo Estado elo P,~r á, no mun . de 
Breves. 

BRAGANÇA. Rio do Estado do E. Santo, aft'. da margem 
clir. do Santa Maria ; entre S. José do Queimado e Santa Leo
poldioa. 

BRAGANTINA . E . de F . do Estado de S . Paulo, entre 
a cielade de Bragança e a estação de Campo Limpo, ponto do 
entroncamento na S. Paulo Railway . Foi concedida por Lei 
Pro v. u. 36 de 6 de abril ele 1872; hottve privilegio por 90 aunos, 
garantia de juros de 7 o; 0 durante 3) annos S!Jbre o capital de 
1.400:000.~, e sobre mais 400 :000~· no caso de u· a linha até os 
limites do Estado com o de Minas Get·aes. O contracto foi 
assignado em 15 de setembro de '1873 e os trabalhos de co :!l 
strucção solemnemente inaugtu·aclos a 2.2 de dezembro de 1878 . 
A 22 de fevereiro ele 1883 foi sanccionada a seguinte Res. da 
Assembléa Prov.: «Art . I. O .i tu·o de 7 ofo ao anno garantido 
á Companhia Bmgan~ina pela Lei n . 36 de 6 de abril de 1872 
será calculado sobre o cap1t~l de 2 .320:000$ em que está Ol'çada 
a E. de F. de bttola e3treJta, que a mesma Companhia está 
constl'uindo entre a cidade de Bragança e a estação de Campo 
Limpo, na linha ferrea de Santos a Juudiahy. - Art . II. Esta 
garantia de juros durar á por 15 annos, contados ela data da 
publicação da presente Lei.-ArL III . Acceita pela Comp:mhia 
Bragantina a concessão da garantia de juros a que se referem 
os art igos antecedentes, fica revogada a Lei n. 36 de 1872. 
Art. IV. Ficará sem efl'eito a presente concessão, e a pro v . 
desonerada ela gar antia de jut·os sobre o mencionado capiLal 
de 2 .320:000.": a) Si a Companhia não concluir a construcção 
da linha e não abrir o trafego cl:~. estrada dentro do prazo de 18 
mezes a contar da publicação desta Lei; b) Si pOl' acto ela Com
panhia. ou por circumstancia independente ele sua vontade, 
Iicar a ·estrada transferida para o clominio ele outra pessoa ou 
Companhia.» Tem ele extensão 52 kils. e é de bHol a de 1m. 
Passa por terrenos montanhosos e em geral de má qualidade e 
serva a uma pequena parte do mun. de Jundiahy, cortando o 
de Atibaiae terminando no de Bragança . Convergem a ella os 
prodnctos elo sul de Minas, do mun. de Santo Antonio da 
Cachoeira e por vezes dos mnns. elo Socorro e Serra Negra 
Como obras de arte ·tem ella a ponte o rio Jundiahy, de arco 
e ele 10m de vão; a ponte sobre o rio Atibaia, toda de ferro e de 
35m de vão. Tem as seguintes estações: Campo L impo, elegante 
e espaçosa, sita no mun. ele Jtmdiahy; serve simultaneamente 
ás estradas Iogleza e Bragantina com empregados á custa de 
ambas; Cmnpo Largo , a 16 kils. do entr oncamento, pequena e 
singela, distante 6.600m da freg. de Campo Lat·go, mun. ele 
Atibaia, e está situada no alto en~re as vertentes elos ri os Jun~ 
diahy e Atibaia i At,ibaia, a 30 kils . do entroncamento, peqwma, 
po ém elegante e de ·tijolos, a 2. 500m da cidade ele Atibaia e a 
um kil. ela ponte sobre o rio elo mesmo nome, na va1·zea; Tan· 
que, a 40 k il s . elo entroncamento, pequena e ele tij olos, situada 
em ·terreno baixo não longe das farteis terras da Bocaina e 
Ibapixinga, abundan tes de café; e B1·a,qcmça . 

BRAGAS. Ilha do Estado do Pará, entre a bahia de Santo 
Antonio, furo do Pinheiro e rio da Agua Bôa . 
· BRAGAS. Furo no disL. de Bemfica dp Estado do Pará. 
BRAJ AHYBA. Rio do Estado de S. Paulo; nasce da cor

dilh~i l'a marítima, banha o mun. ele Ubatuba e desagua no 
Oceano. 

BRAJAHYMIRINDUBA. Corrego do Estado de S . Paulo, 
no muu . de Ubatuba. ( 1l P?·ov. de S. Pa~~lo, 1888). 
· BRAJ AHYTUBA. Morro no mun. de Guar at.uba d 1 Estado 
do P araná. No mun. dizem B?·ajautuba. 

BRAJAHYTUBA. Ribeirão do Estado de S . Paulo,. aff. 
da margem esq . elo Ribeira de Iguape. Tem po:tco mats ou 
menos 5,5 de extensão. Corre entl'e os muns. ele Iguape e 

Xir~t·ica . Essa pala.v.ra signifLca- 3itio abundante de palmeiras 
braJahy-Wr: Franctsco dos Prazeres Maranhão, Gíossario de 
palavtas md~gcnas) . Encontra-se tambem escl'ipto Brajaetuba . 
BRA~AHYTUBA. Rio do Estado do Paraná, aff. do Gua

ragu!lssu, tr1b . da balua ele Paranag uá. . Tambem escrevem 
BraJa1~tuba;. 

BRALICY. Log . no termo de Exú do Estado de Pernam
buco. 

BRANCA. Villa do Es~ado de S . Paulo. Vide Santa 
Branca . 

BRANCA . Pov. do Est:tclo da s Alagôas, no mun . de Atalaia . 
Agencia do correio, creada pela Por taria de 23 de julho ele 1884. 
Tem uma capella da invocação de Santo Antonio. 

BRANCA. Pov . elo Estldo elas Alagoas, no mun . de Ata
laia i com uma esch . publ. ele i11st. prim . , Cl'eada pela Lei 
P r ov . n . 839 de 8 ele junho de1880. 

BRANCA. Set·roia do Estado do Ceará. no mun . de Sania 
Qui teria . · 

BRANCA . Serra. nos limites do Estado de Pernambuco com 
o do Parahyba do Norte, a E , do rio Moxotó entL·e as serras 
Jabitncá e Aldeia Velha . Os primitivos hab~. deram a essa 
serra o nome de 1\!Iatinol'é, 

B RANCA . Serra do Estado de Pernambuco, no mun . de 
Ouricury, á margem do rio das Cat·ahibas . 

BRANCA . Ssl'l'a do Estado de Pernambuco, no mun. ele 
Cabrobó, perto da serra ele Ucanan . 

BRANCA. Serra do Estado da Bahia, na com. de Campo 
Largo . 

B RANCA . Serra do Estado ele Minas Geraés i faz parte do 
e·,·upo da serr a de Itacambira, cordilheira elo Espinhaço. Esten
de-se do S. a N., atravessando a com . do Rio Par elo até á 
ft·outeira do Esiado da Bahia . Ex is~em nessa serr a minas de 
diamantes . 

BRANCA. Ilha do Estado elo Rio ele Janeiro no mun . de 
Cabo Frio, ao N, ela ponta Cl'iminosa e a E. ela ~nseacla For
mosa. 

BRAN CA . Ilha do Estado elo Rio de Janeiro entre Maram
baia e o continente, proxima das ilhas cleno'minadas Vi.,.ia 
Grande, Vigia Pequena, Saracura e Bernardo. 0 

BRANCA. Peq ueno rio do Estaclo dM Ala"'Ôas aff. do rio 
Mundahú. Corta a linha da E . dtl F . Central cle;se Estado. 
(Carta do engenheiro Hermillo Alves ) . 

BRANCA. Lagôa elo Estado de Minas Geraes, no mun . de 
Pitanguy ( Inf. loc. ) . 

BRANCA (Don:J.) . Morro do Estado de Sergipe na margem 
di r. elo r io S. FranciscJ, abaixo ele Propriá ( Haireld ). 

BRA.NCA GRANDE. Riacho elo Estado das A.lagôas, 
banha o mun, de M:uricy e desagua na margem esg_. do Mun
elahú, 

BRANCAS. Ribeirão elo Estado ele Goyaz, entre Cavalcante 
e Formosa da Impera triz. 

BRANCO. Mono elo Estado do R . G. do NorL, no mun. 
da Capital . 

B RANCO. Morro do Estado ele S. Paulo, no mun . do Par
nahyba, com jazidas de marmore de varias côres é grande 
quantidade de pedt·a calcarea. E' de propt•iedadé particular 
(In f. loc . ). 

BRANCO. Morro do Estado ele Santa Catharina, na estrada 
da freg. ele S . P edro de A.lcant.ara. 

BRANCO. Morro do Estado de Minas Geraes, no mun. de 
Iiajubá, ao S. da cidade des te nome. 

BRANCÔ. Morro do Estado de Minas Geraes, no mun . de 
Campo Bello. 

BRANCO. Cabo na costa do Estado do Parahyba do Norte, 
a. E. da Capital. E' pouco sal iente, mas peri~oso para a nave
gação . Fica na Lat . S. ele 7" 8' 24" e 8° i~' 48" ele Long, 
E. do Rio de Janeiro (Vital de Oli veira) . E' avistado á dis
tancia de 14 milhas , Moltchez sit ua- o aos 7° 8' 15" de Lat . 
S. e 37o 7' 10" de Long. de Pariz . 
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BRANCO . Rio do Estado do Amazona!l, ~fi'. da mar gem. esq . 
do NPgro. C!Jlle é t r ib. elo Amazonas. Nasce 03 encosta oriental 
da ser ra P a rima , ten clo até á foz do Avariuta ou Arua t·is· o 
n ome de Pcwimé, dahi até á bocca el o T a cutú o de Ura?'i~oera 
e dahi até á fez o de Br anae. G&rahnenbe ~ es ;e. ri & cons id e
r a:do como f'or mad0 pe~a j tncção dos ri•os Or a J•i coe t· a e T acubtt. 
Desde que toma o nome ele Bra nco a té á foz r ecebe· nu·met•osos 
t.r ibs . por ambas as mat·gens, sendo no taveis os t•ios Cauamé , 
Muc ry;"_,hy, Aja,·ani, Uy1tmini, Gtwat i,·imani, Xiriuminy pela 
d ir ., e os denominados Anno Bom, Anajat1tb.:L, A n a w.í, e Ag11a 
Boa pela e,q. Tem m uitas cachoPi t•as, $eilélo d i gn~s ele me nção 
as clenom i nadas Cachoeil·inha, S. P h>)ippe, Ge t·nw no e Gau. cla 
ele' G>choeir·a. Aba ixo des ta nlt inn·•, parc t.e cb t•i '> Bra nco u m 
canal (C11j ·tb i), navegave1 1ilM l) n r:henles; que e vi ~a a p<ssag~m 
pela zon a encacboeiracla da:quel le t' I0. r em ba mbem Gltve rsas 
ilhas como a ela C.Jnoeiçã.J, c~miterio , G.:;,:·aocwJ-h y , Ga?"I'I.CÍ·r o, 
Inoj~tttba, Garapanat16ba , Uaim.i, Umbmtbal, Onof,·e, Cap itary , 
Mosnwn, Capim., J1!Ltta,matú, S-:tntn J1i[,JJri:a e. Ato.uá,u . l!:m .s na 
margem cliL'. encont ram -se os lagos elo Rc1 , Goa•·ene, Jli[e.)3drl , 
j}Joat•O>'O>>a, 0 na esq . o Areal, .Ariour á, e TapanL Em :l!8dl, o 
engen hei t· o AlexanLlrcl Haag, e ncarrE~ga cl o el a expl or~ ção GLe u ma. 
est r acla co n torna~ do as cachoei r as do r io B t·a nco, esc revet~ um 
Rclat . cles>a exploração. no qua l lê-se o segni nte :«O r io Branco, 
outr'ora denominado Qneceu.e >?e pelas trib ·.1s indígenas q ue 
nelle habit ·11·am, é o m a is importante aff. elo rio Nep:ro e deve 
o seu nome actual á côr de sua~ aguas q ·1e, na vasan te, si nwl
larmente contra,tam c. om as ngua,R ]~t· e tas elo gran de t rlb . elo l!l i ? 
Ma>·, conse t·vando, a grande d is tanc ia cl s. s•m fez. ni tüla a lin ba 
di"Vi , ori>t elas a!!nas. 'I em as nasce n tes no e . .:tenso J? lateatt fi1as 
cordil he iras ela Venezar la e da G •yanna , e e fórma pela con ll. 
elos r ios Tacutú e Ura r iqner a, que é o sm p rolongamen to ; de 
pois dessa J llncção é q ae toma elle o n ome ele r io Br anco . s~ u 
curso aLé á f1z elo r io J1{artuany é ele OSO. e ch hi a té á hocca 
elo lago do Rei é SO . ; lina\ me n te cl r,~~e ponto até sua foz o t•u mo 
é sensivelmente S. Dep1is de par cot• t•er uma zona ele 6)6 kt l R,, 
des<l!gtta n a mat·gem esc1. elo ri o Negt·e, a 330 kils . desta capi tal . 
No se~t cnrso at r avessa vl\i~ t·as ca mpin as, ll<J.S cvu.a,es vae-~e eles
envolven do. e mbo"a le n ta me n te. a incl lls tt·t a paHoe il. A 3@0 k ils. 
ela foz elo rio Br a nco é o seu lei t~ ohs tr ~ir\ o por uma se r i e ele 
cacb oeiraa, que occupa m um a zona de 2 1 lei la., com pn he Hlid1 
entre Lat. IS . 1°, 49', 5:!" 2 e Lo ng . 0.17°, 59•, 5')" 5 do R io de 
Janeieoe Lal. N. 2°, 00•, 53" Se L•J11g. 0. 17o,55', 36", 3clo R io 
ele Jane1ro. A ma.i.or cl? st<~S cachoeka!l' é a ele S . P hilippe q tte, n a 
vasante, t!m um sa lto cl11 f m.60 d ' a lLura .. A largu r a elo r io descl~ 
a foz até o fo r te eleS. Joaquim Vitri.a n os li m•ihes ele 4.2!10 a 7o50' 
melros. Em todo o seu curso banhn extensas ilb aq, q11e na é[.i>oc\ 
ela cheia, ficam. em quas i sun. tota lidade submers ~ts . Na va<;a n ~e , 

· as snas pnt.i a~ são i mm enso ·' JJlateHtX, 03.de encon tra -59 gr·a ncle 
abundancia ele tactangas e banclo'l de aves. :\as sua<; agnas 
bahitam innumeeas esp2cie'l ele pe iJ<es , S)bresab.ilnclo 0 pe ixe-boi , 
o tambaqn i, o pirarucu e o jacuncl á , qu e con , ~i linem o pr in cipal 
al i mento dos se .a ba bs . Pel,,s iga r apés. e l agos, sii>0 ab •unc1ilin les 
a' lontras. Dura u te os meze~ ele m a io a se telJillW0 lev.a 0 ri o 
Bt·anco a encbe t• e vasa r a !Lern cti vame nte, transf •r ma ndo-se e m 
uma im pP.t tosa cJrr·enle de a~\'llas Lut·vas e bar t•en bas·, cu:in. ve l0-
ci•lacle ás vezes aLt inge a 7,5 k il·s . por hot•;L. g ·• a estação das• 
ch uvas, qu impropriarn l? n ·e ch a ma m do in verno . Os ag 1!\ICei 
re'l , que neste ternp., cl ia.ri arne nte cabem sob t· e estlll l' ~f\" ioão. são 
tão forl.e'! qu , , dentr o d • 24 hor"'• fazem cresceu as a>gnas Glo p rf) 
de dous a tt·.- s me ~•·os. No' m, zes de j a n>iro e feve re iro o ri o 
es t.J. na phase el e s"a maxima vasa n te : nes ta épl>ca, qu e costrl
mam cleno rn ina t· elo ver ão. as s nas ag uas são verde-ela r as, e ·tão 
traaspar~:tte s. que, na pc0furucJi.cltGle de LL'es a l] 'la tro me troq , ~e 
pódtl be,m dtB~i.n.guLu o ma t:eri a.1 el o seu l eh~o . Tive d iver sas 0Cca
siões pat·a veu1ficav as ci,Jtlere nças e ntue as ma.x1 rn.as ele eruchen.t3 
e vasan Le ; esta clilferença é el e iOm,5 .) a b li x'l das cachoeims e 
de f3m,O na conil. do Ul'ari clttera com o T "cutú » . A. r e3 pei to da 
na ttu·euL elo sólo, di z a in da o enge nheiro H aag :· «A p·io~toresc"' 
reg ião ba nh ada pelo a lto rio Bra nco é forma da ele im mens as pla 
niJ€ i e~ a t;vavessadas e m G1i ve~8as• di uecções, we l a 'l t·amifica~ões !!las 
cor::Ii l l~e ir as. q ue lim ita m o I rwt;er io co m a Ve nez uela pel0 1a clo' 
do N :>. 0 . e com a Guya tl na pe l" belo NNI5 ... As scrms dessa 
reg ião Pà1, na ma iot• pa rte, de foemaçã o g l'a ni'ti ct•; encon·c t• ~t-se 
na superfi cie em ma ior ou me nor q •anticlade fragme n·los de m ioa,, 
(e1dsp•,t ho e. q;uar tz, :í.s vezes colo ~ ido . O ter. re no elo v.a1le da :cio 
~anco é fo~:m;u!o de du as ca.Jnada.s ele ar.gihla bem clislinc &as,. 
Beo d,o a flr.im e>ira ou infe ri on ge t•a.lm ent9• branca 011 le·vemente 
MnRr elhda., rn ttit'> ti n a, pe€p:j o~·L no loc;la.t• e.ex,Lremam P.lllte p1a s
~ca . A •eg.un cl.8., 0u s upe l'Lor , ma i& gca.,nul osa q,ue a; Rrimeira, 

e côr vermelha, e conte nJo qua nLidndies ma is ou menos, consi-
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cl er a vei s de oxido de ferr a . Nesta camada frequ en temente e ncon
tre i f nlguril% ou tubos i l'l'egular es atravessando obliquamente 
a a rgi!la e c t~j a origem é a aggltttinação elas pa r tes quartzosas 
da a rgill a pel as descargas das fai scas electl'icas . As rochas 
l;red omiB~n,t~s sãm o JJSGJm m vto o·li geés arg illos0 e 0 psep híto 
tambem a t·gUloso em que s·e acha m mica e fl' agmento> de sch is to. 
Nas eampimas·, a ca mada Sttper i:or é quas i sem pre ar g illo-ar e
n osa, e nc::mt ra nclo -se n0s logare3 mais ba ixos sedimentos de 
ar êa. p tra ,. . As ma rgens el o rio Bra nco pa rtici pa m em 
a l tn g ráo da procl i•g iosa fer Lilicl<\cle com que a natttreza ul0.tou 
o 1•a ll e é~o Amazonas. Nas suas· mar gens encontra - se a ma· 
ges~os-a cas laul~eit·~, a seringu·eira , as preciosrus a rvores cl'e 
cnmarú , cup rr.hyba , a rrdiroba , cra vo, sahapanilha, bau,nilba e 
outros procluctos espon ta neos . As ma H as são ri cas em ma
clú eas de lei, nota nd u- s3 sobr e tudo o muira pinima, mui
I'o.plK un a, Jacara ndá, pau- r osa, pau-se• i m e outr·os. Entre 
as pa lm e ieas notam-se, notavei s pe la quan tidade , a p iassaba, 
ca ra ná . mirity, assahy , b:tcaba e o pa tauá. Nas selvas do a l l0 
r io Br aRCO enco ntra m-se a n ores ele cli me tl!RÕ~ s· vedacle ira
me nte co lossaes. O cl is lincho n at ura lis ta inglez Gtta ta vo Walle3 
que , om 1863, p 3t' corre r o a.lto J•i o , expl or a ndo a s 1a fiot·a, 
c ita a exiate ncirl ele um a a 1• vor e g igantesca , da fa miiia das 
Bombac inéas . As clim eJlsões de.i te colossJ, segun.do vVa lles , são 
Ruperiores ás elo cel ebr e BaobMl ela Se negam bia e ás fa mosas 
\Vclli ng ton ias da Siel'l'a Nevada e ela Ca li fo rnia . . . As te1•ras , 
em gera l , podem se t• co ns ide t' J.cl as como fee t ili s.ürn as e pre
s tani-~e be m a toda~ as especies ele c uHnr as.. Os logat·es 
m a.is ba, ixos , ~nas i sem1p.r e ba n hH de~s pelas enchen tes1 são pl'O· 
prios para ]i> LaG>taçõas da canoa ele assucar , cacáo e sobrat uGl.o 
drB' a r roz . As te::r as ma is ~lltns são ex ellentes •para a cu!· 
t ura ela ma rtülioca, tabJ aco , café, n~ilh o , a lg· oclão e cura u :l . 
Nos tem pos cul oniaes , o ri o B.r a nco já t ave clive t·sos es :aue1e· 
c imentos bem m0n taclos de pescar ia, fa bri cas ele fiação e l·a se 
exponou e m g ra1u le escal a , a té pa ra a pro v . vis iu !J a , ani , ta
baco, far i.n\,a , p, ü e salga ' lo, a lgocLão e o ut ros productos agl'i
cohas . JoloJe, a lém ele a lg n1:n aos r oças ele ma oclioca sem impo rLan
c;a. 11!110 se e n.coo.tr a ves.t1 gw a lgum ele pLa n ttt ç0es» . O St•. ca
pitã0 -te nen te !l. ra ".Í 1 AmazG>nas , n o se u D iocionu?·io Top ogra 
phioe, H istor ico e IJ Jsc, ·ipti·vo ela com . elo Alt<J Am"zonas , di z: 
«B RA NCO ( 0 11 P a rav iamt, 011 Quece ue ne, e na pa ete s uperior 
Uraric0-a r ... ) : R . ela Gu ia n ., q ue nasce na enco>ta da s~rra Pa~ 
cara ima, e e·ngrosoamdo-se co m ontros, e c0m l agos, assaz 
co ns iclePaveis, ent r a pot• g 'l a tro Ia uces n a mar·gem sep tentrion.a l 
do R. . Negro, 140 leg :as cUstan te el a f oz elo J a muncl á , La t. 
1° , 23'S ., L ii> ,ng . 27o, 25 ' O. de Olinda . A côr de suas nguas 
m i•nistt·ou a0s podug uezes o tw me que lh e ate t·am : ellas• cm·rdm 
at•r·e lnvtaclas em um l eito cleR ig ual e peclregoso a té 6<1 leguas 
cLLsta n te de sna foz. Pre~encLem 11n s que se forma es t~ rio da 
j uncç;ão el o· Ul'M' ieoer a com o T acu tú; o 1tros que o Ul'a ri· 
c0e t· a sej a a eua conti nua.çi1o e o T acu Lú :l.]jl ' n as um confi. 
Co mo CJ:Iler· que SP.ja , só da d ita .iu.ncçào to m:L e1le o U0ille cre 
ri 0 Bt·wncGJ ,.e se ·toru a o lilla is consJC!b ravel a ff. do N.egro . De• 
poii.s. cles t~1 contl,, 93 h•guaa cl.iJs la n.te Ele sua fo z, r ecebe e Lle pela 
mar ge m dit·. ou Occi·cl. es rios Ca uamé , Mwcaj.al!.v, J a
r a n y e Cara tid mani , o l ago Mussú; e pela es~uer cla Oll Od.ent. 
o, Ua ua uatl e o JVIac0aré, e os l agos Ua l'icwl'i, Curiucú e 
Oa<1a.ua u . Me :ILa nte apenas h oras ele tr~j ecto po t• terr a se p ~LRSa 
de se us eo nll>. superi or es ao ri o Repllllllri, cont1. do Ececnnebo, 
que ffac il!i ta a commtl nicacão com as colonias ingleza e h olla n
d M:a , e o JEstacle Gle V enuzu~1a . Suas margens infe r ior es 
(31ha1.x;o Etas cac luoe i.uas~ n.~ alh•<udllls de l ag,ns , e ]~Ot' isso caücl as 
e insfünb.t·es, siilo frl rti Liss im as r~a r ru a cultut·a do algodão amil, 
a11roz, cacá>0, ca fé e t a. baco. Seus b osc~u es co ntG2IU fini sq im a 
m ~eleira ~ara marceneria , e abunc1a nci<t de clt•ogas EWeCiúsas , 
como ba unilh a, bt·en, er a v o, ol eo e sa lsa . Suas aguas piscosas; 
a bn_ndam el e p n·a rtlcú, t~rLaruga e peixe-bo i, pnr a c •j a. m a nipu
laçao h a g•:ancl e affi ue ncta n a vasante, principa lm en te cfas povs . 
~.e Aruc~n .e ft a re nda ua. eom vi:age m ele clOLIS dias (subindo), 
Ja se pr i UCIPI'DI~· a a,vi s t!llr em. l'ong inli[l!O h cniqo ntie as eLeva
das serr<1S, GUJ a<r a bas da• 6J l eguas em cleante 0bstruom o 
11 10 cem as ca eh oeii'll.S de S. Phili,pp3, H.a bin 0, P a-ncada
Gr a nd e e Ca choe irinha, que se esLende m a té cerca elas 98 
legu as de sua foz . A.a ma rgens são clabi ex tensos e ferteis 
campo~, em que se Cl'ia bello gado, lastim osa;mente en~regne ás 
fer a s por fà l'La de cus te io para as fazendas, o que se ·explica; 
]>elo. ironrico pmga,me·nto e má0 tcato aos vaque iros, Jiá 0 eri,ma, 
em r azão el a ele vaçãü 1!!0 teure n•e, é tem(ilel!lllclo a cou're s t~e ncle.t' 
a@ elo me io-dia ela Eu.ro pa, e mui sadio. 0 magestoso e pLtto~ 
1~esco, , que d á. ao p<tiz a elevação e conflgura"ão das serras " 
p agam. o som bJ•io ~ q.ue impõ·a seu aspecto acima el a s cachoeiras; 
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ab'aixo das quaes o vistoso e a~·eg t·e de snas margens é con
trastado pe 'o insal ub t·e de sua atmosphera. Ha•bitam o Tio 
'Branco, 'llntre outras, as nações !\.carapi, Ag·;:u"tn•i, Amadbá, 
Aoaqui, Ariná, Caribe, Guimár a, GuwjuTÓ, lYhctí, :Macux i, 
"'iacil, Parav·iana, P ,u:: iaua, Pot·ocotós, Quinhá:os, Sapará, 
T'5.cú, 'T a pica ri , Tm•tlcuj t1, A ~urah i, 'U aitmi , Uapixana,Xa pen't. Em 
1725, principiaram os Ca.orm~l i tas a missioua~ no rio Bt•arrco, 
e conseguüüeme nte a ser es'te exp lorad0 p elas Bn.nde•iras para 
r esga le de incligeua·s . Em i740 F ra11cisco Xa~1er de Andrade 
comple tou a oxplor!llç·ão ele sua.s cabeceie as e de seus coutls., e 
em i 787 Manoel ela Gama Lobo cl'A lmada apresentou sua mais 
m inuc iosa descri ]!leão, f1·ucto G!a mais a·bteota e curio8a inda
gação, a que se deu em correcção ás antel'~OTeB expluraçõ·es . 
]!)'o rio Branco de tocl.os os da com. elo Alto Amazonas o I:J,Ue 
mais especies ministra -á su a his~ot'ia , graçws aos vi.; ionanes 
q•te se lembraram ele accommeclar o s~u El- Dor·aclo á sJa 
JYiauo;:r, nas cabece ira s cles le rio , o evne fez com que os hespa
nbóes,· a lém ele, por fata1 coinciclencia, já serem na Amel'ic!l. 
tão máos vis i nhos corno o eram na Europa , sentissem ·um 
estimulo supe1·ior á co n vlcção de sua c i•vilisação pa t' a se n 0s 
tornarem tão importunos como inj •ts tos; e tambem entencle!3Sem 
os 'bol'lanclezes (por dech1eção que só em um convez de pit•atas 
se pttdem logica mente tira r) dever em vingar nos 'POL' tuguezes 
a s queixaB que pretend iam ter d~s hespan'h ó-s , e para c:tnm·lo 
ele fatalidade s e cleüasse m os m gl ezes a!llcla hoJe 1m pi'H' por 
Chambur"', de que o lago Pil' a rara era o l!.'l-JJo,·acle, pa'L'a se 
ele terrn'i n ~ rem, á tão io;justi fi cavel quão r iclicula invasão ele 
18!2. llll ass im, posLo que nunca nem ele fad o, nem ele direito, 
in tet·rompit1as }osse rn aos portuguezes a n a vegaçã0 e a pos~e 
elo r io Bmnco, e seus conlls . aoé onde jol'l'am na en cos ta. ela 
se~· 1·a Pacara ima, for ça (oi-lhe.> comtudo r ep elli t• succcss ivas 
e fortuitas correrias, vn. ntagem que nos n ão co ube, ou por 
mais fmcos , ou mais imbecis, que tivemos de cecler n a rece nte 
invasão ing leza pela simples 1·azã o ele que a~ s im lhes co nvinha 
(v . Piraránt. ) . .l.!:m 1725 celebt·iso ti-se 110 ;-lo Bra nco Aj uricaba, 
Pl'incipal elos Manáos elo R . HHa a, o qual a,o sel'viço dos 
hoUandezes aggt·edia os esLabe~ecimenLos portnguezes do rio 
Negt·o, e arrebalando-lhes os iuclige nas conduzia-os pelos r ios 
B1·anco, Repunuri e Surinam aos estabelecime nlos h0llanclezes. 
As correr 1as dos hespa nhóes na parL superiot• de rio Branc0 
(Ut·a ricoera) desde i760 dete•·rninat·am o Governador porbug•tez 
a fundação de UJna Cortaleztt, que se effec tuotl em 17@5, na f0z 
do rio 'l'ac 1tú, e ao estabelecimento cle t1 Jl!l Cl'Uu i ro entretida 
po t· embat·cacões li•gai ras, bem ar~uadas, em 0bservaçã0 ele seus 
movimentes; po rquanto p t'evia- se uma invasã0, qtte se realiseu 
no mesmo anno (L765) com o estabelecimento ele dous postos 
militares no rio Ut·<wiceera, a sabe t·: o de :Santa R0sa , na foz 
elo rio Ut·aricapurá, e o de S . Joio Baptista na do Iclumé, o 
ult imo dos qua.oes foi '[!l'l'Olll ptamen ~e tomado ·de assa !to p elos 
por\uguezes, e o primeiro evacuado á s itnples n otici a d•e sua 
mm·cha sobre el1e. Com artilL1 eria to1nada n aqt1eUe assa lto 
comple~ou-se o ucLl!la l armamento elo fe rte S. J oa.qunm, que 
en tãe se concluia . Contén~ o rio Branco a ft•eg . cl.e N. S. d·o 
Ca,rmo e a pov . de Santa Maria áquem d•as cwch oeiras, e a pov . 
de S. Joaquim no 'l'acat ú á sombra da forbleza _ de que toma 
o nome. ReRtam as taperas d•as pevs . Q]e S. Ph tltppe e Sarnlta 
Barhara á quem das cacboei r as, S'anto An~onio, Ca ia-ca ia , 
S. Jioão Baptis·ta e Santa Rosa no Ui•a t•,iclJera, e S. Ph•il it~pe no 
1'acutü . Toàas as ditas povs. soJJreram fatal golpe pela Htsu•t·· 
r eição da Praia cl!e s~.ngue , sendo então aquel la;s <!laq"em elas 
ca:choei ras en treticlas com ~ na!.igenas tras'ladaclos à o Jogar do 
c.oary . A impoliti ca h111vid'a sempre por semelhantes 0CC>Ul'Nn
c~as , 01:1 antes , de que ellas fo•ra m 11a tu·ra l c0nselij u.eBC'Ht, ~cc~
SJ.onou a ex·tinccão ele Lant :J s p o,•s . peua ausenCJa dos l!lch
genas, lijlle melh o.1· acolhidos e a;ffag:wcl0s, aíilh li•ram a0s esta
belecimentos hollanclezes do Sur in 'lm . 0 .> habs . do r io Branco 
sobem a~enas a i.07í@ , acco1mn0clados em.100 fogos. E.>:trahen~
se no ri0 Branco as m~smas clroga•s prec11esas que nos clem•a ts 
r i0s ela co m. e finíssi ma madeit·a J!lara ma.r ce nerü, n-a q.ua<l 
se recomme nda a marapinima J!le l a qQtalidade e q•uan>tidade ... » 
O Q·io d ul·ante a enchente, dá navegaç.ão franca a vap.o ~·es apro· 
pr iactos a té 0 for·Le S . Joacvuim, evitando as cachoe tras pe l.o 
canal Cujubi. N::t vaz~n t~i é o rio coberto ele ilhas,. que. tor~am 
a. na:vegaçi)jo assaz cl <Lffic,Jl . D0s ~r 1ba . elo. r10 .!Br aJN ce ac1.1iila 
crtados , ha u•tiB, 0 X'ir ium iny , que comt:muuca eem ·e t'll 0 Ne~ro 
Pel'O can al .Amajaú, fiJ. !le forma IU!na das ·~0cas daq•uel1e a·w. 
Ao elist incto te nente- coronel el o estaclo- ma10r cl.e ·~mt tU!ia•· J•a, 
( h oje b.rigacle i1·o ) Jose Clarin do el~ . . Quen·oz, u~spec~ot~ elas 
for tificações e cl'il'ector das obras J'l! Il'itaTes d as iit ~ nteur~s . ~a 
Pt·ov . do Amazonas, deve mos a gen ll leza d·as Eeguwtes mf01 -

mações ; « Nws mw~ôcas e nos 'Silflios de diversos moradores 
q~e h'a'b1~ a.~ o.a'}to r ~o 13J•anco. encou·tt•am- se muit:ts pl a nta: 
çc;> es e, Sl lla'IJ. fora a dtfficu!àade clu .. transp orte, cec.tamen te se
r~am ~m ma~o1· 2s .P"o12orçoes Note1 em t J clas as m a locas que 
_vtstter gran~e dedtc.tçao ao trabal'ho, o que nã o é gera l nos 
md1os q'?e Jireupreu tam a~ . ma rgens ·dos .. demais r ios da pt'OV. 
A.~~~anctz.ooa,. que c~nsttt . te a su;: prmm,pal. alLmentação, ·e .0 
m tft ho, gt am1.ne,1 es tunada e ele nao menor :J•mponancia como 
al1me uto,. pt·oclu~em abund;tn.r es ond'e . quer que 83 cu!•tive. 
Da manCl'ioca fabnca m exce'llente fann:ha 1J.Ue "''e nélem Jlel-a 
qua rta ou qu·iuta par'te do pt·eçe ela capilta l du p•·ov. Existem 
tambP.m mui Las P.~an tações ele brJ:tMct dc>ee, que são ele super·iol.' 
q uallêlacle . O fetJt~o é .pouco cuvnvaclo , m as as tet·ras prooluzem 
mu.ito bem uma gt·a nde va riedade ele espeC'ie3 . Ha extensa·s 
.baüas mu'iLo _proprlas n_:>ara cw,·oz, m as 1w uco tem sido c ultt
vaclo. A canna de assu.ca!l' e t:tmbem cnltivacla em a lgn ns loga
r os, 8eudo em geral as ·tArras favorave is a esse proclncto. O 
algot'/ii o, que já foi cultivado no va lle elo rio Branco em l arga 
escala, é hoje ape11as para o conqumo de um 0 11 ontro mot·a
do r_; os indios taem pallnen·as. plan ta~Õeq, mas não h a e-xpor 
t açao, quando esse ramo de 1ncl ns tr ta poth a bam íigm·ar ao 

!)ar da ~0L' t·acha nas re né1as da 1n·ov . Pa t•ec~ -m e que n ã,o h a 
· oga t• al g:nm n1o valle ~o r1o Et·a_!lCO e seus t1·ib:;. que não seja 
el~ superiOr qna l;dade_a plantaçao ele a~goelà;:>. Ofum? pt·oclnz 
'tao be:m como o a_lgoer~o e, pos to que nao R?J tt mmto u~m pre
parado pelos Jncl1.os , e geralmente proc ut•arlo por sua õttper ior 
CLmtlidacl:a. No futuro occupat'á sem duv ida um l ogar <list i , cto 
e ntre os m ais imporLan tes pt·ocluctos. ele exportaçao da prov. 
O ca{d en co n·t t·a Lam'bem no vaHe do r io Bmnco excell enies 
terras para o seu c ~tlti v-o, especialmente na 1.·eg ião com prehetl
d icla entr·e a cacho eira Cl:e'S . Phi li ppe e a se rru. Caruman, p.at·e
cenclo-me, porém, ele melbor qualidade as terl' as ela margem 

·dir. Nas extensas mat las abai-xo dos campos e nas il has en
contrn.-se tun a grande variedade de madeiras de }Jrimeira qua
ridade para cons trucção . A prov.~ na minha opinião, nã.o 
deve deixar esq !tec ida tiio importa u te t·egião, clomle póele ti !'ar 
uma rench, consideravel, com a vaut:.t.gem ele encontra r-se ne1la 
sa lu'br idn d e e ame"B iclade n0 cqima . Emquanto, nas mat·,.ens elo 
Madeira, do Pn·rús e ele outros rios ela p t·ov centenar es

0 
de tra

bal haalores pt· ocm•~tm nos sel'ingaes htCL'OB, q ue nunca chegam, 
vê- se nas ma·t-gens elo rio Bt•anco, · o incl io ou o branco n:oza r de 
vigorosa saucle e predisposição p .wa todo o genero l!le t~ahal'ho, 
especialmente pm·a a lavoura; tenham es:tea rec tu sos, pt·otecção 
elo Govemo e facil viação para os procl uc'tos ~le suas in
dusw ias , e ve rá a prov , em epoca não remo1.a duplicarem- se 
suas r end-as e a ugmentaT a pop .. No va!IJe do rio Bt·aoco 
ameia merece par·t'icula r at·teuçã0 a pt·ocreação humana es: 
pec i al me!1~e eo~t·e ~s inclios, e seda ma is r apido o augO:ent'o 
elas fa1mhas s1 nao fosse o uso elas bebi,i as fermentadas 
que em excesso prejuel'icam a s-aucte, occasionanclo muitas vezes 
a morte ·em cut•ta idade " . No ai to rio Branco, n a r egião cor
t :Hla Jlelos r ios Urar'icoe ra e 'f acutà, existe uma immensa zona 
de excelientes campos, onde a inclustria pastor il pôde Ler 11m 
desennl vimen to ta l que aba:sLeca os mercacl "s elo Am azonas e 
PaTá . 0 major Jacques Our ique, em arLigo enviado de 
Manáos a '2 ele j unho de i888 e publicado n ' U P aiz, do Districto 
F ede ral , d iz : « Existem, em toda a região do a l to r io 
Branco, 62 fazendas ele criação de guelo vaccnm e cava llar·, 
achando- se iniciada , com fund-adas esper an;;as de deseavol vi 
me trto, a de 0111ras especies. Avalia-se a existencia actua1 em 
ma is de 20.000 cabeças, tendo s~clo superior a 4 @)0 bezer ros, 
a proclucção do a o no passado .. Nesse mesmo annn as remess as 
para Manáos, apezar· elas difficulclades, mo·nta ram n 900 razes .. 
.l!lm 1877 apenas havia em loda a região '14 fazend-as, compu'" 
t an·clo-se em men·0s ele 4.000 o nuiffie t·o de cabeças, . E' essa 
mais 'uma industria que v ir!t ttgl'upa·r- se ás muitas, ·de· 
que j á clnspõe es>e Esta elo, Jlr ivilegiado po1· tantos e lemento~ 
ele r igueza com qu e p rodig iosamente do'bott- o a natureza . O>:a1a 
as poderes publ'icos o }Jrotejao, j í~ melboran~~ a nav?ga
ção elo l'io com a desobs trueção Cla•s cachoe11·as, .P constrmm:to 
estt-adas que po nham em commu•1icttção os campos dessa r~
gião ferwmssim-a com a cidade de Manáos.«E' o con1h;tente ma;s 
importante e o qne mais volum<:_ 'de aguas. en v1a a'O , TlO 
Ne~o . Desagua pzla mm.·gem esq •. , o4 leguas ac1ma da sua foz, 
em0 di·r.ecção sensiveq N :::;., qu'eé a g<>r a l de seu le1t0 . E' for- · 
mado pela con:tl.uan·c'i'll rilo 'l~acu•bú e Urar~cuera, 'O pcime iro 
Lendo origem n·a serra do !"ar1ma , nosso hm L'te com Venuzuela; 
0 seo-um!lo tendo suas ver tentes <e n·t t•e outros f0ga1•es na serra 
Pac~ra•ina, no·s terr·enos que nos sã'O frorrteit·os com a Guya·n:a 
Ingl·eza. Na d istancia de l55leguas ~1a SU'a 'foz, e o r io Br anco· 
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navegavel por vapores que demandam seis à sete palmos d'ag:ta 
durante os mezes de janeiro a agosto . Depois daquella diS· 
tancia, ba uma secção de 15 milhas em que a navegação 
a vapor é impossivel sem trabalhos que melhorem as condições 
do pego do l'io, obstruido por corredeiras e cachoeiras . Pas
sado, porém, este embaraço, ha ele novo uma região ele 40 le
guas, qne o vapor pócle sulcar na estação que .já referimos, 
desde que seja guiado por um pratico que evite as pedras 
semeadas llelo leito . Esta navegação pôde estender- se até á 
contluen cia do Uraricuera e 'l'acutú, onde assenta o nosso forte 
de S. Joaquim. Nos quatro mezes que decorrem de setembro <1. 
dezemb1·o, <1. navegação das duas secções extremas do l'io Br&nco 
e com mais forte 1·azão a das cachoe iras só se pode fazm· 
em pequenas canôas, pela pouca profLmcliclade elo seu p~go e 
gL·ande extensão de p1·aias e corôas que ficam descobertas. 
Dos Apontamentos sobre o 1·ío J:!•·cmco, publicados !?elo Sr. J~sé 
Paulino von Hoonholtz, extrah1mos as segUintes lllformaçoes 
sobre a região encachoeirada deste confluente: «A primeira 
cachoeira que se encontra no alveo do rio é a ele S . Philippe, 
que se d ivide em tt·es secções cli~tinctas. A priméira conh~
cida pelo nome de Rabo da Gachoe~ra, é uma uumeosa baCia 
chamada vulgarmente p enio, formada pela quéda e rapido 
movimento ele aguas que transportam grande quantidade de 
areias, as quaes accumulando-se, formam um banco perigosis
sirno. A segunda secção, chamada Pancada Grancle, é produ
zida por um arrecife que corta transveraalmenLe o leito elo rio, 
com interrupções em diversos lagares , onde existem canaes 
mais ou menos profundos. Na occasião ela cheia é dillicil 
vencer-se a impetttosidade das COI'l'entes que ahi ae geram; 
e só com o descrescimento das aguas é que se consegue 
va1·a1· a cachoeira, e ainda assim com riscos imminentcs. 
A ultima secção, conhecida por Pcmoada Pequena, é obslaculo 
de pequeno peso. Entre a Pancaic• G1·ande e a Pequena dê· 
l'iva-se pela margem esq . um canal sinLtoso por onde parte das 
aguas do rio Branco vão lançar -se abaixo doRabo da Çc•chc
e~ra. E' o furo denominado Gu}~1bím, por onclese pTatlCa a 
navegação em batelões e pequenas embarcações no ·temJ?O ela 
enchente . As aguas por a in se despejam com grande veloc1clade 
e formam uma forte corredeú·a que actualmente se vence 
á força da espia; porém mesmo assim, o canal só se presta 
á navegação em muito pequena parte do an.no, por falta d e 
agua e pela gl'l~ncle quantidade ele pedras que obstruem. Depois 
da cachoeira cleS.Philippe, só na vasan·te extrema ha serias riscos 
para a navegação ; o que chamam Gachoeír·inha é um baixio 
de pedra que os praticos sabem evitar .»- Passaremos agora 
a occupat·-nos ela qLtestão de navegação deste confluente. A 
sciencia _não admitte que _se diga que é impossível estabelecer 
navegaçao a vapor no r10 Branco em ·todas as estações ; o seu 
maior embaraço é a Pancada Grande que na época da maior 
vasante apresenta uma queda de cinco palmos, e ella po
deria vel!-ce:· se ou por meio de comportas, ou melhorando o 
furo CU,?Ublm de f6\·ma a tl·ansformal-o em um canal de de
clive, Si hoje esse furo em parte elo ao no permilte a subida de 
bat~lões, com o emprego da espia, é evidente que tambem 
ser a transposto pelos vapores ela con·ente me1·gulhada ou á si1·ga, 
de qu~ nos occupamos na navegação elo rio Negro. Mas a na
vegablhdade do furo está praticamente provada na crescente 
d_as aguas : o mspector da Thcsouraria de Fazenda o Sr. Aris
tides José Col'l'êa, por ello foi em uma lancha da flotilha até 
á con:fluencia elo 'l'acutú e Uraricuera ; igual viagem realizou 
o Sr. gene1·al Muanda Reis, quando Presidente ela Provincia 
acompanhado do ca_pitão _ Eric<? Rodrigues ela Costa, que com~ 
e~gen_he~ro das fort1!icaç~es foi em commissão ás nossas posi
çoes hm1trophes com os 1 nglezes. A natureza parece, pois, que 
e_ncarregou-se ele mostrar ao homem o tril ho por onde devam 
hgar-se os valles do alto e baixo rio Braoco. O facto da su
b_icla da_s lanchas a vapor _pelo furo Cujubim é muito significa
tiVo e mdLca_ que os dechves da sec?ão encachoeiracla po
de_m ser vencidos pelo systema ordmario da navegação a vapor. 
Nao obstante, as obras necessarias para tornar o furo nave
gavel em todas as estações,_ fazendo com que elle seja muito 
profundo na enchente, e ex1gmdo pelo l ado economico que não se 
dê muita largura ao_ canal, levam a cre~ na probabilidade de 
correntezas que exiJam o emprego da SJrga ou cadêa mergu
bhacla- ~m todo o caso o problema não offet•ece impossibilidade. 

utra ddliculdade, a lém das cachoeiras, apresenla o rio Branco d ~r ~avegaclo em todas as es·tações, é a diminuta profundi
s;cc~s ~m seu _peg:o, que ell! algumas secções, e nas rigorosas 
Ella p~·ové~~lbLIIta o transito até de pequenas embarcações. 

e que nos qLta·tro mezes que decorrem ele setembro 

a dezembro as aguas baixam excessi vameute, e cort·em por 
clifl'erentes canaes, en tre os qLtaes ficam a descoberto grandes 
extensões elo seu leito, formando corôas e ilhas, vulgarmen·te 
conhecidas pot• p1'aic~s . Basta comiclel'ar o volume ele agyas 
que em todas as es-tações o rio pelas suas -tres boccas nes
peja no Negro , para conhecer que elbs são sull'Lcientes pa1·a 
alimentar um canal proprio á navegação a vapor nas seccas 
rigorosas. A qu estão, porém, é saber si hoje ha vantagens que 
correspondam ás despezas necessarias para modificar o re
gimen elo rio, ele f6nua a todas as suas aguas n a vasante se 
escoarem por um s6 canal; e sob es te ponto ele vista entendemos 
que a resolução do problema pócle ser espaçada. O espaça
mento, porém, não deve s<n· indefinido, e o governo pôde e eleve 
il' pouco a pouco resolvendo a questão, começando por melhorar 
o furo Cujubim. Já em 186<1 o capi ·tão Bento Ferreira Marques 
B1·azil propoz clesobstruil-o, apenas exigindo que o governo lhe 
fornecesse polvora, fenamen·ta e uma pessoa entendida. O Pre
sidente de então requisitott um auxílio do gova t·no geral para 
a realização ela idéa, e o Ministerio ela Agricultura con
cedeu a qua ntia ele 2:000$ por aviso ele i6 de maio elo referido 
anno . Certamente a verba era diminuta para a obt·a a empre· 
hender mas masmo assim não foi aproveitada, nem para aber
tura c!~ uma picada c1ue tL·ausponha a secção elas c~choeiras. 
A assembléa legislativ<l da proviocia lambem nao tem-se 
descuidado dos melhoramentos ele tão importante via de com
municação, e pela Lei n. i 85 ele 19 ele maio de i869, a n
torisOLl as clespezas com a desobstrucção elo furo, aCtm de fran
queat• a navegação a embarcações ele gTancle cal ad_o. A 
a utol'ização, porém, caducou e nada se fez para a Temoç<w do 
obstaculo. Comprehendemos o t•eceio que os adminis tradores 
teem em usar de autorisações para despezas com obras que, 
realizadas, são de utilidade incoutesLave l, mas que não sendo 
levadas a cabo, só importam gravame ao theso Lu·o. Mas a pt•eva
lecer sempre esse escrupul o, nenhuma tentativa se fará em favot' 
dos melhoramantos da província. Faça-se um es tudo conscienci· 
oso sobre o melhor meio ele vencer . as cachoeiras elo rio B1·anco, 
peça-se ao governo um auxilio, não da riclicula quantia ele 
2 :000$, porém de 30 :000$ como se concedeu para os ~t·abalhos 
preliminat•es elo Araguaya. Si este ·LÇLnto in·tet·essa ao futuro 
de Goyaz quo procura um respiradouro, que lhe c!~ viela e pro.:?
peridade, o rio Branco está destinado a 1·esolver a questao 
de alimentação barata em grande parto do Amazonas, e estas 
80.000 almas que estão na extrema elo irnperio, ·tambem teem 
direitos, tambem merecem a protecção elo governo . A região ba· 
nhacla pelo rio Branco é uma das ela prov. que mais cuidad~s 
merecem elo goveL·no, e promette recompensar com pro~l
galiclade qualquer sacrificio que se faça em seu benefi_cw. 
O rio Branco corre na maior parte em vastas campmas 
que se estendem pelos valles ela Taoutú, 111ahú, Sw'umú e 
U?"CWioue•·a, prolongam-se por ambas as margens elo rio ate Íl 
serra do GM'Cit,má, e vão na dil·ecção de S. até as crtbeceiras 
elo Anauáú. H<t fundadas ]Wesum pções ele que aquelles ca.mpos 
continuem até alguns confinantes do Amazonas, prolongando-se 
por pa1·te dos valles, dos rios U?·ubú, e Uat~1má-; e em uma 
vin.gem que fizemos á serra do p,~rintins, entre informações que 
colhemos sobre os campos de F'c<ro na prov. do Pará, tivemos 
nOtLCla ele que elles não são mais elo que o prolonga
mento claqueUas vastas campinas que, com maiores ou me· 
nores lnte~·vallos, se succedem &té Macapá, na bocca elo Ama
zon~~ - Nao cle1xa de ter fundamento, ou pelo menos pro· 
b&bihdade aquella n_o:ticia, e para justifLcal-a, ahi. es tão a~ 
ten·~a·t,vas qne se te~1 feito pa1·a procLtrar pelo Urubú e UatwnCI 
abl'l r _commun1caçoes com os campos do rio Branco, e as 
asserçoes de alguns exploradores de que uas vertentes daquelles . 
confluente~ acham-se e:\tensas campinas propl'ias á criação. 
Senc!_o assim_, pode-se estunar sem exaggeração que, desde as 
regwes elo no Branco a~é ás vertentes elo Nhamuuclá limite ela 
pro v. com o Pará, ha cêrca de 2. 000 Ieguas q u~clraclas ~o 
terre?-os que _se prestam a essa industria ... » (Capitão Joao 
R1be1ro ela St!va Junior. M.el/wramentos do Amazo?w,·.) 

BRANCO. lgat·apé elo Eslaclo do Pará banha o mun. elo 
Vizeu e desagua no rio Gurupy (In f. loc.). ' 

BRANCO. Rio do Estado elo Pará, banha o mun. de Obidoa 
e desagua no Amazonas. 'l'ira o nome ele uma taba~1nga 
~r anca de uma serra onde elle nasce e que dá ttma· côr leitos<:~ 
as aguas (In f. lo c,),- . 

BRANCO (Rio). Um elos braços do rio Parnahy'binha; no 
Estado elo Maranhilo. 

667Z 
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:BRANCO. Riacho do Estado das Alagoas, aff. elo rio Ca
maragibe . 

BRANCO . Rio do Estaclo da Bahia, banha o mun. de Ab
badia , 

BRANCO. Rio elo Estado eb Bah ia, desagua no Una, aa·. do 
Catú e e!itê do Pojuca. Rec.,be o Capavn·a . 

BRANCO. Rio do Estado da Bahia; nasce na sert·a do Duro, 
na ext rema do Estt\do de Goyaz; recolhe junto do !ogal' deno
mint~clo -'l'res Bat'l'as- os ribeiros Janeit·o e Riachão, e desde 
esse ponlo começa a ser navegavel aLé ,ittntar - se ao rio Gt·ande, 
no qual lan ça-se pela margem esq., 55 kils, ac ima do Campo 
Largo. 

B RANCO. Rio d Distt· icto Federal; desce das montanhas cln 
Gavea e vae desaguar ua. l agoa H.odrigo de FreiLas . Recebe o 
rio da Rainha . 

BRANCO. P eqtteno rio elo Distr iclo Federal ; banha a freg . 
de Inha uraa . 

BRANCO . Rio do Estado de S. Paulo, an·. ela marge m dir, 
llo l'io S. Vicenle, ou escoant occide11t:\l elo lagamat· ele Santos 
Faz bal'l'a em ft·enle á vi lla de S. Vicente (.~zeveclo illar 
ques). 

BRANCO. R io do Estado eleS . I aulo, banha o num. cb Con
ceição de Itanhaem e desagut\ no rio Conceição . R ecebe os 
rios Cambnry-guassú e Mambuhú (Inf. loc.). 

BRANCO. I io do Estaclo de S . Paulo, l'eune- se ao Una c 
recebe o Vermelho . 

BRANCO. I ibeirão do Estado de S. Paulo, b~nha o mun . 
de I g~ta .pe e cl()~ :tgu :t no rio Ilingossú ( ~1 P1·ovincta de ·. Paulo, 
1888, p. 283 .) Nesse trabalho enconbt'<\ - se tünda c itado nm 
outro rio ·Bt·anco, aii' . elo Itimit·iln, no mesmo mun, de 
Iguap . 

BRANCO. Itio elo lTisLado ele S . Paulo, atl'. cht mat·g·em esq . 
do Pit·oupava; no mun. le Ig~tape . 

BRANCO. Rio do gstado de S. Panlo . banha o mun . ele 
"Canuuóa e desagua no rio Taquat·y (In f. loc :). 

BRAr.CO. B.ibcil'ãO elo Estado ele S. Paulo, nasce n o bairro 
do ltabaquarn, mu11 . do Crttzeiro, cor re pt·oximo a esta. vi lla e 
des;\gua no rio !,i;mbahú. 

BRANCO. Rio do Til s l.ado le S. l aul o; banha o mun . de 
S . João Baplista elo Rio Ye,.cle (TnL loc.) 

BRANCO. Rio do Tilstado elo Paraná, atL da margem esq . 
·elo Tibagy . 

BRA N CO . Rio elo Estado do Paraná, afl'. da mat·gem esq. 
elo Guarakessa v a. 

BRANCO. Rio do Estado elo Paraná, banha o num. ele 
Parauagttá c desagua no rio Gttaragttassú (!11l'. loc . ). 

BRANCO. R ibeirão elo TGsLaelo de Santa CaLha rina., banha 
'O mnn . de BlumenaLL e desagua na mat·gem dir . do rio Itajahy
assú. 

BRANCO. Rio do Estaclo de Matto Grosso, aif . elo Cabaça! 
·Pelam trgem esq , 

.BRANCO . Rio do Estado d Matto Grosso, an·. dn mttrgem 
~u·. elo Camararé, que e tl'ib . ela esq. do Jnruheu?- · l ir. o Dt·. 

13 . cht Fons\lca ser o rio Camar a r E\ formado pelos nos Branco e 
Paranan . 

~BRANCO . Corre"o do Estado ele Matto Gt•os. o, cujas agttas 
hao ter ao Jt~urú, ~JL· aço do 'l'aquary. (Dt· . • ~ . ela Fonseca. 

tcc, c it.) 

B RANCO . Rio do l~slitclo d2 i\Iat t~ Gros.o; nasce a O. da 
serra elos Parecys e desag-ua na mat·g- m fli l' . do rio Guaporé, 
Pe la lal . S. ele :i3o 43' ao N. da fo1. elo rio S. João . Til' tambem 
llenominaclo Cabixi ou Cabechi . Fo i explo 1· Mlo, be1~ c~mo o 
·Galera, o m·aré e ou~ros, 0m 1795 pelo alfere6.cle dra~oe: I<t· au
c.tsco !'ed1·o ele Mello, qttc foi "té suas cabeceH·as e Cla!;t ~o rto 

· Juao. c cle.pois ú. Ald<:'la CarJoLa ;. eles enelo P .l~ ltu.y~ ao 
Gnapnrtl, sulnnclo 0 Gale1·a ate S. V1cente e dah t .ts Oti 0 0ns 
do Sarare . 

.. BRAN CO , Rio aff. do P a raguay . De ha :nu~to tempo P.x.,istem 
•I respe ito deste rio duvidas que até agora n;to [oram L' so lHclas. 

ntcc . t:n:oa . 

Houve outr'ot·a quem assim denominasse o rio, que serve c! . 
limite entt·e o Bmzil e o Pat•aguay, rio que tambem a lg 1ns ap
pell,claram ele Cor1·entes, mas p1·ese1üemen te todos concordam 
em chamar Apa ou Apà. Nas d iscus~ões que nestes ultimos 25 
anno.s t i,·el·am _log.tr _a respeito de li mites, o gover no parag11ayo 
ma mfestou a 111tençao ele este nder o seu tel'l'ilorlo ao N . . até 
um Rio B>·anco, cuja origem não indicava, mas ·tão sómenté sua 
foz no P<\t'aguay. cinco milhas acima elo forte elo Olympo. Ver
dade é que no indicado lagar clesagua, na margem esq ., um 
curso de agua coreente, de umas 40 braças ele largo . l~orem 
t odos os praticoõ, a quem tenho consnltMlo, brazil~i ros e para
gtwyos, inc lu ive praças ela guarnição elo fo r te elo Olympo, são 
accoedes em dizet·. que não e um verdadeiro rio, mas sim es
coante, ou como aqui dizem bahia. Em setembro de 18·16, vol
tando com duas l ancht\S canhone iras de um reconhecimento do 
rio Paraguay, propnr.- me a ve r ificat· o facto. Deixando as 
lanchas na bal'l'a, embarque i em um batelão e fu i Sltbindo o 
rio Branco. Com poucos minutos ele andar reconheci qne a 
corrente provém ele clous p ~qttenos braços elo Paraguay, que 
e iLU'am .Pela margem dir . Dali para cima a agtta n;i.o pat·e.c ia 
ter mov tmento : a larg ura e o fundo foram diminuindo e appa
r ecenclo baixios . Depois ele andar. em mui Las voltas cousa de 
iS mi lh as (lrinta e tD.ntos kil s .j ao rnmo gemi cle'NE., che
gue i ao po11to em que do barL'<t nco não havia mais de quatro a 
cinco bra as (10 metros), lendo apenas seis palmos ele largo 
entre a be11·a elo rio e o ba ixio secco, qne obs tnüa o seu leito, 
e encalhando a cada passo o h:1 telão, que calava menos ele um 
e meio palmo . Julguei inutil Ü' adiante e voltei, conYencido 
de que com dl'e ilo o ta l rio não passava ele uma bah ia ou san,qa. 
Os bumncos Lem de a i Lu r a 15 a 20 pai mos (tres me ros) c são 
ve tidos ele carandas e pa•·atud?s . Em 1855 mandei completar 
es te r eco nhecimento pot· um offtcial intallige1tt?. , o te11ente Fran
cisco Nn110S ela Cn11ha, a quem recommendei, que explorasse 
um g-albo, que havia negligencia por parecer de meno : im
pot·tàttcia . O Rel,~totio. que me t\presentou aquelle o!I'tcial. con
fit·mouo m~u jttizo . Não tem pois f1t11rlamento a carta do Barão 
do Graty, fpte dá ao rio Bt·anco a ext nsão em linh a recta de 25 
l egnas, do rumo g• t' ttl ele Nl!.: 4 I:G. a SO 4 O. Do Olympo até o 
rio Apa vem -se n a marg-em e. q. do Paraguay muitas bocas, 
mas não de riacho ou t•ibeirii:o notavel, com excepção talvez 
do Tipoti, ele que em seu Ioga" Lratuei. J!:nL1·etanto . desde 
o fim do seculo passado, questiona-se acerca da exi~tencia deste 
rio, como se dcpt· · he ncle ele a lguns documentos officiaes entre os 
quaes cilarei o se"'uinte trecho de mu otllcio diri.,.ldo pelo te 
nente- coronel R icat·clo [?t·anco ao capi Lão-genera l c:eLano PinLo, 
em 5 ele J'~ve re iro ele 1801: - «Todos os i11i.lios ele .1-\.lb ttquerqllé, 
q11e teem ido n S. Carlos ou rio Apa, informam constantemente, 
que passam ate aquelle Jogar tt·es 1·ios, chamando ao elo meio, 
qne : o maior, rio- Branco : e o mesmo Antonio Pll·es , 
vindo aqui o mez passado e assist;inclo á confe 1·encia que Live 
com cit1co Gaaicurt'ts, ') ue chegaram ele São Carlos, con lessou 
que agora se lem b,· avt\ ele te r pRss·tdo clous l'iach os e o rio
Branco, no meio dell es, que, segnoclo a comparação q_ue fez, 
teria 'LO bt·aças de largo e agua que dava p la cintura, 1•to em 
tempo de secca . lb qut\ tro dias chegaram ela mesma cliligen
ci tt outro> Gua icunis, que, dizem, g •staram tres dias em passar 
es Le rio . a que todos e lles chamaram do- Branco, por estarem 
as s aas m<L t'g1nS ala,.,.aclas, c que não sabiam onde linha suas 
cabeceims. mas qne <lYlas esLavam bnge. »Além disso, o tenente 
F'raJlcisco Bueno ela Silva, no Relat de uma exploração, que fez, 
~m der.embro de 1848, ele Miranda ao P ão de A. sncar, regres
S<Uldo por Albuqu rque, menciona. qtte naquellus para~ens 
passou o rio chamado Agua-br·anca . r1n~ tem 30. b~·aças ~nats ou 
menos de la rg nra •. E Hnalm enle n mu ttos Cadtueos, tr 1bLt elos 
GaiCILL' Iis, que hab1La esses loga res, tsnho, ouv1clo faltar de um 
l'i0-B 1·anco qne dizem ser cattdaloso, onde, em tempo ele aguas. 
viio Li1· a r :n llcle it·as partt as suas canôas . Pócle bem ser, qne 
assim como acontece em 011tros loga t·e de planicies clesla pt·ov ., 
h aJa 11 m clli' SO d '<tgtU\ ma is ou menos i mpOt'lan Le que no t mpo 
ela secca se tel'mi ne, clesfnzenclo-se em panlanaes ou elesappare
cendo por infi ltração do teL'l'eno. No interesse da geogm:p_?ta e 
pnt'3 outros fins. fura ao meu ver mnito util que, em occ:J;SJao de 
n-rande c ncheute, se explorasse. em canó>L, ,a larga faxa ele 
terrenos a l a<>acliços, que bordan1 o Pamg u"y até o Apa, e que em 
tempo ele sê~ca se fizesse um reconh ec imento. dos me mo ter 
r enos, viaJando por ter1·a. A este u·almlho t1nh a eu dado co
meco em o 1tul.tl·o de 1864. porém as prematuras chuvas daquelle 
amÍo obrigaram-me a adi~r .este .Pt·ojecto ; .circu:nstanr ia esta. 
que me li vrou de ser a ]H'UTI'3lra vtc luna cht tn vasao pnraguay<\1 
que se e tl'ectuou no Hm do mesmo a nno » (13. de Melgaço. ) 
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BRANCO. Lago elo Estado elo P a r6., no mun. ele Faro , 
proximo elo igar apé Sapucaia. 

BRANCO . Lago no mun. ele Jul'Uty elo E s tado elo Pará. 
BRANDÃO. Po v. do Estado do Parahyba elo Norte, no 

m un. de Pitimbú. 

BRANDÃO. Pov. elo Estado de Minas Geraes, na [reg . ele 
DatLas. 

BRANDÃO. Serra do Eslado de S. Paulo, no mun , de Cana
néa. Uá ot·igem a pequenos rws quo vão te t· ao Mar P equeno · 

BRANDÃO Ilha do illstaclo ela Bahia, no rio S Francisco 
entre Chique- Chique e P ilão Arcado e pr oxima da ilha do 
Povo (Halfeld); no mun. do Chique-Chique. 

BRANDÃO. Ilha do Estado do Rio de Janeiro, dependente 
do mun. ele Angra dos Reis. 

BRAN )ÃO. Rio elo Estado elo Rio de Jan eiro, no mun . 
da Barl'a Ma nsa, na est t•ael a que ela cielaele eles te nome vae a 
Vassouras p?la margem clir . elo rio Para bylm, Desagua n o 
rio deste nome . 

BRANDÃO . Corrego elo Estado de Mat to Gro sso . Reunido 
ao Bi mbuela fot•ma o Magnavaré, trib. da margem esq. do 
rio Galera., aff. do Guapot·é . 

BRANDÔA. Log. na !'reg. de N. S . elas Dóres ele Macabú 
do Estado elo Rio de Janeiro . (A lma.na.k de Ca.rnpos. 188 1). 

BRANQUINHA . Pov . elo Estado das Alagôas, n o mun . 
de Muriey, á margem esq. elo r iacho Branca, com cerca ele 100 
casas e uma est<\ção da via- t l'L' ea . 

BRANQUINHA. Log. do Estado elo R. G . elo Sul, no 
mun . do Viamão;comumae>ch. pttbl. de inst. prim., creada 
pelo art . III ela Le i P rov n. 897 ele 6 de abr il de 1874. 

BR A.N QUIN HA. Es tacão da E. de F. Central, no Estaclo 
das Alagôas, no kil. 75,080 ; en tl'e Ma ricy e União. 

BRANQUINHA. Pequeno rio d o !Ds taclo el as Alagoas , rega o 
mun. ela Uruão e clesagtta no Mundah{t. 1!: ' at ravessado pela 
E . de F . Centt·al desse ~staclo, a qt!a l le:n ahi uma ponte . 

BRAULIO. Ilha do Estado de Matto Grosso, no rio Ivi
nheima . 

BRAUNA . Parochia d Estado de Minas Geraes , no mun. 
de S. Migtte l de Guanhães . Orago N. S. do Amparo. F oi 
creada parochia pela Lei Pcov . n. 2 .805, de 3 ele outubro de 
1881. Tem duas eachs, p tLOl~. ele in 'l t. pl'im., um a das quaes 
ct·eada pela Lei Prov . n. 2 .945 de 23 de se·temb ro de 1882. 
Sob t·e s uas divis as vida: Lei P 1·o v. n. 3 .041 de 23 de outub1•o 
de 1882; n. 3 .2U de 30 de ontubro ele 18)4. Alfll'lnam -nos se t· 
frio o local em que se acha essa par ochia , cuj a pop. ·total é de 
a.OOO habs. Tambem escrevem 13a.r·alwna.. 

BRAUNA. Senado Estado de Minas Geraes, na freg . de 
N. S. ela Glut• ia do mun. de Muriahé . 

BRAUN AS . Log. do Estado da Bahia, no mun . de S. J oão 
elo Pat·aguass ú. Tambe m escrevem Ba,·a.htma.s. 

-BRAUN AS. Cor rego do Estado ele Minas Geraes, aff. do 
rio Doce. 

BRAUNAS. Corrcgo elo Estado de Minas Geraes, a !f, elo 
rio JequiLinhonha, no mtm. de Diamantin a . 

BRAVA. P ra ia no mun. de Ubatuba, no Estado eleS . Paulo 

BRAVA. Cachoeira for mada pglo rio Doce abaixo da conf. 
do rio Caju im; no Estado ele Minas Genes . 

BRAVA (Cachoeira). Uma elas origens do do Otum, trib. 
elo Iguass{t, no Esiaclo do Rio ele Janeiro . 

BRAVA. Lagôa elo Estado elo Rio de Janeit·o, no mun . de 
Maricá ; en tre Ita ipú-ass ú e a lagih Maric(t. Desagua nes ta 
uHima pelo canal 011 rio Imbassahy Oll Mbassah y. Ayres de 
Caza l dá-lhe uma milha de compt· ido e d iz ser ella a travessada 
pelo rio Baccaby, que clesagua n<\ Jagàa ele Mal'icá 

BRAVAS. P equeno pot·to do mun. de Vig ia do Estado do 
Pará. 

BRAVO. Corrego do ~slaclo de Goyaz; é braço elo ribeirão 
ele S . Patricia, aff. do rio elas Almas. 

A:SRAVOS . l!m elos quarte~rõcs em que se divide o rr.un. de 
ternquer , no b:s ta clo do Pam. Em 189.2 Linha 142 ha l>u. 

BRA 

B RAV OS. Rio do Es tado do Ceará, banha o m un. de S. 
Matheus e clesagua n o Jaguar ibe . 

BRAZ. Paroc hia do ~~ tado de S. Paulo, uos subut•bios ela 
cap ital , em li 11cliss ima e aprazível s i tuação; corLaela. pot· nma 
l inha ele .boncls e com u ma esLação da E . de F. da Cnmpa nhia 
Ingleza. Orago Senho t· Bum J es us de Mattos inhos e d iocese ele 
S. Paulo. F ui e rec ta por José Braz e reed ifl cad a pelo tenente
cor onel José Corrêa de Mot·aes, sob o titu lo de ca pe lla elo Senhor 
Bom J esus el e J osé Braz. F oi começada a sua r ed ificação 
a 5 de abril ele 181)0 e concluicla a 1 ele janeiro de 1803. Pot· 
provisão de 8 de junho ele 1818 [oi elevada .á catego rit\ ele paro
clHa. Tem 2 .500habs .; eschs . publs . de Jns t. pr1m.; agencta 
do correio. Ne ll tt /i ca·m os bairr os: da Mooca, iVI>trco dtl Meia 
Leg ua, Maranhão e P a ry, e as capei las de Belem e Sa nt ~t Cruz. 
E' um dos s ubnl'bio~ ma is b .l los ele S . Panlo. Conta nm g t·ande 
n umero de ediftcações novas e do mais apl'imorado gosto. 

BRAZ. P ovoação dn Estado elo Maranhão, na ilha de 
S . Luiz . 

BRAZ. Rio elo E slaelo elo Espiri to Sa nlo, na 'es trada ela 
Roda d'Agua e ft·eg . ele Cal'iac ica. Desag·ua na parte elo rio 
Fol'mate conhecida p elo nome de Campo Novo . R ec!lbe o cor
rego do Anil. 

BRAZ (S . ). Villa e municipio elo Estado das A lagôas, JHt 
com. de Penedo, á mal'gem elo rio S . F rancisco, so bre um 
só lo e levado, em pa i' L pedregoso, en tra as l a~ôas dos T a puyos 
e do Sa nto . Suas ruas, em que se contam para c ima de tr e
sen·tas casas, entre as cl' .. \aeq nota m- se clive t·sas ele boa co n s Lru c~ 
ção, são 1·egulannente alinhadas e aprese nta m llg t· adavel 
aspecto. Do centt'o de um a dell as ergue- se a ma triz, q ue é uma 
egreja de r egulares propo rções e bem cons tr uída . a qual L m 
mes mo dentro ela vill .l. por liliaes as capellas de Nossa Senhora 
elo Rosario e ela Santa Cruz . 'l'em um cemiteri o accumrnoclado 
às necess ida de da população, decente e bem tralado . Con·tam-se 
na villa d iv<! t'sas casas ele negocio . Alguns mach in ismos e 
prensas para o clescnroçamento e enfardamcnto do a lgodão em 
ra ma , co r tumes de co uro e pelles , e o fab r ico do sabão cha
m ado da ten·a, s<io os pl'incipaes ramos ela inelustda loca l. Ncs 
terrenos do man. cul tiva m- se em grande escala o a lgodão, a 
mamona, o mil ho, o· fe ij ão; e nas lagôas o arroz. H a lambem 
fazendas ele c r iaçiio de gado bovino e lanigero, cuja pt·oducção 
excede <•s necess idades elo consumo loca l , e vae proc.:u t·a r com
pt·adores em ontt·os nw rcados. O prlncip:\J meio ele tra nsporte 
é a navegação em canôas e nos vapores t:luv iaes qae a bi tocam 
sema nalmente, urn a vez, quando sobem, e outra JHt desc ida . . 
A pop. do mtln . é ele cerca ele n ove a dez m il ha bs. l<'oi c t·eada 
parochi a pela Lei Pruv. n. 702 de 19 ele ma<o ele 1875 e 
e levada á vil! a pela de 11 . 1.056 de 28 ele JUnho de 188\J. Tem 
agencia ele co1·rew e duas eschs . pubJs. ele inst. prim, Foi visi
sitaela pele> ex-imperarlot· em 1858 . Contém os povoados deno
m inados 'l'ibit·y , Lagàa Compt·Jda, Mucambo e Olho d 'Aguo. 
Grande. 

BRAZ (S .). Pov. do Estado ele P ernambuco, n a com. elo 
Cabo , a H ki ls ma is ou menos ao N. do cabo ele Santo 
Agost inho. 'l'em uma capella coosag1·ada ao s•mto q ue lhe 
dá o uome . 

BRAZ (S.). Capella da villa ele Itaperoó. , no Bs lado ela 
Bahia. P a ra a hi Joi tra t.s [erida a séde da ft· eg . el o :::>c nhor do 
Bom Fim de Now\ Boipeba, em virtude ela Lei Prov. n. 3'16 
ele 2L de j tlho de 1849 . 

B RAZ (S .). Pov. elo Estado do Rio el e Janeit·o, no mnn. ele 
Man gar a tiba . Co !locada e m um dos ex tremos da exte nsa pra ia 
ele lnga byba, fL 1 a pr tmtttva sécle da acttutl villa de Man"'l.U'a
Liba. 0~ j es uí tas m udaram mais tarde o pov . pa ra um l ugat• 
fr onte iro por ser S . Braz s ujeiLo a fo l' tes ven lanias e o mar 
mu tto lJr< .. vo . 

BRAZ (S.) . Aldeia el e inclios 'l' npininquin3, fundada no 
Jogar ele I ngabyba, no sacco da Mangaratiba, por Martim de Sá, 
que havia s iclo nom ea do capitão- mór governador da cap i tanH~ 
elo Rio de Janen·o . Foi essa a ldea posteriorm ente trans l'erido. 
pat·a nm a pla niciecercacla ele montes junto elo promontor io, 
onde Jinalisa aquelle ~acco, o c1u a l divide a baltia ele Angt·a dos 
Reis em duas nartes . No novo s itio lançou de novo &lat·bim d3 
Sá os a li cerces elo ·templo clecl icaclo á Santa Vil'gem sob a in· 
vocação de l'i . S. da Uuia, que em 1831 desannexaclo da villa cl.c 
Itabomby passou a co ns tiluit• villa sob a clenom inaçiio de N . S. 
d a Guia ele J\1anga1·atiba. 
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BRAZ ( S.). Estação de partida do. E. de F. de Bt·agança, no 
Estado do Pará. 

BRAZ (S .) . Serra do Estado elo Rio ele Janeiro, estende-se 
pelo m un. cb Barra do S. João. 

BRA,f: ,( S.). Ilha no rio S. F1·ancisco, no mun. do Porto Real 
do Collegw. 

BRAZ (S.). Igat·apé do Estado do Amazonas, no rio Purús e 
freg. de S. João do Ariman. 

BRAZ (S.) . Igarapé elo Estado do Maranhão, no muo. elo 
Rosario. 

BRAZ (S.). Riacho do EstD,do de Pernambuco, no termo de. 
Flôres. 

BRAZ ( S.). Ri o do Estado de Minas Geraes, aff . ela margem 
clir. do rio José Pedro. 

BRAZ DE FINA. Log. na freg. de Irajá elo Districto Federal 
BRAZIL . Vide Supplemento. 
BR AZIIL . Linha colonia.l elo Estado elo R. G. do Sul. Na 

iuncção deRta linha com a denominada Araripe creou a Lei 
Prov. n. 1.517 de 26 ele novembro de 1885 uma esch . publ. ele 
inst. prim. 

BRAZIL. Ribeirão do Estado elo Rio ele Janeieo, clesagua no 
rio elo Col1egio e rega o ·territorio ela freg. ele. S . Fidelis. 

BRAZILIA LEGAL. An·tiga villa e ft·eg. elo Estado elo Par>í., 
na margem esq . elo rio T!l!paj6s. F o i creacla pelo :nt. I ela 
Lei Prov. n. 266 ele 16 de outubro ele 1851, qne constitaio seu 
mun. com tt ft·eg . r! e Sant'Anna, en·Lão cl'eada., a freg-. de Avei
ros, as povs. elo Pinh ·I e de Itaituba e as aldeias Ixituba, Santa 
Cruz e Cmy. A Lei Pt•ov . n. 290 de 15 ele dezen1 bro ele 1856 
preceituou que a catPgoria de freg . e vi lla conferida pela Lei n. 
266 á pov. de Beazilia Legal fosse ·transferida para Itaituba. 
Foi aRs im denom·inada por ter sido um elos pont0s, onde diver
sos cidacliios armaram-se contra os Cubanos em 18:36. Foi nova
mete cr eacla parocbia pelo Dec . n, 140 ele 19 de abl'il ele 1890. 
Vide Itai.tuba. 

BRAZILIO MACHADO. Colonia municipal inaugurada a 
23 ele Jtil bo de 1885 na cidade ele Castro. do Estado elo Paraná. 
Tem dons uucl dOS e contem 80 lotes . Fo1 et·eada por lUlCla·tiva 
elo Presiclent" O r. Brazilio Machado . 

BRAZ MENDES. Rio elo Es~ado de Goyaz, aff. ela margem 
dh·. do Fartut·a. ill' atravessado no caminho da cidade ele Goyaz 
para S. José de Mos,a.mecles (O Ftw-liVest do Brazil) .. Cunha 
Matt.o.l, em seu Itinerado, faz menção do pequeno rw Bt•az 
Mendes cl' mGJ aif. elo rio Pilões, que o é elo Claro, e este do 
Grande ou Araguaya. 

BRAZ PIRES. Pov. elo Estado de Minas Geraes, na fL•eg. 
ela Conceição elo Turvo, mun. do Piranga, banhacl11. pelo ~·io 
Chopotó. l'em uma capella. ua invocação ele N. S . do RosariO. 
A Lei Prov. n. 2.41i8 de 23 de outubro de 1878 creou ah1 urna 
cadeira ele primeiras lettras. 

BREJAL. BaiJ'l'O elo mun. ele Votuverava elo Estado elo Pa
raná, com uma esch. publ. de inst . prim., creacla pela Lei Prov. 
n. 787 de g de outt1bro de 1884. 

BH,EJÃO . Pov. do Estado ele Sergipe, no mun .. ele Villa 
Novn; cnm uma esch. publ. mix.ta creacla pela L~l Prov. n . 
1.131 d~ 1.8 de mat·ço de 1880. 

:SREJ ÃO, Pov. elo Estado da Bahia, no mun. ele Amargosa. 
BREJÃO. Pov. do Estado de Minas Geraes, no clistricto do 

Coraçiin de Jesus elo mun, ele Montes Claros; com uma esch. 
publ, de inst . pl'im. 

BREJ ÃO . R\acho elo Estado ele Pernambuco, banha o mun. 
do Bom Cottselhn o desagua no Riacbão. Nasce na ser1·a do seu 
nome e recebe o Olho d' Ag tta do Cachorro e o Olho d' Agua do 
Felix. 

BREJ ÃO. Riacho do Estado da Bahia, banha o mun. de 
Santa Rita do Rio P1·eto e desagua no rio deste nome pela 
n1argem esq. (I r1f. lo c.). 

BREJ ÃO. Riacho do Estado ela Ballia, aff. do rio Utinga 
tinf. loc.). 

BREJÃO. Col'l'e.go do Estado ele Goyaz, aff. da margem clir. 
\lo·rio Maranh ão. 

BREJÃO. Corl'ego do Estado ele Goyaz, banha o mun. do 
Pilar e desagua na margem di r. do Crixá-mirim. Na~ce na 
serra dos Crystaes. 

BREJÃO DE SANTA CRUZ. Pov. elo Estado ele Pernam
buco, na com. _ deGaranhuns; com duas esch . publs. de inst. 
prim . , creaclas pela Lei Pro v . n. Ui17 ele H ele abril 
ele 1881. 

BREJAUBA. Pov. elo Estado de Minas Gera~s, na freg. do 
Quilombo, mun. ele B:trbacena . 

BREJAUBA (S. José ela). Pov. elo Estado de Minas Geraes 
na freg. do Rio libaixo e mun. da Conceição (lnf. loc .). 

BREJAUBA. Serra do EstaJo de Minas Geraes, no mun . 
de s. Miguel elo Guanhães. SPpara as aguas do riacho do seu 
nome elas elo Betume. Della avista-se o pico do Itambé. 

BREJAUBA. Rio do Estado ele Minas Ge1·aes, banha o mun. 
da Conceição e clesagua no rio elo Pen.e elo Serro (fnf. loc.). 

BREJAUBA. Rio elo Estado ele Minas Geraes, att·avessa a 
estrada que dos ~emedios vae á Capella Nova. Tem um <t ponte 
no logA r denommaclo Timolbeo. Reune-se ao t•ibeirão cl:t 
Forquilha <l desagua no Chopotó. 

BREJ AUBA. Rio elo Estado ele Minas Get·aes, banha o dist. 
ele S . Domingos ele Monte Alegre do mun. de Barbacena . 

BREJAUBA. Carrego elo Estado de Minas Geraes, aff. do 
rio Ca11atinga, no mun. ele Manhuassú. 

BREJ ll UBA . Ribeirão elo Estado ele Minas Geraes; banha 
o mun. de So.nta Barbarae desagLta no rio Una. 

BREJAUBA. Ri;tcho do Estado de Minas Geraes, no mun. 
de Gnanhães. Vae para o rio Corrente. 

BREJETUBA. Bairt·o no mun . elo Cruzeiro do Estado ele 
S. Paulo. 

BREJETUBA. Rio elo Estado ele S . Paulo, nasce na serra 
da Mantiqueira, banha o mun. elo Cruzeiro e desagua no Passa 
Vinte. 

BREJINHO. Villa elo Estado da Bahia, ex-parocbia elo mun . 
do Urubú. Orag-o N. S. da Oliveira e diocese archiepiscopal de 
S. Salvador. Foi et·eaela pat•ochia pela Lei Prov. n. 1.980 de 25 
clejunbo ele 1880, e elevada á villa por Dec . de 1 ele junho de 
l891. Agencia elo cort•eio, creacla pela Portaria de 29 ele se
tem bro de ·1883. 1'em dnas eschs . publs. de inst. prim.,unw. 
das quaes creada. pela Lei Prov . n. 1.547 ele 22 de j unho ele 1875. 
Foi inc<,Jri)Oracla a com . elo Urubú em 3 ele o.gosto de 1892. 

BREJINHO . Lo!<. no mun. de Milngres, no Estado do 
Ceará, ao nascente da cidade e della distan te menos ele clous 
kils . ; com tel'l'as propria8 para planta~ões de cannas e legumes. 
Escreveram-nos desse mnn. dando nottcla desse logar e ele mats 
um outro com o mesmo nome, situado ao N. e cerca de 12 kils. 
distante ela cidade. 

BREJINHO. Pov. no mun. de Santo Antonio do Estado elo 
R . G. elo Norte ; com uma esch. publ. de inst. prim., creada 
pela Lei Prov. 11. 74'1 ele 23 de agos to de 1875 e rest.J.umda pela 
n . 935 ele 21 ele março ele 1885. 

BREJINHO. Log. elo Estado elo R. G. do Norte., no mun. do 
Natal, na estrada que dessa cidade vae a M:tcahyi.Ja. 

BREJINHO. Log. elo Estado ele Pernambuco, no mun. de 
Alagôa de Baixo. 

BREJINHO. Lo~J. no mun. de Propt•iáclo Estado de Sergipe, 
na estrada cln Capella a Maroim. 

BREJINHO. Serrote na pov. de Ja):JOtá do Est.a~o de Per
nami.Juco. Esta a 97 metros sobre o mvel da plan1ete. 

BREJlNHO. Serra elo Estado de Pernambuco, no mun. de 
Cimbres . 

BREJINHO. Mot•ro do Estado ele Sergipe, na margem dir, do 
rio S. Francisco, abaixo ele Propriá (Halfeld). 

BREJINHO. Riacho ao Estado de Pernambuco, aff. do rio 
Capiberibe pela margem dil•eita . 

BREJINHO. Riacho elo Estado ele Pernambuco, aff. do l'io 
S. Francisco. 

BREJINHO. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, no mun. 
de Caldas •. 

,, 

i., 
f' 
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BREJINHO. Cor1·ego elo Estado de Goya;o. banha o m un . 
de Santa Luzia e desagua na margem dir. do r ibei rão da J aco
bina (Inf. loc .). Do mesmo mun . nos dão noticia ele outro 
corrego desse nome, afl:'. ela esq. elo Ceelron . 

BRE J I N HO. Travessão no rio das Velhas, aff. do S. F ra n
cisco, no l<.:stado ele Mi nas Ger aes . E' uma linha ele ped t·as que 
atravessa de uma a outra margem do r io em clirecção obl íqua, 
e que forma um grande banco n a margem esq., por onde 
passam as canôas q tte demandam pouca agua . 

BREJI NHO DE FÓRA . Pov. do Estado de Per nambuco, 
no mun. de Tacaratú : com uma esc h . publ. de inst. pl'im . , 
creada pela Lei Prov . u. 1.530 ele 28 de aln·il ele 1881. 

BREJO. Cidade e mun . do Estado elo Maranhão, séde da 
com. do seu nome , ediücacla em um recin·to rodeado de mon 
tanhas, d 1s quaes é pr inc ipa l a denomi nada Alto da G:.Lmeil'a, 
onde exist ia uma cape lla dedicada a Sa nto Antonio . Dista 
cerca de 300 k ils. da capital do Estado . A cidade é atravessada 
de S. aN . po r umaant iga lagOa, hoje ri beit·o; e do O. a N. 
pelo riacho Sant'Anna, qtte uniu-se á lag·ôa no sitio chamado 
[ngarana, onde existem bons banhos . O clima é sauclave l e o 
sólo muito procluctivo . O mun . é ban hado pelo r io Parnahyba , 
onde ficam os portos da Repartição e Santa Qu i teria. Em 
virtude do Alvará ele 28 ele janeu·o ele 1820 foi. m·eada a 20 de 
dezembt·o do mesmo anuo ( 1821. segundo ou tt·os ) a vi !la do 
Brejo na pov. ele AnapLtdt. A Lei P t· ov. n. 899 de 11 ele julho ele 
1870 elevo u-a á categot·ia de cidade. E' com . de segunda entr . , 
clas ~ ificacla pelos Decs. ns . 687 de 26 de julho ele 1850 e 4 .9\J3 
de 3 ele julho ele 1872. A princ ipal induB!:ria de seus ~~bs . é o 
fabrico ele assucar, aguat·cle11le e a cr t:J.çao de gado. l ambem 
cultí v a-se arroz, algodão e mi lh o. ll:n t.re as estradas de seu 
mun. notam-se a que vae a Caxias, a que vae a ItapicLU'Ú
mirim passando pela Chapadinha e Vargem Grande, e a que 
se dirige á margem esor . elo Parnahyba . O mun., a lém da 
parochi<t ela cidade, compt·r, hencle ma1s a dB N. S . da P tedacle 
da Ponte Nova e os povs. denominados : San ta Quitel'ia, Riacho 
elo Mein, Roça Velha, Repartição e mui tos ouLros. A pop. ela 
com . e ta lvez de 18. 000 habs. Ahi nasceu a 13 ele OLL tubt·o de 
1818 o senador Cancl iclo Mendes ele Al meida, escolhido senador 
a 13 de maio de 1871 e fa llec ido no Rio ele Janeiro a 1 de 
março ele 1881. Agencia elo correio, crea da em 1840 . Sobre 
suas div isas vide, entre oLLtras, as Le is P1·ovs. n. 904 de H ele 
julho ele 1870 e n . 937 de 27 ele maio ele '[871. 

B RE.JO. Log. do Es·taclo elo Ceará, no dist. de lboassü, 
termo da Granja. 

BREJO. Log. do Estado do Rio Grande do Norte, no m1u1. 
de Apocly. 

BREJO. Dist . da parochia do Poço da Panella, no Estado 
de PernambLtco . 

BREJO. Pov. elo Estado ele Sergipe, no ·ter mo elo Lagar to ; 
com uma esch. mixta de ensino e lementar, creacla pela Lei 
Prov. n. 1.289 ele 21 ele abt·il de 1884. 

B REJO. Pov. elo Estado do Rio ele Janeiro, na. freg . ele 
Jacutinga do mun . de Iguassú; com uma t?.sch . publ. de inst . 
prim. 

BREJO. Um a das es tações ela .E:. de F. elo Rio uo Our o, 
no k il.28, entre as estações elos Coqueiros e ele Ita ipú, no Estado 
elo R io ele Janeiro . 

BREJO . Monte elo Estado das Alagôas, no mun, do Li-
moeiro. 

BREJO. Serra. bastante elevada. no Estado ela Bah ia, á 
ma rgem do rio S. Francisco . Vide Itaqttaticwa. 

BREJO. Serra do Estado da Bahia, no m un. do Remanso . 
Atravessa esse m un. em clirecção ao rio P reto. T em grandes 
plantações ele canna e cereaes (In f. loc.) . 

BRE.JO. Serl'a elo Estado de Minas Geraes ; este nde- se pel a 
margem dir . do rio elas Velhas. 

B R E.JO. Riacho do Estado ele Pernambuco, desagua n o 
Oceano · na barra das Ilhetas. 

BREJ O. R io do Estado das Alagôas; nasce em Anaclia. 
banha o mun. deste nome e clesag ua na margem di r. do rio 
S. Migue l. 

BREJO. Corrego do Es tado da Bahia, banha o mun. de 
Bom Jesus dos Meiras e desagua no r io elo Antonio ( Inf. loc . ). 

BREJO. Corrego elo Estado elo R io de Janeü·o, alf. da mar-
gem esq. elo r io Iguassú . 

BREJO (P.io do) . Um dos bl'aços em que se div ide o r i0 
Camaq uan ao cles<~guar na La.gôa elos Pa·tos ; no Estado elo 
R . G. elo Sul. Subdiv ide-se poe sua ve1. em t res bocas deno 
minadas Barra elas Aguas Mo rtas , Bal'!'a do Meio e Barra elo 
Brejo. 

B R EJO . Arroio elo Estado do R . G. do Sul , afL do rio dos 
Sinos, no mun . eleS . Leopol do . 

BREJO . Riacho do Estado de Min as Geraes , banh a o mun •. 
de S. F rancisco e desagua no r io des te nome proximo á fo'l 
elo Acary. 

BREJO. Corrego do Estado de Minas Geraes, aa·. ela mar
gem dir. elo rio And requico, t l'i b. do Parauna ( \n f. loc .) . 
Lia is faz menção ele um co rrego do Brejo , a11'. ela margem clir . . 
elo rio elas Velhas . 

B R EJO . Corrego do Estado de Goyaz, banha o mun. de 
S. L ltz ia e clesagua na margem dir. elo corrego Matto do Re1 
(Inf. loc.).Do mesmo mun . nos fazem menção de oulro corrego 
desse nome aff. da esq. elo rio S. Bartholome u. 

BREJO ALEGRE . Cidade e mun . do Estado ele Minas Ge-
raes, na com. ele seu nome . Ül'ago N. S . elo Ampa ro e d io
ceRe de Goyaz . Fri Cl'eaela par ochia pela Le i Prov . n . 1.195 
de 6 ele agosto de 186<! em virtude de transfe rencia da . séde ela 
paroch ia de Saut'Anna elo Rio das Velhas. E levada a Vllla pela 
de n. 2,996 ele 1\) de outubro ele 1882, qLie co ns t1tlllO seu mun. 
com as. parochias da vi!ht e ele Sa ut'Anna. elo Rio elas Velhas . 
Desmembr ada da com . da Bagagem e l ncot•porada á de Mo nte 
Alegre pela ele n. 3. 123 ele 18 de ou tubro de 1.883 . Seu mun •. 
foi í ns ta llaclo a 31 de maio ele 188<!. 'l'em agencia do corre tO e · 
duas eschs . publs. de i nst. pl'im . Foi elevada a cidade com o 
nome de AraguM·y pel a Lei. ProT. n . 3 .591 a28 de agosto de 
1888. Com prende o pov . do Por to do Barreiro . :U'oi creada com. 
por Dec . ele 28 ele novembro ele 1890 e classificada de pr lmeirn
ent •·- por Acto de 23 de fevere1ro de 1892. 

BRE JO COMPR IDO. l'l.io do Es tado elo Ma t·an hão , desagua 
na par te do r •o Pamabylm comprehendiela entre a barra do 
Parnabybinha e a elo R iachão no P iauhy . 

BREJO DA ALAGOA. Pov . do Estado elo Parahyba do 
Norte, na com. e ao N. da cidade da Campina Gra nde, com .uma: 
egreja dedicada a Sant'An na. 

BREJO DA CABELLEIRA. Sen a elo Estado de Pernam
buco, na ft·eg . do Al tinho; co rre na cli roicção NS. Tem seis· 
kils . de com primento . B despida. de. ma tlas __ virge ns e cobe1· ta 
ele capueira.s . P roduz mandioca, müho, fei.J <LO e·tc . 

BR E J O DA CRUZ . Villa e mun . do J.<;staclo do Parah y]Ja. 
do Not·te, ex -parochia. do mun . do Catolé do Rocha, à margem 
do r io P ira nhas, ao pé da set'l' !~ do seu nome. Cultu1·a de m tlhO" 
algodão e man d ioca . Orago N. S . dos Mll;(gres e diocese ele 
Olinda. Foi creada parochia pela Lei P r ov . n. 572 ele 1 de 
outu br o de 187<1 e elevad<t á cate.,.or üt ele vi lla pelo a r·t . I ela · 
Je rL 727 de 8 de outubro de 1SS1. Teve foro civil por 1'..cto 
de 27 de julho de 1883 . 'l'em duas esch s. pnb ls . d <' ins t. prim .. 
uma das quaes creacla pela Le.i Prov. n . 585 de 9 ele Olllitbro 
de 187'1. Aaoncia elo correio. <d~séa vila ,diz o DL'. Joffily, situ
ela per to c1,r sc t•ra elo mes mo nom e, üca na d istancia de se Le legu
as desde Ca tolé elo Rocha . sécle da com . Pt·ovavelm e nte qua ndo 
foi povoado esse te rri tor io devia have r ah i um brejo, mas hoje 
não existem nem ve~ ·ti gi os clelle; o terreno da villa e adJace nte é 
secco como qualquer ou Lr o ela mesma na t LL reza no se1· ülo. lVI. de 
Sain t Adolphe dá o nome de Tacltta t'ituba ao Jogar e isto con
st itue uma pr ova ele que era coberto de LaqtH\rys, gram ínea que 
só Cl'esce em terr enos ma is Oll menos fr escos . BLYjo ela Cr uz & 
villa med íocre , e o mov ime nto comme t·c•a l!irni Ú!.- se á feira. 
que e boa . Dos se us ecli fi cios salien ta- se <t egreja ma lriz . P?l'l 
es te mun . , q ue é impo t•tante centro ele cl'iação, passa o no· 
Pira nhas)) . 

BREJO DA LAMA. Pov . elo Estado ela Bah ia, no mun . 
de Lençóes , no alto ela serra da Chapada Dmmant inl (na l'. loc.) 

BREJO DA MADRE DE D EUS. Cidade e m un . do Es ta- · 
do de Per nambuco,séde clacom.clo sen nome, a 636m ele a l tu
ra sobre o ní vel elo mar, atravessada pe lo 1·iaclto da Mad,·e ele· 
Deus, dis tante pouco ma ir. elA 200 kils. elo Ree i fe; em llm valle. ou 
brejo (ele cuj a c irc t~ms tancia, se ol'ig- in:t o se u. nomr), fo r mado 
pelas serras da Prata e do !%tr ago. Ot·ago ::; , Jose e cltocese' 
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.de Oli nda . Foi cr eaela pa wchia pela Carta Regüt ele 
10 ele j aneiro de 1805 . 1!: levada ú categoria de vil~ ~t em i 83J 
e ins·talla el a em 22 ele outu bro do mesmo a nn o . CJclade pela 
L e i P rov . n . 1.327 ele 4 de l'eveeeiro de 1879. Seu clima. 
d urante o in verno, e hu m ido e t"t·i o e pe.l o vero"ío m uito quente: 
No :qt\tn. Ji cam as set•ras, el o Es·tt• ago , Ven·to, Cachorro, Exú, 
V erde, Chambá , An:ar o, Navalh a, Ouvidor, Caboclos, h aca-
1mbó, P ra t a e l ' e ixe im; os r ios e r iachos Capiber ibe, 
T abocas , Salobro, Poç.o, Carap ~ t ós, Madre el e Deus e Be·tury 
a lém ele outroR; e os povs.: Capnu ,'S. V ice nte ela Sel'l' a do Ve n to , 
San·to Anton io elo Jacú, Poço Fttn clo, San ta Ct· uz, Santo An
ton iu do Manclasa in,, Jato há, Couro d ' Anta. e Rü1cho Doce . E' 
com. ele primeira ent.1·. , creacla e c]n,ssi !lcada por Lei do 1832 e 
Decs . n. 687 ée 1850 e n . 5 . 139 de 13 de no ve m br o ele 1872. O 
m nn., al ém da parochia da ei.dade , com pre he nde mais a de 
San·to Anto nio de J aca t'ar ii e a ele N. S . do Be l lo Jardim. 'l'em 
eschs. p ttbls. ele ins•t. p ri m . ; age ncia elo correi o.« Os p l'inci 
paes generos ele inclustl'ia e comme rcio ela co m. são: a lgodão, 
cann a, café o ma ndioca. Cli ma sauclavel; te rreno , par te secco, 
parte lttun ielo, sen do aqnell e pt'oprio para o pl a n tio elo a lgodão 
e cr iação ele gado, e este pant <1 c ultura da ctc nna , cet·eaes e 
legnrnes . A séde ela corn . dis ta 211 ltils . da capital , 132 ela es
·taçi.io elo Limoe iro . 64 ele Car narú e ce t'C<1. de 30 dos li mi·tes 
mais pr ox imos el a iJr or. elo Parab yba elo Nor te>> . So~ l'e stH<S 
di visas vide en tre ortl r as, 11 Lei Pl'l>v . n. 58 de 19 ne a bl'!l , 
de i 838 (a rt. ' ll), n . 139 el e 6 ele mar go ele 1845 (tH' L. V), n. 212 
de 16 ele agos to ele 18,16 (art VI), n . 2<!7 el e 16 JUnho ele 1849 
(ar t. I\ n . 432 ele 23 ele JUnho de 1857 (a r t. IV), n. i .220 ele 21 ele 
j unho ele 1íl75 (a rt . VI ), n. 10 ele 23 ele outtlbr o ele 1ti9 l. 

BREJO DA ONÇA. R iacho elo gstaclo elo i\branh ão, aíl'. 
elo Pamaby ba . 8 erve de d i visa aos m uns. ele S. José dos 
Mattões, Passage m Franca e :VIanga. (Loi Prov. n . 1. 021 de 
18 ele junho ele 1873). 

B R EJO DA P ASSAGEM. Pov. elo Estado ele Minas Geraes, 
n o mun. ele S. F rancisco. Pe l' tence n [t pa rochia ele S . [>,o mão, 
ela qual roi eles n1embmeb e incorporada à de Ped ras dos Angicos 
pelo ar t. V lH da Lei Prov . n . 1.663 de 16clese tembro de 1870. 
Tem uma esch. pu bl. ele inst. p t· im, , CL'Pada pelo§ I art. I el a 
L ei P r ov. n. 2. 721 ele 18 ele clezemuro ele 1880. 

BREJO DA POR TA. E or to no rio Parn a hyba . cet·ca ele 12 
ltils. acim a da ba.t·ra do riacho Ma rcellino (J . 1{. Martins) . 

BREJO D'AR Ê A . T ambem é ass i m clenominael,t a cidade 
cl'Arêa; no Estado do Parahyua elo Norte. 

BREJO DAS ALMAS Par och ia elo Estado ele Minas Geraes, 
nom nn . ele Mon tes Cla r os . Orag·o S. Gonçalo e diocese de Diaman 
t ina.li'ni clis t. ela pa t·ochia de Mo ntes C ~aros da Form ig·a, el a qua l 
0 art . li ela Lei P r ov. n . 605 d~ 21 ele maio de 1852 desmembr ou 
para in corporar a par oc hi:1 ele S . José elo Gonrl;uba . Inco t·poraclo 
ao mun . de Gl'ão Mo gol pelo n r t . IJ l ,da Le t Pro~ . n. 1 201 ele 
9 ele Agos·to de 1864 o á paroclna de 8anto t~n tonw do Goru tuba 
do mesmo mun. pelo ar i;. 1o da de n .. i. 24óJ ele 17 de novembro 
ele 1865. Torn ou-se sede ela paroclu a ele Sa nto Anton io elo 
Gor utuba em vir tude ela Lei P r ov. n . 1. 398 de 27 de novembro 
ele 1867. Foi desmembrada elo te r mo ele Gt•ão Mogo l e i ncorpo
l'adtt ao ele Mo n tes Cl a r us p elo art . IX ela Le i P r ov . n . 1.663 
ele 16 ele setembr o ele 1870. E' ligada a Mon tes Cla ros p or uma 
estrada cortada, pelo rio Ver de . '!'em u ma esch. pubL ele i nst . 
11rim. par a o sexo fem ini no, croada pelo ar·t. II ela Le1 Prov . 
n . 2 .227 de '14 ele junho ele 1S7(i, a lém d~ uma outt·a pat'a o sexo 
masculino. Comprehe ncle o pov. denom 111 aclo Canna Brava . 

BREJO D AS EGU AS. R iach o do Es~aclo do P iauhy ; cle 
sagua no rio Parna hyba ce rca ele 12 kils. acima elo Por to ele 
San ta P h ilomena . 

BREJO DA SERRA. Po1•. do Estado d01. Ba hia, 11 0 termo 
do Remanso; com uma osch. pnbl. ele ins·L prim., et·eacla 
pela Lei P ro v. n. 2, 13'1 de 26 ele agosto ele 1880. 

BREJO DAS FLORES . Log. do Estado de Pernambu co, 
na com. el e Gara n ltuos. 

BREJO DAS PEDRAS . Pico bas ta n·iie el evado ela serra 
ele Baturi té, n o Es tado do Ceará . Dah i na se e o 1·io Paco'ty . 

BREJO DE CIMA. Pov. do te rmo ele S . João el o Pa
raguassú, elo Estn:elo ela Bahta; com· uma each. p ttbl. m t~ta 
el e in st. p l'im. , areada pela I..e t P rov. n . 2 .291S ele 31 de m ,u o 
de 1882 . , 

BREJO DE JOÃ O A LVES . Log. n a freg. de Quipapá, do 
E stado de Pel·rrambuco . 

BRE 

. BREJ O DE SANTO ANTONIO . Pov . do Estado da Ba
h ia , n o mun. elo P odo cl() San ta Maria ela Vic tor ia, a menos 
ele 36 kils. do rio Corr en·te . 'l'em poucas casas e cobet·tas de 
t;elh <~ ; e uma e<tpella de S:tn to Antonio . 

BREJO DE S. FELIX . Pov. d o Es tado elo Maranhão na 
com . ele S. José dos Mat tões; com uma esch . publ. de i'nst. 
prim., creacla pela Lei P r ov . n. 1. 264 de 22 de maio ele 
1882. 

BREJO DO AMPA RO . Vide B•·ejo elo Salgado . 

BRE JO D O BOQUEIRÃ O. Log. elo Estado el e P ernam
buco, no m un . ele Carua r ú . 

BREJO DO BRUX AXÁ.. Ass im fo i den om inada nos co
meços deste seculo a actual cidade ele Ar eia , no Estado do Par a 
hylm el o Nor te. Ba a hi u ma ce lebr e g-an1elleira , cujo tt·onco 
mede cet'ca el e t t·es met.t·os de el iame tro e qtte se avista em d ista -
c ia ele 20 a 30 legou as, e donde na r evolução do -1 848, a !li co
nhecida pot· gLLel'l'a elo Moraes, faziam fogo alguns r evo ltlCio
na rios occ ttltos entt·e os r <trnos . A al tura é calcnl atla em 50 
me tros, aproximadame nte . 

BREJO DO BURITY. Pov . do Es tado ela Bahia, no mun . 
da c idade eb Bana; corn uma esch . pub l. ele i nsti. p1·ün . , 
ct·eacla pe la Lei P t·ov . n. 1.678 ele 8 el e agosto de 1876 . 

BREJO DO CA PIM . Log-o no dist . do T imb6, tet·mo de . 
S. J0sé clt1. Lag-e ; no Estado elas Alagoas . 

BREJO DO DE ME T R I O. Log-. elo Estado ele Minas Geraes , 
n o rnun . ele Diamantina . 

BREJO DO ESPIRITO SANTO. Pov . do Estado da Ba
hia, a menos ele 18 k ils . elo po t·to de San ta Mari a eht Victo
r ia, n o mun . deste nome , an t . R i o clasEguas . li'oi logar flo res
certttJ, hoj e red uzido a meia eluzia cltl casas babitadt~s por pe
que nos l avradores . Tem uma capell a cl t1. invocação elo Divino 
b: . San to. 

BRE JO DO FAGUNDES. P ov. do Estado do Parahyba do 
Nor te , na com. e ao S. E. ela cidade da Camp ina Gra nde . 
T em uma eg-reja ela i nvocação ele S. João Baptista . Os babs. 
são agricnltores, empregando-se com espeqialic\acle n o cultivo 
do a lgoelão. Vide Ji'agundes. 

BREJO DO PERAUÁ. Pov. elo Es tado elo Par abyba elo 
Not·te, no mun . elo Ingá . . 

BREJO DO REMA NSO. Pov. do Estado da Bahia, no 
termo do P ilão At'Cotelo ; 00m uma esch . pu bl, ele inst. prim. 
cr eacla pel a Lei Prov . n. 1.532 ele 17 de j unho ele 1875. 

BREJO 'no RIACHO. Pequeno corrego elo Estado ele Sergi
pe; desagua no rio Japar atu ba . 

BREJO DO SALGADO. Pat·ochi a do Estado ele Min as 
Ge raes, no m un. de J anua ri a , a SJJ;. desta cidade, em uma 
eminencia, a 'ci nco kil s . ela mar g . esq . do rio S . F r a ncisco. 
Or<to·o N . S . do Ampar o e diocese de Diamantin ::t . E' parochia 
t1.ntlg-a (v ide Jcm ua.-·ia ) e fo i por vezes sécle da cidade ela Janu
al'ia . 'l'em duas eschs . publs. ele 1nst . prun. Sobre su as d1v tsas 
vide, ent re outras, as Leis P r ovs . n s. 2.703 e 2.705 de 30 de 
novembr.o ele 1880. 

BREJO D OS FRADES. Aldeamen to do Estado ela Bahia, 
no mun. do Pam bú on Capim Gr osso . 

BREJO DOS MACACOS. R iacho do Estado ele Pemambuco, 
a lll . do Camamgibe. 

BREJO DOS MARQUES . Pov . elo Estado ela Bahia, no 
te rm o ele Bom J esus elo lt io ele Con·tas. · 

BREJO DOS MARTYRES. R iach o elo Estado ele Mi11as Ge
r aes , no mun . ela Boa Vista do Tr emedal. 

B R EJO DOS PADRES. Pov . elo Estado .ele Pern ambuco, no 
m utl . de T acaratü. Foi um a ldeamento ele i nelios. . 

BREJO DOS SANTOS. Vill a e mun . do Es tado elo Cear á, 
na com , elo J a r d im. S ua eg t·ej a matl'iz tem a, invoc~ção do 
Coraçào el e J esus e depende da di ocese do C~ara. FOl ~reacla 
pelo ar t . 1 el a Lei P r o v. n. 1. 708 el e 25 de JUlh o de i8 16 q_ue 
constituio-a com o terl' i to rio desmem brado das fregs. do Jardim 
Mila.,. r es. P or suas di visas es tendem- se as serr as ela Cann a
b rav~ e eleS. P hil ippe. Tem duas eschs. pub ls . ele inst. prim ., 
creacl as pela Lei Prov . n. 2. 005 de 6 de setembro de 1882. 
Ava li am sua pop . em 9.500 h a bs. F oi elevacla á ca teg-oria de 
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villa pole Dec. n. 49 de 26 de agosto de 1890. O mun. é atraves
sado pelo rio Macapá e perconido pela cordilh~ira do Ararip3 
e pelo serro·te do Poço ou Cannaurava. Lavou t·a de canna,_caf_é, 
arroz, milho. feijão, mandioca, algodão e fumo. Graucle,cr~açao 
de gado . E' ligada a Milagres, a .Mauri ly e a Porten·as por 
estradas de rodagem. Dista 2-t kils. da cidade ele Milagres , 28 
da vil la Matll'ity, e 16 ela villa de Porteiras. Comprehende o 
pov. do Poço • 

BREJO DO 'l'RACUFÁ. Lo$' . do Estado da ~abia, a 18 
kils. da ' ' i !la do Tucano . Ha ah1 um cemiterio (In!. loc). 

BREJO DO ZACHARIAS. Pov. do Estado da Bahia, na 
fre.,.. de Santo Antonio do mun . ele Pilão Arcado ; com uma 
esct. publ. de inst. prim . creada pela Lei Prov . n . 1.532 de 
17 de junho de 1875 . 

BREJÕES. Dist. creaclo na freg . e termo d'Area do Estado 
da Bahia, pel:J. LeiProv. n. 1.976 de 22 de junho de 1880; com 
uma esch. publ. 

BREJÕES. Rio do Estado da Bahia , banha o mtm. cl'Area 
e desa g1ta no Jequiriçá. 

BREJO GRANDE. Pov. do Estado do Ceará. Orago Santa 
Anna. A Lei Prov. n. 124 de 26 ele agosto ele 1838 creou abi 
uma freg. com a denominação de Senhora Sant'Anna do Ar~
ripe e filial á mat riz da então villa do Grato; essa clispos içao 
foi revngacla pela Lei Prov. n. 202 ele 28 ele agosto ele, 1840 e 
restabelecida pela de n. 230 de 12cle .Janen•o ele '18-H. Con>er
vou-se essa pov. na categoriadeparochia até 18?0? anno em 
que a Lei Pro v. n. 520 de 4 ele deze mbro tran~ feno sua sé ele 
para a capella de N. S. das Dores da pov. elo Assaré, com a 
invocação ele N. S. elas Dores do Assaré, A Let Prov n. 221 cl 
4 ele janPiro de 1841 creou ahi um dist. e as de ns. 243 ele 25 
ele ouwbro de 1842 e 1.324 de 6 de outubro do 1870 suprimh·am-o 
A de n. 2 0\.16 de 25 ele novembro da 1.8il5 ele,•ou-a ú. categoria 
de vil la F oi installada a 1'l de.jan iro de 1887. Agenc ia do Cor
reio, creada pot· Portaria de 16 ele abril de 1885; eschs. pLLb ls. 
de inst. pl'im. Foi incorporada á com. elo At·aripe pelo Dec. 
n. 21 de 7 de junho ele 1890. 

BREJO GRANDE. Villa e mun. do Estado ela Bahia, na 
com. elo seu nome, a 420 kils . mais ou menos, da capital elo 
Estado, a 72 de Bóm Jesus dos Meims, a 1.20 de S. João, a 
160 de J\iat·acás e a 80 de Minas do Rio de Contas ; assente em 
uma plan icie, cercada pelos ladoq ele EN. e O. por alg11mas 
ramific;tções la serra do Sirrcorá.. De Nffi. a S . é banhada pelo 
rio do Brejo Grande, sobre cuja margem di r. fica. 'I.' em cerca 
de 250 casas, todas t erreas, mal edificadas e sem gosto ar tis ti co 
algum; duas praças: ado mercado e a ela Matriz; as ruus são 
largas e extensas, mas o a linhamento geral mui·to · incot•t•ecto. 
Possue Egrej;, Matl'iz, Cemiterio, ainda não concluído, e a Casa 
da Camat·a, ainda em construcção. A can, que set·ve de cadêa, 
assim como a ela Camara Municipal, são particulares e inade
Quadas para "ls tes fins. O mun. estáencravacloentve os ·termos 

· de Sa nta Isabel, Maracás, Bom Jesu~ dos Meiras, Minas elo Rio 
de Contas e Condettba. Compõ--se de d11as fre\l's.: a elo Bre.1o 
Gt·ancl e a de S. Sebastião do Sincorá. e aos al'l'aiaes de 
N ._ S . ela Saude ela Fazenda do Gado, ele S. Sebastião elos 
Laços, elo Bom Jesus elos Viajantes ela Sussuarana, de S~nta 
Anna da Catinga, de Sa nto Antonio da Passagem de Sant'Anna 
de Santo Antonio elo Jequi, do Triumpbo, Almas, Barra da 
Estiva, Palmeit·as, Carallibas e a lgrms outros. Sua pop. é ava
liada em 16.000 habs. sendo 2.500 da villa . O mun. do lado do 
N. de E . e do O. é ge ralmente montanhos o, e coberto de ex
tensos campos com algttns capões ou maLtas de pequenas di
mensões; do lado do S. é regularmente plano e co~et·to ele ex
tenqos bosques, vulgarmente denominados catingaq, As serras 
do Sinc0rá e da Chapada occupam, com suas ramificações, quasi 
todo o norte e oriente do mun., este ndendo-se por quasi todo 
o mun. vísinho de S. João. E banhado por varias rios como 
o Oul'ives, Bre jo . Grande, Sincorá, Ribeirão Barbado, T a
manduá, Bom Jardim, Carahybas e Jacaré, sendo lodos tribs. 
do rio de Contas, unico importantP- elo mun. e oriundo da serra 
da Tromba. Alêm destes, tem os rios: Jequi, Santo Antonio e 
Mucugeainho, atfs. do Paraguassú, e qne banham apenas uma 
parte do mun. O mun. é geralmente salubre; o clima é tem
!)et'aclo e secco. Na serra elo Sincorá e suas ramificaçõ~ s encon
tram-se, como na serra da Chapada, muito diamante e ouro. A 
J?edra calcarea existe em toda a extensão do mun . que 
hca ao ~- ~a villa, e em quantidade tal, assim como o salitre, 
a consiltlln·em meios permanentes ele su bsistencia á grande 

parte da pop. Em suas maltas encontra m-se macleÜ'M preciosas, 
·taes como : jacara ndá, j atobá, Sebastião d'Arruda, potumujú, 
cangirana,_ s'ucupira, pequiá, m_ocambo, páo-ferro. p:í.o ~!'arco? 
lom·o de dtversas espec1es, aroe1ra, etc.-A agriCultura e quas1 
que o unico e exclnsivo meio de manutenção ele toda a pnp . . C~_:l
s iste a ·Javout•a na cultura ela canna ele assucat·, arroz, Íel.):J.O. 
a l.,.odâo, milho e mand ioca, a'ss im como o café, ainda em inicio. 
A 

0

priucipal criaç-o consiste em gado vaccum e suino, havendo 
tambem alguma ele gado cavalla r, cabrum e l an igero. A inclus
tria, como a de qu as i todas as povs . centraes do Braz i!, é aca
nhada e de certo modo refractaria a todo pl'Dgres~o. l<'t~brica-se 
assucar, farinha de mandioca, aguardente, obras ele olaria e 
al"uns tecidos grosseiros dl' algodão . O commercio ainda é insi
~r~'irican Le e consiste em ca fé, gado vaccum e cwalla 1·, agttar
dente e assucat·. Não ha no mttn . meios de trn.nsporte para a 
exportação e imporLação seniio por animaes até 160 kils. _cli s
ta nte ela villa, onde fica a estação ele Queim!Lclinhas da lmha 
ferrea Centt·af da !:lab ia, qne prolongada el eve cortar o mun. 
- A Camara Municipal teve ele rendimento em 1887 n. qnantia 
ele 386'680. A Collecl.oria Geral rendeu no exercíc io de 1886 a 
1~87 a quantia de 4:472.~061 e a provincial, em ignal pexiorlo, a. 
el e 1:666$000 - Ha no mun . gra nde numero ele lapas ou grtttas 
de formação c:tlcarefl., donde extrahe-se o sa li tre, sendo a mór 
parte de i las dentro elo valfe, em que está a villi.L situada. F a zem
nos menção de uma im mensa , de mais de seis kils. cl ~ e1lensão, 
ao S. da villa. e dividida em gigantescos salões ele stalactites e 
sta.lagm iteq. A villa len~ duas eschs. publs. ele inst . prim.; agen
ciado cort·eio. Stt, mgreja Matriz tem a inYocação ele N. Senhora 
do Allivio e depende ela diocese archiepiscopal ele S. Salvador. 
Foi em principio um a faze nda, cujas terras ubenimas, tornan 
do-se commtuls á varios propri etttl'ios, fot·atn co nt.inunm en te se 
subdividindo por c!ive ·sos cidadãos , que abi foram estabele
cer-se, e q ·te deram origam ao povoado. Foi creacla ft·eg . elo 
mun. d" :::l1nta Isauel elo Paraguassú pela [;~i Prov . n. 882 ele 
10 de abt·il ele 1862 . IJ: levada a villa pela n. 988 ele 9 de out•1bro 
ele 1867; inat·rllada em 20 ele fevet•eit•o ele 1868. Pertenceu á com. 
ele Minas elo Rio ele Contas, ela qual foi desmembrada e lncorpo
t•ada á cl .lVIaracás pelo a rt. II § II ela Lei P1•ov . n. i.3H ele 28 
ele maio el e 1873 Foi creada com. pela ele n. 2.378 ele 9 c!!' junho 
de 1883, que desmembrou-a ela com. do Bom Jesus el os Meiras, 
ext incta po t· essa lei, te ndo sido creacla pela de n. 1.9:!7 ele 9 ele 
,iulho de 1880 e classificaria de primeira enl.l'. pelo D~c. n. 8.760 
de 18 ele novembro ele 1882 e AC"to ele 3 ele agosto de 189.2. que 
consti tu io-a cum os termos do seu nome, ele Bom Jesus elos Mel
rase Jttssiape. Sobre suas divisas vide, entre outr;~s, a Lei Prov. 
n. 1.014 de 18 de abt·i l ele 1858 . 

BREJO GRANDE. Pov. elo Estado elas Alagôas, na com . de 
Atalaia, na m at·gem esq. do rio Mundahú. 

BREJO GRANDE. Po~. elo Estado de Set•gipe, ·tem uma 
capella, um a cadeira de ensino primario, e um reconcavo com 
optimos eng~ nhos ele fabricar n.s~ucar; é nutavel pelas excel
l entes fl'LICI.as q •r e produz o seu ·terreno fertil. 

BREJO GRANDE. A1·raial do Estado da B1:hia, no mun. 
de Campo Largo; com uma esch. publ. ele inst. prirn., creada 
pelo art. II ela Lei Prov. n. i.3.22 de 18 de junho de 1873 . 

·BREJO GRANDE. Po,· . elo Eslaclo do l!l. Santo, no mun. 
do Itapemir:im, com um a esc h. publ. et•eada pela Lei Pro v. 
n. 27 de 17 de setemb1·o d e 1888. 

BREJO GRANDE. Log. na freg. de N. S . elas Dôres ele 
Macabú do ~stado do ltio de J aneiro. 

BREJO GRANDE (Lapa do). No Estado da Bahia. 
O Sr . Josepb Mawson, superintendente da E. de F . Cen
tral ela Bahia e clistinc~o amador, que já tem feito im
portanttsstma> contl'lbulçoes á geologia do Estado ela Ba
hta, communiCOU ao Sr. O. Derby a seguinte noticia sobt·e 
esta lapa, que parece s. r uma das mais notaveis do Br•azil. 
Diz o Sr . .lVIawson: «Logo depois de assumir a direcção 
desta estt•oda, fiz, por questões de trafego, uma viagem de 
explot•ação desde a nossa estação terminal de Queimadinhas ate 
Brejo Gt•ande na clirecção de Caeteté e Carinhanha. Pela estra
da Brejo Gt·ande dia·ta cerca ele 100 milhas da E. de F. ALra
vessamos a serra de Sincorá, que vista, ele longe, é uma serra 
muito linda, com contomos asperos e selvagens; ju lgo que 
os pontos mais e levados têm perto de 4.000 pés acima do 
mar e 2.000 acima elo nivel geral do paiz em redor. Infot·mado . 
em Brejo Grande da existencia de uma grande ca,verna ou lrzpa 
na vis.inhança, organ1sei uma comitiva para explorai-a. A lupa· 
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acha-se em uma cadeia de mol'l'os ele algumas cen tenas ele pés 
ele a li•H'a, compostos de calcareo. A pecl t·a é azulada, com tJacta 
e sono ra. e , tanto qua nto posso julgal' , intei rame nte egua l á 
encont1·acla poucas leguas dista nte. de Inl1amb upe, á clit· . ela 
E . ele F. ela Balda ao S. Francisco. Entrando na pl'im eit·a ca
verna, achamos um magnifioo sali1o com cet·ca ele 1.00 pés de al
tunt e m,ti6 ele 100 pés ele l argura. Coo·tinuando, acham os que 
es·te é a penas o primeiro de uma l a rga seria ele salões seme
lhantes em tamanho e belleza, unidos por passage ns baixas e 
es tendendo-se por uma distancia que CIÜC 1tl ei em ~tta tro milhas 
p elo ffiPnos a té á suhicla n a outt'a extrem tclacle . Es~as cavernas 
n unca tinham s ido exploradas a ntes , além ela primeira mei a 
l eg tEL, nes ta d ist:t tt c l<t acbamos os col'!'eclores o tt passage ns 
quas i e n tn pid ' S pot· muita roch as cabidas . que, confo rme 
cli zem . form avam o l imite a lém elo qu a l nin g uem tinha pene
t r ad o Oonseg ttin :lo, porém, tra nspôt· este ob>tacu lo, encontra
m os os sa lões e con ectares continuando como cl' a ntes . F eliz
m ente de po is de tl'es· horas de caminho, vim os uma luz á clis t .lll
cia e achamos. urn a a ber tur a qrte clava sa hicla . A ser ie el e ca
ve t't las pat·ece ser· em lo t·ma ele fe t·l·aclnr<t. O esp ectacnlo inter
no é g eanclioso . Por ·tocln a pa r te o tecto é om aclo co m st;dac·ti
tes d o mais cajlt' icboso lavo t·, p enduradas em pon b s, lenç6es e 
biombos e m ui tas ve1.es a lcançando e unindo-se com stala
g mi Les no fnnclo elas cavernns. I!: s te J unclo é quas i n ivelado e co
berto com uma cros ta clelg·acla que, quando queb l· !>.cla, mostra 
em bai xo accumulações calcar eas fr iaveis inte r·m eiaclas com 
outras c t· os tas delga das mais dut·as que, conforme suppunha , 
indica m niveis antel'iores. Não achei ossos ou res tos huma 
nos, mas natunllmente elevem existir ». Vide j}[angabe i l'C~ . 

BREJO GR ANDE. Serra elo Estaclo elo Ceal'á, no Cariri, 
um elos nuno~ elo A L'a ri[J l'!, muito ferLil , onde exis te a pov . d est e 
n ome (Pompêo). 

BREJO GRANDE. Sert'a elo Estado ele Pernambuco, no 
mu n. ele Gt·avatá . (Inf. loc.) 

BREJO GRAN DE. Mol'ro uo mun. elo sen nome, no Estado 
da Ba hia. Fica mui prox imo ao morro d o Üttl'O . E' tambem 
cle uom i11acl morro elo Ji'lorcncio. 

BREJO GRANDE. Carrego d o Estado d e Per11ambuco, ba
nha o mun. de Bon1 Conselho e desagua no rio Parahyba . 

BREJO GRANDE . Peqt1eno rio do Esta do elas Al agôati, an ·. 
do rio Munclahtt; o a linh ;:t ela!];. de F . Centml desse Estado. 

BREJO GRANDE. Rio elo Estado da Bahia; nasce n o 
mono üo Our o, cet·ca d e 18 kil s. ao N. d:. vi li a do Beejo Gran 
de corre pa t·a o S . ballhando- a, r ecebe o Tamanduá no logar 
M~ngabe i !'a e clesagua no rio Oul'ives, que é all'. elo rio ele Contas . 

BRE JO GRANDE. Corrego do Es tado de Goyaz, b anha o 
mttn . lle Santa Luúa e clesa g u<1. na mat·gem esq. elo r ib folirão 
Alagoinh a , <til'. elo Alagado (InL loc .) . 

BREJO GRANDE. L ttgôa do Es\;aclo elo R io ele Janeiro, no 
mu 11. ele Campos . «E quas i um a lagóa diz o Dr. 'l'e ixe it·a de 
Mello, occu pa uma s up rilcie ele se is kil s . em ten·enos ela pa
rochia ele Guarnlhos , a menos ele um kil. ele distancia ela cida
de e vae a·té o Sertão do N og~teil·a , . 

BREJOS. Vi lla e mnn, do Estado ela Bahia, ex-p[l.rochia do 
mun . ele :Sa tt lct fil ada ela Vi c tor ia (an L. R io elas Eguas) ; a 72 
k ils . cli s ta nta dá sécle elo mu n. , ban hada pelo r iacho San ~'Anna 
a H. elo rio CoiTCIYte. Orago Sant'Anna e d ioc(;',se a r chiepisco
pal ele S. Sal vado t•. Fo i creacla parochüt pela Lei Prov. 
u. 1.018 de 2 ele maio ele 186S, qae incorporou-lhe os clists. ele 
Sant' A1 1 11 <' e :S. Gonç<tlo, este hoje fl'eg. T em 9 . 78 habs. e duas 
csc hs. publs. el e iost. p\'im . , uma elas quaes ç t•eacla pel a Lei 
Prov . n. 2 .275 d e 12 ele ::~ gos to ele :1881. Foi elevada 
<1. v illa por Oec. ele 2G el e agos to ele :18~0. Sob l' e li m ites 
vide art. I ela Le i Prov . n. :L. 70t> de :16 clfl ago.sto ele :1876 • .l!j ' 
tradição no Jogar que a b i mora va um s;~r ge nlo-mór, que r oubava 
e m atava aos lra.;e untes que passavam com des tino a Goyaz. 
Dize m que a inda hoje :le e ncontra no l a rgo da Matrtz muito 
chumbo qtte as ag uas ijorl'eitc iaes clesco bL"em e de qtte aquelle 
mall'e itor se s arvia. Foi incorporacl OL à com. ele Corr nti na em 
3 ele agosto ele :189.2 : 

BREJOS, Par ochia elo Estado cl:.t Bahia, no mun. de Santa 
Ma l'ia ela Victo r ia . Orago S. Gonça lo e d iocese a l'chiepiscopal 
ele· S. Sa lvador. F oi c reaela pela Le i Pro v. n. 2 .36:1 ele 1 de 
i.lgos Lo ele 18.32. T em clnas e;;chs. publs . ele in st. pl'im., crea
das pelas Leis Provs . ns . 2. i82 ele 28 ele jnnh~ ele 1887 e 1. 856 

ele :17 ele setembro ele :1878. Seus habs. vivem ela lavoura e da 
criação de gacl o. 'l' a mbem a de nominam Brejo de S. Gonçalo. 

BRE.;TOS. Lag. elo E s L<tdo ele P erna mbuco, no mun. elo Bom 
Conselho. 

BREJOS. Arraial elo Estado ela Bah ia , em Amargosa, com 
uma esc h. publ. . 

BREJOS. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes · nasce na 
se t•t·a el e S . Domingos, banha o mun. ele Lima Duart; e clesagua 
no rio (h· a nele . 

BREJO SECCO. Ass im denominava-se a actu al villa elo 
Araripe no Estado elo Ceará. 

BREJO VELHO. Serra elo Estado ele P ernambuco , entre 
S . Caetano e ,\ltinho. 

BREJO V.2LHO. Ca rrego do Estado de Pernambuco , ba nha 
o m un. elo Bom Conse lho e clesagua no Lages, aff. elo Ga
ranbumsinho (Inf. lo c.). 

BRENHA. Log. nomun. da Reclempção do Estado do Ceará. 

BRENHAS . R ibeirão elo E s tado ele Minas Geraes, n a fl' eg . 
ele Auto nto D1as e mun. d a capital. 

BRETANHAS. Arro io elo Estado elo R. G . elo Sul se rve ele 
limite aos m~11s . elo Jag uar ilo e elo Anoio Grande, ~ clesag-ua 
n a lagoa ll'llnm. 

BR ll:U. llha do E stado elo Par~. , dependente de Anajás . 

BREU. Peque na i lha em rl' ente ela cos t a elo Estado elo Rio 
ele . Janeiro, a o NE . ela Lilha Oompl'icla.; no mnn. ele Gabo 
l<' rt o. 

BREVE S. Cidade e mun. elo Estado elo Pat·á, ·termo ela com. 
de seu nome , na costtt ela ilha Mar aj6 , á m a rgem N. elo fltro 
Pantnaú, em ten eno ba ixo, a 225 kils. ela ca pital. Fui, em 
pr incipio, um es tabelecimento p a diculat· que pros perO tl com o 
transtLO elas ca tJ ôas que navegavam elo Pará ao Amazonas . Sua 
.l!jgreja Matri z t em a invocação ele Sa u t'A nna e depende ela 
d iocese elo Pará. Foi Cl'eacla p<l.l'ooh ia p ela Lei Prov . n. 172 ele 
30 ele novemb1·o de :1850. !!:levada ú catego ria de villa pe la ele 
n. 200 de 25 ele outub ro de :l 85 l ; ins t.a ll ada e m 25 ele ma t· ço ele 
:1852. Cidade pela ele n . :1.079 ele 2 ele novembt·o ele :1 882 . Era 
com . cle primeü·a en tr ., creacla pela L ei Prov . n. 497 ele H ele 
a bril de 1865 e classificada pelos Decs. n. 3.6 l8 d e 21 ele feve
r en·o el e 1866, 5.023 de 24 cle j 1tlb.o de :187.2 e 1.04.2 ele 20 ele novem
bt·o ele 1890 . A pop. ela j)al'ocbia é el e pouco m a is de 6JO habs., 
e a do .mun . ele :!O.OOU. Fabricação, em 1n que na escal a, de 
telhas, t iJ Ol os, l ouça. e uns vasos pintados , que são mui apre
cmdos pelos amadores. Breves é um porto, pelo qual todos os 
va pOt'I'S que n avegam entre o Par á e Amazonas são natural
m eu be forçados a passar, por não acl mi ttirem os ou tros fut·os, 
que ficam ao S. , uma navegação livre e tão conveniente como 
o Purauaú. A inelustl'ia principal, e quasi unica elo mun., é o 
fabt' ico da bo1·racba. A exportação deste proclu cto é tiio cottsicle
r <ne l qtte s6 por s i tem e nlt·e t iclo a n avegação a Yapot· que h oj e 
este nde-se a té os pontos r emo tos ele s na proelucçiio, taes como as 
ilhas e toda a pa l'te Occ . ela ilh a Mar [l.j ó. l<; ' essa cidacle. uma das 
poucas p ovs. elo intel'io t· elo Estado onele o progresso é mais 
se ns,i vel. I!: sse pL'og resso, porém, n ão e devido a estabeleci
mentos inclnstriaes ou ele cu!Lnr a, que silo alli cousas quasi que 
d esco nh ecidas , mas un ica me nte à sua posi ção interes~ante e m 
r ehtção uo commeecio e nave:;açào. Collocacla com el1'eito entt
l\S ~.gnas elo Amazon as e elo P 11ra . é essa cidade o centro a que 
vae ler o commer cio ele Pot· te l e Mel..,.aço e elos t·i os Anapú, 
Pacajá, Jacund á e A najás e ela roór

0
pal'te do es tuari um que 

es tende- se. ao N:S . e SO. ela ilh a Maraj 6 . « A cida de de Breves, 
di z o S r. Manoel Baena (obr. c it. ), compõe- se de duas ruas 
extensas, egrej a, cel'Ca ele 300 c~sas, algnm as de boa c.ons truc
ção, agenc ia elo c.orreio, co ll ectorias ge r al e es tadoal, t ees pada
rias , diversas ot:ncinas , cemiterio, p aço mun icipal, pontes ]Jat'
ti culares, h otel, illuminação, clttas eschs . p :1 hls . , um acl vogado 
provisiona do, 50U almas pouco ma is ou menos. Não tem ag-dcul
tura . A indus triaé limita cl,t a o fabr ico ele azeite ele a nclit'oba, em 
~equena escalat a léfttma lo.uça pintada, etc . O se tt porto é muito 
frequen tado, oao so peht 1:11porla t1cta do seu commercto, como 
tambe m por se r ponto ele passagem ele todos o.> vapores que n a,
vegam e ntre este e o E stado elo Amaw nas, peb profundidade 
elo rio e ft" a nca navegação . ,, Sobre s uas divisas vide, e nlre ou 
lras as Le is Provs . n . 268 el e 16 ele ou tu bro ele 1854, n. 416 ele 8 
de novemb1·o de 1862, n. 497 ele 11 ele abr il ele 186J, n . 585 d e 
23 ele outubro ele ·1868, n. 80-! d e 19 ele março de 1874, n. 856 ele 
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31 de março de 1876, n. 1.252 de 25 de !1flvembt·o de 188G . 
gm seu porto tocam os vapores da linha de 8Plem tt Ma núos. 

BREVES. Morro elo D is tr•cto F ederal. proximo elos mort•os 
elo Bar,·o Vermelho e dos Laza ro3. · 

BREVIDADE. Igarapé do Estado elo Pará., no nnm. ele 
Soure e ilha Marajó . 

BRIGADA. Ribei r ão do Estado elo Rio de J a ne iro, afl'. elo 
rio Parahyba elo Sul. 

BRIGADEIRO. E' a denominação ele nma das r am ificaçõ% 
da serra tia Mantiqueira no Estado de Minas Geraes (Gerbcr) 
l?ica no mun . ele Viçosa . 

BRIGID A.. Ilha do JTistado elo Pará, na bah ia elo Cul'l'alinho 
e mun. deste nome . 

ERIGIDA. Sert•a elo Estado do Ceará, no termo de S . i\i:t
•.beus . [!;' uma pequena cordilhei r a ele cinco >erratas : Bl'igi la , 
Trapdt, Quicuncá, l!'t·ccheil'as e Palmeiras, todas frescas e bem 
c ulli vaclas. 

ERIGIDA . R io elo JTistaclo ele Pernambuco, ail.' . ela margem 
esq . do rio S . F rancisco . Recebe peJa dit·. o Sussuarana, Casa 
de Pedra, Gentio, J acú e Lopes; e pela esq . o Bezerro ele Baixo 
e cliver8os otttros . 

ERIGIDA (San ·ta). Igarape elo JTistaclo P::ná, banha o mun. 
da Cachoeira e desagua na margem di r . do Anajús-mirim,af[', do 
rio Ar ary. 

ERIGIDA (Santa). Rio do F.stado de Goya~, tt· ib. da mru·
gem esq. elo rio da Pa lma, aJ1'. do Paranan, que o é elo Mara
nhão. 

BRIGITUBA. Ribeil'ão do JTistaclo de S . Paulo, aft'. ela. 
margem esq . elo rio Paral1yba . ALravessa a estrad a que da 
Cachoeira vae á serra dn Manticlneira. Tambem eset·evem Bri
,?ituvco. 

BRIGUE. Ilha na costa do E stado do Par{L, a ta lvez i " 
ao N. do Equador, no mun. de Maca pá . Em l.oclo o seu perim etl'o 
é rodeada pelas il has denominad as Cmuá (ao SO .), Faustino 
(a 0.), Marinheiro (a K) e d o Franco (ao N.) E' atl'avessada por 
tllll igarapé. «Nas ilh as de Bailique e do B t·igue, tl iz o J;attlra
ral: sta norte-amer icano John C. Branner, encontre i ma.tta.s 
mui lo ditferentes elas que até então encon tt·ei nos tropicos. Estas 
ilhas, como todas as outt·as nessa parte do paiz, são intmdadas 

IJe!as enche ntes durante par·te elo anuo, e por isso asseme .. 
ham-se a gr·ancles bancos tle l odo, cobertos com a. ma is fecunda 

cspec ie de vege tação. ]!;~La vaJ'ia con form e a loc. 'Em redor, 
nas be ira~, a ilha elo Brigue é orlada por a ! los asilayse iros, 
bamlJús e varias especies de a n ·ores a l·tas, elas quaes pendem 
nrn tecido denso de cip6s e varas, que formam uma manta 
quasi impeneLra vel. No interior encontr·am-se diver sas pttl
meiras, das quaes a mais commum é a u bussú (l\llanicaria 
:<accife•·a), em seguida vem o murumurít ( rl ~trocatium ?mtr~t
mtwú), urttcury ( Attelccb cxcelscb), cujo càco emprega- se na 
coagula ão do !cite ela scrin ;meil'a e ubim (Gconomcb) . Mo.s, 
ao conlra rlo da mór parte das a rvores tropic::te9, esta a pro
l'nncta- se pouco ou quasi nada, excepto nas bordas. A mór 
parte tlo _Le n·eno estan1. sob uma camada de agtl:t, variando (le 
uma a se 1s pollegadM, emqnanto c1ue os logares expostos acha
,·am-se cobe rtos com sedimento fi no. depositado pelas aguas 
est acionaria~ l amace ntas do Amazonas. Percorri clirersa.s 
milh:ts pela matta sem enconlrar outras palmait-as nlém elas 
qtte ficam mencionadas. O pouco tet•r e t;o acimn d'agua estava 
mat·ca~o com rastos de veado9, pacas, cot.ias e muitas especies 
de aves. na mttior parte rasteiras: o lug tbre s ilencio era 
a penas interrompido por pP.quenos carangueijos que, trepando 
vag n ·os::tmente peJaq folhas de palmeiras cahidas, on e nt er
radas na lama, procuravam alimen to. Esta concliç1io semi
t • t't·ca c semi-aquosa do paiz, não é só com mum nas visi
nhan.;.as ela boca elo rio, como ta mbem em grande parle do 
va lle elo Amar.onas, e é um elos fuctos que muito impres 
s :ono,m nessa região mar av ilhosa " · 

ERILHA.NrE . C~ l onia militar do Estado ele i\llatto-Grosso, 
nas aba~ ela serra de Maracaj tt e na parte em que íinalisa a 
navega<ao (\0 rio c1ue lha dó. o nome. 

ERIL.HANTE (Serra do ou Mort·os elo). Contraforte da 
cord1lheu·a do Amambaby: no -mstado de Matto Gt·osso. Dá 
ongem a varias tl'ibs. elo Vaccar.ia. 

BRILHANTE . R ibair·ão elo Estado ele Santa Cathal'inar 
e ntre Itajahy e S . Luiz Gonzag·a. Desagua no rio I tajahymirim 
pel:t margem cl it•. Recebe os r ibeiros ela s Botas, dos Bombe~ros, 
do Rancho, do Angelo e da Cascata. 

BRILH A NTE . Rio elo Estado ele 1\iatto Grosso; d esce elD: 
parte Orientai ela serra ele A.mamba hy, r ecebe o rio elos Dou
rados e, co m o nome de lvinheima, vae clesag tutr na m a rg·em 
di r . do Paran{t um pouco ao S. e elo l ado opposto :l foz do 
Paranapanema . A co m mi ssão nom eada pelo ex-Gove t·no Impe
perial pa ra indicat· o melhor ·traçado de urn a via ele com mun i
cação emre o actua l Di stric·to li'ecleml e o JTistado ele l\1a·tto 
Gr osso op inou por tun a secção de E . ele F. elo Districto Fede
ral ao me lhor ponto d e p;t r ticla para a navegação do Parana
pane ma ;-uma secção de nav~gação dos rios Paranapanema, 
Ivinh eima e Bri lhante al;é o porto ele Sete Voltas; - e Il11al
men~e , um a oul;ra ele es trad a orcl in ar ia desse u lt11110 porto 
:i vil h1. ele Mil•ttncla, prefa zenclo uma distan cia tota l de cerca 
ele 2 .1821cils. O Dr. Sevm·iRno da l?o nseca na s na Viagem ao 
Redo>· do JJrazil , á p. 103 do '1'. I cltz : «O rio Ivinheirm1-, 
ta mbem chamado Bri l hante , no seu cu1•so supet·io r , nasc ido 
n a serra do Anhamhal .y e formado pel o 'l'apct·a, Agua Fria., 
Santo Anton io. Sa1l'La Gertrucles. Caclioeim (!'[ue recebe o Res
t inga) , Sete Voltas, S. Bento, Santa Bat·bars,, Sambam baia e 
Vaccal'ia (es t.o a 23leguas da foz elo Para na e tendo por braços, 
á el ir., o Passa 'l' etl~ p ·l e o Sen·ote, e à esq.o Campeiro, Cachoeira, 
Barre iros e Piau) ; o Dom·ados, contravertente~ elo Apa, e d is
tante 14 leguas do Vaccal'ia (tendo por principaes affs . o rio elos 
Mattos, ;:j , João, On ça, Santa Mat·ia e .\fon te A.le)!re). E' do 
Dom·ados para c ima (llle o Ivinheinut é conhecido pe lo nom0 
de Brilh at1te . Sahe pm· dttas bocc >S no Paraná.» O barão 
ele Me lgaço , em seus Ap ontamentos pctra o Dicc. Chorog . 
da P m.:. ele lJlcbttO G?·asso , diz : «Brilhante (Rio). Um 
dos prin cipaes galhos do rio lvinb e im a . Nasce pel'to eltl. 
esca rpa Occ. da set'l'a do Am a rnbahi, nm pouco ao S. 
do para ll elo 21° e pela l ong . ele 57o 26' O. ele Pariz ('12o O. do 
P ão ele Ass ttca r). 'l 'em s uas fontes em um bre.io, onde se vê um<t 
multidão de oapões e ele peque nin as lagôas, a lg ums.s com ftmelo 
l ageado . Col're ao rttmo geral ele S. 4 SE., com 2.3 leguas 
(156 kils .) em l i nl1a r ecta até encontrar a boca elo rio dos D ou
?·aaos , que, e nt t·a nel o- lhe pela clir. , com e lle forma o Ivinhe ima. 
Alg ttns conRervam o nome de Brilhante a té a co nfl . com o r io 
cl<t Vacc;u·ia. Na lat. cle2·1"20: clesal)'na na sua marrrem clir . o 
ribeirão ele .'::lcmto Antonio, engrossado pelo Santo lntonin ho. 
Nes le log·a r deu- se começo ao esla belecimento de S. José de 
J\!Ionte- lllegJ"e, e~tremiclacle SI~. elo varaclom·o entre os rios 
Nioac e Brilhante 1 • Até este ponto sobem canôas cal'l'egn.das 
se m encontr·a r em desde o .Paraná saltos nem cachoei r a~, mas 
sórnen·te correntezas mais ott menos r apidas. Abaixo de Sant.o 
Antonio e11tram na mesm<t margem clir. os ri ueirões Santa Gc•·
·tr1tdes . Caci/.Oei,·a e Sete- Voltas. Alé este ponto, a que dera m o 
n ome de Sa.nta Rosalincla, chegou, em 1864 , o vapor T?"Cb>m~n
clcttahi, vindo elo estabelec imento ele Hapnra no rio '1'ieté . Mais 
abaixo en tra elo mesmo la do o gTancle ribeirão de Scmta llif.cwicb 2

, 

trar.e nclo as-u<ts elo Passa- Cinco . Um peq tteno galho m r tclioml.l 
do Santa i'llat·ia tlue de uma notavel Jag•\<1., que ver~'' lam bem 
par n o rio elos Do urados . Segue-se o ribeirão de S. Doming~s , e 
fin alm ente o r io dos Douraclos.(Relat, do m lnisterw o da a(\l'!Cul
t ura e m 1875.) A exploração des te rio compt'eh~ncle 263 kil s . 
e 690m, tendo começado no porto de Santa Rosalwcla. A lu sult 
l argura é el e cerca d b 25m . Não é tiin tortuoso como o N10ac, ao 
co ntr ~~r io , tem gt·a ncles es t irõcs e m linha l'CCta . De So. ntft Rosa
limla, ott Santa Ros~, como ou ~ros cbarnam, até Sete- Voltas, 
enco n·tram-se cachoeiras; dn.hi em di a.nte não ha obs laculos 
q_ue ex1ja m obras importa ntes pa ra tot·n;tt' n:tvegaveJ o rio: os 
es Ludos mos Lram, no enta n to, que se tel'iam ele fazer no leito 
escavações cl 5."102111 e 3 decimeL r os. Par a !orna r navegave l _a 
parte e ntt·o Sete-Voltas e S;1ntrt Ros<t tet·-se· li ia ele co ns Lru tr 
·tl'es ecl•tsas e ele fa zel' muitas escavações em rocha . A conenteza 
vada entre 3:3 e 130 centímetros por seg-un do. A veloc id ade mt'\
dia em tocl:.t a linh <t ele na vegação ca lc u la- se e m :~0.600"' P.or 
h or a . A pro[uncl iclaele, depoi~ de fe itas DS escavações pt•o.Je
c tadas, se r á supet' iCi r a 100 01 • Nos ponLos elevados chts margens 
e ncontram-se madeiras ele excel lc nte qualidade, e campo aber to 
na pat·te Sltperior . Relctt. elo St·. \Villiam Lhoyd . ) O r io elos 

L .lá em 1861 sú restRvnm vestigir, s deste esLabclecimonto . 
2 Hn.. ta.mbem quem dessn confluencia. prtra baixo ll1c dê o nome de 

Ivinheimn... 
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Dourados entra no Brilh ante 63 kils. ac ima do da Vaccat·ia; 
o rio Santa Mar ia 201 kils. e 7QOrn, e o da Cachoeira 272 kils. e 
90001 , acima rio mesmo ponto. Da conlluencia do Vacca ri <t ao 
porto das Sete-Voltas ha 231. kils. e 100m . Entre o Vacca ria e 
o Dourados a largura média é de 115m; entre oDouràdos e o Santa 
Ma ria-., ,em umaextensi'io de 138 kils., a la rg1n·a média é de 60 111 , 

entre o Santa Maria e as Sete-Voltas, é de 36m., 

BRIÓ-MATÁ. L og . elo Estado elo Maranhão, no termo de 
Tury-assú . 

BRITO. Outeil·o oblongo s ituado ao N. ela barra ele Ta
mandaré, na cos ta elo Estado de Per nambuco, na parte com
prehendicla en tre a barra do riacho P ersinunga e o cabo Santo 
Agostinho . 

BRITO. Se t·ra elo Estado ele Goyaz, no mun. de Entt·e Rios . 
Por ella passa a estrada real que vae drssa cidade à de Goyaz, 
e outros logares. Do cimo dessa set'l'a, av ista-se co m um biuo
culo dons morros ela cidade ele Pyrinopolis, que dista ele Entre 
Rios cerca ele 257 kils . E ' ele fót·ma r edo nda (Inf. loc. ). 

BRITO. Espeoie ele ilha formada pelas enchentes do inverno 
nos campos que rodeiam o mun. de S. Bento dos Perizes do 
Estado elo Maranhão (I11f. loc.). 

BRITO. Ilhil. no rio S . F t·ancisco, entre a barra e a ponta 
elo Aracaré e proxima das ilhas Calu mbi e José do Carm o. 

B RITO. I anta na costa elo Estado elo Maranhão, p roxi ma elo 
morro de Itacolomim. 

BRITO. Enseada na costa elo Estado de Santa Catharina, 
formada pela ponta elo mesmo nome e a elo morro dos Cavallos. 
entre a foz elo l'io Massiambú ao S. e a elo Cubatão a N. No 
fundo des'la eus~acla está assen te a parochia elo Rosario . T em 
bom ancoradouro. 

BRITO . .Lagôa elo Estado elo Ceará, no mnn. ele Cascavel. 
BRITO. Corrego elo Estado ele Goyaz, baDha o mun. ele 

Santa Luzia e elesagna n<l. margem esq., do rio Paracanjuba. 
BRITOS. Log. do Estado de Pet•nambuco, no mun. ele Bom 

Conselho . 

BRITOS. R iacho do Estado ele P ernambuco, banha o muu . 
de Bóm C9nselho e clesagua no Balsamo, aff. do rio Parahyba 
(Inf. loc .) . 

BRIZIDO CARDOSO. Log. elo Estado do R. G. do Sul, 
enlre J<Jguarão e Bagé. E' uma elas estações ela « Locomotora 
Jaguar ense » . 

B R OBURÚ. Log. do Estado de MaLto Grosso, no mun. 
da capita l. 

BROCHADOS. Log . elo Estado ele Minas Geraes, no mun· 
ele S. José do Paraiso, so bre o rio Capivary. 

BROCHADOS. Son·a do Estado ele :.Vlinas Geraes, nos muns. 
ele Pouso Alegre e S. José elo Paraiso . 

BROCOIÓ. Ilha na bahia do Rio de J aneiro, a O. ela ele 
Paquetà. Pertence ao Districto Federa l como clepenclencia da 
parochia elo Bom Jesus elo Mon ·te. 

BROTAS. Villa e mun. do Estado de S. Paulo, na com. 
do Pin hal, ligada a Rio Claro por uma es trada, a 60 kils . ele 
A1·araquara, 30 ele Dous Gorregos, 59,<! do Jahú e 40 de 
S ., Carlos elo Pinhal; ao NO. da capital ; edificada em terri
t~t·io O 'I tr'ora pertencente ao mun. da cidade ele A t•a raquara; 
h gacla a Piracicaba pot• um a estr ada, que passa pelo Campo 
Magro e morro elo Pellaelo. Orago N. S. d as Dôres e diocese 
de S. Paulo. Antigamente clet1onünacla Fazenda Velha, foi 
creacla parochla pela Lei Pro v. n. 20 de 6 de ma rço de 1846 e 
elevada á categoria de villa pel a de n . i de H de feve reiro 
de 1859 . Sua pop. é ele 6.546 habs. Criação éte gado vaccum, 
cavallar e su ino. Os ·terrenos do mun. são proprios para a 
cultura ele café e de todos os cereaes. Tem agencia elo cor reio, 
lllatri z, capella de Santa Crnll e t res eschs. publs ele inst. 
Pt·im . Sobre suas divisa:s vide: Leis Provs . n. 69 de 20 de 
abril de 1865 ; n . 47 ele i 7 de abril ele 1866; art. J da de n. 6 
de 5 de m:uço de ±870; art. I ela de n. 51 ele 10 de abril ele 
1872 ; n. 67 ele 18 ele abr il ele 1872; n. 52 de 8 de abril de 1880; 
n. 31 de 23 ele março de 1882 ; n. 12 ele 25 ele fever eiro ele 1887. 
O mun., além da par ochia d.a villa, comprehancle ma~s a ca
pol!a ctu•ada de S . J oiio Bapt1sta do Dour8.do. A 1 de JUlho ele 
i885 a Companhia ela E. de F, do Rio Claro inaugurou a 1'1 

DICO, GEOG, 

s ~cção do seu pt·ojec taclo ramal de linha fet•rea, passando por 
Brotas e Dous Corregos, O ramal começa na estação elo Vis
conde elo Rio Claro (ba il'l'o elo Feij ão 1 entre S. Carl o'l elo Pinhal 
e Ar araqua ra e clis·tante elo Rio Clar o cerca de 56 kils. A 
sec;ão inaugurada elo ramal entreg Lte ao trafenoo ia então só~ 
mente até Brotas, tendo a extensão de 47 kils .

0 
(cerca de oito 

leguas) . O resto do ramal a inda por coustrnir m ede cerca de 
30 k ils. ele Brotas a Dous Col'l'egos e cet·ca de 2) des •e ultimo 
ponto ao J ahú . A vil la fica a 2,5 kils. da estação de Beo tas. 
O mnn. é gera lmente pla no. Estendem- se a E. im mensas 
campinas apeopl'i aclas para a cri-tção ele r:rado; ao S. e O. e 
ter t·e110 é mais elevado e westa-se ao cult ivo do cafe e cereues. 
E' percorrido pelas sereas e mol'l'OS denominados: Brotas, 
Dom·aclo, Fl'io, Ga mellão; e banhado pelos rios Jacat•é-pupira, 
Gouvêa, Pin.b eiriuho, Rasteira , Bebedor. alem de ou tros . A' 
pequ ena cl1stancia ela pov . , o 1·io Jacaré, jà basta nte \'Oiiuuaso, 
clespenha -se por um t et·1·ano nHl i to acciclentado, i'ot•m autlo em 
Sita queda u ma sel'i e de s<.Ll tos e casca tas ele bellissimo a.specto. 
MttHo proximo ela se rra elo DouL·aclo existe uma vertente co nhe~ 
clcltL com o n flme ele Agua Vir tuo~a, á qual o povo attt•ibue qua
lidades mediei naes. A agua ÍL' rompe ela te rea c1m extraor
dinar· ia fo1·ça, p roduzindo ,um fragot· que se percebe á grande 
distancia Sobre " fundação de,;:sa vi !la co nsta o seg-tlinte: Em 
1.83~ ou 1840, D. Francisca R ibeiro elos Reis mauclou cu nstruir 
uma cape l la sob a invocação ele N. S. das Dores de Brotas, 
dando ass im começo á pov., no logar que eea anlet'lormente um 
si tio co nhecicl'> co m a denominação ele Salto. ele pt•oprierlade 
claq IH.>lla senhoea e ele seu irmão Antonio Rib il·o da Silva, 
fi. ,JiOti e herdeiros de Jo sé elos Reis, qnq roi o primeieo proprie
tario ele terras 110 Jogar . As te n·as elo mun. pertenciam pri
mit ivam ente a Araraquam e o pov. fo i tambem conhecido por 
Fazenda Velba. 

BROTAS. Parochia do mun. ele Santo Amaro elo Estado 
ele Se rgipe . Vide Ama?"O (Santo) . 

BROTAS. Pat• ochia elo Esta,lo ela Bahia, na com. e termo 
ela capita l. Orago N. Senhora e diocese a t"Chiepiscopal ele S. Sal
vadot·. Foi creaela em 1718 (segundo Plzarro em i721). Tem 
5.100 h abs , Possue a inda a egt•eja elo Senhor elos i.\lilagres, 
nas Pitangueiras. Tem duas esch.s . publs. ele inst . prim. 
!Y1onsenhor Pizaero denom ina-a Bt•otas ou Grotas. 

BROTAS. Parochia do Estado ele Matto Grosso. na com . e 
termo do Livramt~nt.o, na margem esq. elo rio Cuyabá, ao·s 
15°, 12' e i" ele La t. e 12o, 5<l' ele Lo::~g. O. do Pii.o ele A.ssuca.r. 
Orago ~. Sên hora e diocese ele Cuyabá. Foi ct•eada parochia pela 
Res . de 26 ele agos to de 1833. Passou a fazer parte do mnn, 
elo Livram ento pela Lei Prov . u. 61.6 ele 18 de junho ele i8831 
que desmembrou- a elo mun. ela capital a que havia sido rein~ 
corpo rada pela el e n . 2 de :1.7 ele maio ele 1870. Pelo recensea
me11to geral ele 1872 tinha 5.438 habs. Sobt•e suas divisas vide 
o De c . n . 30 de 26 ele agosto de 1833 ; Leis Provs. n. 9 ele 28 de 
junho de 1850 e 662 ele 2 ele janeiro de 1885. A actualmatriz 
acha-se bastante arruinada; tratando o povo de ergue1· uma 
outra, em um log·ar a lto, com gra ndes proporções, bons alicer 
ces, exceJle ,,.te madeiramento e toda cobe1·1:a de telha; porém 
já em principias de ruinas, por isso que a obl'a é giJrantesca a 
as despezas muito superiores aos recursos elos habs. A um ki1. 
mais Olt menos da sede ela freg . fica o cemiterio, com uma ca
pellinha dedicada a Santo Antonio, e a sepultura ele Fr. An
to nio ele Mali net·to, fundador elo mesmo oemiter1o e por alguns 
annos vigario dessa freg. 

BROTAS. Pov. elo Elstacloele MinasGeraes, na ex·com. do 
Rio Murlahé; nas mar gens do ribeiro Sa 11to Antonio, aff. da 
margem esq . elo rio Pomba, ao S. ela cidade de Muriabé . Orago 
Sa11'to Antonio. 

BROTAS. Estação ela E. ele F. Companhia Ri~ Claro , no 
Estado ele S. Pawlo, entre as estações de San·ta Mar111 e Campo 
Alegre, no kil. 47. 

BROTAS . Serra do Estado ele S. Paulo, no mun. ele seu 
nome. 'l'e1·mina na ele Ara raquara com o nome ele ser ra do 
Dourado . 

BROTAS DE MACAHUBAS. Villa e mun. elo Estado da 
Babia, na com. do Rio S. Francisco. Qrago N. Sen~ora e 
diocese archieplscopa l ele S. Salvador. Fel creacla paroclua pela 
Lei Prov. n . 256 ele 17 ele março ele 1847 e elevada á categoria. 
d e villa. pela de n. 1.817 ele 16 de julho da 1878 . Installada 
em 20 ele j ulllho de 1882. Tem 17.846 habs. e duas eschs, publs. 
de inst . prim. Agencia do coneio. Foi incorpomda á com .. 
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de Macahubas pelo art. I§ II ela Lei Pt•ov . ,1. i.997 de D de 
julho ele 1880 e á elo Rio S. Francisco por Acto ele 3 ele agosto 
de 1892: Comprehende o pov . do Funclã~ . O mun. é a E . e S . 
montanhoso; ao N. é geralmente plano e compõe-se ele mattas 
e carrascos ; a O. notam-se algumas montanhas e campos . .1!]' 
percorrido pela serra ela Mangabeira e banhado per diversos 
Tios, entre os qu:tes o Paramirim . Cultura de canna, mandioca, 
tabaco, algodão, milho, arroz e feijão. C1·i ação de gado . A in
dustl'ia consiste em assucar, aguardente, fLtmo, fa rinha de 
mandioca e obras ele olaria . A ,.ilJa foi primitivamente um pov. 
fund ado em 1826 por Carlos de Ar aujo . J~stá situada á mar ge m 
di r. elo rio Paramirim, d is·tante ce>·ca de 42 kils . 

BROTOS . Log. do Estado do Rio de Janeiro, no rnun. de 
San·to Antonio ele Padua. Denomina- se hOJ e M:~ra.cema e tem 
urna estação da E. de F. claquelle nome. 

BROTOS (Santo Antonio dos). R ibeirão nas divisB:s do 
Estado de Minas Geraes com o do Rio ele Ja neiro . Desagua no 
rio Pomb::t e banha o mun . de Ca·taguazes, no primeiro da
quelles Estados. 

BROZEGUIM. Lagôa elo Estado elo Ceará, nas praias elo 
mttn . de !ta pipoca. Tambem escrevem Bor~eguim . 

BRUACAS. Ribeirão elo Estado ele Minas Oeraes, na es trada 
de Cabo Verde a Campanha . 

BRUCUNUM. Rio elo Estado ela Bahia; banha o mun . de 
Monte Alto e clesagua na lagôa ela Casa Velha. E' tambem ele
nominado Pé ela Serra . 

BRUCUTÚ. Dá- se este nome a umas l al'l"as de ouro, s itua
das nas proximidades ela cidade ele Santa Barbara, as qunes 
tendo s ido muito exploradas, foram depois abandonadas; no 
Estado ele Minas Geraes. 

BRUM. Fortaleza elo Estado de Pemambuco, no isthmo de 
Olinch\. Jttnto a ella ftca a es tação centra l ela ferro-via do Re
cife ao Lirnoeil'o, inaugm·acla a 24 ele otünbt·o ele i 8Si. Na es
tação ha uma agencia do correio . A r espeito dessa fortaler.a 
esct·eveu o Sr. l\Ianoel ela Costa Houorato. no seu D ícciona1·io 
daprov. de Pernar,1buco, o segtrinLe: « Z:?r-wn. Fortaleza ao N. 
o na extremidade ela cidade elo Reei fe, na península arenosa que 
medeia en tre esta e a cidade de Olinda, e entre o mar e o rio Be
beribe. Foi fundada em 25 de juo h o ele i631 pelos hollanclezes, e 
seu nome foi derivado elo ela mulber elo general hollanclez Theo
doro Banduar Demburgo, que se chamava Brum. Servi u po t· 
muito temr,o de arsenaes á pro v., até que foram mudados ele l á 
para os seus competentes ecl ificios . E' hoje a clefeza elo porto ela 
cidade; porém, não obstante ser a melhot· ela pro v. , infelizmente 
já não se presta a grande res is tencia· » . O Dr. Augus to Fausto 
de Souza, no seu trabalbo denominado Fm·tificaçõcs 110 l/?·a.zil, 
diz: "B1·nm. Foi o famoso forte ele S . Jorge , a Dht b1·azileira, 
que se immortal isou pela. heroica defeza ele 1630, sob o com
mando do capitão Antonio ele Lima. Começou por uma trin~ 
cheira tomada por Lancaster e m 1505 e retomada um mez depois, 
senclo então construída com mais solidez; os hollandezes ficaram 
vencedores de suas prec iosas reliqttias e sobre seus alice rees 
\:eerliCtearam- o com o nome ele B,·wn, c1ue era o elo seu general 
Vanclen~bom·g; mas os pernambucanos o des ignavam por Per
?"exil, nao sabemos po1· que razão . 'l'omado em 1054, foi nelle 
quo, em i 817, enceuou-se e capitulou, em 7 de março, o gover
nador CaeLano Pinto de Miranda Mo1üenegro, quando rom peu 
a reYolucão desse anuo. Sitnaelo meia milha ao S. ele Santo 
Antonio, no laga r chamado Fóra de Portas, auxilia-o effica~
mente na clefeza ela barra. Seu traçado é irregular e composto 
de tres faces abaltfartaclas e uma s imples, que é a que olha para 
o mar clefenclenclo o ancoradou ro do Poço . llfon·ta 48 canhões e 
serve 'de registt•o elo porto. Acha- s3 em bom estU;clo de clefeza 
e pertence ás fortalezas de 2" classe». 

BRUMADINHO. Dist. ela freg. de Itatia iussú, termo elo 
Bomfim e Es tado ele Minas Geraes . Sobra suas divisas veja -se 
a Lei Pro v. n. 3 .3-!3 ele 8 ele outubro ele 1835. 

BRUMADINHO. Carrego elo Estado ele Minas Get•aes, no 
mun. de Entre Rios, nas divisas elo clist. da Serra elo Camapuan. 

BRUMADO OU BROMADO (Villa Nova do). Villa e mun. 
do Estado da Bahia. Orago N. S. elo LiVl'amento e dioc ese 
:<rchi.episcopal de S. Salvador . Era em principio a capella de 
N. S. do Livramento ela Villa Velha filial ela freg . do SS. 
Sacrarnento da villa ele Minas do Rio de Contas. Foi creada 
parochia pelo art. 1 ela Lei P r ov . n. 1.004 ele 16 ele março ele 
1868 . Elevada á vi\la com a denominação de Vill a Nova elo 

Brumaclo pela Lei Prov. n. i.994 de 3 de .it.tlho de i SSO. Tem 
i2.734 bv.bs. e clttas eschs . publs. de inst. ]lt'lm., uma das quaes 
foi creada pela Lei Prov. n. i. 225 de 8 rle junho ele i 872 . ~obre 
suas divisas vide : art li da Lei Prov . n . i.OO'i; a t·t. II ela ele 
n . 1.994; art. I da ele n. 1. 724 ele 20 ele abril ele 1877. 

BRUMADO . Parochia do Estado ele Minas Geraes, no 
mun. ele Santa Barbar a, junto da margem clir . elo rio Pira
cicaba . Diocese ele Mal'ian na . Foi creacla parochia pelo ar t, I 
da Lei Prov. n. 2. 085 ele 2'! de dezembro de 1874. Sobre suas 
divisas vide art I§ li da Lei P t·ov. u. 2.085, 'l'em duas e3che. 
publs. ele inst. prim. Compt·ehencle o pov. Sumidouro. 

BRUMADO . Dist . elô termo ele Chiqlle- Chique, no Est::tclo 
ela Bah ia; a uns '120 kils . daquell ::t v illa , com uma capell a e 
80 casas. Tem urna esch. publ. creacla pel a Lei P rov . n. 2.309 
de 15 de junho de i882. 

BRUMADO. Log . no mun. de Mogy- mirim do Estado de 
S . Paulo. 

BRUMADO. Antigo· clist . elo mun . ele S . João d'EI-Rei, no 
Estado ele Minas Get·aes . Ot·ag.J S. Gonçalo. Restaurado pelo 
art. XX § VI ela Lei Prov. n . 472 de 3-t de ma io de 1850 ; 
suppr im iclo pelo art . I ela ele n. i. 265 ele 19 ele dezembro ele 1865 , 
que i ncorporou se u territorio á fre.g. ela cidade ele S. João 
d'El-Rei . Resta belecido pelo art. I clét de n . 1.50-1 ele 20 ele julho 
de i86S foi mais tarde s uppr imido, e ainda u ma vez r es ta ut·aclo 
pelo art . I! da ele n . 2.H2 ele 28 ele outubro ele 1.875 . Ccea ndo 
o at"t •. I ela Lei P1·ov . n. 2. 281 ele i O ele julho ele 1876 a fl'og . do 
R io das Mortes, a esta foi incorporado o dist. ele S. Gon~. a l o 
do Brumado. ~'em uma esch. publ. ele iust. prim., creada pela 
Lei Prov . n. 2 .025 ele 4 ele otüub t·o ele 188.2 . 

BRUMADO. Log. distan te ela cidade de Pitang uy, Estado de 
Minas Oet•aes , quatro k il s.; com uma fabrica e uma gmciosa 
ermida. 

BRUMA DO. Um elos c1uarteirões elo cliat. p olicial ele N. Se
nhor a do Amparo ela Castt ele T elha creado no termo do Seno elo 
Estado de Minas Get·aes . ' 

BRUMADO. R io elo Es tado da Bahia, afl'. da mvrgem cl ir . 
elo ri o ele Cont:1s. Rec be entre ot.tlt•os os rios 'l'aquary, o elas 
Antas r eunido ao S. João, e Anton io. 

BRUMADO. Corre,.o elo Estado ele Minas Ger ae3; nasce 
no lagar denomi nado Ôlaria. na faze nda elo But•aco , banha o 
te rritorio da ft·eg. da Lagoa Santa e desag ua no rio el a~ Velh::ts, 
na Barrinha (In f lo c. ). 

BRUMADO. Rio elo Estado ele l\Iinas Ger aes, aiT. elo rio 
Vermelho. 

BRUMADO. Rio do l~s taclo ele Minas Geraes ; nasce no 
arraial do Sumidour o, passa pela ft·eg . da Cachoeira elo Bru
maclo e corre pam o Carmo, aJJ:'. elo Pit•anga . 

BRUMADO. B. ibeit·ão elo Estado ele Minas Cernes, aff. do 
rio elas Mo rtes, na E. de F . Oeste de Minas, 

BRUMADO. R io elo lTistado de Minas Geraes; nasce na 
serra de S . Domin gos , banha o mun. de Lima Duarte e desa
g ua no rio elo P eixe, afl'. do Parahy bun a . 

BRUMADO. Rio elo Es tado de Minas Geraes; nasce na 
se rra elo Bispo , banha a freg . da Bocain a e cl -sagna na fazenda 
do Paiol. 

BRUMADO. Pequeno rio do l!]s laclo ele Minas Geraes 'jun
-ta-se com o Camapuan o unidos vão ao Pat·aopeba e e~le ao 
S. Francisco. Banhao num. ele 11Jntre Rios. Recebe os ribeirões 
Serrote o Caioaba e os corregos Falleiro e elas Pombas e nasce 
perto do arraial da Lagôa Dout•acla. 

BRUMA DO .. R io elo Estado ele Goyaz, aJr . ela margem di r. 
do rio Claro, tnb. do Ar aguaya, g • exlraordinariancn te aurí
fero desde as cabeceiras . <<T ein o Brumaclo q na·tro l e!l'n~.s de 
curso, e todos os bmc inhos de que se compõe, co mo seja nl 
A gua Suj a , Bagagem , etc., são ele igual modo aurilerus. Desem
boca no rio Cla r o o Bntmado num a cachoeit'a muito bonita· e 
rica de ouro e d ia man tes , que fica leg u::t e meia acima do 
arraial e se denomina Cachoeira elo Brumaclo. Dnas causl\S 
difficultam ahi o ser viço dos ga t·impeiros, intimidando- os, já 
os s ucurys que frequentemente até se enrod illlam nas pt·oprias 
depl·essões que por nlgum tempo perm~necem no letto do rw, 
depois que se a p:1nbon o cascalh o, que l1ca aba 1:w da camaeht 
ele areia que fona o tbnlweg, sendo preciso o ga l'irnpeiro, em
quanto apanha o cascalh_?, ter pessoa. postada ele .se n ti~e l l a partt 
avisal-o da approx trnaçao dofJso pan goso oph 1clto ; J" a a bun-
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dancia de jahüs, peixe gl'ande e feio, qtte é ticlo por a ntl'opo
phago, embora ahi não t ivesse ainda occorrido caso algum que 

,] Ltslillcasse esses r ece ios. Na cachoeü a do Bnunaclo são frequen
tes, segu ndo me informa o Sl'. José AI ves Ferreira, folhe·tas ele 
ouro elo t amanho ele bagos de grossa cangica » (O Fh r We•t . 
elo B r;,a,zil). 

BRUMADO. Pequeno rio do Estado de Goy.az ; desagua na 
margem esq. elo rio elo Peixe, trib. do Corumbá, aff. elo 
Paranahyba. 

BRUMADO. Ribeil·ão elo clist . de S. Francisco Xavier , ela 
chapada ele Matto Gl'osso , onde descobriram omo os primeiros 
exploradores claquelle sertão (B. de Melgaço). Dizem que suas 
minas fo r am desco bedas em :1.731 por Arthur Paes de Barros 
e exploradas em 173•1 por Francisco de Salles Xaviér e seu 
1rmão o pad t•e José Manoel Leal. E' tambem de nominado r io elo 
Burity. 

BRUMAD O. Ribeirão ·trib. elo rio Paraguay, em cuja mar
gem e.• q. clesagua defronte ela canil. elo Sant'Anna; no Estado 
ele MatLo Grosso . Nasce, segundo a.ll1 t·ma cl' Alinconrt, no lo,.ar 
elo Pary, 36 ki ls. ao SSE. ela vill<t elo Diamantino. 'l'em c e~ca 
d(l 60 kils . ele curso. 

B R.UMADO DO PARAOPEBA. Antigo disL. ela ú-eg. ele 
Itatiaiussú ; no Estado ele Minas Geraes . Foi incorporado á 
j)at•ochia do Santa Luzia elo Rio Manso pela Lei Pro v. n. 2. 605 
de 7 ele jane iro ele 1880. 'l'em uma esch . publ. ele inst. pl'im . 

BRUMADO nu SU ASSUHY. Assim denominava.se a actual 
cidade ele Entre Rios, no Es tado ele Minas Get·aes , antes ela 
Lei Prov . n . 2 . 455 ele 19 ele outubro ele 1878. Vide Entre Rias. 

BRUMBURUM. Log. e riacho elo Estado ele Sm·gipe, no 
mun. dtt Bstancia . 

BRUNO. Monte bastante elevado ela cordilheira elos Aymorés , 
nas divisas elo Estado da Bahia com o de Minas Ge t·aes . O 
grande sal to elo l'io Jequitinhonha é fot·maclo na base desse 
monte. 

BRUNO. R io elo Estado elo Amazonas, afl'. elo rio Negro. 
BRUNO. Rio elo Estado do E. Santo, na estrada Cost<t Pereira 

que da c idade ela Victoria dirige-se ao pot·to elo Cachoeira ele 
:Santa Leopolclina. 

BRUNO. Porto elo rio Paranahyba, no Estado de Minas 
Geraes. 

BRUSCAS. Riacho elo Estado elo Parahyba elo Norte, ao N. 
da freg. ele N . S. elo Bom Conselho elo mun. ela Princeza . 

B RUSQUE. Villa e mun . clu Estado ele Santa Catbarina , na 
margem esq. elo rio Itajahy:-mirim. Com o nome ele S . . Luiz 
Gow.aga foi creaela p~ rochm pela Le t P rov . 693 de 31 de .JUlho 
ele 1873 e elev ada á categoria ele vil la pela ele n . 920 ele 23 ele 
março ele 1881, q11e incorporou- a á. comarca ele Itajab.y. ·Jns la l
lacla em 8 ele jtdho ele 1883. Seu lllll ll. é regado pelos rios 
Itajahy- mirim , Limeira, L imoeir o, Brilhante e outros. Sobre 
suas divisas v ide: Lei Prov. ns. 865 e 867 ele 20 ele feverei ro 
de 1880 . A e(l're.iS: J?.att·iz, situada sobre uma collina, quasi no 
cen·tl'O cl<t vil ta , fo1 benta a 2i ele Jimho de 1879. Lavoura de 
feijão, mandioca, mi lho, ar1·oz, canna, café, algodão e fumo . 
Possue diversos engenhos para se rrar madeira, fabricat· assucar 
e fari11ha de mandioca. A industria ela seda começa a clesen
vol ver-se . A villa possue umas i 20 casas, quasi todas ele 
tijolo e occupaclas pot· negociantes ; egl'eja catho lica ; tem
plo evangelico; o eclificio ela antiga clirectoria colonial onde 
fuuccionam a Camara Municipal e a Collectol'ia ele Ren
das e hospital. Comprehencle as duas colonias: Itajahy e 
Príncipe D. Pech·o . Pel'cleu a denominação ele S. Luiz Gonzaga 
(]_Úe foi substituicla pela ele Bt·usqne pelo Dec. n. 77 de i7 de 
Jaueiro ele 1890. Foi m·eada com. pela Lei u . 16 àe 3 ele novembro 
de i891. 

BRUSQUE. Ex- colonia elo Estado ele Santa Ca.tharina, 
fundada em 20 ele agosto ele 1860 com um n ucleo ele 54 alJemães, 
e assim den ominada em honra elo Presiclen te. ela Província, Ot•. 
Francisco Carlos ele Araujo Brusque. Foi seu primeiro clirector 
o Barão Schirembur g. Sua séde, hoje vill a ele Brus'lue, fica á 
margem esq . elo r10 Itajahy-:mirim, na vertente _:;nave ela 
collina que termina n aqnel le !;10: Conta boas ed1ficaçoes, en'tre 
as quaes a egreja Catholica, tao.1~po1·tan·te, como a d~ Blm:le
nau e a casa da Camara Mtmtmpal, outrora ela Dn·ectol'la. 
Pel~s margens elo rio desenvolvem-se as estradas que ligam a 

villa aos diversos nucleos, estando tambemligacla a Blumenau 
e à cidade ele. Itajaby, não. só por estradas ele rodagem, como 
tamoem por lmha telephonlCa. Em geral são optimos os terrenos 
em que se acha fundada esta ex-colonia, que conta os nucleos 
prll1Clpaes de. Porto Franco, Alferes, Lageaclo, Guabiroba e 
L1men•a . _Os r10s. que b~nham ~s diversas linhas de immi
gra ntes sao : ltaJahy-mn'Jm, Lunetra, Limoeiro, Guabiroba , 
Aguas Claras, Cedro e cllversos outros. As distancias elas villas 
medidas pelas estradas, são : a Blumenau 40 kils. · á cidade cl~ 
Itajaby 38 kils.; a S. l"eclro Aposto lo elo Gaspar 25; a Porto 
Franco 30 ; a Alferes 28 ; a Lageaclo 20; a Guabiroba 15 · e a 
Limeira. U. Até fms ele 1885 achavam-se accupaclos 2.212 'lotes 
e vagos 698, perfazendo um total ele 2.910. As inclustrias são 
representadas por 113 engenhos ele farinha ele mandioca, 87 ele 
assucar, 25 de sen ar macleir,t , 18 moi nhos ele fubá, se te ol'a
r'ias, tres fabricas ele vinho, quatro ele cerveja e duas de 
vi nagre . Os princip~es generos ele t)l·oclucç~o e ar tig_?s manu
facluraclos sao : farmha ele mancltoca, mdho, fetJao, arroz, 
aguardente, vinho, assucar, fumo, cêra, manteiga, banha, cha
nrtos, couros, taboaclo. Em fin3 ele 1885 a pop. era ele 8 .694 
habs., elos quaes '1.583 elo sexo mascul ino e 4.111 elo feminino· 
7.643 ca'thol icos e 1.05:1. acatholicos; 2.492 que sabiam ler ~ 
6.202 ~I) analphabe~os; '1.095 brazilei ros , 3.195 italianos, 896 
allemaes, '143 aus tr1acos e 65 ele diversas nacionalidades . 

BRUXAS . Log . pertencente ao clist. ela Formosa, no Estado 
ele Goyaz. 

BRU XAXÁ. ll{orro do ~staclo do Par ahyba elo Norte, no 
mun. cl 'Arêa, un s 600 metros a O. · 

BÚ. Ser ra elo Estado elo Ceará, na com . de Aquiraz. 
BÚ. Rio do Estado da Bahia; clesagua na margem clir. do 

Jequit inhonha. pottco acima ela fc.z . Passa por terras de gt·ancle 
proclucção e magnilicas paisagens. 

BUARQUE DE MACEDO. Estação ela E. ele F. Cenlral 
elo Braz i! , entre Chris ti ano Ottoni e Lafayette; no .tJ;slado de 
Mmas Get·aes; clistant 11''476 ela primeira e 121<413 ela segunda. 
Agencia do con eio. Estação ·telegraph ica . 

BU A V A. Rio elo Estado ele S. Paulo, alf. da, margem esq.clo 
P issari:to, tr ib . do Itapetininga . . 

BUBÚ. Rio elo Estado elo E. Santo, na f t•eg· . de Cariacica . 
BUCARAIM. L og. elo Estado ele Santa Cathar.ina, á mar

gem elo pequeno rio Cachoeira, que elesagua na lagôa Sagttassít . 
D1sta pouco ela ~écle da coloma D. Ft·ancisca . Neste lagar o rio 
apresenta gra nde largura , estreitando-se; porém, claui para 
c1ma. 

BUCARAIM . Rio elo Estado ele l:'lanta Ca·Lharina, all. elo Ca
choeira, que clesagtta na lagôa Sagttassú . 

BUCIQUERA. Igarapé elo Estado elo Maranhão. 'l'em mais 
de 20 braças ele largttra (Cr uz Machado. Relc&t . ele 1856 ) . 

BUCÚ. Serra elo Estado de Pernambuco , entre Conceição ela 
Pedra e Buique . 

B UDÁ. Uma elas boccas elo rio Jutahy, no Estado elo Ama
zonas . 

B UÉ. Log. elo EstadouePernambuco, nocli~t . de Afogados, 
na linha ferrea elo Caruat•ú . 

BUENA. Serro elo Estado do R. G. elo Sul , no mun . ele Pe
lotas. 

BUENINHO. Cachoeit•a no rio Cuyabá, entre a elo Bueno e 
a elos Porcos, no E a ta elo ele Ma tto Grosso . 

BUENO. Morro elo Estado ele S. Paulo, entre Campo 
Largo e Jundiaby (Lei Prov. n . 12 de 10 de junho ele i850, 
a rt. li). 

BUENO. Ribeirão elo Estado de S. Paulp; desagua no Mogy
gttassú com o nome ele F erraz . 

BUENO. Rio que clesagua no Iguassú, no espaço que medeia 
entre a foz do Timb6 e o Porto ela União. 

BUENO. Rio do Estado ele Minas Ger aes, a ff. ela margem 
esq. elo Manhuassú. 

BUENO, Cachoeira elo rio Cuyabá, entre a elo Tucano e ~ 
elo Bueninho; no Estado de Matto Grosso. 

BUENOS . Ribeirão elo Estado elo Paraná, afl'. do Pi
tangtty. 
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BUENOS A YRES. Antiga fazenda elo finado cidadão João 
Constancio Fernandes Lima. HoJe é um pequeno pov. com clif
fet•entes criadores de gado, moradores em AnajaiLlba ; no Estado 
do Maranhão. 

BUENOS AYRES . Log . elo Estado elo Plauhy, no mun. da 
capita l, á margem do rio Poty. 

BUENOSAYRES. Pov. elo Es~ado de Pernambuco, no dist. 
da parochia de Tracunhaem. 

BUFADOR. Ponta no littoral O. da ilha ele Cabo Frio ; no 
Estado do Rio ele J aneiro. 

BUFÃO. Corredeira do l'io Paranapanema,. na secçã_o c_om
prehen clida da foz elo rto Ttapetin1nga acachoeH·a do Juru-mtrun 
(~ng Th. Sampa io). li'ica pouco abaixo da barra elo Ap1ahy e é 
causada por clique ele dia base duríssima, CJ. ue apenas deixa es
treHa passagem ela mais di[icil pratica. As aguas precipitadas 
violentamente, volteiam em baixo em perigoso reclomoinho. 

BUFETE. Morro no Estado de S. Paulo, a SE . ela t'reg . de 
Samambaia. 

.BU FO D'AGUA. Ribeil'ão do Estado do P araná, cor1•e pelas 
divisas elo mun, de Ponta Grossa, e reune-se com o l'ibeirão 
das Arêas. 

BUGÉ. Nação incl ig . do Solimões, nos rios Juruá e Jutahy 
(Capitão-tenente Amazonas). 

BUGIGANGA. Rio do Estado do R. G. do Sul, banha o 
IU un. de Santo Angelo e desagua .oa margem dir. do ljuby
Grande (MJt. clescl'iptiva ela ?"tgião missioneira, p. 20 l). 

BUGIO. Serra elo Estado da Bahia. no mun. do Riachão do 
Jacuipe. · 

BUGIO. Serra do EstadodeMinas Geraes, nos limites da 
freg. de N. S . ela Piedade do B.etiro do mun. de S. Go.nçalo do 
Sapucahy. 

BUGIO. Ilha do Estado de Matto Grosso, no \"io S. Lou
renço. 

BUGIO. Ribeirão do Estado de S. Paulo, no mun. do 
Cunha . 

BUGIO. Cor rego do Estado ele Minas Get·aes, aff. elo ribeirão 
ela Barba. De sua confl. começam as divisas ela fl' eg. de Monte 
BeiJo dn termo de Cabo Verde. 

BUGRE. Log. do mun . de Campo Largo do Estado elo Pa
r.lná ; comum esch . publ. ele inst. prim., creacla pela Lei 
Pro v. n. 778 ele 9 de outub1·o de 1884 . 

BUGRE (Chapadão do). No mun. elo SS. Sacr ameu·Lo doEs
tado de Minas Geraes . 

BUGRE. Ribeirão a!f. da margem esq. elo rio Negro, aff. 
do Igu aesú, que o é elo Paraná (Inf. loc . -Eng. Ed. J. ele 
Moraes). 

BUGRE. CoHego do Estado ele Minas Geraes , aff. elo rio 
Tijuco. 

BUGRE. Pequeno rio elo Estado de Minas Geraes, desagtla 
na margem clir. do rio Manhuassú, entre a foz do ribeirão da 
Lage e a do Pas3a Cinco. 

BUGRES . Nação indi g . bas tante numerosa que h abitava 
outt·'ora o territoL'io que se es tende desde o I'io Tietê, em 
S. Paulo, até o rio Uruguay, e que hoje vagueia pelas serras 
eccupanclo os Estados mericlionaes . Algumas tribus desta naçãb 
fu raro o lab io inferior :í. guisa elos Botucudos e outr as cortam 
os cabellos em cot·ôas. Suas habitações são construídas com 
estacas e cobertas com folhas de palmeira, São dados á 
agricultura, cultivando especialmente, amendoim, feijão . e 
milho.- Deu-se este nome e alUda se da, nos Estarlos men 
dionaes, inclistinctamente aos selvagens, qualquer qua seja a 
sua raça, que vivem nas mat tas; em bora al guem haja que 
os designe como tribu ~istincta entre os abol'i&'enes e lhes attri 
buaum dialectoespec1al (V1de T. V, p.60 ela Rev . do Inst. 
Hist .) «Os Bugt'es, entre os qttaes h a_ alguns brancos, e com 
barba, como os eut·opeus, _s ão ~ ivichclos em quatro nações: 
uma das quaes fura o beiço 1nfer 1or ; outra rapa a cabeça em 
fó rma de corôa ; ouLra risca as faces com certa tinta. Os ho
mens andam nús de todo, e só teem o arco e a flecha ]J>Or armas; 
a.s mulheres escondem do umbigo até junto aos joelhos com uma 
etnta larga ele acroá tecido. Posto que tenham alojnmen·tos e 
façam roças, onde cultivam batatas, mendubim, feijões, abo-

horas, tres castas ele mi lho, branco, roxo e outt·o a ClttC os pau 
listas chamam pe1•urúca; andam grande parte elo anno a traz 
ela caça e das fr uctas silvestres , principalmente no tempo dos 
pi nhões, elos quaes fazem grandes celeiL·os. f~lles podem 
dut·ar annos, sendo deitados de infttsão pot· espaço de cinco 
a sais dias antes ele os seccar, segu itdo clizem. Qn,trclam
nos em giráos, que são como os cauniços ele seccar as cas
tanhas. Suas c •sas s[o compridas, fol'mad as ele duas ordens de 
igtial numero ele varapáos , dobrados para o cen lro, e amar
rados cada nm ao que lhe COI'l'~Sponcle, encruzados com ripas 
de vara9 de lgadas , e cobertas de ,qua,·ioan,qa, que é uma 
casta ele pa lmeira anan, com uma pequena entrada em uma 
das extremidades . Fazem muitas fogueiras no meio em flleira, 
e dor·mem no chão com os pés para ellas. Em cada casa vivem 
muitas fa mílias. Di zem que não apt·oveHam as peles el os ani
maes q11e matam, as qnaes"lhes podiam servir de colchão, de 
cnbe1·Lol' e de ponche ; visto não terem maca, nem Leciclo para 
climiuuil• o fi· i v, que é rigot·oso no inverno . Os inst nuu entos 
de ag-ricultura sáo de pau : e o~ fa l)l'is, com que os fazem 
são de pe ·lra. Fazem panellas pa1•a cosinhar o que não 
q·terem assado; pt•atos pat•a comet· ; a lgumas sortes ele talhas 
parfl. l(ll'lnenta r cerl·as bebidas embriaganteti, e gttar clat· comes
til'ei s . Domesticam alguns ~ni1~aes indígen as , como q11atys e 
cu tias. Dos europeus só cl'lam caes pn.ra caça ; cl1z-se qtte pre
f~l·e m a carne ele cavallo e gado muat• á elo vaccum. De quanto 
os pau is tas poss ttem , parece que nada enlre es tes barbaros 
tem valor e estimação, senão o feno. Sua fel'ociclade tem im
pecl•du áqnelles ele se este nderem para o poente» (Ayres de 
Casa l. Cho,•og.'). 

BUGRES. Ribe irão do Estado ele S. Paulo, banha o 
m m. ele Santa Cruz elo Rio Pardo e desagua no Paruna
panema. 

BUGRES. Corrego do Estado de S. Paulo; desagna na 
margem esq. do rio 'i'ie t~ , entre o porto ele L nçóes e o salto 
de Avanhaodava, proximo elo COl'l'ego da Tapera de João Ca
pitão e do ribeirão dos Patos. 

BUGRES. Ribeirão do Eslaelo de Sanla Catharina, ail:'. do 
Cubatão . 

BUGRES, Rio elo Estado ele Minas Get•aes, trib. elo 1·io 
Doe~. 

BUGRES. Rio elo Estado ele Minas Geraes, banha o mun. 
ele Caldas e clesagua no rio Verde (Inf. loc.) . 

BUGRES. Ribei rão do Estado ele Goyaz, confl. da margem 
ol'iental do U1·ubú. Corre entre a freg. elo Curralinbo e a ele 
Sant' Anna ele Goyaz, a·travessando a estrada g·et·al do S., a 
30 ki!s. cte Goyaz . 

B UGRES. RiodoEstaelo deGoyaz, aff. ela ma rgem dir . do 
rio Vermelho. Nasce na serra elo Bom Bocado, pertn da pov . de 
Otll'O Fino,ejunta-secomoVermelha,22kils. acima ela cidade 
ele Goyaz. E' atravessaçlo por uma pon·te. N<t contl. desses rios 
está assente a pov. da Barra. 

BUGRES (Corixa elos). Um dos siLios el e peior tran.silo, na 
estrada ela Corixa pa ra a Bolivia, pelos atoleiros que ~Ôl'~Ia no 
tempo das viagens, e a muita agmt que recebe na. estaç<to lnver
nosa . Dis la 391<702 da Corixa e 40 da de Saouta Rl\a (Dr. S. ela 
F'onseca. Diaa. oit) . 

BúGRES. Rio elo Estado de Mat·to Grosso, afr', elo r io Para
guay. • E' um ail'. da clir. do Paraguay, logo abaixo do Jauco
<U'a, mais oti meoos aos 15° S. Vem da serra ele 'l'apiraptiam. 
cujo nome tamllem lhe é dado por esse motivo , E' tambem cha.:. 
madorio dos Barbado.s ~.dos Indios,J)e]a mesma razão porque 
o é elos Bugt·es, elos primJttvos hahs, e suas margen11 e ainda 
rio Branco pela côr de suas aguas ». ' . 

B UGRES Vide rio dos Inclios, aff. do Cabaçal, no Estado ele 
Matto Grosso. 

B UGRES (Estreito dos). Baixio pedregoso no rio Paragnay, 
pl'oximo ao t•ibeirão de Antonio Gomes; no Estado ele Matto 
Grosso. 

B UIBUI. Riacho do Estado elo Amazonas; elesagua na mar
gem esq. ou septenrional elo rio Negt·o defronte de Barcellos. O 
major Hilario Uurjão esct•eve Bttibui ( Rev. do Inst . Hist. 1'. 18, 
p. 182) ; o co nego Ândré em suas Noticias Geographiaas da Cap~
tcvnia do Rio Ne,rvo (Re-v. do Inst . 1' . 10, p . 460) escrev.e Bu~
bui; o capi'tão-tenen te Araujo Amazonas escreve Bt~hib?.tht; o Dr., 
Alexandre Rodrigues Ferreira e Baena , Bttibtt1:. 
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BUIEÉ. Na sua 1\{emo>"ia sobre Campos dos Goytaoa,zes (Rev. 
doln•t. Ifist T. 49) diz o Sr Dr . Teixeira ele Mello, tratando 
do rio Muriahé: «Segundo curso d'agua considet·avél do mun: é 
o Buieécles indígenas, ou GaiYez mais pt·opriamente Mbuieé, que 
nã:o sei o que s igniflca ». 

BUIQUE Villa e muu. do Estaelo de Pernambuco, em uma 
chapada cb serra ele seu nome, a 350 kds. mais ou menos SO. 
da c4l~de do Reei f e e a t 20 ele Ga ra nhuus . Orago S. Felix e 
diocese de Olincla. Foi m·eacla parDchia pe lo Alvará de 11 ele 
dezembro de 1804 e elevada á ca1egor ia ele villa pelo an. II ela 
Le i Prov. n. 337 ele 12 de maio de 1851. O mun. além ela pat'o
chia da villtl, comgt'eh enclia ma is a ele N. S. ela Conceição ela· 
Pedra, que a Lei I l'OV. n. 1.542 ele 13 ele maio de 188 1 elevou à 
categot'ia ele mrtn. E' com. ele primeüaentt·. creacln e cla~s ifl
cadapeb. Lei Prov. n. 956ele 12 de julhocle 1870 e Dec. n. 4.661 
de 30 de clezemb,·o elo mes mo anno . Com prehe t1cle o Let·mo ele 
seu nome, creado e class ificado pelo a rt. li da Lei Pt•ov . n . 337 
de 12 ele maio ele 1854 e Dec. n. 2.596 ele 19 ele maio ele 1860 . Tem 
duas esch . publs . de in sL prim. Agencia elo coreeio. S0bre suas 
dlvisas vide, entr·e ou bras, aq Leis Pt·ovs n. <!5 ele 12 de junh o 
ele 1837 (ar t. IV); n. 52 de 18 ele abril de 1838 (al't. III); n. 1.011 
de 13 de j unho de 1371 (art . I). Co mprehende os povs. Santo 
Antonio. Ma rianna, Game leira, Santa Clar a, Carnetro e Mundo 
Novo . Ct'iaçiio el e gado; cullut·a ele algodão e ma ndioca, e, em 
menor escala, a elo milho, feijão e onlros generos . ~ Os habs. 
ent regam-se ta muem, em g rande esca la , na extracçao do sal 
minentl , a q11e cha.mam sc•L ela ter>·a, ou pó que encontra -se em 
abuudancia na lagôa elo Pujt't, nas epochas postel'iores ao trans
bordamento de suas aguas ». 

BUJARÚ. Paroch ia do E s tado do P11.rá, nomuu . de S. Domin
O'OS da Boa Vista , na margem esq. do rio elo se. unome . Orago 
Sa nt'A nn a e diocese elo P ará. Foi et•eacla pa1·ochia em 1758 
sendo govemarlo1· Francisco Xavier ele Me ndon ça Furtado e 
occupa ndo a cadeit•a episcopal D. Fr . Mig uel ele Bulhões e 
Sot1za . .-\ pop. é de pouco mais de 4.000 habs . T em duas eschs. 
de inst. pr im . O clistinclo Sr. Manoel Baena, no seu tl'aba lho 
<: It~.(ormc•ções so bt·e as aoms. dc1 l '>•ov. elo Prwá » (1 8~5), 
diz o segu i n·be : «A ft•e g. ele B ujarú está s ituacla na margem esq . 
do r io Bnjarú, cet·ca ele 16 kils. ela foz e 83 ela capt
tal; occupa uma área de 700 braças quadradas potwo m a is 
ou menos : Lres ruas, duas ~ravessas, duas praças , 21 casas de 
~e lha ele cons t.rucção regttlar, dons so ura cl_os, duas e s~olas , egre
Ja m a triz, cemiterio, duas casas de negocJO no ar t•awl ela ft·eg . 
e 16 fóra. T erreno ferbi l, pla no e secco, excepto n a pa t·te com
:prehenclicla pela rua e p1·aça ela fL·ente da freg·. , que é varzea . 
Indust>·ia,: deus enge nhos ele canua movi dos um a vapor e outro 
a ag tta , e uma olaria; la voura importante: expor La. em g t·ancle 
quantidade fat'inha ele mandioca, arroz, milho, e em menot•, 
feijão, tabaco, a lgodão, borracha, lenha, ba nanas, la ranjas, 
cupuas~ú , umal'is, ma ngas, abacates , melancias e batatas do· 
ces . T em communicação com a capital por canôas e va pores , 
que na vegam o rio Guamá. Do dist . h a tambem commnnicação 
por Lerra para as th.gs. do Capim, Acará e clisi. elo Guajará ». 

BUJARÚ. Rio elo E s tado do Pará, trih. da margem esq. 
do Guamá . Banha a parochia elo seu nome . E' tambem eleno
minaclo Bc!la ConaO>·cliu, denominação essa que lhe l'oi dada 
por D. Fr. Caetano Brandão. Subi tlclo -se o rio Gu a má enco n
tram-se, uma milha acima ela conli. elo rio Buja t'Ü , uns baixos 
pedregosos, na marge m esq ,, que se estendem pelo meio elo rio: 
esses baixos são conhecidos pelo nome de Bujarü. Quasi cle 
fr.onte d 'e lles ftca a fazenda de Sant'An na ou do Mil'abytena 
(1Jmi?·a pau, hy pequeno, ·teua bas"tanLe), abaixo ela qual exi
stiu, vae para mais de um seculo, uma ilha que foi destl'Uida 
lPel a pororoca . Manoel ela Braun, Velloso Barreto e Barbosa Ro
[{oJ1k igues fazem menção desse rio, considerando-o, os dous 
pri.meiros, como aff. elo G~1amá. A paJ.avra B~tjcwú encon~ra~se 
esct·ipta por d.ifferentes modos : .Bojuní, Boja,-ú, B1Ljw·ú, Bo
Yarú, B~1yurú, e B oyu>·ú . Esta ultima maneil'a ele escrever 
:Parece-nos s3r a ma is exacta. Boyw·~í dizem significar boca de 
;obra (boya., cobra e ytwú boca) . 

BUJARY Rio do Estado do R. G . do Nol·te, aff. elo Curi
rnataú. E' ta.mbem clenom im~do Cut'imataú-mirim (Inf. loc.) 

iBUJARY. R iacho do Estado do Parahyha ~lo No.rte, wtf. elo 
Bananeiras, que o é do rio Almçagy. 

BUJARY. Cachoeira no rio Tietê; no Estado de S. Paulo, 
entre a cachoeira elos Pilões e a elo Pirapora. Azevedo Marques 
·cila-a com o nome de Bejú. 

BULÉ. Morro elo Estado do Rio ele Janeiro, no mun. de An
gra elos Reis . 

B ULHA (Carr ego .ela) . Uma das cabeceiras d o Sarar é· no 
Est!llclo ele Matto Grosso . Nasce no Alto ela Sena, na Cbap~da 
dos Parecys , aos -L4° 401

• Recebe pela dtr. os correo-os das Lages 
elo T aquaral e do Pé do fl-!ot-r J_. e sah e à esq.
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ac11m~ do Pmd11;hytuba .. ~ asst~ cleaomtua r.lo pelos rui dos 
espectaes que da a ouvu· J tm Lo a montanha, produzidos pela 
enlrada d t~s ag-uas, nos socavões e caver nas l ateraes e mesmo 
no leito lageado do rio. Um quarto ele l egua ao ol'ient• deste 
ribeiro fez funda r Luiz cb AIIHtquerque, em I7.:i"l, uma aldeia 
com 56 inclina Parecys, Maimbarês e Ca bix:is, so b a clirecção de 
Be1•n a rdo Cardoso, e qtte pouco durou por causa elos abusos e 
despo·ti smo desse clirector . Ei s como acabott-se : em flns ele 
maio ele H88, viado elo matto um inclio como uma n·Ha mulher, 
irmã ela qne já pos ~ uia, Bet•na t•clo descaso u-os, tomando a 
noiva para s i e dando em troca ao incli o uma mulheJ' com 
quem e.<tava. Indigtlaclos os iad ios co m ta l despo tismo incen
d iat·am a alde ia P mataram o cl ir ectot· e todos os bra ncos 'aldela· 
elos em n ·tme t·o ele se Le, escap>1nelo clelles a penas um de nome 
Ma noe l Roque, que tinha ido aos an·a iaes a bt1scar polvora e 
chumbo, e ao vol \a r, enco ntrando sómen te destruição e mortes 
fu giu para S. Francisco X <IVier (Dr. S. ela Fonseca . .Dioo: 
cit. ). 

BULHA. Salio no rio Ivaby, afl'. elo ParanaJ?an ema; no 
Eslaclo elo Para uá. Fie<~ entre o salto das Ba naue1ras e a ca
chee i l'a elo Cobt•e . 

BULHÕ H: S. Riacho elo Esta do de Pernambuco, aff. elo J a 
boa tào. !!;' atra vessa clo pel a E. de F. do Reci fe a Ca marú. 

BUNDA DE COURO . Chapada elo IJ:staclo elo Piauby, a d~r. 
do Caninclé «C ha ma -se cha pada ela Bunda ele Couro porque 
sendo g rande a distancia a percon er, att·avessanclo esta erra: 
pa cla ele a rêa, sem agua , é preciso andar depressa, e o movi
mento for çado faz a bunda bater na sella >> (Dr. T .iberio 
Soares Burla maetue .) N'essa chapada fica a laa-ôa do Man-
sinho. Tem de ex tensão qua·tro legoasN. S. 0 

BUNDA DE COUR:O. Riacho elo Estado elo P iauhy, cle
sag ua no Camndé, actma da foz elo Piauhy, que en"t t•a pela 
margem oppos·ta . 

BUNDAL'l'A. Um elos morros Jl).ais salieo.Les da serra ele 
Albuquerque, acima elo elo Macaco; uo Esta do ele Matto Grosso. 

BUNE. Rio elo Estado ele Serg ipe, ba nh a o mun. de Santa 
Luzia do Rio Rea l e clesagua no Iritiquiba. 

BUPEVA. Rio do Estado de Santa Ca"tharina, atl'. elo Ca
choeira, tl'ib . ela lagôa Saguassú, 

BURACÃO. Pov. do Estado da Bahia , no mun, ele Campo 
Lar go : com duas eschs publs. ele inst._ pt•im. creaelas pe las 
Leis Provs . n. 1.634 ele i4 ele JUlho ele 18t6 e n. 1.32.2 de 18 de 
junho ele i873 . 

BURACÃO. Log . elo Eslaclo ele Minas Geraes, a 24 kils. a 
SO. elo a!'l'a ial elo Areado. I!;' nma faze nda pal·ticular, notavel 
por possuir um a g r uta, c•ncle existe uma elas maiores jazidas ele 
oligisto do Estado ele Minas Geraes. O Sr. Gorceix, fazendo, 
menção dessa gmta em seus Anncws ela. Eschola de 1\llinas, V. 
I, p . 73, diz : <<Este minerio es tá disposto em camadas. São 
em tal quant idade estas camadas, dirig idas N . 30o 0., levan• 
taclas para L. fazendo um a ngulo de 50° com o horizonte que, 
em certos l agares onde a acção elas agt1as as tem quebrado e 
arrastado os pedaços, formam verdadeiras muralhas ele uma 
alLura superio1· a clous metr·os. O mineTio apresen·ta duas varie
dades : uma, compacta, acizentada, côr ele aço, é o oligis to 
compacto ; e outt·a pet·feitam eute vermelha •e mais abuuda nte, 
é a herna·tita vermelha. São muito extensas essas camadas, 
assentam ' sobre phyllades que com ellas alternam e pod~m 
fornecer por muitos seculos minerio para uma gr ande fabrica 
ele ferro. Perto da Matta d<~ Corda, tendo, por conseguinte, 
ga rantimo o combustível por muHos l!lnnos, cen.tanclo com uma 
acguacla volumosa e podendo ser levada a uma altura supet'ior 
a 16 met t•os, otfe r ece es te lagar magníficas con:dições para um 
estabelecimento metall urgico. As camadas de oligisto são atra
vessadas po1· pequenas veias ele cal careo, acompanltandu a !ma 
direcção e inclin ação. Succeclem-se pouco a pouco a estas cama
das outras ele phyllacles, notando-se perfeitamente a passa
gem successiva dellas ás ele oligisto. Es te mi•nerio não contém 
.manganez l>. 
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BURACÃO. Denominação de uma elas praia • da ilha Fer
nando de Noronha. 

BURACÃO. Col'l'ego do Estado ele PemambtlCo, banha o 
mun. do Bom Conselho e desagua no Genipapo, a ff. do Riachão . 
Recebe o BatingaB e o Pacavira , 

BURACÃO. Corrego do Estado de Goyaz, banha o mun. ele 
Santa Luzia e desagua na marge m esq. do rio Corumbá (Inf. 
loc.) Do mesmo mun. nos informam hav er out ro~ corregos 
com o mesmo nom e : um aif. do ribei rão da Cachoeira, ·tl'ib. 
do Samambaia; onlro a ll' . da margem esq . elo t·ibeirão Descober
to dos i.\Iontes Claros; outl'o aíf. d il. dir. do ribeirão Ponte Alta; 
outro aíf. ela dir. elo ribeit·ão P almital , trib. elo Santa Maria 
ou Palmital; e outro aff . da esq. do rio Vermelho. 

BURACÃO. Co\·t·ego do Estado ele Matto Grosso ; a travessa 
a estr<tcla ele Cuyabá a Goyaz entre o corrego da Estiva e o r i
beü ão do Alvim (João Vito. Itinercwio cit ,). 

BURACÃO (Col'l'ego elo). E' uma elas cabeceiras do Cox im, 
aclian·te do ribeirão ela Fartura ; no Estaclo ele Matto Grosso 
(Dr. S. ela Fonseca. D icc . cit.). 

BURACEA. Log . do Estado de S. Paul.o, no porto de Santos. 
BURACICA. At'1':1.ial da f reg . d~ San t' Anna ela Lus tosa, 

no Estado ela Bahia; com d uas e~chs . publs . ele primeit'as l e t
tras, creaclas pelas Leis Prova . n . 2.1.24 ele 27 de agosto e 2.088 
de 14 ele agosto, ambas de 1880. 

BURACO. Log. do E5tado elo R. G. elo Norte, na parte ela 
costa desse Estado cornprebenclicla entre a poy. ele Caiçara e a 
ponta do TLtbarão. 

BUR ACO. Log. do Estado elo Parahyba elo Norte, n o rnun, 
de Cabaceiras . 

BURACO. Aldeiamento do Estaclo das Alagôas , no mun. 
de Atalaia. 

BURACO. Pov . do Es tado do Se t· g ipe. Para ahi a Lei Pt·ov . 
de 23 cld fevexeiro ele 1836 transferia a sécle elo Porto da Folha. 

BURACO. Log. ela freg . de Guarat iba pertencente ao Dis
t t•i cto Federal. 

BURACO. Antiga fortaleza ao N . ela cidade elo R ecife, no 
Estado ele Per nambuco . JEslá edificada no rneamo isthmo em 
que se acha a elo Brum, a 2.200 metros ao N . desta , Defende a 
passa7em e ancoragem do Poço. Acha-se mui clam uiflcacla . 
T em d es tacamento e presos, e serve ele deposito ele pol v ora de 
particulares. JTI' co nsiderada armada. O Dr. Augusto Fausto 
de So uza, no seu trabalho denominado F ort ificações do Brcbzil, 
diz : «Scmto Antonio do Bw-cbco. Situado na lin g ua de terra que 
avança ele OJiocla para o Recife, a ntes ela in vasão denomin ava
se .CJWtr'ita de João Albuquerque; auxiliou a ·tena~ defesa contra 
os hollanclezes e fo i pol' estes abandonado em 1654, logo que os 
independentes aper taram o cerco do R ecife. Reconstruido em 
1705, tendo tres faces em linl1a recta e uma abaluartada, fo i 
concer tada depois de 1863 e monta 23 canhões de 24 a 12_ Está 
em soll'rive l es tado de consel'Vação e class ificado de 2" classe» . 

B.URACO. Serra do E stado <lo Rio Grande elo Norte , no mun. 
.ele Sant' Anna do Mattos . 

BURACO. Serra do estado do Parahyba do Norte no mun 
do Catolé elo Rocha. ' ' 

BURACO. Serra do Estado de Pernambuco, no mun. de Gt·a
vatá. 

BURACO. Ponta no littoral do Estado do Rio ele Janeiro no 
mun. de Paraty, a E. do sacco de Mamanguá. ' 

BURACO. Riach0 elo Estado das Alagôas ; clesagua na mar
gem egq . elo rio S. Francisco proximo á foz do riacho do Cas
tanho e ac ima do Piranhas. 

BURACO. Col'l'ego d~ Estado de Minas Geeaes, banha a f reg. 
ele S. Cae ta no elo Chopoto e vae para o rio deste nom e . 

BURACO. Corrego elo Estado ele Goyaz, banha o mun. de San· 
ta Luzia e clesagua na margem clir . do ri beirã o Alagados ( Inf. 
loc. ). Do mesmo mun. nos i o formam haver outeo corrego des
se nome aff. da esq . elo rio S. Ba1·tholomen. 

BURACO. Lagôa elo Estado elo Parahyba do Norte, no mun. 
de Fagundea. 

G BURACO DE MARIA JOANNA. Pov. elo E stado ele Minas 

Ca
_e

0
rades,clna freg. da Diamantina. Trabalha-se ahi na minera

o tamantea. 

BURACO DE MARIA PEREIRA. Log. elo Estado de Sergi
pa., na margem dir. elo S. Ft·ancisco, nas abas da serra ela Ta
banga . E' tradição que esse nome provém ele uma mulhet· que 
ahi se r efug iara po1· largo tempo com medo dos hollanclezes. 
O ex-imperador, quando ahi passou em 1859, o foi visitar. 

BURACO DE MARIA PEREIRA. Riacho elo Estado do 
Set·gipe, all'. ela margem clir. elo rio S . Francisco ( Fialfelcl ). 

BURACO DE PAU. I.og. elo Es·taclo elo Rio ele Janei\·o, no 
mutl. deAraruama. 

BURACO DE SANTIAGO. Era assim denominada uma ba 
·teria qtte exis LiLt n a mat·gem esq. elo ri o Bebel'ibe, q1taü em 
frente do forte do Buraco; elo Est~•clo ele Pernambuco (Fausto de 
Souza). 

BURACO DO BICHO. Lagôa elo Estado ela Bahia , no muu. 
elo Peado. 

BURACO DO INFERNO. Pov. elo Estado da Bahia, na com. 
de Monte Alto, na margem clir. elo rio S. F1·ancisco, 39 kils. ela 
l'oz do rio que dá o nome á com. Existem ahi dous viaductos 
elo ramal da E. ele F . Central. 

BURACO DO INFERNO. Pov. do E s tado ela Bahia. á margem 
di r. do rio S. Francisco , abaixo de Carinhanha, defwnte ela 
pov. ele Angicos (I-lal l'eld). 

BURACO DO INFERNO. E ' assim denominada ttma gr uta 
existente ua serra elas Covas, no mun. ele 'l'ucano e E stado da 
Bahia. 'l'amhem a denominam Btwc~co do Vento . 

BURACO DO INFERNO . Cascata no rio ele Contas, mun. 
ela Ba rra elo 1\io de Contas o Estado ela Bahia . 

BURACO DOS MEROS. Nome ele uma gruta existente na 
base elo morro de S. João, pl'oximo ú. bate\'i a ele S. José, do 
lado da barra do Rio ele Janeiro. E' ass im denominada por 
exis tirem a h i alguns méros. 

BURACO FRIO. Sel'l'a elo E st(ldo ele Minas Ger aes no mun. 
de Uberaba. ' 

BURACO FUNDO. Ilha do Estado elo E. Santo, 110 rio Doce, 
entre a pov, ele Linhm·ese o porto elo Ta tú. 

BURACO QUENTE. Log. elo Estado elo R io de Janeiro, 110 
mun. ele Rezende . 

BURACO QUEN'l'E. Log. elo Estado ele Minas Ger aes, no 
mun. ele Ponta Nova. 

BURACOS. Log. elo E stado elo Rio Gratlele elo NorL~, no mun. 
de 'l'ouros. 

BURACOS. Pov. elo Estado ela Bahia, no mun. elo Bom Con
selho , a 30 kils. dis tante da villa; com um cemilerio e capella . 

BURACOS. Log. no mun. ela Cruz Alta elo Estado do Rio 
Gt·ancle elo SL1l, sobre o rio ele sou nome; com uma esch . publ. 
de inst. prim. 

BURACOS. Arroio elo Estado do R. G. elo Stll, a fl'. do rio 
Ivahy, Cltle o é elo Jacuhy. Banha o mun, da Cruz Alta e nas
ce na Coxilha Grande . 

BURACOS. Riacho elo E s tado de Minas Geraes, no mun. 
elo Boa Vista do Tremedal. 

BURACO SOTURNO. V ide G1·~~ta elas Onças. 

BURANHEM. Rio elo E~·tado da Bahia. Descrevendo-o, 
diz o hyclrographo Mouchez : « Rio Buranhem ancienuement 
nommé Rio Gcbchocira, à cause ele ses rromln·~ttses cataractes, 
liee son nouveau nom d'un arbre t res-commuu sm· ses rives. 
II coule de la cha!t1e eles Aymorés et n'est naviga ble qu'à quel
ques lteues ele son embouchure. Quancl il arrive ~~ la cõte, i1 
trouve , comm e le rio Santa-Cruz, touL le rivage devant la vallée 
bart•é par une chaine ele rochers qui dévie son cours ct l'oblige 
à remonter au N ., com me le ferai une cligue ou un quai. 11. 
clébouche (L l'ESE. de la Matriz, pD~r un canal ele 200 metres 
de largeur et ele 4m, 30 à 4m, 50 de profoncleur ~L mer haute; fL 

une mille au clessus, devant la ville, on trouve encore à mer 
haute 3m,50 à quatt·e mêlres cl'eau; à mer basse il ne reste i"• 
l'ernbouchure que 1"',70 à im,80. Les plus g eancls navires de 
cabotage peuvent clone entr er da ns cette riviere pour s'y mettre 
à l'abri. ~ « T~l é o Buranhem, qual o descreve o sabio hydro
grapho, e qual o teria escriplo Caminha, se clelle houvesse tido 
conhecimento; rio t ão estreito que o a travessam a nado os 
cavallos elos viajantes, como o posso attestar por observação 
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proprio .. » Isto escreveu o marechal Rohan em uma lo{emo>·ia 
sobre o Primitivo e o Acwal Po>·to Se,qtt>'O (Rev. do Inst. HLst . 
6eog>" e Ethn. do B?"az it , 'l'. XLIII, Par te Il). « E', diz ainda 
o rnar~chal Roha n, e esse o rio ao qua l, no conceito elo Visconde 
de PoJbO Seguro, deu Camit1ha o nome cl~ Bahia, com en lracla 
larga · . a lta de seis a sele braças, e capac1clade necess<trla para 
conte t! 200 navios e náos; entreta nto que, nelle podem ape nas 
se abri gar navios de cabotagem, snmacas e patachos . • Como 
poderiam ter sut·giclo em seme lhan te ancoradour .J as naus da. 
exped ição 1 O visconde pt·octn·ou sanar esta clt.ffictllclade co m 
argumentos sem a menor cons.i st~nc ia . Ouça'?ol-o :- Quanto ao 
fu ndo. em que eleniro ancoraram, diz elle, o nao passa r hoJe o ele 
Por to Seguro de ·tres a quat1·o meLros, não será argumento em 
con·trario, para os que saibam que com as roças, todos os noss_:>s 
portos, começando pelos ele S . V tce n te e Pernambuco, es tao 
hoje considera_v,elmente ma is a reados que antes. - A isto res 
ponderei qtte .Jft no tempo ele Gabr1el Soares, ha consa ele 300 
annos, os navios que en travam livremente no Buranh em eram 
de 60 tonéis ; e es~e au·tor declara que os navios maiores limi
·ta-ram-se a receber meia car~a, e tam acabar de canegat· em 
San ~a Cruz . Já se vê que o del eito vem ele longe, e não é pos~i vel 
admitti1· que entre o tempo d~. descoberta e aquelle em que 
escr <Jvia Gabriel Soares, se tivessem deteriorado a foz e anco
radouro do Buranhem a ponto de difficnltar e imped ir a entrada 
de navios ele maior tonelage m . Em fal'ta de um ilhéo qne 
repr esentasse 110 Buranhem o ela Corôa Ver melha, r ecorre o 
Visconrle ao reciCe que se acha a. e.ntt·ada ela ba!'l'a elaq~t?lle 
rio, e lhe dá o nomo llybrtdo ele >"Cctfe -1~/téo. Ora um r ecJ[e é 
cousa muito eliO'erente de um ilhéo . Rec1fe como bem o define 
o ])ico. lof,witimo B>"Cbzilei,·o. é uma « cadêa de rochedos á fio1· 
cl'agua , onde quebra o lll ctl'. , Tratando claquelle accidente 
hyclrogt•aph ico, ao qual hoje chamamos Corôa Vermelha, diz 
Vaz ele Caminha: - Nesle ilhéo, onde fomos ouvir missa e pre
gação, espraia mni to a agua e descobre m~tila w·eicb e muito 
casoetlho. - E ma is acleante : Foram a lguns, em nós alli es·tando, 
buscar mari.sco e niio o achar am: e acha1·am alguns camarões 
grossos e curtos, entre os quaes viltha um muito grande cama
r ão e muito gt•osso, que em nenhum t empo o vi tamanho; 
tambem acharam casca ele br igões (bribigões 1) e ameijoas, 
mas não toparam com nenhuma peça inteit·a .- Na menção 
que faz elos materiaes de que se compunha o ilhéo , o minucioso 
escl'iptot• falla ela areia, elo cascalho, elas casc11s de duas espe 
cies ele molluscos e nenhuma palavra nos diz a t•espeito de 
rochedos que são a essencin. elos recifes I E foi, como tlOS quiz 
faze r ac~·eclilar o Visconde ele Podo Seguro por cima desses 
rochedos, que constituem aqui \lo a que elle chamou. ':eoi(e-ilhéo, 
que se pôere Mmar o esparavel a sombra elo qu;tl fo1 ce lebrada 
a míssil ele que nos dá noticia Caminha ! » E' chamado Bm·a
nhem por cerias arvores que se encontram em suas margens; 
e tambem Cachoeira, po t• causa ele nm a que tem em seu cu~· so, 
form ada pela sernt do s Aymorés. Encontram-se nelle ddfe
r etrtcs especies ele peixes como J)iáus, trahiras, _robalo?, acar is, 
piabauhas e outros . Na margem esq . ele sua for. esta asse trte 
P ot•to Segttro . 

BURANUNGA. Bahia no Estado do Pará, na parte ela cosia 
comprehenclicla en tre a barra elo Gurupy e a bahia elo Caoté. 
E' separ<tda elas bahias elo 'l' aqttemboque e Imhurahy por ilhas . 
E' larga e clrcttl acla ele bancos, que deixam es t.reitos canaes pa'ra 
pequenas embarcações. ( R oteil'·o ele Ph . Francisco Pereira). 
Vide Bomnonga. 

BURAQUINHO. Cachoeim elo rio Cuyabá, entre as ele Anna 
'\Tieira e elo Muncléo ; no Estado ele Matto Grosso . 

BURAQUINHO. Praia na ilha Ferna ndo ele Noronha, si tua
da no oceano . 

BUREDÂO (Garça). Ilha elo E s tado elo Amazonas, · no l'io 
Negro, entre as ilhas denominadas Caebani e Hamabauco. 

BURGALHAU. Log. no gstaclo ele Minas Geraes, na com. 
elo Seno ]<rio e a margem dir . elo ar roio 'l'ijuco . Fo i fttn~l A.clo 
por uma ba ndeir a ele aventmeit·os, que no secul o XVII, 
explorando o terreno ela margem clit•. claq ue!lc arroio e 
eacont l' a nclo Lerr<<B attrifel·as, ahi se es tabeleceu . 
· BURGALHAU. R iacho do Es·tado elas Alagoas . Banha 
o mun. de Maragogy e desagua no oceano. 
· BURIL. R iacho elo E stado de Sergipe, no mun. de 
Itabaiana, na estrada que dessa cidade v a~ ao po\'. S. Paulo. 
D~sag'ua no ri o Pianhy. 'l' ambom o denomwam sunplesmente 
li1achão, 
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BURIQUIOCA . Diz Ayres de Cazal que dessa palavra , 
que significa casa ou cave>"·IUb de buriquis (casta ele macacos) 
fez-se po t• corrupção a palavr a Bertioga. Vide Bertioga . 

BURITÂ. Ilh a no rio Negro, ali, do Amazonas ; no Es lado 
des te nome; entr e as ilhas denominadas Ualaca e Guariba . 

BURITASSÂ . R ibe it·o elo Es tado elo Amazonas, aff. ela 
ma rgem esq. do rio Waupez . 

BURITY. Vill a e mun. elo E~taclo elo Mar<whiio, cr eacla 
pela Lei n . 1.423 de 12 de abt•il dP 1888 . Foi séde da f t·eg . ele 
Sant'Anna,creacla pela Lei Pt•ov. n. 157 ele 19 de outubro ele 1853. 
Em 1861 e 187<1, porém, as Leis P1·ovs . ns. 6.25 de 27 de setembro 
ei.092cle 10 ele julho autorisara m a trans ferencia ela séde ela 
freg. ele Sant' Anna para a pov. elo Curralinho . Ag-encia elo 
correio. Fo i o respectlvo conselho nomeado em 31 de março 
ele 189J. 

BURITY. Villa e mun. elo Estaetci elo Cearú, no i.ermo de 
Mil agt·es ; cem uma esc h . pu bl. ele in>t. prim. para o sexo 
mascul ino, creada pela Lei Pro v . n. i. 939 ele 5 ele agosto de 
1881. e convertida em mixta pela de n . 2.012 ele 6 ele setem bro ele 
1882 . Foi elev<tcla à categoria ele villa com o nome de Maur lLy 
pelo Dec. n . 51 el e 27 ele agosto ele 1890, que incorporou- lhe os 
clislrictos policiaes ele Coilé, Santa Cruz, Buútysinbo. Cajueiro 
e Riachão, · 

BURITY. P a rochia no Estado de Minas Geraes, no mun. 
ele Se te Lagôas. Diocese ele Marianna . Simples clist. pel'tenceu 
ao mun. de Sabará, do qnal foi clesmembt•ado pela Lei Prov. 
n. 1.395 de 24 ele novembro ele 1867, que incorporou-o ao ele Se·te 
Lagôas . Foi creacla parochia pela lei Prov. n . 2.402 de 5 ele no
vembro ele 1877 . Compreh!lncle o pov. Palmilal. Sobre suas divi
sas vide, en lt•e oult·as, a Lei P1·ov. n. 2.376 ele 30 ele outu bro de 
l88·L Dão a esJ;a pov. uu;ta existencia cle 200 annos. Tem duas 
eschs . pnbls . ele insL prim . 

BURITY. Par ochia elo Estado ele Minas Geraes, no mu n. ele 
Paracatú, a meio kil . do Urncuia, margem clir., em ·~euas clQ cul
tura. Or a"'O Saut'An na e d iocese ele Diama ntina. Com a invo
cação ele N. S. ela Penna ro i cr eada parochis. pela R es . ele 30 de 
maio ele 1815 (Mons . Pizarro), sendo seu pl'im iro parocho o 
padre José ele Bt• ito F re ire. O art . . XXV ela Lei Prov . n. 472 
ele 31 ele maio ele 1859 transfe ritt-a para a capell a ela pov. ele 
Morrinl\os ; a de n . 814 ele '1 ele julho ele 1857 clesmembt·ou-a do 
mun. ele Paracatú e i ncorporott -a ao de S. Romão; o art. I 
ela ele n. 889 de <J clej tmilo ele 1858 reincorporon-a ao mun. de 
Paracat.ú, sendo a séde cln pnro~hia ·transferida para Burity pelo 
art. li da mesma Lei . Sobre as suas divisas vide Lei Prov. n. 
1.409 ele 9 ele dezembro ele 1867 . T e m duas eschs. rmb ls . ele 
i nst. prim . A sua pop . é aproximadamente ele 400 habs, Cul
tura ele cereaes . 

BUR ITY. Pov . elo Estado do Maranhão, no termo ele Ctt
rumpú; com u ma esch . publ. ele inst . prim, et•eacla peia Lei 
Prov. n. 1.261 de 19 ele ma io ele 1882. 

BURITY. Pov. elo Estado elo Cear á, na com. do Grato, a 
seis ki ls . desta c idade . 

BURI'l'Y. Log . elo Estado de Goyaz, no mun. ele Catalão. 
BURl'l'Y. Min3s e a t•t•aial elo Estado de Matto Grosso; 

a qttellas descobertas em 1759 por Antonio ela Silvei ra Faguncles 
Borges . O arraial foi fundado em 1818 { < margem esq . do rio 
Diamantino, ao S. ela vll[a . O arrawl t.taha uma capella elo 
orago ele N. S. das Mercês (Dr. S. ela Fonseca . lJico. cit.) 

BURITY . Illla elo Estado de Minas Geraes, no rio Abaeté, 
afl:'. elo S. F r ancisco (Inf. l'oc .). 

BURI'l'Y. R io elo Estado elo Maranhão ; nasce no inte1:ior 
ela com . elo Bre jo, tomanêlo primeiro a clirecção N. e depm~ a 
ele E . até desaguar na lagôa de Santo Agostinho . No vera?, 
fica em secco em gra nde pal'te ele seu curso . No mverno ser1 a 
11a,•egavel se lh e tirassem os obstaculos que se encon tram a 
cada momento . Os moraclo1·es ele S. Be1·nar clo fornecem-se para 
seu uso ela agua deste rio. 

BURITY . Riacho elo Estado elo Maranhão, aff. elo rio Ou
rives, que o é do Corda e est.e elo Mearim (C1·ur. Machado. Relat. 
elo Ma>·anhão. i856) . 

BURITY. Rio do Estado de Pernambuco, r ega o mun. do 
Brejo ela Madre de Deus e clesagua na margem esq. do ri o Ipojuca . 

BURITY. Rincho do Estado ela Bahi a, nff. elo rio Utinga. 
(In f. l oc) . 
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BURITY. Carrego do Estado de Minas Geraes aff. da mar
gem dit·. elo rio Abaeté, trib. do S. Ft•ancisco. Entre es>e cor
rego e o elo Príncipe está edificatla a pov. ele Nr>v~ Lo rena . 

BURITY. Carrego do Estado de Minas Get•aes, banha o mun. 
de Diamantina e desagua no rio S. Domingos, atf. do Jequi
tinhonha (Inf. loc.). 

BURITY. Rio do Estado de 'Minas Geraes, aff. ela margem 
dir. do Paraopeba, Recebe o Macacos e o Rezende. 

BURITY. Carrego do Estado de Minas Geraes, desagua na 
margem dir. do rio S. Francisco acima do carrego Caram
bola. 

BURITY. Cor rego elo Estado de Minas Geraes, banha o 
mun. do Carmo ela Bagagem e clesagua no rio Perdize~ (ln f. 

lOC.). 
BURITY. Rio elo Estado ele Minas Geraes, rega o mun. ele 

Uberaba e elesagua no rio Gt·ancle. 

BURITY. Cor rego do Estado ele Goyaz, reune-se ao corren-o 
Criminoso e JUntos vão desaguar na margem dir. elo rio cl~s 
Almas, atf. do Parauan . 

BURITY Do mun, de Santa Luzia de Goyaz nos fazem 
menção ele diversos conegos cum es>e nome ; clous affs. elo rio 
Coru mbá, um ela margem di r. e out ro da esq.; um aff. da mar
gem di r. do 1·ibeirão Samambaia; um aff'. cladit-. do ribeirão 
Descoberto dos Montes Claros, trib. do rio Corumbá; um aiT. 
da margem esq. do ribeirão Alagado; dous affs. do rio S . Bar
tholomeu. 

BU RITY. Rio do Estado de Malito Grosso, aff. dit·. elo 
Cuyabá, 11m kil. abaixo do ribeirão dos Nobres. Cerca de 6oom de 
sua foz fica a ft•eg. do Rozario (Dr. S. da Fonseca . Dicc. cit . ). 

BURITY . Riacho do Esiado de lVbtto Grosso, aff. di r. do 
Cachoeira, cabeceira do Aquiclauana (Dr. S. da Fonseca . Dicc. 
cit. ). 

BURITY. Carrego cujas aguas vão ter ás do Cotovello; no 
Estado de Ma·tto Grosso. E' enconteado na estl'ada ele Cuyabá 
a Goyaz, entre os ribeirões do Passa Vinte e Anginbos (Dr. S. 
da Fonseca. lJioo. cit.) 

BURITY. Ribeirão do Estado de Matto Grosso, ail'. do rio 
Miranda, na margem dit•., 15 a 18 kils. abaixo da foz elo Nioac 
entre os riachos Maria do Carmo e Taquaral. ' 

BURITY. Ribeirão aff. da margem dil'. do Sararé que é 
h'ib. do Guaporé. 'l'ambem o denominam Brumado. ' 

BURITY. Rio do EsLado de Matto Gross ,1. Vide Qucvritcré. 

BURITY. Lagôa proxima á pov. do ;,eu nome, no Estado 
do Cead•. Communicam-nos da cidade de Milagres o segtlinte 
a respeito dessa lagôa : «E' a maior da cidade, tem quasi um 
quarto ele Jegua de extensão e meio quarto de largura. Apre~ 
senta de uotavel o facto de nascerem sobre as aguas, minis
tradas no ·tempo invernoso pelos riachos S . Miguel e Umbu
ranas, uma grande quan·tidade de hervas, que se entl'elaçam 
apresen1au~o uma espessura de quatl'o a cinco palmos e tor
nandq-se tao ~ons1sten te em certos pontos que permi tte o gado 
pasiar por ClJ?a. ~o mesmo tempo acontece que, nos lagares 
ae pouca COnS1SlenCJa OU espessura, O animal submerge-se não 
sendo possivel salvar· se si esse facto tiver lagar no ponto mais 
pt'ofundo da lagôa. Sobre essa ca~ada de hervas, a que cha
mam aqUJ pa:ste~, e que cobt:e a lagoa, planta-se abobora, feij ão, 
etc., procluzmclo tudo mtuto bem. Nos lagares mais fundos 
existe muito peixe, porém de sabor desagradavel. ·Pessoas lide
dignas affirmam haver nessa lagôa , em diversos pontos, fontes 
thermaes». 

BURITY. Porto no rio Corumbá, município ele Entre Rios e 
Estado de Goyaz. 

BURITY . Cachoeira do rio Borrachudo, atf. do S. F r ao~ 
cisco, no Estado de Minas Geraes. Fica dous kils. abaixo da 
ilha dos Côcos. 

BURITY. Cachoeira no rio Paranatinga, proxima da dos 
Dous Irmãos, no Estado de Matto Grosso . Tem o .canal á 
margem esq.; passa-se a meia carga. O caminho ele terra é 
de.70m . 

BURITY. Cachoeira no rio Cuyabá aLaho da do Amolar ; 
no Estado de Matto Grosso. ' · 

BURITY AMA_RELLO. Log. n o mun, ·ele Bart·eirinhas do 
Estado elo Ma ranhao. «Tem este qttarteirão os riachos l\lon•im, 
San·ta Cruz e Cocal e outeos qne r eft·escam imme ·tsus terrenos 
propnos para a cul tnea da cantla, arroz, mandi0ca, inhame ;; 
a rarttta; e tet·t·as altas convenientes paea plaatação elo café, 
mi lho e algodão. Sua pop. é ele 730 habs ., ( Almanah do 1\II ara
nhão. 1860). 

BURITY-CATIUA. Lago do Estado do Maranhão. á mar
gem do rio Tut·y-a~sú, acima ela confl . elo rio Paraná. (Pereira. 
do Lago . R ev . elo Inst. cit. p. 396). 

BURITY COMPRIDO. Ribeirão do Estado de Minas Ge· 
r'!-es ; nasce no l0gar denominado Lagos e desagua na margem 
dtr. do rio S. Francisco, acima elo porto da Povoação . Tem 18 
kils. de cur so. 

BURITY COMPRIDO. Pequeno rio do Estado ele Minas 
Geraes, banha o mnn. elo Prata e desagua no Douraclinho p(lla 
margem esq. (lu f. l oc. ). 

BURITY DA ESTRADA . Log . no mun. ele Pitang·uy elo 
Estado de Minas Ge.raes ; com uma esch. pub!. de inst. prim., 
para o sexo feminino, creaela pela Lei Prov. u. 2.227 ele H !il~ 
JUnho de 1876, além ele uma outra para o sexo masculino. 
Agencia do col'rei0. 

BURITY DE MARIA LOPES. Carrego elo Esl.ado de Minas 
Geraes, banha o mun. do Abae·té e clesagua na margem dir. d·o 
rio deste nome (In f. loc .). 

BURITY DOCE . Insigniftean te riacho do Estado do Mava
nhão; fórma com oul r us o Riacbão, aff. do Parnahyba. 

BURITY DO LAMEGO. Pov. do Estado do ~'hl.ranhão, no 
2° dis t. da cidade ele Caxias. 

BURITY DO MARCO. Pov. do Estado de Minas Geraes, 
na freg. cl'Abbaclia c}e Pitanguy. 

BURITY DC! PAD~E. P equeno pov. nove kils. clistanUe 
de Caxtas, no EsLado elo Maranhãos 

BURITY DO PADRE. Log. no termo ele Alto Longá elo 
Estado elo l:'iaulty. 

BURITY DO PADRE . Riacho do Estado do Maranhão, 
fórma com outros· o rio Hapicurusinho, aff. do Itapicurú. 

BURITY DO SANGUE. Riacho do Estado elo Maranhão, 
fórma com outros o rio Itapicurusinho, aff . elo Itapicurt't, 

BURITY DOS LOPES. Villae mun. do Estado elo Piauhy, 
ex··parochia do mttn. elo Parnahyba, nas margens da lagôa do 
seu nome, ao S. da cidade elo Parnahy ba. Orago N. S. elos 
Remeclios e diocese do Maranhão. Foi creada parochia pela 
Lei Prov. n. 533 de 13 ele junho de i864, o elevada á categoria 
ele villa por Dec . cle2 ele agos·to de 1890. O Sr. F. A. PereÍI'a 
ela Co~ta assim de3creve-a no seu trabalho Noticias sobre as 
ooms ! el1.1 p!"OV. do Pie~uhy ('l885): <<A pov . da freg . deN. S ... 
dos ·Remedios do BuriLy dos Lopes, está situada a pequena 
distancia da margem do Parnahyba, em terreno arenoso e 
pedregoso, ficando-lhe em frente, para o lado do poe11te, uma 
grande lagôa, conhecida pelo mesmo nome da pov ... navezavel 
até o rio Parnabyba. A pov. é pequena, e. o un1co ed1 ficio 
publico que possue é a egt•eJa matriz ; a sua edtficação consLa de 
um sobrado, cerca ele 50 cas'1.s cobertas ele telhas e 60 de palha, 
comprehendo uma pop. de 500 almas . Os terrenos circum
visinhos da pov. compr~hendem immensas chapadas agrestes, 
em que vegetam pt·odtgiOsa~e n.te o bacury, pequizei ro, m<lfi
gabeHas e outras pl:lntas 1ncl1genas . As suas varzeas pro
duzem todo o genet'o de legumes, especialmente a ma ndioca, que 
clá um~a farinh~ de superior q ualtdade ; cultiva-se tambem o 
algodao, es~ec1almente o herhacio; mas ·toda essa pequena 
lavoura é feita em escala muito limitada. Possue tambem a 
freg. excellente pedra para ob~as de ·can.taria, constt·ucção e 
calçamento. As sua~ t e1·ras que formava m outr'ora um sitio de 
pt·opriedade parliculf!.r, conbeciclo por Sitio elo Burity, attra
biram pela sua boa posição, fert ilidade e abundancia de ma·· 
gnificas aguas, algumas pessoas que alli construíram c ·•sas que 
passaram a occupar, pequeno nucleo este qJ+e se foi desenvol
vendo, e mais tarde toenou-se uma pov. com uma capelliuha. 
dedicada a N . S. dos Remedios, sendo os seus fundadores ..• ; 
dessa circumstancia, isto é, do nome do sit~o Burity e doa 
primeiros proprietarios que alli edificaram, .os Lop~s, vem o 
nome de Burity elos Lopes . Creada freg. fot canomcament~ 
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e recla por Provisão do Bispo Diocesano D. ·F r. Luiz ela Con
ce1ção Saraiva, ele 16 ele «gosto ele 186 ±, sendo in stall<tda pelo 
seu pr1meiro par och o, o pa dre J osé H.ay munclo PereH'<t ele 
Freitas, nomeado por Pro' 1s.ão de 16 ele se tembro elo .m esr~o 
a nn o " ·Sobre su as div1sas vrde, e ntre outras, as Lers Prov, . 
n s. 576 e 577 ele 14 ele agos io ele 1865 , 695 cle_1 6 ele ago~ lo ele 1870 
·(a rt. ~JN §IV) ; 89± el e 15 ele JUnh o d e i 87o ; ele 13 ele JUnho de 
1877 / f em duas esoh s . ele m st l'. prun, 

BURITY DOS LOPES. Corrago do E s tado ele Minas .Geraes, 
ba nha o mun. ele Abaeté e clesagua n a mar g·em clrr. elo n o cles le 
nome (lnf. loc .). 

BURITY D OS LOPES. Gra nde l agôa elo E sta.do elo Piauh y, 
no della fo rm acl•5 pelo rio P at·n ahy ba com o L é! ngâ . Apresen ta 
um1. enorme po rção ele pedras superpostas umas sobre outras 
como folh a s ele u m livro. . 

BURITY D::lS OLEIROS. Pov . . no mu n . ela Barl.lalha elo 
Es tado elo Ceará (Pompêo). 

RURIT Y DOS OLHOS D'AGUA. Pov. do Es t 'lclo ele Min as 
Ge ntes , na ft·dg . el 'A bba clia e nHm, ele P ita ng ll y . 

BURITY DOTIBURCIO. P ov. do Est ado de i\Iinas Ger aes, 
n a J'reg. d ' Abbacli a el e Pi Lang uy . 

BURITY F.R.IO. L é!g-. n a com. ele S . J ooé d os Mattões elo 
E.~ iaclo elo Ma ranh ão. 

BURITY GRANDE. L og . do Es tado elo Ma ranh ão, n o nmn. 
de Caxias . 

· BURITY GRANDE. P ov . do E stado ele Ceará, cerca ele 30 
kils. cli st:J. nte da c icln cle de Milagres, a CUJ O m nn. pertence . 
T em um a capella de N . S . cl:J. Concei çiio, um as 50 c:J.sas , e uma 
feira aos domin gos . 

BURITY GRANDE. Pov. el o EsLado ele S. Paulo , n o m un. 
de Santa Rita elo P a r ai so , com uma eoch. publ. creacla }B la Lei 
n. 1.01 ele 24 ele .set em bro ele 1892. 

BURITY GRANDE. Po v . el o E stacl o ele Min as Gemes , na 
freg . ela Aubadia e mnn. de P ita ng uy . 

BURITY GRANDE. Insig nificante ri ach o elo Eslaclo elo 
Ma ra nh ão, fó rm a com outt·os o Ri ach ão . ai!:'. elo P a rnah yba. 

BURITY GRANDE .. Col'l'eg;> el o Es t!"cl.o de Mi nas Geraes, 
:ail'. el a m a rgem es q. elo rJO el as Velh as (L1a1s). 

BURITYGUARAS. Indi os que h abita vn.m a ' bac ia do rio 
Araguaya , afl'. do 'l' oca n Lins (Augtls to Caldas . Obt . cit.). 

BURITY PEQUENO. Corr~?o el o E s.laclo ele Mina~ Geraes, 
:a ff. da ma r gem esq . elo l'l O elas v elhas (Lr a ts). 

BURITY PEQUENO. Co t•t· ego elo Es tad o ele 1\iatlo Gr osso , 
que atravess~. a est t·a cla pa t• a Goya z, eu tre o ~unt.y y erm elh o 
c o Ja tobas inho (João Vüo Vieira ela Sil va. l tw er-ano. R ev. elo 
I ns t. H,ist . B1·c&z . 'l'. XXXV, par te i ') . 

BURITY PUCÚ. E' o n ome ele uma elit•ec toria pat·cia l, 
c r ~ad a; em '1 de selembro el e 1877 n a com . ele Grajah ú pelo cr es
c ido numer o el e indi os que demora m nes ta com . Seus limites 
·siio : da foz üo ri acho Set·os:.JJ l a lé as cabeceiras elo m esmo o 
cles·te ponlo até ás margens elo Burity-Pttc{t, seguindo pot· e~ te 
a baixo até enconknr- se com o r efel'lclo r racho Ser osal. Os wclr os 
são G11 ajaj a r as'. T em 100 fógos e 700 ha bs . Fica n o E stado elo 
l/la ranh ão. 

BURITY QUEBRADO . P ov. elo E s tado el a Bahi a , a 180 
kil s . cb Chique- Chique. Tir1ha em 1S88 um as 70 casas. 

BURITY REDONDO. L ~g . no t er mo el e 1\1arvão elo Estado 
Llo Piauhy . Ahi ficam as cabeceiras elo rio Lon gá . 

BURITY REDONDO. Riach o elo E stado do Maranhão, aff. 
elo P1.1rnahyba. 

BURErY REDONDO tConego d o) . Denomina-se assim ~. 
mais sepl entl'ion a l ca beceira elo ribeirão elos Ba gres, braço ' 
·do Jaurú· no E s tado ele Matto Gross o (Dr. S . ela Fonseca . 
lJico. cit.)' · 

BURITYS . Bairro no mun. ele Santa Rita el o P ar a íso, no 
iElstatlo ele S. P <11ulo , a 18 kils. daquel! a villa. 'l'em umas_ 50 
·Casas cob3rta-s ele te lhas e uma pequena C[l.pel!:J. em construcçao. 

BURITYS. Carrego elo E~ta elo ele Minas Geraes , aff. elo rio 
1nd~iá. 
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BURI'I'YS. Cot·.rago el o E s lado ele Minas Gro·aes; ' 'ae ter a o 
rio elo B·Ji, trib. elo S. Fra ncisco . Desce ela serr a elo Pi a ncó e . 
cot·t·e ndo sobra quar tzitos , fóruja pequ enos saltos . Suas cabe~ 
ceira s eslão p !'Oximas elas ele tribs. do rio Bicudo, afl', elo rio 
elas V elhas . 

BURITYS . L agôa elo E stad o ele Ma t to Grosso, 12 ki ls . a ONO, 
ela Jagôa elu Rais:tma , no cam inho ele Cuy a1Já a Goyaz . Dell a 
sah em clous clesagua clo•.u·os, o José Di as e o T a quaral do Fo
gaça (D t·. S. cl:J. For1 se ~a . D ioo . c it.) 

BURITYSAL . Al'l'aial do Estado ele Mat to Gr osso , n o mun. 
elo Dia ma ntino , ele cuj a vil! a dis ta cer c1< el e 18 kils ., em um a 
campanha a prazivel; á m a rgem esq. elo rio Paraguay, T em 
uma pequena egeclja dadicacl a a N • . S. elas Mer cês . 4hi eles
co brio-se e m outros tempos grande copta ele clta mantes . 

BURITYSAL. Con ago elo Estado de Goyaz, n.ff. do rio Co
rumbá (Cunha i\ia ttos. ltinc!"ai'Ío .). 

BURLTYSAL. Ribeirã o elo E s ta do ele :tlia tto G t·o~so, no ca 
minho d ~ Goyaz par <.t Cuya bá , en tre os r ibeit•ôcs Taqua t· a l e 
L agoiuha (.J oão Vüo Vieira el a Si l va. It in cnr,,·io cit.). 

BURITY S E COO . R iacho el o Es Lado do Mar a nh ão. E' um 
el os form adores el e rio Itapi ctu'u>i nh o, a lf . elo Itapicurú. 

BURITYSINHG. L og . na co m . ele Ba u eiriuu as elo Estado 
do Maranh ão . T em á ma rgem do riacho elo mesmo nom e 
ienas propt'Í J S pa ra can na , a l'l' o7,, mil ho e nH\ nelioca, que é o 
principC~.l r a mo ele cu l tura . As chapadas são pt·oprias para a 
criação de ga do . Em 1869 s ua pop. er a ele 360 a lmas. 

BURITYSINHO. L 1g. elo Estado elo Ceará , ce t·ca ele 2·1 kils . 
dist a n te ela c iela cle cle Milagr es, 110 mun. ele Maur1 ty, com terra& 
prop rias para pla ntações de l eg um es . 

BURITYSINHO. Arraia l elo Es tado de Mabto Gr osso, ao S. 
ela vi !la el o Oiam a nlir10, a um e meio ki!s. , em uma linda cam
pina . Foi fundado em1 818, mas h oje elelle só exi stem vesti gios 
(Dr. S . ela F onseca . Dica. cit.). 

BURITYSINHO (Mol'l'o elo). R a mo ela ser-ra Azul , 40 kils . 
a E N !l; . cl:'t vill a elo Dia mantino, no E s t<,clo ele Matto Grosso . 
E' notavel por n ell e ter or ige m o E s Li vaclo, cabec ~ ira elo At•inos 
(Or. S. ela F ons8ca. D wo. ci\.). · 

BURITYSINHO. Col'l' ego elo E s iaclo de Go,yaz, afl'. el a mllr 
ge m esq. elo rio Mon Les Cla r os, que co m o Ga melleit·a fôrm a o 
l'to el a s P eclr a.s , bt·aço esq. elo rro Beze rra . 

BURITY VERMELHO. Corl'ego que se e ncontra na es tra 
d a ele Cuyabá a Goyaz, e ntre o ln sua e o Bru·Hy Pequ e no ; no 
Estado ele J\'Ia·tto Gt·osso (Dr. S . el a F onseca Dica . cH.- J oão 
VHo Vie1r <.t ela Silva. ltincrcwio .) 

BURRALHO. Col'l'ego elo Es t::tdo d e Minas Gera e.; , ent re a 
fr eg. elo Dout·aclin•ho e o dis t. do Pouca Ivla.ssa . 

BURRICÁ. At•roi o elo E sLacl o elo R. G. elo S"l. ali'. elo rio 
Urctguay pel,t margem esq. · 

BURRINHO . Ji~n se acla no Estado elo Amazona5 , ent re Ita 
qu a ti ar a e l\1anáos, tt·es milh as ac im a ela ilha Eva e na costa 
'l'utucalõ . 

BURRO. I garapé. do Es laclo el0 P a rit , no clist. ele Sant'Anna 
do Capim e mur1. de S. Domin gos da B)a Vi s ta. 

BURRO. Co l'L'~go do n:~tacl o ele Minas Geraes , all:'. do Itape~ 
cel'ica , entre Oli vei L' a e La vr:J.s . 

BURRO MORTO. Serra elo E~ t 1 clo da Bahi a , no mun. ele 
At·êa. 
BUR~OS. Igãrape elo E stado el o Mat•a nhão, banb a o mun. ele 

S. Luiz Gonzaga e cle.;agna no rio Mearim. 

BURÚ. llibeirão do Eslado el e S. Paulo, nos limj Ls do 
elist. do ::iallo de Itú. Desag ua na margem direit1. do rio Tietê . 

BURUACA. Lago elo lTis t3cl o do Amazonas, n a mm·<>em esG! . 
elo rio Ul'ubú, abaixo ela foz elo rio Anibá (1° t enente Sl1aw) . O 
s ,·. B. Roclrigue> não o menciona. 

BURUÇANGA. Pequeno cac ~ le com que ,o jangade-iro bate 
e m a ta o peixe que pesca. Etym: Corrtipbela ele ?H1fl"açan.c;a, por
r eta, ele myra, p áu e çan,qa , estendido . (J. V erissimo. S cc 11as da 
-vir.la amazonioc&, p. 39) . « EnLL'e nós, diz o Dr .. Paulino 
Nogueira (Voc.;;th. cit. p. 235) já and.1~ corram pido em• A1·açan.c;a. 
como pr on unc ram os nossos Jangacle.tros ». Vide { ailgada.. 
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BtJRURURÚ. Nação indig. elo Estado ele Amazonas, n o l"io 
a que deu o nome . 

. BURURURÚ. R io elo l~stat! o do Amazonas, na m<trg·em esq. 
elo Amazomts, no qua l amue pelo Arauató, o ma is occidental 
clesaguaclouro elos l ago~ ele Saracá. Em seu curso r ece be a.guas 
do l ago Canumá, em cujas ma rgens foi a fl'eg . de N. S. ela Con
ceição, e ban ha as taperas d as fregs . ele S . H.aymunclo e S . P e
dt·o Nolasco. Supet•iot•men te áq cachoeiras, s uas margens são 
campinas apropriadas para cl'iação de gado, as•quae3 se esten
dem até ás abas das set•t·a s da Guyana nas po~sessões holla ncle
zas, cuja communicação fac ilita co.m a fr eg . ele Saracá . Ha bi
tam-no, entre outras, as nações Burur urú, Gua navena e 
Caboq uena, sobre as quaes comm·~ ~ teu o capi tão P edro d a Cos
ta Farella a horrorosa carnificina ele i664, em qtte pereceram 
700 indi g~nas , c.lptivaram- se '100, e ince ncli a t·am-se :J03 maln
cas. Este rio, onde em outt·o tempo floresce ram as Missões dos 
Mercenarios, se acha hoje de totlo deset·to, e a s ·tnpe rus clns 
abandonadas fl'egs. que teve, servcJm ele mocambo t\ esc t•avos 
fttglclos e soldados desertm·es . Os pot·~ugneze s por me lh or lhes 
acommo cl ar a lin gna substitu íram o nome dcs ~e rio pelo ele 
U?'llbú, por que hoje é gerulm en ~e co nhecido (Capitão - tenente 
Amazonas) . Vide Untbú. 

BURY. Log . do Estaclo de S~ l'gipe , no m un . ele Propriá . 
BURZIGA. R ibeü ão do Es tado de iVlatto Gt•osso, no caminho 

de Goyaz para Cuya bá , entre os t'ibe iros Barreiros e Portão de 
Pilatos (João Vito . Itinen~>·ia cit.) 

BUS . Naciio selvage m rrue h ab ita a pa t·te merid ional do 
Estado do Maranh ã o . E' pouco trata1·el e só a li menta- se da 
caça e da pesca . 

BUSCA-VIDA . Pov . do Estn.clo da Bu hia., no muu . de 
Abrantes, na costa. 

BUSIL. Rio do Estado elo Cear á , a lT. ela. mal·gem esr1 . do 
Acar ah ú, na freg. ele Sant'Anna . 

BUSIOS . Pov. do Eglado do Rio Grande do Nor te, no mun. 
de Pa par y, pl'oximo elo P irangy . 

BUSIOS. P onta na co~ta elo Es tado elo R. O. elo Nol"te. 
Vital de Oliveit·a, em se11 Rotci1·o, p . 79, diz: « Ao S4SE . da 
pontn. do Pirangy com pouco mais ele m ilha es t{t a rlos Busios, 
onde pouco antes n costa faz um a pequen a elevação que ao 
longe parece uma forlaleza; e uma leg·ua mais adiante está 
a ponta de T a bat in ga ou ele Estevão R ibeiro. A ponta dos 
Bus io3 é ba ixa , vindo- se elo mar nã.o se percebe, e do S. e n· 
cobre- se com a do Pira ngy; pelo N . obser vccm-se t res gt·upJs 
de coquei ros e a lgumas casas espalhadas. A ponta de 'l' t\l.m
tinga é po uco mais elevada e de arêa aver me lh ada, mas entl'e 
ella e os Bus ios notam-se a lg um as barr2iras altas e claras 
(barreiras de are ia), que se destacam dos comot•os na praia ... 
Na e nseada elos B usios existem pela p :·a ia di vet·sos olhos cl 'agua 
potavel, que na préa-mat· são cober tos pelo mar " · O pra.tico 
Philippe, n o seu Rotci1·o, p. 4ô e 47, diz : K Ao N . p or H o NO . , 
na distancia ele 15 milhas da ponta ela P ipa está a dos Bus ios. 
A ponta é baixa, tem a lgum as casas e cor1ue it·os e pelo N. 
f~t·ma uma enseada, e na pt·aia se encontl'am fontes nativas 
d agaa doce . Por 15° NO, da ponta ri os Busios , ~. dis tanc i a ele 
i5mi)has, estó. a barra elo R . G. do Norte " · 

BUSIOS. Cabo na costa do Estado elo R io de Janeiro n 
NNH: . de Cabo F t·io e mun. deste n omP-. E ' o extremo' cl~ 
enseada dos Busios , que é fot·macla por ell e e pela ponta da C1·uz 

BUSIOS. Ilha elo Estado elo Rio de Jane it·o. na freg. d~ 
Ribeira e mu n. ele Angra d os Reis. 

BUSIOS. GL'upo el e t res pec1uenas i lh as do Estado el e São 
Paulo. a H kils . a E . da ilh a de S. Sebastião . A pr incipal 
acha- se a n o 4-1' de Lat . S. e 37o Long·. O. 

BUSSIQUARA. Igar ape do Estado do i\I ~ t·anhão , n o mnn. 
de Vianna. 

BUSSUTUBA. Ponta e igar apé na ilha Cal'ianna perten
cente ao Estado do Pad1, 

BUTÁ. R ibeil'ão do E st:tclo de S. Pauln, banha o mun. de 
S . J osé dos Campos e desagua no rio Pamhyba. 
· .BUTAHAM. Lago do JTis taclo do Amazonns, n a mat•g-em 
d.tr. elo rio Purús. E' pequeno e tem comm unicaçiio com esse 
r1o por um canal de iO braças ele l argi\ L',\ (Dr. S . Coutinho). 

P ~trr.rÁ. Quarte irã o elo clis t . do Rio Neg r-o, no Estado do 
ata na. 

BUTIÁ. Log . elo Es tado do R. G . do S ul, un fr eg . d e
Santa Chl'istina do Pinhal; co m um::o. e; ch . p:Jbl. ele inst. 
pl'im ., creacln pelo art. I § IH da Lei P rov . n. 1.140 ele 7 cltl
maio de 1878 . 

BUTIÁ. Log- . do EsLado do R . G . elo Sul, n.o m nn. de Gra-
vatahy; com um a esch . publ. ele inst. prim. , creada pela Le i 
Prov . n . 85S ele 2 ele abril ele i 873 . 

BUTIÁ. Log. elo Estado do R . G. do S ul, na p~rochia elo 
Passo Fundo; {'.om u ma esch. publ . de ins t. prim., creada pela 
Lei Pro v. n . L '103 ele S ele ma io de 1877. 

BUTIÁ. Serro n :c mMgem occ iclenta l do ri o J aguarão; no 
Estado do R . G. elo Sül. . 

BÜTIÁ Ribeirão alf. da margem esq . do rio Negro, tl'ib. do
Ig- uassú (Do l'igari o da freg. do Rio Negro). 

BUTIÁ. Arroio do E s tado do R . Cr . elo S ttl , al-1'. elo rio dos 
Sinos . 

BUTIÁ . Ar1·oio tlo Eetado do R. G . do Sul, aJT. do rio Ja
gua rão pela margem esq. 

BUTIAGÚ. P ov . do EsLado da Bahia , no mun. ele Caeteté. 
BUTIATUMIRIM . Um elos quarteirões da parochia de P a-· 

cotuba, uo Eqtado elo Para ná . 
BUTIATUVA. Pov. tio Estado do Pat·aná, na com . ele 

Curityba , a í 2 kils . dest:t cidade e 9.'35 metros ac ima elo nivel' 
do mar, atravessada pe la est l'a cla de Cmi tyba a Assnng uy ; 
no mttn . da L apa . i\: Lei Pl'OV . n. 530 ele 8 ele abril ele 
i SSO c1·eou ahi uma esch. puul. de inst . prim . para. o sexo· 
masculino. 

BUTIATUVA. llio do Estado do P aran{,, aa·. d o rio P ira 
quara . 

BUTIATUVINHA. Log.do Estado elo Par :1. ná, no mt1n. el tt 
Capt til:l ; co m uma esc h. p1·i m ., prom iscua, creada pelo a rt . II 
da Let Pro v . u 502 de 10 de maio ele 1878 . E x isLe ali i uma 
pedreira de bell issimo mar more . E' logM ele .at:spic ioso futuro 

BUTUHY. Ilha no alto Ut·uguny, fo rm a da pelo t•io e por um 
braço do mesmo com a fórma de nm::t curva, cujas extrem idades 
vão ter ao Uruguay . Esse braço do rio, on de cl esn.,.ua o Btt 
tu by, foi explor ado em fevere iro de i S63 pelo vapor « Ôl'uguay •, 
l evando a se u hot·do o consul b1·az ileil'o em Buenos Ayres, o pri
meiro tenente Jo~o Gonçalves Duarte, o Dt·. Felix ela Cunha e 
outros cidadãos. Fundeado o vapor na entrada S. elo bra ço do 
rio, encoJYtt·ou- se uma prim3i ra cachoeira com co mprimen·to de 
duas braças e se is e me io pa lmos de ag- ua e mais a dia nte a 
segtmcla com set.e e meio pa lm os ele pl'Oftlndicla cle e 100 braças 
po:tco ma is ou me110S de extensiio . Co m estas investigações en
t.rou o vapor e , lrat:lspondo a segunda cachoeira., apresentou-se 
no rio Urllg"Jtay p~la embocad•1ra elo N .; ver ifica ndo- se que o 
ca nal expl01·ado t inhn ma is pt·o fttucliclacle que 0 ri o no logar ela 
cachoeit•a e ba~tante ftuldo no3 ou tros pontos. 'ill' esse can ~tl es
tt·e ito, ma> clesobsLt·uido, e ter{t pouco ma is de se Le mi lh as em 
Loda a sua exteLLsão de uma a ou tl' a embocadura. 

BUTUHY. Arroio do Estado elo R . G . elo Sul; nasce na, 
coxilha d o Rincão da Ci· .tr. e desagna na margem es f{ . do rio 
Urlrgu_ay. R~ceb~ .d ifferentes t t·ib~;.' ent re os q11aeq os arroios
Borure, Butuhy- tnll'tm, banhado I ,ga na. 

BUTUHY. Cachoe it·a no alto Ut·ug-J tay. A'tt·avessa o rio em 
toda a sua l a rgnra e tem a extensiio de 150 a .i SO bracas de com
primen to , acom panh a ndo uma peqnena ilha co:n a · mesma ex
tensão , que s ~ nc ha collocada no meio el o ri o e jnuto ela quaL 
llca o canal. E' essa cach oe ira de pedras so lbas em sua super-· 
Tlcie, sendo em ba ixo de r ocha viva . · 

BUTUHY -MIRIM. Arroio elo Estado do R. G. elo Snl, trib . 
do But.uhy. 

BUTURA. Corrego elo Estado ele S. Paulo , desagua 
n a ma rgem esq. elo rio Tie té ent l'e o porto ele Lençóes e o 
salto de Avanhandava , pt•ox imo aos cort•egos do Palmital e da 
Aguado Gab l'iel. T em uns dous metros de Jarg urv.. · 

BUTURÚ. Riacho do E s tado do Amnzonas ; rlesagua na, 
margem septentrional do rio Negro, logo ac ima ela foz do Ixié . 

BUXO . Corrego do Estado de Goyaz, banha o mnn. ele Sa':'ta· 
Luzia e desagna na marge m esq. elo 1'ibéir(ío Alagoinha, kllh 
elo Al agado (In!'. loc. ) . 

BUZIOS. Vide lJ?tsios . 
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CAAPIRANGA. Lo!!. do Estado do Amazonas, no rio Autaz. 
.A Lei n. 21 de 10 ele ol'rtubro de 1802 autorisou um ser viço ele 
.navegaçlio coste ira entre l\Ian:ios e ease Jogar. 

CAAPOAM. Ilha elo Estado do Padt, a maio t• do rio Capim, 
com duas milhas ele extensão . E' toda coiJe r ta ele florestas e 
alaga-se dura nte o ili.ver no . Alguns escrevem Ct~apuam. 

CAAPOAM. Rio do Estado do Padt, afl'. da ma t•gem esq. 
·ào NhamnneHL (Plcmtc~ elo rio J<1munclà, lev<1ntada por B. Ro
cll'i gttes em 1875). 

CAAPO.A.M DA ANTA. Com esse nome dá o Dr. Severiano 
ela Fonsec~., em sua Viagem ao redo;· elo Bn~zil, not icia ele 
uma loc., onde retulilt- se a com missi'io demarcadora, da qu a l 
esse illustt·e facuHaLivo fez parte. 

CAAPOAM DO CAMARÁ. Log . elo Estado ele Matto-Grosso 
dtstante 70 kils . elo porto ele Salin<1s. 

CAASSIQUEI. Ass im escreve o Visconde ele S . Leopoldo o 
nome do anoio Caceqny. Vide CaoJqtty. 

CABABURI. Rio do Estado do Amazonas; clesagna na 
nlat·gem septeatrion a l elo rio Negro, á d istancia eh• 2-! ki ls . do 
·Jogar ele 110m i nado Oc~~tcmheiro Novo. S ~ms aguas são brau.cas 
·e mni ab undantes ele peixes e ·tamuem ele in>ectos, a que cha
mam Pium. Vide Och'uabury . 

CABABURIQUI. Lago elo Estado elo Am a~onas, na ma t·gem 
dir . elo rio lut·ús (Dr. S. Coutinho) . ' 

CABAÇAISINHO. Bairro do clist. de Hape Lininga; no Es
tado de 8 . Paulo. 

CABAÇAL. Rio elo Estado ele Minas Gera es, no muo. tle 
Ubert\ba . 

CABAÇAL . Rio elo Estado de Matto Gt·osso, afl'. ela margem 
dir. do Paraguay, onde desagua a boixo ela foz elo Cipotuba. 
Desce dos serros Olhos cl'Aguco, sendo suas principaes ol'igens o 
Lagoinba, o Vermelho e o riacho elo Ouro. Corre por extensa 
matta com inte1·vallos ele campos. Recebe por am bos os lados 
dive rsos ribeiros, en tre os quaes o Branco. Em sna part2 supe
rior tem mui tas cachoeints o saltos , sen do aul'it'e ros tanto os 
.seus barrancoi3, como o seu alveo. E ' n aveg::wel por mais de 
100 kils. Em sua marl?em cl it·. nunca ho uve índios civilisaclos, 
como a!Ii t'DHJ, Sa in t ACLo lphe . A tribu elo chefe José Moreir,a , 
denominada Cttbaçctl , ros icle nas Pitas, logar mais pt·oximo do 
.Taurú do que elo Cabaça!. Sobre esse rio diz o barão ele l\lelgaço : 
<<Vem el e NO, e corl'e po r campinas e mattas abuncbntes ele 
macleiras ' cle construcção, e oncl~ se encontra mnita poaia. Foi 
no fim elo seculo passado visitado por clive1·sas pessoas, cu,ias 
relações são tão vagas que por ellas se não póde fa zet' iclén 
cabal cla's cit·cums tancias do ct\l'.30 do rio, nem mesmo ele Stta 
e:; tensão, qLte supponho set· ele 20 a 30 l egu as, ou 40 (200 a 300 
luis.) co m a; vo llas . O mais cit•ctunstanciaelo desses roteil'os é o 
de lgnacio ela Motta, que, por ot•dem elo Governador Caetano 
Pinto, fez essa ~xplo ração em procura ele ou ro. Deprehen ele- se 
que 9.avegou em canôa qua'h'o dias sem maior novidade, encon
tran:elo n essa elistancitt a boca elo rio Ve•·•melho, <'t margem esr1. , 
o qua l aclmitt.e canoa . Seguiram-53 muitas conecleiras e ca· 
.choeit·as ela Lctgem e do Gir·áo. Meia legua adiante deu com a 
boca do rio elos bulias ou elos Bug,·es, que entr a na mat•gem 
dir. , e 0 menor q •1e o Cabaça[. Com lllll,iS uma legua chego u {L 
boca elo r io B•-anco, que e n~ra na mat·gem esq . , e é quasi igual 
ao Cabaça[. Perto deste es t{t a · grande cachoeit'a To•·ta., e 
com mais tras ou quatro hot·as ele viagem chega- se a um 
suJLo ele oito " 10 palmos , onde sirgam as canc)as vas ias . Com 
ma is meio cli ;l. ele viagem a lcançou a cachoeira Comp•--icla, que 
·tem um clescanegaclor ele quas i um<~, legua . Ah i parou com a 
canôa e contin twu a s ua diligen cia por terra ; no que em pregott 
40 d ias. F ez mnitas experiencias nos barrancos do r io, nas suas 
adjacencias e no seu l eito, c1ne da cacboeit·a Comprida é for
mado ele arêas auri fet·as. Parte dM reJeridas expedencias nada 
proelnziu mas o:.Ltras de ram pro va ele h a ver ouro em maio r ou 
111e.nor cÓpia . O explOt·ador r emet te u ao govel'llacl~r 15 embru-
1bos, contendo amostl'as de ont•o, com clesJgnaçao elo. log<1 r 
do nde fo r am ex trabi clas . Na descida gaslotl qua'ro e meto dias 
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para chegar (L barl'a . A vertente mais septeutrional elo Caba
ça!, chamada The~·c <:cb, tem por conkavel'tentes a or igem mais 
on en tal do Jah,~ru, a mbas nos cam pos dos Parecis, l agar ch a
mado ~lo Pan cl A ,gzta . Ha quem faça menção ele existil• nas 
cabecell·as elo Cabaçalum salto chamado elas Nuvens, de 107 
palmos ele alto, e que s~ faz o~n tr na ~istancia de quatro dias ele 
viagem . Nenh um a 1nformaçao positiva pude colhe t• a este r es
petto. » O Dr . S. ela Fonseca (D wc. cit.) diz: «Rio ail'. clir , 
elo l'tO. P tl, t·aguay, n<1scendo nas serras elo Olho cl' Agua por el 11 as 
cabece1ras, CIIJ<t occ . t êm o nome ele riacho Bt· anco . H.ecebe á 
clir. o t•ibeÜ'ão Vet·me lho engl'Ossado pelo riacho da 1'hereza e 
co nego do Ouro, e [L esq. os riachos dos Bugres e cl" La o·oiuba 
todos, vet·clacleü·as cabeceÜ'aa, vindos clc.~.quella se l'l'a, e

0 
clepoi; 

ele um curso de UtlS 200 a 25') ki ls. e com 66m de largura n a 
boca, vae clesaguat• um kil. abaixo elo P iraputangas e poucos 
luis. acima ele S. Luiz de Cace res . E' n avegavel po t• mais ele 
100 kils; clalti pa ra cima é a 'travancaclo de cachoeiras e 
baix ios . Foi explot·aclo por vat•ioõ, entre ou tt•os por Ignacio da 
i\1olta, ele ordem de Caetano Pinto . Em 1790 descobr iram- se 
ve ios auriferos no espigào da serra entre os riachos Ve.m1elho 
e elo Ou~o ; pt·e~en tem_ent l n ov.nmen t~ exp!oraclos por uma 
Co??lp!tnl~~a ele nnnC?"açcto da~ t?Hnas elo Cabaçc~l. Em s ~1 as mm·
gens VtVla. uma tl'! bu ~le Bot·or os, ch s tincta elo resto ela naçii:o, 
pelo que ftcou conheCida pelo nome ele .lJo?"orús C<6baçáes . , 

. CABAÇAS. Lagõa elo EstaclodaBabia. no mun. ela Pul'i-
licaçào. · , 

CABACEIRAS. Villa e mun. elo Estado elo Parahvba do 
Nortd, termo da com . de se u nome, na marg·em di r. "rio rio 
T apel'Oá., atl'. do Parahyba, cerca de se is kils. acima de sua foz ; 
n os limi.tes elo term o do Ingá. Cultura de canna ele assttcar, 
ele manclwca, ft uno, algodão, cafe, milho, art•oz e fei jão . Cria
ção ele gado. O mun. é at r avessado pelas sel'l'as Cacm,.~té, Ver clP., 
Bois, Pororocas, Boclocoogó, Monte, Corredor , Aldeia, Fon
tainba, i\Iatla V1t·gem e Bonita, e oatt·as ele somenos impor
taucia; e r eg<tdo peloô rios Tape1·oú , Parahyba, Santa Clara , 
Boa VisLa e outros; e possue as l ag~as denominadas : Pll:xi
na ná, Cun ha, Ct·aiueira, Junco e otttras . Deve stta Ol' igem a 
uma pec~ueaa aldeia com nm a egreja dedicada a N. S. elas Ca
baças . l<o1 ct·eacla pMoch1 a pelo Dec . n, <11 de 29 ele an·osto de 
1833. Orago N. S. ela Concei,lào e cliocese ele Oliacla. l<'oi ele 
vada á categoria ele vi lia com o titulo ele FccleJ-al em virtud e ela 
Res . elo Pt·.e? idente em Conselho, c~a ~acla ele 2-1 ele julho de '1884; 
Res ·, q_ue fo1 co ~1fu·mada pela Lei. P t·ov . n. H ele '1 de jnnho 
ele .1>S3o; .sendo m~tallacla em 31 ele a~sto deste ultimo anno. 
F~t s u ~ sede t1:ans lertda par<1 a_pov . clv Jj,odocongó, com a cleno
mmaçao ele Ytlla do Bodooonr;u pela Le t Pro v. n. 134 de 25 de 
01ttubro, ele 186-1 ; e a séde da freg. eLt Concei~ão p ara a capella 
ele Sant Anna dessa ultuna v !I la pela ele n. 2n3 ele 9 ele outub t•o 
ele ·ISõ6 . Volto tt ater séde napov . de Cauaceil'as p2Ia Lei P rov . 
n. 3•JS d~ 15 de fevere iro ele Hl70, que r evogou a de n. 134 . O 
mun. entre onLros povs ., compreh enclH os ele Alg·oeloaes . Boquei
r ào, Mn tta Virgem e Bal'l'a elo S. Mig·uel, Sobre suas divisas vide. 
Leis Provs. us . 1.1 ele 4 ele j tmho de '1835; 9 ele '1 5 ele março ele 1836; 
14 de H ele j !Ü h o ele 1843 ; '10 ele 12 de outubro ele 1853 ; 83 de 
30 el e oububt·o ele 1863 ; 367 ele 8 ele abr il ele 1870; 407 ele 2 de 
novembro de 1871 ; 480 ele 25 ele julho ele 1872; 560 ele 30 de 
setembro ele '1874. A villa tem uma casa de caridade construida 
soh a d ireeção do padre Jbi apina e un1a fabl'ica ele tec idos de 
algodão. A pop. é est i maela em 7 .700 a lm as . Agencia elo correio 
No se u folh eto A Pamhyba a o Atlas do D··. C. j\{encles de 
.Almcicla, diz o Dr. i\Iaximimiano Lopes !\!achado : « A villa 
de Cabaceüas não e> lá coll ocacla á margem esq . elo rio S. João, 
mas ~L di r. elo mesmo ri o ; dista 44 Jegnas ela capital. " A si
tuação q ue damos ac ima consta ele umainfot•mação que nos foi 
r emettida · cJess<~ vi lla e combina com uma outra remeLticl a á 
Bibl . Nac. Foi c:·eacla com. p or Acto ele 9 ele julho ele 1390 e 
class ificada ele primeira e11'tranc ia pelo Dec. n. 566 ele :l2 llo 
mesmo mez e a nu o. 

CABACEIRAS. i\Iol'l'o na costa elo Estado elo Cetwá, na 
par·te comprebendicla entre a ponta Jericoacoara e o 1·io 
Timonha. J~' fo r mado por gr a ndes dunas. Junto a elle desagua 
o rio elo sen nome. 

CABACEIRAS. R iacho elo Estado elo Cear{t : nasce da ser ra 
do l\iuc tu·ipe e clesngua no oceano , não longe ela pon,ta de 
Je.ricoa0onra. Juq·to ele stt'a foz fi ca uma p ov . de egual nome. 

CABACEIRAS. Rib.eiEiio do Estaclo de S. Paulo: forma 
com o, A~1humas o nben•ao ela Cach oei ra, trih. elo 1•i'o Mogy
guassu. i::ier ve ele d1nsa entre Araraquara e S. Carloe elo Pinhal. 
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Um informante de Araraquara nos menciona esse rio co mo 
aff. elo Mogy-guassú, t•ecebe nelo pdr trib. o Anhu.mas. · 

CABACEIRO. Log. do Estado elo Rio de Janeiro, no num. 
de Nytet•ôi. 

CABACEIRO. Set• t•a do Estado de Maranhão, no mun. ele 
Sant:t Helen:t, do lado elo N. (Resp. ao Que.st. da Bibl. Nac.). 

CABACElRO. Praía na il ha d .:> Governador, situada n:t 
bahia do Rio de Janeiro e pertencente ao Distt·icto Federal. 

CABACEIROS. Log. do Estado de Sergipe, no termo do 
Curral ele Pedt·as. 

CABACEIROS. Banco da are ia e ilha s ituados elo lado occ. 
do t• io S. Francisco, pt·oximos da foz do riacho do Salltt•e e 
das ilhas de Jatobá e do Retiro (Halfeld). 

CABAÇO. Log. do Estado do R. G. do Norte, no mun. de 
Maca h y ba . 

f 

CABAÇOS. Serra do Egtado da Bahi a, no mun. de Santo 
An to nio ela Gloda elo Cnr ra l dos Bois. 

CABAÇOS. Ilha elo Estado ele Pernambuco, no ri o S. Fran
cisco, com sete k ils. ele extensão. 

CABAÇOS. R io do Estado ele "'Pe rnambuco ; rega o territo
rio ela ft•eg. de Aguas Bailas. 

CABAÇOS. R io do Estado das Alagoas; a tra vessa a com. 
da Matta Grande, na dit·ecção ele N. a S. e entt•a no S. Fran
cisco n. g, do porto ele Piranhas. R ega a pov. do Armazem 
ou ~ntre Montes, que lhe fic11. á dit·. 

CABAÇOS. Lag-ôa elo Estado ele Pernambuco, no mun. ela 
Vicloria (lnf. l ::c.). 

CABAÇOS. Lagôa do Estado das Alagôas, no mun. de 
Palmeit'a elos Inclio s. 

CABAHIBAS. Abol'igenes que domin avam em parte do 
Estaclo ele Matto Gross o, pt·oximo aos Appiacás (Ayres ele 
Gaza!) . 

CABAMBÚ. Log. elo Estado do Rio de Ja neit·o, no mnn . de 
Patrop olis, prox imo ao rio Piabanha. 

CABANGA. Log. elo Es tado de Perna mbuco, pt·oximo ela 
capital, na ft•eg. de S. José. Ab i fica o Ma tadouro, em vit·tucle 
do art. 2" da Lei Pro v. n. 1.142 de 8 de junho de 1874. 

CABANG-Q'. Pov. do Est1do de Minas Ge1•aes, n <1. serr 11. ela 
Mantiqueira , a marge.m da E. de F. Centra l do Braz il, a quatro 
kils. da estação ela i\Iantiqueit•a. . 

CABAPUANA. Vide ltabctpoana. 
CABARAQUARA. Log. do Es tado do Paraná, no mun . de 

Guara tuua ; co•n engenhos de seccat• at•roz e olarias. 
· CABARAQUARA. Mol'l'O e rio no mun. de Guaratuba 

e Estado do Paran:J.. O r io clesagua na bahia clar1 ~1elle nome. 
· CABARÚ. Pov. do Estado do Rio de J a neit·o, na fl' eg·. do 

Paly elo Alferes. 
. CABARY . S~no do Estado do Amazonas, á marge m dir . do 

no N:egro, pt·oxtmo do serro Uanary, entreS . Gabriel e o rio 
Uaupés . 

CABEÇA (Santa). Bairro do mun. de J atahy, no Estado de 
S. Pauto. 

CABEÇA. Mort•o do Estado de Minas Geraes, na freg . de 
Parauna e mun. do Cur ve llo (In f. loc.). 
. CABEÇA. Ponta 110 llttora l do mun. de Cabo Frio do Estado 

do Rio de Janeiro, entre a enseada elo mesmo nome e a extl'e
midade occ. da praia da Massamb~tba . 

CABEÇA. Enseada no litto r~l do mun. de Cab•J Frio, no Es
tado do Rio ele Janeiro, entre a pouta do mesmo nome e a do 
Costado. · 

CABEÇA. Rtbeit·ão do Estado de S . Paulo, na estrada do 
R io Clal'O a Brotas . Deasg11a 110 Passa Cinco, alf. do Corum
batahy. Nasce na serra de S. Pedt·o (ftaquery segundo outros) e 
banha o O. do mun. elo Rio Claro. 

'CABEÇA BRANCA . Aldeame nto elo Estado do Mat•a nhão, 
na margem esq. elo rio Tm·y, cet'ca de 60 kils. ela vi !la de 
~a';lta Helena. gt•a povoado em 1885, p:>r 30() itlclios Guajaja-ras. 

ot creaclo por Acto de 5 ele agosto de 1871 . 

CABEÇA BRANCA. Garganta si tuada na E. de F. Centrai 
do Bt•azil, en tt•e B:u·bacena e Cara nclahy, n1 Estado ele Mi nas 
Geraes. Dista 385 kils . da Capital Federa l e fica a 1. H L metros 
acima elo níve l do mar . 

CABEÇA D'AGUA . Log. do Estado elo Piauhy n a~ v~rte nte s 
elo r io Esl'olaclo, alf. elo Gurglleia . ' 

CABEÇA D'ANTA. Log . no dist. de S. Benedicto do termo 
ele Qu ipapú.; no Estado ele Pet•nambuco. 

CABEÇA D'ANTA . Bt·aço elo rio 'l'Í·acoatiua, no mun. ele 
B1·agança e Estado do Pa rá (Inf. loc .) . 

CABEÇA DA ONÇA. Log . elo Estado de Serg ipe, no mun. 
de Aquidaban (In f. loc. )·. 

CABEÇADAS. Serra do Estado ele Pernambuco, entr e o 
t'iacho 'l'abocas e o rio Ipoj uca . 

CABEÇA DE BOI. Lo g. do Estado de S. Paulo no bain·o 
do R io do Peixe elo mun. ele S . José elos Campos;' com uma 
esc~. pt!bl. ele mst. pl'lm., creada pela Lei P r o v. n. 53 de 4 ele 
maw d e 1879. 

. CABEÇA DE BOI. Pov . elo E~ taclo ele Minas Geraes , na 
lre9, . de ltambé e m un. da Conceição elo Sel'l'O. A Lei Prov. 
n. 3.272 de 30 de outubt·o de 1884 elevo u- lt a clist. de paz com a 
denominação de Sctnt' Anna do Rio P.reto. 

CABEÇA DE BOI. Pov. elo Eslaclo de M:atto Gt· o>so, na com. 
de Cttyaba, ao S . da serra do Roncador . . 

CABEÇA DE BOI . Riacho do Es tado do Cea l' á , banha o mun . 
da Boa Viagam e desagmt no Quixet·amobim pela margem 
esq. 

CABEÇA DE BOI. R iacho do l~s taelo ele Matto Grosso 
a !l'. dir. do r io elos Macacos . trib. elo rio rlas Mor tes . Desce dos 
espi gões mais septentl'ionaes ela sel't'a do Cayap6 e atravessa a 
es lrada ele Cuyabáa Goyaz (Dr. S. da Fonseca Dica. cit.) 

CABEÇA DE CARNEIRO. São assi m denominaclos 03 ca 
beças rr tte fo rmam o, ba ixio ele J oão da Cunha ; na costa 
elo Estado do R. G . elo No r ta . Ficam na Lat. S. de 
ele 4° 44' 30" e Long , Occ . de 36° 58' do mel'icl.ia no de Gree n
wich .. 

CABEÇA DE CAVALLO. Pov. no termo ele Atalaia ; no Es
tado elas Alagoas , 

CABEÇA DE CAVALLO. Sert·a elo Es tado do Para hyba. 
elo Norte, no mun. de S. Joüo do Ca rir y . 

CABEÇA DE NEGRO. Log. do Estado de Pernambuco, 
sobre o rio Ipojuca. 

CABEÇA DE NEGRO. Pov . do Estado ele S2rgipe, na co m. 
de Propriá, na mat·gem dir , do rio S. Fra ncisco, ac ima do 
porto ele Piranhas. 

CABEÇA DE NEGRO . R iacho elo Estado de P er·narnbuco . 
banha tt ! reg . ele N. S. da Conceição ela Escada e, após [um 
ctu·so de 18 kils., faz barra no rio Ipoj uca. 

CABEÇA DE Ni!;GRO. Escoante no caminho das Salit1as a 
Casalvasco; no Estado ele Matto Gt·osso (Dr. S. da Fouseca Dicr. . 
cit . ). 

CABEÇA DE NEGRO. E' o nome de uma pedra que fica ao 
N. do Picão do reei fe da forta leza dos 'l'res R eis Ma,.os no 
Estado elo R . G. do Norte. Deve ser ev itada pelo:f ~ ave
gantes. 

CABEÇA DE NEGRO. Cachoei ra no rio S. F1·ancisco en·tre 
as bar t·as dos riachos Ouro Fino e Col·ituba. ' 

CA~~ÇA DE PORCO. Pov . do Estad? das Alagoas, na com . 
ela Ulllao, pt'O>uma da mat·gem esq. do n o Mundahü, ao NE. 
ela s0rra ela Barriga. E' tam bem denom inac\11. Santo Antonio 
da Boa Vista. 

CABEÇA DE PORCO . Canal que fi c a a O. da ilha Sã() 
Bernardo e que desag tt t defron te da ponta mais orien.ta.l da 
ilha de Igoronhon; no Estado do Mara nh ão. 

CABEÇA DE PORCO. Riacho do Estado elas Alagôas, li
mita a subdelegacia do Tirnbó com o Muricy e faz bat·ra no l'io 
Mundahú pela margem dir. 

CABEÇA DE PRETO. Lago do Estado do Pa rá, 11a mar
gam escr. do rio 'l'rombelas. E' rodeado ele monf;anbas pe lo 
lado onental. 
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GABEÇA DE VEADO. Correg.1 do. ~s·tach> de Gloyaz,,aff. 
da margem dir. do Gama. trliJ. do rdJen·ao Ftmclo, que o e do 
1'io S. Bal'thol0meu (Inf. loc. ). 

CABEQA DO TAPUYO. Pov . do Estado elo Piaull'y, no 
mun. elo Cas.tello . Existem a hi minas ele sa litt·e. 

CA<BEÇA DO TOURO. Pov. do Estaclo ela. Bahia, na com. 
e ~et·mo da Cachoeira. 

'CABECAORY. Ilha no rio Neg t·o, aff. elo Amazonas, n0 
Estado deste nome . Fica pt•oxima elas il•has 'l'uino, Assa11ytuba 
e outl'as, e abadxo ela foz elo Caaabul'Y· E ncontt•a-se tambem 
escripto Cabecaui1·y. 

CABECA QUEBRADA . Log. no mun. ele Guarapat-y elo 
Est:tclo clÕ E. Sant~ . A Lei Pt·0v. n. 20 de 9 de maio de 1883 
creou ahi um CJ. esch. elemen ta t· pat•a o se\:o masc ulino. 

CABEÇA QUEBRADA. Sert' a qtt<ol se t• ve de <li visa ao mun . 
de Guarapary com o de Anchiet,\ ; 110 Estado elo E. Santo. 
A Lei Pt·ov. n. 33 ele 20 ele novembro de 1872 a utol'isou o Go
verno a cle>petldel' a qttan tia ele ;?;000$ com uma est t'acla que do 
Cabeça Quebt•acla viesse sa hit· na faze nda S . Joaquim. A Lei 
n. 15 ele 2L de ou tuht·o ele ·1873 diz que a estl'aela eleva sah ir por 
Mttriquioca. Não ti vera m exect tção essas leis. 

CABEÇA QUEBRADA. Rio elo Es tado do ID. San to; cles
ag·ua na marg·em esq. elo ri o 'Beneve nt.e. A Let_ Pro v. n. 36 
de 14 de no.n mbt•o de. '1874 autot· is0u a const t•ttcçR0 ele uma es
trada que, pa l'tiado ela cctchoe ira desse ·rio, . vá terminar e t~l 
J abaqtta ra., entroncando-se n a es tl'acla que se cl1rtge _as _cachoet
ras do rio Beoevente . E' tambem clenonHnaclo Cnnncltba. 

CABEÇAS . Pov. elo 1!.1 s t'l.do ela Ba hi u., na freg. ele iV!m·itiba 
e mun. ela Cachoe ira , com uma ca pella de N. S . ela Conceição 
e du as eschs . pub ls . el e i nstr . pt'im. 

CABEÇAS. L 'Jg . elo E:sbu.clo ele M>nas Gerae.s , no mun . ele 
Sa bat· á . 

CABEÇAS . Batrt•o na ft·eg . cl 3 N. S. do Pllo.r elo ter mo d::t 
cap ita l do Es tado rle Minas Geraes , co m uma es0h. pubL, 
ct•ead.a pela Lú Pro v. n. 3. ll6 de 6 ([e etlt ttb ro ele 1883 . 

CABEÇAS. Rio do Estado ele i\'Iinas Geraes, nasce nas visi
n'ha nças clil. set•r a elo Gavião e elesagua na m arge m esq . elo rio 
A t·assuahy (Inf. l o·~ .) . 

CABEÇA SECCA. Log. elo Es tado elo Rio ele Janeit·o, en
tre 0s rios Tin.,.ua ss ú e Itaguahy . Ahi ex isti tt pot• mult.) tempo 
a a lcleLa ele S. ~·rancisco Xavier de I>tagtto. by. 

CABEÇA SEC:CA. Log. no dist. do Rio Negt•o do Estado 
do Pat·aná. 

GABECAUIRY. Ilha no rio N~gro, aff. elo Amazona's ; e n
tre a beca elo Cattabtu·y e Casta nb e it·o. Viela Cabeo,vOJ'Y · 

CABEÇA VERDE. Se r rote do Estado elo Ceará, no termo 
do T a mbonl. T em esse nome, p:)l' apre3entar-se em lodo o 
tempo coberto de verqeja nte vegetação . 

C·A.BECEIRA ALTA. Riac'ho do l~staclo ele M:atto Gt·osso; 
é um clos f1n•madores do d o Corrente. (D1·. S. ela Fonseca, 
D icG , ciL) 

CABECEIRA DA AGU'A SANTA. Log. no Estado de Minas 
Gera es, d isla nte 30 kils. ma·is ott menos ela cidade do Rio Pardo. 

CABECEIRA DA BAIXA. Cot·t'ago.clo Estado ela ·Bahia, 
bauiha o mun. do Morro elo Chapeo e vae ps r a o ri o Utinga . 

CABEC EIRA DA MÁ VIDA. Log. elo Estado ele Minas 
Geraes , na ft· eg. ele S. P aclro elos Ferros. 

CABECEIRA DOS BREJOS . Riacho do Estado ela Bahia, 
banha o mun. do MoL't'IJ elo Chapéo e clesagua no rio Bouito 
('Inf, l oc . ~ . 

CABECEIRA ·GRANDE. Cot·1·eo-o do Estado de Matto 
G.l'OSS@; na estradCJ. ele Cuyalj{~ a Goyaz~ entre os 1·Jos ela J:vfol't an
dacle e Com·o cle Pot•co. 

CABECEIRAS. Log.'_ do É5tado do Piat~hy, no term o de 
Paranaguá . A.!Hrmam e:ostir ah t metaes precwsos. 

CABECEIRAS. Se~•rt•a do Estado cl:J. Bahia·, no mun. do 
Riacho de Sa:nt' Anna. Della nascem os ria cho~ deste noJ?e, elo 
Nor berto e do Boqueirão. E~tende-se em d~recçao "' r egtao ba
nhada pelo rio S. Francisco . Pren~le-se a set·ra da Chapada 
Í1Inf. 1l0c. ) . 

CABECEIRAS. Cort•ego d0 Estado de S. P a ulo, aff. da mar.
gem ·esq . do ~·-i o Mog~·-guassú, pt•oxirile . do cot•t•ego das T,t·es 
Barras. 

CABECEIRAS !D!A ENGRACIA . RibeiL·ão do Ei;tado de 
Matt0 Gt'osso, na estt·ada ela GJya!' pat·a Cuyabá, entre L1.ge 
Vermelha e a monta1~ha do ~at·ecla0 e proximo dos ribeirões 
denommados : Paredoes, Cap tm ele Nonato, Corisco Samam-
baia e Tijuco Preto. ' · 

CABEC~IRAS DA VIUVA. R ibeit·ão elo E>tado ele Matto 
Grosso, entt'e Bal'l'eit·es e Muttlm e pt'llximo dos ribei rões J ato bá 
e ·Olhes d'Agua, na es tri1cla ele Gl'lyaz para Cuyabá( Ext.) . 

CABECEIRAS DO P ASS É. Pat·ochia do I~s tado da Bahia 
no termo eleS. Fl'ancisco, ele cuja sêde dista 27,5 kils ., banhad~ 
pelo r io Jacuipe . ·Ot·ago S. Seb <As tião e diocese a rchiepiscopal ele 
S . Salvador. F0 i c t·eacla parochia em 1718 pelo arceb ispo D. Se
bastião Monte it·o. 'l'e.m 8.91'1 habs. e clnas eschs. pabls. ele ins~. 
pl'im. Sobre suas di visas vicie: art. I ela Lei P t•o v. u. 1.569 de 
28 ele junho ele i 75 e n. 1.252 de i ele julho de 1872 . 

CABECEIRAS DO RIO NEGRO. Pequena pov. elo Estado 
do R. G. ~lo Swl, asse nL.e etllr e as vertentés do ri o Nflgt·o, pro
x inw. ela ctc!<<de ele 13age. 

CABECEIRAS DOS CORREGOS . Log. no mu n. · elo Ma 
nbuassü, no Estado ele Minas Get·aes. 

CABECEIRINHAS. Bai rro do Estado ele S. Paulo, no mun. 
de itapetininga. 

CABECHIS. Vide Cabixis. 
CABECINHA. R ibBit·ão elo Es~aclo ele Matto Gt· osso , en h-e a 

mon ti1nha dos Pa'r eclões e o Sangrado r , proxi mo dos rt i.Jeirões 
denomin ados Torresmo, Cori>co, .Maca,cos e Co uro ele B0i, na 
est rada el a Goyaz pat•a Cuyabá . 

CABEÇO. Log, do l!:.>taclo do Puahyba clrl Norte, no m un. 
d' At•êa, no sertão . Encontra-se ahi ex:ce llente pedra calca rr a. 

CABEÇO. Pov, elo Es tado de SHg-ipe, na ilha do Ar am bipe 
no delti1 do S . Franc isco, 

CABEÇO. [ lha do Eslaclo ela Bahi a , no l"io S. Ft·a.ncisco, em 
ft·eJltJ á foz do rio das Rat1s, pouco aba ixo ele Carinhanha . 

CABEÇQ. Pat'cel s itaado na marg-em dit•. ela entrada ele l'io 
S. F ra nc1sco . E' r aso e p@t'Lan to p ~ rfi do. 

CAB'EJÇO DE MANOEL FRANCISCO. Log. elo Estado c!Cf 
R. G . elo Norte, cle;membt·ado da f1reg . r.\ o .Acary e incorporado 
á r,·~g . de Sant':.\.nna do Mattos pela Lei Prov. n . 368 de 30 de 
j ullw ele 1858. 

CABEÇO DO OLIVEIRA. E' ass im de nominada. um a pedra 
iso![tcl<l, s ituada a H milhas Gla costa e NS . com 0 oute it•e elo~ 
t3uracqs, no Estaclo Gl0 R . G . elo N0r te . 

CABEÇUDA. Lcg . noEslado cle~a!ltaCa Lha dtl a, no t erm~ 
ela Laguna, na E. ele F. 'l'hereza Chn st m a. Aht ex1ste um nota
ve l viad uc·to. 

CABEÇUDA. Ponta no Estado eleSant<\ Cathal' in a, á entrada 
ela barra elo rio Hajahy . . Entre e \la e a p@n ta cl~nom i nada Cabe
çudc~ Gmncle existe uma L~equena enseada a brtga da d0s ventos 
S . e SO., mas mui perigosa de en'trar-se c0m os ventos N . e NE ., 
que sopra m àh i e:>m v.iolencia. ' 

CABEÇUDO . I:prapé do 'Estad o elo Amazonas, n0 mu.n. da 
capita l. 

CABEÇUDO. Ribe irão do Estado de Minas Geraes, rega o 
mun. elo t'iranga e clesagua no t•iGJ Tut·vo. 

ôABEÇUDO . Lago elo Estado elo Par.á ,_ na ,marg~m esc1. elo 
rio 'l't•ombetas, pouco ac tma do l ago Yuku·t-as>u. 

CABEDELLO. Log. elJ I~ s t aclo do R . G. do l'f? rte, 12a ces~a 
elo Oceano, ent.re a pov. ele Caiçar a e a ponta do I ubar:w. ~ 

CA.BEDELLO. Lgg. do Estado elo Para_hyb:t. do f!o.rte, na 
freg· . clH N. S. elas Neves , com. e termo ela ctclade .do I a t ah yba , 
na foz elo rio desta· nome . F tc[t pr ox tmo ~o for te elo s_en n ome e 
é a r es idencia elo> pmticos elo rio Parahyba, em c u_J a mac•gem 
clir. fi ca . 'l'em uma egreja consagrada ao SS. Co t' açao ele Je~us, 
um cemiterio constl'lliclo pelo povo e duas eschs. publ s. de 
ins't. pri m., creadas pelas Lei s Pro'ics. ns. 357 de 30 ele março 
de t870 e •@71 de 8 de mar.;o ele ~879 . Ao porto do Ca~becle llo, 
em seu tra.lmlh(j) (Ja1·antia de jttJ'os , no cap. XVII, o engenh eit·o 
André Rebouças consagra e>tes curiosos top icos : « O porto 
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~··ansallantico, que se pl'oje? ta uo Cahedello, será o mais ori~n
tal da costa do Bt·aztl : ma1s ot•iental do que o ])o do do Recife, 
do que o pot•Lo elo Natal e do que o pot·to projêctado j Ltnto ao 
cabo~ ele S. Roq11e. A m<J.iS extensa p:.trallela ao Eg uaclor, que 
se pode tl'UÇo\l' na America do Sul, passa na pr o v. ela Para
hyba do Node, muito proximamente pela capital e pelo Ca· 
b3dello. AR dócas. elo Cabedello serão, portanto, a estação nutri
tim:t do maiol' caminho ele fJt'ro inter-oceo.nico ela America elo 
Sul», 

CABE DI<JLLO. Forte que defende o pol't) da cidade elo Ptn·a
hyba, no Estado deste nome. Foi construido em 1582. Seu nome 
pl'imitivo foi jfattos, setdo clepais d enominado .~f,wgwricla p :>r 
occasião da conquista hollandeza. R2cup~raclo pelos p~rtugue· 
zes, rec~Jbeu o nome que hoje tem. Damora aos 6° 57' 16" La t. 
S. e 340 48' 45" de Long. O. do merid iano de Greenwich ou 8" 
17' -1" E. do Rio ele Janeiro . Foi atacado a 5 de dezembro de 
1G3l pol' S igismundo Schkoppe e valentemente d efendido pot· 
João ele Mattos Cardoso. 

CABELL'EIRA. Log- . do Estado de P e-rnambuco, no te rmo 
elo Bonito. Foi elevado a clist. pelo a rt. IV da Lei Pro v. n . 628 
rle 16 ele maio ele 1865. Compl'ehe11cle os qttal'teit·ões Alexandria, 
Carangueij o, Capival'a e Onças. . 

CABELLEIRA. Serra elo Estado ele Goyaz, no muu, do Ú.io 
Ver,le. Tem direcção méclLt de E. p.tra O. e apparece desde 
perto elo rio dos Bois, na com. de N. S. elas Dôres do Rio Ver 
de , ate à villa de>sa invocaçã::., vulgarmente cham:tda das Abo
boras. Sua constit:ti ção g-eologic.1 é de gL"és amare.llo ( o ld reei 
saiCels~. one) e na sua supet•O c ie apt·es enta m ·titas linh as pat·alle
las e continuas em grandes distanc ias, que parecem itlclicar as 
alLuras a qtte attingil'am as aguas de' um gt·ancle mecliterraneo 
geolog·ico, Está cheia de lombas e contrafo t•tes, uns todos al't'e
dondados, outros pittorescos em suas fól'mas, donde lhe pt·ovém 
asclenomin[lçÕe'l de Ca,stellos, 1'orTes , Baht'ts, e tc, (Exl.). 

CABELLINHA.. Pov. do Estado ele S. Paulo, no mun. de 
Lore na. Ot·ago Santa Cruz. 'l' em uma esch . publ., creacla pel a 
Lei Pl'ov. n . 72 de 17 cle jnnbo de 188 1. 

CABELI.O. Log. na costa elo E~taclo elo R. G . elo Norte. 
·PotlCO ao O. desse sitio e cerca ele 3,5 milhas ao mat· existe 
uma peclt·a solta com o nome de P edr a do AI vadio, a qtw l tem 
oito e 16 palm os ele agua.Po r fóra del/a se encontr,\ 20 e 24 pai- . 
mos, e por dentro p ? .ICO menos. A proximiclctcl ~ em que esta 
pedt·a está dos banoos e seccos, dispensa qualqtter marca, pois 
que, evita ndo aquelles se tem dado o pt·eciso resg·nard•J a ella . 

CABELLO BRANCO. Mot:ro elo Estado de S. Paulo. na 
serra da Ca ntm·eit·a. E' bastante metallil'ero e assim detlo
minaclo por tel' seu cimo coberto de uma vegetação rasteit·a, 
que produz folhas longas e claras. 

CABELLO DE FOGO. Cor r ,' ";) elo Estado de Goyaz. no mun. 
da Gapital, pL'oxim o elo uraial 8.e Otu·o Fino (Cunha · Mattos). 

CABELLO DE VELHA.. B:chia n o E.staclo do Maranhão, a 
1° 18' de Lat. S. Em suas margens habitavam out l' 'o ra os Tupi
nam bas, sendo o princ ipal delles appelliclado pelos portugtHlzes 
Cabello ele Ve lha. ApP-z:tt' ele ter -12 kil.s. ele compl'imento e seis 
d e la!·gura, apresenta es;a babia duas i lhas rod ladas de bancos 
ele arêa, que cliffi.cultcm-lhe a entrada, que e ntretanto é ven
Clcla pot· grandes canôas . «A bahia elo Cabello de Velha .A+z;-o 
pra-tico Phil ippe, assim chamada pel os diversos banccrs ' ·q tte a 
circulam, é a sabida ela Barr·a d<t Maogunsa. Apeza r ele tet· 
~lgum a largura , não o!l'ereca :1br igo em r azão elos mencionados 
bancos» . 

CABELLO-NÃO-TEM. Serra do Estado do R. G. elo Norte. 
E' todct eocal vada, o que lhe fez dctt' o nome pelo qual é conhe
cida. l~ncotüram-se n ella minas ele ouro. 

CABELLOS . Cachoeira n o ri o Jeqrtitinhonha e Estado de 
Minas Geraes. 

CABELLUDA. Antiga pov. elo Estado ele Minas Gel'aes . 
O .. og.~ Sant:L Helena. Para alti a Lei Prov. n. -1. 547 ele 20 ele 
julho ele i8GS trcnsl'eriu a sede ela li:cg . ele S. Francis co elo Ver
melho elo mun. rlePonte Nova;_di'iposição e>sa qu_ foi revogada 
pelo a rt. IV da Let Pco1•. n. UiJS de 12 de oulubt·o de l ll71. Vide 
Helena (Sa nta). 

CABELLUDA, Serra do Eslaclo ele Minas Gcraes, extrema 
a lreg · de Santa Hele tló.t elas ele S. Lout•e nco do i\Ianhua.ssú. 

· ~i Sebastião elo Sacramento, S. Ft•ancisco do- Vermelho e Sant.i 
· a t•gar!Cla (Inl', Joc.). 

/ 

CABELLO.DA.. Ribeiriio elo Es tado de Minas Get•aes, banha 
e fl'eg. de Sant:t Helena e desagu:.t. no rio Mat ipoó. Nasce na 
serra do seu nome e recebe os ribeirões Pernambuco e Pira
p atinga. 

CABELLUDO_ Serrote do Estado elo Ceará, no mun. · de 
Santa Quileria. 

CABETUTÚ. Rio ali'. ela margem dir. elo Tapajós, clesagua 
entl'e os rios cl;ts Tropas ou Patut·y e Cadiriry. O St•, Ferreir:~ 
Penna escre ve CctbetotL 

CABINDA. Rib3it·o do E s tado elo R io de Janeiro tl'ib . do 
Guanclü- rnirim . Rega a freg. de MaL'apicú do termo de Jguassú, 

CABIUNA : L og. do l~s taclo elo Rio ele Janeit·o, na l'reg. d e 
S. José elo Barre·to do m Lm. de Macahé. · 

CABIUNA. Log. na f,·eg. ele Guapy-mil'im elo E s tado elo 
Rio ele Janeiro 

CAB IUNA SECCA. Log. do Estado elo Rio ele Janeiro, na 
freg. das Neves do mun. de Macahé; com uma esch. publ. de 
inst. pdm. para o sexo· masculino, cr eacla pela Lei Prov. n. 
2.653 ele 2 ele ontubro cl,d 1883. 

CABIUTYUA. Igarapé do Estado do A mazon,l.s, afl:'. da 
mat·gem esq. elo rio Padauiry, tl'ib. elo NegrJ. S 1ta foz fica e ntre 
a dos igar apés Máchiapity e Iuajá. 

CABI XIS. Tribu bravi a que domina em parte elo Estado d0 
Matto Grosso. Pul.e1•am fogo, não hil. muito, á ponte elo rio 
Gt!aporé, do caminho de Villa l\Ja l'ia para a c idade de Matto 
Grosso e ás casas da pov. abandonada de Lavrinha.s. Habitam 
as margens elo rio, a c1ue clet·am o nome . 

CABIXIS. Pov. elo Estado ele l\htto G ros.'lo, na com. deste 
nome; nas pt'Oximiclades do rio Branco ou Cabixis- E' habi
tada pelos indios ele egual clenominaçoio. A.lg uns escre 1•em 
Cttbeohis. 

CABIXIS . Vide Br·c&!?.Oo (rio), 

CABO. Cidade e muu . do Estado de Pe rnambCico , sede ela 
com. do s.en nome, 6. marg·e m di r. do rio Püapama, en1 terreno 
p ouco elev~tclo, a i 5'u. ele altura sobre o nivel elo mBr, a 32 kils. 
ela. cjdade elo R ecife, atr~\\'essacla pela E. de F. do recife ao S. 
Francisco ; com importante lavour,, de canna de ass ucar. 
«A com . d o Cabo é ele muiLa importancia pela sua riquez~ 
agrícola e com mercial. Co nta H3 eng·enhos de ass ucat· ; culttll'a 
de outr os generos, e, ainda que pequena :.L sua industl'ia, ma11tem 
an imadíssimo commercio e prometle lisoug-eit·o futuro . Situada 
a sécle ela com a 35 kils. da capital e a 12 elo litLoral, ·t?. m facil 
e comnwda viação pela E. de F. do S. Francisco, além da van
tagem de boas es tradas de rodagem, que não só faci!i ·tam ainda 
mais os m eios ele communictJ;c.ão com a capital, como tambem 
com os diversos povs. da com. Ha tamb3m facil communicação 
mal'itima e fluvial para transpol'te dos pr·ocluctos elos engenhos 
que ficam situados no littoral e ás m:1r g·e ns elo rio Ipojttca, ;tté 
certo pmto »(Pere ira da Cos ta. Coms. de Pernambuco. 1884). 
'fem egt·ej tt matr iz, capellas de N. S. do Livramento, Santo 
Ama t·o e N. S. do Rosowio: cemiterio, casada Camara e cadeia, 
es tabelecimentos commerciaea e industriaes, eschs. pub ls. de 
inst. pt·im., e3tação t elegrap bica., aRencia do correio, ofllcina~ 
· esc l'iptorio da s npel'itenelencia da E. ele F. do S . Francisco, . 
um tbe.ctl'inho mnaticlo pela sociedade particnlar - Recreio 
Dl'amatico Santo Agostinho; um a lJlbliothecct do Gremio 
Littera1•io, etc . . Ot•ago SRn'lo Antonio e diocese ele Olinda . Foi 
creacla ]Drochia pelo Alva r á éle 17 de setembt•o de 1777 villa 
por A.lva~·ft de .27 de julho ele 181t; instal lacla a 18 de ~junho 
ele .1812. lransL.:rtda para o loga t• N. S. do o· pelo àL't . I. cltt 
L et Pro v . n. 1<:>2 de 30 de mm·ço ele 18,!6; passando cless<L pov. 
pat·a o logar em c1ue ac tualmente se acha pe la ue n . 236 ele 22 
de maio ct.e •1849. Tev e a categor ia ele ciclttde pel a de n . :1.269 
ele 9 .de Julho de 1877, qu;) cleu-lbe a denominaçiio de San to 
A.qo.~tznho elo Ga!Jo. E ' com. ele seguncl<t entr., c t·eacla pela 
Let Pro v. n. 86 de Gele maio de 18-10 e classi ficada pe los Decs . 
ns . 637 de 26 de julho ele 1850 e 5.139 ele 13 de novembro de 1872. 
Sobre suas divisas vide, eutl'e OLilras, as Leis Provs. n. 366 de 
10 de maio ele 1855; n. 52·1 de 28 cl3 maio ele :1862; n. 8.24 ele 18 
de maio de lo68; n . :1..066 de 13 dejnnho de 1872. 

CABO. AL'raial do Estado do Rio de ,Taneiro, no mun. cb 
cidade de Cabo Ft·io; com uma cap3lht da itHocação de N. s·. 
dos Rem edios e um<t esch. publ. de inst. pL'im. 

CABO. Estação ela E. d e F. elo Recife ao S. Francisco, .no 
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Estado de P e rnam buco, en ~t·e as Estações d:1. Ilha e 'de lpojuc8., 
J;IO ki'i. 31,51[. . 

CABO. Morro do U:~tado ele Sergipe, na margem ellr. elo rio 
S. Francisco, abaixo do Curral ele Pedras. 

CA.B,O AGOSTINHO. Ribeirão do Est.ado el e Matto Gràsso , 
e n Ire bem i te rio e Pedras Altas, proximo dos ribeirõ ~. s denom i
nados: Tt·es Irmãos, L~vri11has, Ped ras Altas e P ar a hyba, na 
estrada de Goyaz para Cuyab á (~xt.) . 

CABOATAN. Log. do Estado de Pernambuco, no termo de 
Olinda. 

CABOATAN. Ribeiro do E s tado das Alagoas , tr ib. ela 
margem dir. do rio Jequiá; na com . de Anadi a . 

CABOBE'. R iach o do Estado de Se rg ipe, no mun. do Rosario. 
CABO BRANCO . Pov. do Estado elo Parabyba elo Norte, 

a 18 kils . ao NJ'; . da capita l e ao S. elo cabo Bra nco . · 'l'em 
um a capellaela invocação ele N. S . ela Penha. I 11clustria ela 
pesca. 

CABOCLAS . Pequeno rio elo Districtn F edel'al; passa pelo 
baü·ro d ag L a t·angeiras e vae desaguar IHt bahi<t do Rio ele 
Janeiro. E' at.raYes sa clo pelos bonds ela Companhia do Jardim 
Bo ta nico no Jogar denom inado Ponte elo Gattetc. Ac ha-se ca
naJisado . 

CABOCLO. Nome dado aos in clios pelos eut·opeos em repre
salia ao elo emboa.bas nome de u ma ave c::tlçncla, :Segnnclo a 
ve r são mais natm·al e' commum. Es te appelliclo to r nou - se tão 
injurioso para os inclios que o governo por tuguez, para con
teiltal-os,.to ve ele decl a ra r por Alvará de 'l ele abril ele 1755 que 
o Ouvicl ot· fizesse expellir da comar ca, dentro ele 11m mez, sem 
a ppe ll o ne m aggravo, aq uelles que cs ch amassem por esse ou 
Olllro qnalqne t• epitheto i!Jjurioso : accr esce nta ndo que os casa• 
menlos elos colon os com indios não et· am infamante~, antes ~o
tiYo de cons ide r ação e de prefere ncia pa ra os cargos publicas. 
Con soa nte com estas icl eias de dig nidade o Marqnez do La
•n·aclio, por Pol'laria ele 6 ele n.gosto el e 1771, rebaixou a mn 
indio elo posto ele capitão- mór, por te r ca sado com uma preta , 
o assim manchado se u sangue e mostt·ando-se indigno elo cargo. 
(P. Noçueit·a . Voca!J . cit. ,pag . 235).-Etym.; pellaclo, con·up te la 
ele cc~boca pellar (Martiu.s, Glos . cit., p. 37); on porque os 
indios u savam ele a rl' anca r os ca bellos elo corpo e da cara 
(Varnhagen, Hi.<t. cit . , '1'. I , p . 101., 1n Eclic. - Abt•eu Lima, 
Synopses ela Hist. do Bras. , p . 163, No ta); ou porque elles r a
pavam os cflbe llos até ás orelhas (Macedo, Lic . ele Hist. elo 
BN~S . , p . 40) . 

1'\em se lhe ve nascer na. barba o pello , 
Ch~ta u cara e nariz, rijo o c a beiJo. 

(D unÃo, Caranw r.i. C. 1, E, 20) 

(< Na 2" edição ele sua Histo1·ia, Vn.rnhag-en mllCl a ele opinião 
e d ú. esta outra e tymolog ia : corrtlptela, de cz~cí,-boc{tté~ ver
gontea, r amo . Mas , a ser assim, como explicar a inJtlria que 
esse appel lido fa zia ao inclio 'I Menos razão teve C. Mendes 
(Notas pm-a c~ H1.st . Pu~?·ic~ na R ev . elo I nst . cit., T. 42, p. 102 , 
Nota 38) para dizer que ce~boclo é corrnpção ele cu,·iboca ( vicle).
Moraes (cit.) disti nguindo sem criterio cabôclo (co t• averme
lhada , t irante a cobre) de caboucolo, cli7. que este é o nome que 
se dá na Amei'ica aos portugue,es ca sados com incli os ou aos 
que nascem des te matl'imonio; o Alexandre Rocldgttes F er
r eirn. - que o verdadeiro cabóclo é o filho elo indio com preta! 
O cabôclo cearense é o mes mo indio, de cô t• a vermelhada, aco
bi·eada, esta tura mediana para baixo, pés pequenos, pouca ou 
nenhuma barba, cabellos muito corridos, pt•etos, dm·os e levan
tados: por isto ch amados, vulgarmente esp~tc~ aa:fú . Neste 
senticio lambem o empt·ega Durão no seu Ca,,·am~t~·~í (C. I, E. 77 ; 
C. 3, E. 85 ; C. 7, E. 46 e 59). Pela côr aye rmelhada de Sttas 
pennas cham a-s~ tambem cabôcle~ uma esp~cie de rôl a ; assim 
como ; pela mesma razão da côr;ge•·imú -cabJclo, f'e~fão caboclo 
(Dr . P. Nogueit·à. Vocab. ctt. p . 235.) 

CABOCLO . Log. no termo d e Campina Grande do Estado 
elo Parahyba do Norte . 

CABOCLO. Antiga po v. do :n1tn .. de Pe trolina., no E~taclo 
de P erna mbuco . A capella a lu existe n te, so b a mvocaçao do 
Senhor Bom J esus foi elel'ada :í. categoria de p:nochia pela 
Le i Prov. n. 601 d~ 13 ele maio ele 1864 . 

CABOCLO. L og . elo Est ado fie Minas Geraes, no tet•mo ele 
Sete Lagôas ; com uma esc. pitbl. 

CABOCLO . Serra cloEstaclo do R io de Janeiro, en tt·e os 
muns. ele Macahé e S. Francisco el e Paula. 

CABOCLO. Mo.rro do Districto F eclet·a l, entre o campo do 
Le Blon e a pr<na do Pmto, prox1mo da l agôa. Rodrigo do 
Freitns. 

CABO CLO. Ponta no litt.oral elo mun . de Cabo Frio do Es
tado el o Rio de Janeiro, entre a ponta elo Ma noel e a ponta da 
P edt·a Pt·eta .. 

CABOCLO. R iacho cloEstaelo de P et•nambuco, uanha o mun. 
ela Gamelleira e desagu a no rio Sel'inhaem. 

CABOCLO. Pequeno r io do Esteldo ele Se t· g ip ~ , banha o mun. 
do Lag:1.l'to e desagua na margem esq . elo rio Jaca r é (Inf. 
l oc .) 

CABOCLO. Carrego do Estado elo Rio de Jane iro, une -se ao 
cot•reg·o da Lago e, r eunidos, atr av essa m a estr ada do Com
mer c io e desaguam na margem esq . el o cor rego elo s Ferreiros, 
nJr, d~t Cach oe ira Grande , trib. do rio Ut· un. 

CABO CLO . Rio do Es tado de Minas Garaes , aff. ela margem 
esq . do Pal'acatú. E ' mencionado na Gtt l'ta. Gual elo I mpe•·io . 

CABOCLO. P equeno rio elo Estado ele Minas Geraes, alf. ela 
mat•gem clit·. do rio Abaeté, no mun. elos le nome (I11f: l oc. ). 

CABOCLO. Nome de uma peclt·a exis tente na costa doEs
tado ela Bahia, defronte ela s Pedrei l' as. n a a h i uma balisa . 

CABO CLO PENDURADO . A' esq . ela gruta de Ubaj ár a , 
no Estndo do Cear{t, surge no cimo da ro ~ba nm ca beça uegr(} 
com a parte orie ntal pendente de gr a nde altttra , onde se obser
' 'a m dnas pequenas sal iencias, que os mot·aclol'es cha mam« Ca
boclco Pendurado » em razão da simi lha nça que teem acp~ell as 
pedras ün as com o t r onco e pernas do um homem. 

CABOCLOS. Sel'l'ota do Estado ele Pernambuco, n a cnm. do 
Br ej o . Ser ve de divisa á freg. elo Bello Jardim. 

CABOCLOS. Ass im de 110min ava-se antigamente ao morro 
de S. Loure nço, situado na c idade <.!e Nyterõi, capital elo 
Estado do Rio ele Janeiro, porq ne ne lle e em sttas immeeliacões 
exist iu o a leleameo:to dos incligenas desce ndentes elos Temi.:. 
minós, companhe iros do valente Ara r igboia. 

CABOCLOS. Morro no Distr icto F ederal, entre Guaratiba e 
Campo Grande. 

CABO CLOS. Ao N. da ponta das Pa t•etles, n o Estado da 
Bahi a , diz Mouchez, começa uma serie de pequenós recifes que 
es t.endem-se :<. sei s milhas ao NO . das Paredes . O primeit·o 
denomina-se A•·angue,·a, o segundo G<~br.clos . Fórma es te ultimo 
com o pd·neiro o ca nal de Itainhas (Tainhas segu ndo ontt·os) 
pouco frequentado pelos muitos co t·aes cles1acac!os que a hi se 
enccntram. 

CABOCLOS. Carrego do liistado do Rio ele J aneiro, clesagua 
na lagôa ele Ca rape bús. 

CABOCLOS. Cachoeira do Es tado do R io de J a ne iro; fórma 
com outras o rio Ig1tassú . 

CABO CLOS. L agôa. elo E starlo do 'Mat'lt nh ão, no mun. do 
Brejo (In f. loc .) 

CABOCLOS . Lagoa elo E stado do Cea l' à , en lt•e os clists . 
ele S. F r a ncisco e Sa nta Cruz elo termo ele Acarahú. 

CABOCÓ. Log. no clisl. do Po;:o da Panella do E~taclo de 
Pernambuco. 

CABO DO CAMPO. Set·ra do Estado de P ernambuco , no 
nnm. elo B uique. 

CABO FRIO. Cidade e mun. d o Es'kt.clo do Rio de J a neiro, 
sêcle da com . elo seu nome, em uma península (ele 'res tinga) se
pat·ada elo con l,ine nte ou lel'l'a Arme pela lagôa ele Araruama; 
communica-se co1n aquelle por meio de uma barca ele pas:Sagem 
no es tre ito de Itajurú, distante cerca ele 40 kils. da cidade de 
Araruama. T em 9 .0 19 habs. dos quaes 7.31-l são analph a b~ tos. 
A pov . que deu-lhe ori gem foi elevada <Í. categot·ia ele vi!la em 
16'15 e ú de cidade em 13 de novembro elo mesmo ann:o. A 
cidade é dividida em duas pa rtes : uma , a nwnos i mportanttJ, 
tem o nome ele Passagem . Na otltl'a, que possue ruas largas 
embora m al alinhadas, estão os eclificios publicas mais impor
·tan tes , e1ltre os quaes a casa ela Ca mnr a , o convento de Santo 
Antonio, a egreja ele N. S. d'Assumpção (matriz), a de S . Be
nedicto, o convento de N. S. elos Anjos, assen tado na fralda c\0 
morro ela Gui:\, na pat·te occ . ela cidade, a capellinha ela Guia, 
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a Casa de Ca ridade e o seu hospitfll, a Caclea, uma elas me·· 
lbores elo Estado, etc . Tem eschs. publs. de ins t, pr im., age ncia 
do corrúo, e;taçio te legt•aphica , i\iesa ele Re nda , Collec tol'ia, 
grande num ero de faz endas, ola ri as, salin as e m uitas casas ele 
divet· so~ genet· os de negocio. O mu n. , a lém ela parochia ela 
cidade, compu he nd·J os povs. denominados: Campo elo Ale
crim , Campos Novos. I taby, Arra ial elo Cabo, Camoropy, 
Armação, At•ra~Liio do 'Rio ele Pedra s , Araçá, Sap iat iba etc . 
Segundo o Rel. do Visconde de P r ados, a sup~rfic i 3 ele 
todo o mtlll. é ele 925,27 kils. qs. N'ell e ftc am a B~l'l'a Sct 
p iMiba, que se acha a O . el a c idade e é bem conhecida Glos 
navega n tes ; e cs morrvs elo Telegmpho, a N. K da cidade e o 
ela G~tut ao S.].!;' o m un. av isinhado por val"ias ilhas como 
sejam : F ocinho elo c~•úa, ond e .es tá o ph a r ol, dos l~o t·co s, do 
J<'nk r. CJz, elos p ,,pagcJ.ws, Compt ula. elos Pttr{JOS eRam . A. ex
portaç5.o do mun . consiste em café, assuc.<:r, ~r roz, arar,Jta, 
pai na, c~ra, pau- brazt l, tatag tba, milho, feJJ ao, fa rlllha, a men
doim, sal, ca l, etc. Exporta ta lll bem pe txe salgado e ovas ele 
tainha salg- adas . O sal fabl"icaclo n o an tigo e importan te es ta be
l ecimento cle .Linclembe:·g, e em o ~tlros pontos, todos á m argem 
da lagôa ele At·aruama, const it•te um dos mais r.onsiderave.is 
prodttclos ele exporLnção. A cal ele marisco ela m•lbor c1ua l iclade 
é tambcm fab ri cada á margem de toda a l agoa, em clivers's 
est'l.belecimentos a vapo r, e enviada para os mu n>. vi s inh os 
e para a Cap ital Federa l. No terriLorio da com . ho He ou LL"'orll 
gra nde coJlLut·a ele a nil e coxonilha. Cabo Frio é com . de s ~ · 
g undaentL·., croacla e classificada p' la Lei Prov . ~• . 14de 13 
ele abl"i l ele 1835 e Decr s . ele J 5 de janei ro ele 18:33, n. 6:37 de 
1850 e n. 4. 68 d~ 1872. ~:m s ~ms J1!l'ems . lm ts ., d tz Pizal"l"o: 
" Fundada a prov . de Cabo Frio a. 13 ele n ovembro ele 16l5 e 
determinado o Jogar pat·a asse!llo cht pov., tamb~m se cle 
signo tt o da pequena e;Feja , des ig-nada a ser vir de w att·iz, Cjtte 
foi d edicada a t>anta Helena, CUJO oragu mudou o p ~vo, quan:lo 
l evantou novo templo , s tt bs titui ndo·o a Vi rgem Santa sob o ti
tulo especioso da Assu:npção, an tes do anno de 1685. Co rno 
egre ja motriz foi Jogo servida ele parocho encomm enclac\o até 
que ' en trou na cl asse elas paro~h i as perpetuas antes elo atl nO 
de 1678 . . . Em unn c a pella cons truída den tt·o ela eJ t•eja ma tr iz 
se conserva a im agem ela Santa Vit·g ~m sob o titulo el a Con
ceição, que imprevistamen te acbada a 4 ele set embro ele 17.21 
en ~ t·e pene:los, n o s it io co :1h!lc ido por Focinho do Cabo, onde 
com ful"ia ba te o m ar , foi r~col h ida áquelle santuario pela Ca
mara e moradores elo d ist . ; e sc ientt> E I-Rei desse facto por 
car ta ela mesma Camara, datada el e 3 de o:tlub :·o se.=i uinte, 
mando tl em 30 ele janei ro ele 1731 c2ntr i buir pela Fazenda Real 
do Rio ele J a neiro Cflm a qua n tia de um conto ele r éis par,\ se 
faMr uma Clpella privativa á mesma Se nh or.t . Den tro dot ci
dade ex istem as cap ?llas Oliaes; ele 8. J oão Baptist<t, perten
cante ao~ padres Be nediclinos; el e S. 11eneclict '· fundada por 
Jo5.o Bot!llho ela P onle com Pro v. de 9 de auril de 176l ; ele N . 
S. cl-l G·ttia, s ita no cume elo mor ro contiguo ao convento cl•Js 
padres Captlchos, a qtt m pertence; de S. lJenGo. Nos l imi tes ela 
parochia se conser vam a de N. S . dos R~mccl ios, s ita n a prai:t 
do Anjo, onde se faz a pescaria elo Cabo, fundada por Anton1o 
Luiz Pet·eira, e outr.Js pescJ.clot·es ; a el e Sa,n t' !ln11tt, le vantada 
pelos cont n1.c \ad<:>t'ed das balêas na ponta dos Btlzios, siti o da 
Armação ; a de Santo Jgnacio, erigida pelos padre; j e su itf~S na. 
fazenda Camp:Js Novos , ele que er.lm senhores; mas por e1l"ei to 
elo seqLtes tro elos lJens dess 't corpomçiio passuit a CJ.pel :a com a 
fazenda ao senhorio ele Manoel Pet·eit·a Gonça !ves; a ch 
Sant'Annc~, ct·eada pelos mesmos padres n 'ou tt·a fazenda su 1. 

que , depois do seques tro, foi a t•ren.ata cla a Gonçal o Marques. 
Com fac11 lclade d'J!; l-Rei D. Pedro li, a r eque l"imeuto da Ca
mara doadora do te:·reno, edificou o capitã•J João ele Barcelos , 
a 2 rle' agosto ele 1686 o convento ele padres Capuch os, da pro v. 
da Conceição elo R io ele J a ne iro, ded icado a N . S dos AnJ 1s .. ·" 
Em uma 111emoria his tor"ic:t ela cidade de Cabo F1·io e ele todo 
o·.<eu clist . c Jmpr~he nclitlo no tenno de sua jur•isdicção ; a nno 
de 1797 (Rev. elo Inst. H is t. B1•as . 'l'. 46. 1833 ) H-se : << Foi 
povoada es ta c ie!ade em ~3 de n oveml>t·o ele 16l5, quando o 
~lpitão Constan lt no Menelao, governador elo Rto de Ja ne tro, 
por ordem elo governador-geral elo msLaelo (na Bahia) Gaspat· de 
So:tza, foi expulsar os h oll andezcs, que ne> te porto se achavam 
surtos, a oegociat• com os índios chamaclo3 Goiatacaze.,, que 
occupavam esta costa a té Santa Cathal"ina das Mós, que termi 
nava este ·termo com o ela capitania elo g, Santo, concedido 
por d~natari a a Vasco Fernandes Coutinho por mercll ci 'El-R.e i 
D. Joao Ill. Chegado o govern ador D. Constantino de Menelao 
a est e J?Orto IJ OL' mar, aco mpanh ado de varios pll"tuguezes, e de 
400 111cltos por terra, v indos da aldeia da Sepe tiba (hoje s ituados 

Pm Ila guahy) achou com eíi'ei lo c inco em harcações hollau
dezas, que earregaya m de pau-brazil , e em t ?rra á entrada da 
barra, ela parte do N ., um pequeno p~rLo co :1s truiclo ele pedra e 
cal, co m peças montadas, clij os veotig ios a inda hoje se clesce
bre m no mesmo loga r; e n a ponta da mesma barra , el a parte 
elo S. , um a casa ele abobada constt·c~ida el e pedra e cal, que, 
a ntecedente a. estes holl a ndezes, ha via sido ecl ilicacla peJos 
t:r a.ncezes, igua lmen te negoc ia ntes elos mesmos eli"eitos com os 
sobred ictos indios; se:J.clo ate ac1uelle tempo co nh ecido este 
Jogar, e cleno m i nado Casct de Peclrw. Expulsas a.s embarcações, 
e com elhs os n egoc ia ntes holl a ndezes , to mau po >se d ~ s te con
t inente o di to governador, e l he deu a cleno1r:inação ele Santa 
Helena, por ser o OL"ago etc um a p3quenv, egreJa, que mandou 
erigit• no Jogar escol11iclo p:t r a f'uncl a r a pov. ex i sleo t~ . Esta 
p:> se foi tomada peJo gover :1ador em nome d'El-Rei ele Por
tugal, com toda a so lemniclade puciza, não só militar, a som 
ele ca ixa, mas judic ialmente com ass istencia ele dois labelliães, 
que em sua companhia levo u ela cidade do R io d~ J ane il"O; e 
em conseque ncia d'e lla faze ndo cle:n olir a casa dita, t ambem 
mandou por voto de todos que o acom pa nhavam, tapl r a barr a 
com a pedra da me:,ma casa, sem refl ecLir que n'essa r esolução 
causari a da mn o mais co nsicle rave l pat·a o ftturo ::.os m orapo t"es 
d'es le cl ist. e a t 'J dos c1ue pt·octtrassem pela n avegação a neces
sari a expoL"taçi'io dos ell'eitos, e p t·od ucções d"e> te pª' iz ... Assim 
se e~~ctllou, e se co nservou es'e cvntin en \ ~ de Cabo Frio , em
C1ttanLo foi regido pelo m2smo capili.io- mór Es tevão Gomes, e 
der is cl'elle, peJo se~ s ucccssor· J osé V Meia, a té o a nuo el e 1661 . 
ou 1662, em cujo tempo se eL" .g iu Cama ~·a., ·te ndo -lhe claÇlo o 
govern :.tdor-gera l d a Ba hia, D. V asco .Mascn renhas ', rag i
mento par a <t d ivisão mi liba t· e judic ia l. Crea cl a n Camara, teYe 
por te t·mo da s ua jtt risll icção até Santa Calharina elas Mós , 
comprehencle ndo toclos os ca mpos dos Goiat1cazes, por ém m·eada 
e e rig ida a Cama ra nos ca mpos ditos por ordem do Sr. Rei 
D. Pedro li no a nno ele 1675, li cou po"t· termo ele ambas as Ca 
n~a~· as o l agar chamado Cara pebús, no qual se poz o marco 
tl! v tdente ,_q~e se conservou nté o 1" dej tmho el e 1731 e m crue se 
fez a m edtçao de ambos os dt sts. pelo cle z e mhar ~adot· M ano ~l 
da Costa Mimozo, a requel'im en l~ elos illu~ tl"issi~os Viscon d ~s 
d'Asseca, r es ultan :io dessa medi ção o mudar- se o marco para 
o campo de Sant'Anna ele ~lacah é, e nca ndo este d isL. de Cabo 
Frio com a dieünui ção ele cin c l egttas poaco mais ou menos, e 
com a verdadeira divisa , que é h oje pelo rio de Macahé ... Existe 
n est!l. cida de um convento ela r elig ião de S. F rancisco sujeüo 
á prov. do Rio ele J a neiro, ele cuj o co:1ven to é orago a Senh ora 
elos Anj 'ls . Foi fund ado em 2 de a gos to de 1636, tendo s ido r eq ue
rido ao Senhor He i O. P ,•elt·o li pela Camara, e moradores ela 
mesma cidade, para que os r eli g iosos tdli co nv en tn n.es fossem 
setL·' mi·5siooal'ios e co nfessar a;;. Se ·t fttndadot· foi Jo >é ele Bar
cellos . .. A lém elo le l"l"euo em que es ~ á s it•.1 aelo o convento, crue 
lh e fo i dado pela Ca mara , posst te tambem o mo t·ro cootiguo, em 
cujo cume se vê a cape! la ele N. S. ela Gu;[l. ..• l~m cinco freg~ . 
es tá dividido es te clist. A prim ~ it·a d'elhs é a des ta cidade, cnjo 
orago é N. S. d a A.ssump~5.o . O tempo ou nnn o ela SLJa fundação 
se ignora; e só consta por tradi ção não se :· o Jogar, em que hoje 
ex iste, o m es mo em Cj'Je os p fJ voaclores cles t[l. cidade fttncla r am a 
primeit·a. parochi a; e suppõe-se c1ue aquel!tt prim eit·a eg t'eJa, 
erec ta pel o cap itão governacl iJr ConsLanLino de Meneláo, fos se a. 
mesm::t. que se t·visse de pa rochia naquelles primeiros lempos : 
porém é cer to que, no a nn o de 16S5, indo e111 vis ita ordin uri a 
a es ta c idade o Illm. bispo D. José de Bal'l"os d'Aiat·cão, j á 
achou esla parochia no p ropr io Jogar, em que hoje exis te. Por 
ordem do Sen hol" R ei D. J oão V foi r ;mlifi cacla, e pa ra ella 
mandou o mes mo Se!lhot·, que se desse um St\10 e algttn;; orna
mentos; e mandou Ig ua lm ente as>isL it· com rloi.> mil cruzados 
pal'U o r e tabulo do .D ~ar de N. S. da Conce ição, apparecicla em 
uma g" L' Jtla no boquell'ao ela ilha do C:.tlJ J da p::t.t•te do S., ela qual 
foi tras]a rlada para es&a matt·iz, onde se ve~e ra no tempo 
pr~sen te (2 ) . 

1 D. Vasco Mascarenhas lo:n ou posse do go vet" no na Bahia [1. 2'• de 
junho de 1663; Jogo nio pod t:t dar o regimento para a dJvisã? nptes 
desse anno. Seda ta lvez o antecessor Francisco Barreto. · 

• Da provisão datada aos 10 de junh o de 1729, que so acha regist•·ada 
ú. ll. 73 do livro dry H.egistro das Ordens Régias na secretaria deste bis
pado, consta que n i ~nagern de N . S . da Concalção, l'P.CO'lhida e collo
c~tda na cgreja. ma tr·iz peh Camara, fôra ncbada milagrosamente no 
costa do mar Lt•avo de Cabo Frio, entt·e· uns peneJos, e:n que bali:J. o 
mar, no dia 9 do.mez de se te:ni.H·o de 1721, como fi zoram certo os offi- . 
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Esta ft·eg. foi collada antes do anuo de 1678, porquanto consta á 
•fi. 72 do livro 5o dos mortos, na f reg. de S. Sebastião ·desta 
cidade do Rio de Janeiro, que depois foi Sé, que no àia 2 
de dezembro de 1678 fallecera nesta mesma cidade do Rio 
o arcipreste vigario collado de Cabo Frio, João Pereira. 
Por ti"atlição consta que o primei r0 collado fora o Rev. 
Manoe.l Pereira Pinto, filho de outro do mesmo nome, que 
consta fôt·a o fundador desta cidade. São sujeitas áquella 
freg. as capellas seguin·tes: 1a, S. João Baptista, dentro da 
pov., pertencente ao mosteiro de S. Ben·to, e nella se não 
celebra, por não querer o dito mosteiro sujeital-a ao ordinario; 
2n, de S. Benedicto, fundada dentro da pov. por João Botelho da 
Pon·te, morador naquella cidade e em Prov. de 9 de abril de 
1761 e por sua mor·te ficou aos moradores do lagar\ a que 
chamam a Passagem, os q uaes pagam a um Rev. capel!ão 
para lhes dizer missa nos dias ele l)receito. O seu patl'imonio 
é uma morada de casas e os fóros ele outl'as que se fizeram 
em t~rreno pel'tencent.e a mesma capella, 3n, de N . S. dos Re
medws sita na pescarm do Cabo, na praia do Anjo; fundada 
por Antonio Luiz Pereü·a e outros pescadores claquelle lagar ; 
4a, ele Sant' Anna, na armação das baleias na ponta elos 
Buzios, fundada pelos an ~igos contractadores, nella se não 
celebra por es·ta r abandonada a dita armação ; 5a, de Santo 
Ignaoio, em Campos Novos, na fazenda de Manoel Perei1•a 
Gonçalves, fundada pelos jesuítas, que foram Od senhores 
dessa fazenda; 6n, ele Sant' Anna, na fazenda ele Gonçalo 
Marques, ftmclacla pelos mesmos jesuítas, que igualmente fo
ram os senhores dessa fazenda ; 7a, ele N. S. ela Conceição, 
em iguaba, na fazenda elo padre Ft·ancisco Gomes Roclrigue 
Ct·uz, fundada pelo padre Francisco Borges ela Costa, se
nhor que foi da mesma fazenda, em Prov. de 3 ele junho 
~e 1761; 8\ de N. S. do Cabo, na fazenda que foi ele Mar
tun Corrêa Vasqueanes, e hoJ e do padre An~onio Gonçalves 
Marinho e no sitio chamado Paratú: foi ftmclacla pelo me~mo 
Ma~·tim Cot·.rêa. No 'clisL ela mesma freg. se acbam os ora
t~l'loa segmntes: 1°, na Ta pera, fazenda elos padres Bene
dlC·tmos; 2o, no lagar chamado Baixo, em casa de Anna dos 
Santos; 3°, no Camboatá, em casa elo padt·e Antonio Go
IU_es ». Saint'Hilaire em sua Voyc;ge clans le clistriot des 
cl~amants, T. li, diz o seguinte a respeito. ele Cabo Frio : 
« Sur la t'ive orien·tale ele l'Itajurú, et vers l'extrémilé ele la 
langue de terre ele l'Araruama, s'élàve la uetite ville clu 
Cabo Ft•io, qui représe'nte à pau prês une navetfe, et qui n 'est 
dominée pa'r aucun éelilice remarquable. Bientõt le rio cl'Ita
jurú, décdvant un angle d'environ 60 clegrés, se courba pom· 
communiquer avec la mer. Au-.clelà de ce nouveau coucle, le 
lac rede.vient tres étroit, et c'est alors que, changeau·t encare 
de nom, il preuà celui de Ccmtboa. Au borcl ele ce derniet• 
canal, est bâtie, du côté clu S., une espêce de hameau appelé 
Passagem, qui, quoique éloigné environ cl'nn demi-:-quarG de 
lieue de ·la ville clu Cabo Frio, est cousielérée pourtaut comme eu 
faisant partie. Vis-à-vis ele P assagem, sur la rive septeutrio-· 
n ale dtt Qamboa, sont de peti·tes moutagne~ qui s'avanceut dans 
l'Océan pour fot·mer la poiute de Costão, clont j'ai cláji:!, pa rlé ; 
et en,fin, au-clelà des terres qtü bornent le rio d'Itajurú, 
la mer s'aperçoit encare daus le lointain. Telle est la vue 
qtte l'ou elécouvt·e sm· la montague de l'euclos des Fl·ancis
caius. La petibe chapelle qui a été bâ tie sm· sou sommet, 
~oit être de ·tons côtés aperçue ele tr~s loin, et c'est une 
lclée heureuse ele l'avoir cousacrée tt la Vierge , guide eles 
;o~agetn·s (N. S. da Guia). L'intérieut· clu clistrict dtt Cap 

rw a été jusqu' t~ ce jour, mal connu cl.es géographes ( 1 ) 

~iaes da Camara da mesma cidade na conta que deram a S. M. em carta 
e 3 de oububt·o daquel!e mesmo '"tno, e pela Ot·detn ele 30 de janeiro 

de 1731, em que mandou S. ?IL que se desse pela Provedoria desta cidade C quantia de 100{000 para a obra da capella dantro da eg t·eja matriz de 
abo Prio ptlra. a imagem de N. S. da Conceição, se declarou ter sido 

dchada a imagem dita no sitio chamado Focinho do Cabo·. Pala Ordem 
e 4 de novembro de i730 mandou S. M. pagat· a importancia dos 

~oncet·tos necessarios da matt·iz de Cabo Frio, e pela Ordem de 30 de 
rtlho d~ 1739 mandou que Se fizesse Ulll retabulo da madeit•a Jis.o 8 pin
ado á unitacii:o de pedt·a, para a ca·pella-mõr da mesma matrtz. 

1 .
1 On a même été jusqu'à. confonrlre la ville du Cabo Frio. avec !e Cap 

Ut~Lllême. De précieux docum ens sont dus ;\ l'exact et labor1eux Ptzarro; 
~ats ~on liV!·e n'est poiut con.nu en Europa et les recherc~1eS y son: t's dtffictles. Quant nux smuos1tés de la cõte, elles ont été tracées par 
e so.vttnt atniral Roussin · c'est dire nssez que, sous ce rapport, las géo

graphes ne doivent plus /ien avo ir 1L désirer .· 
I 
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cependant, peu cl'années aprês la découverté du Brésil ce 
point éLait déjà c~leb:e_parmi les armateur.s français q~i y 
fa1satent, nvec les md1genes, un commerce d échange 1 , Ville
gagnon y aborda, et fut reçu avec amitié par les Tupinambás 
et P.a,r cl'autres sauv.ages. Ce fut encare du. C:;,p Frio qui 

. pat:tlrent le~, França1s. en :1.568, lorsque, solhcités par leurs 
albés, les 1 amoyos, I.ls firent des effo11ts, pour la derniere 
fois, afin ele s'emparer clu terl'itoire de Rio de Janeiro. Re
poussés })ar Salvado,- Correia, gouvernem· de cette ville ces 
Français se repliêrent vers le Cap. Un nouveau na vire de 'leur 
natiou y était arrivé avec eles canons et un excellenl équi
page . Le capitaine se défenelit sur le pont, couvert de son ar
mure, une épée clans chaque main; mais il finit par succom
ber; le vaisseau se rendit, et les canons dont il était chargé 
furen t pl acés par les Portugais à l'entrée du goulet de l' Ara
ruama 2 • Malgré ces précautions, les Français ne cesserent 
point de traliquer avec les Tamoyos; mais, en 1572, Antonio 
Salema, gouverneur de -Rio de Janeiro, se porta au Cap Frio 
avec 400 Portugais et 700 lndiens ; il força les Français à 
rendre les armes ; il fit un granel carnage eles Tamoyos, et les 
restes ele celte tril.Ju indienue se r etirêrent dans les mouta"'nes. 
La victoit·e nouvelle qu:avaie nt remportée les Portugafs ne 
découragea cepenelaot po11rt encare' les négociaus ele notre 
nation; ils continuere nt à venir au Cap Frio, oii..ils acheta.ient 
clu bois ele Brésil aux Iucliens iudigenes 3 , et les Hollandais 
suivirent leur exemple. Ceux-ci bâtirent même un pe~it fort 
au N. ele la passe,' et les pl'emiers construisirent une maison 
en pierre du côté elu m icli. Iustruit eles insultes que ces deux 
natious faisaieut aux navires portugais, le roi Philippe li 
ordonna à Gaspa?· de Sousa, gouverneur du Brésil, d' établir au 
Cap Frio une colonie portugaise, et de fortifi.er ce point autant 
qu'illui serait possible. Constcmtino de Meneláo, alors ca,pitão
mór- de Rio ele Janeiro, ~e rendi·t sur le s lieux avec quelques 
Portugais, et clécicla eles Indieus ele Sepitiba et 'ele la provioce 
d'E. Santo à se ré unir à lu i. L es Hollandais, qui étaient alors 
a u Cap avec cinq na vires chargés de bois de Brésil, furent 
chassés clu pays; Meoeláo elétruisit leur port a insi que la 
maison des Frauçais, et, sans s'inquieter du tort qui, par . la 
suíte résu-lterait pour le pays de l'encombrement du goulet de 
1' Araruama,il y fit jeter les matériaux d~s éclifices démolis '' .Leter
ritoiredu Cap li'l'io devint alOt·s une petite province 6 , et , en 1615, 
o~ y fonda une ville à laquelle on clonna le titre pompeux de 
otdade, titre si peu mérite, qu'en 1648, la pretendue villa ne se 
composait encot•e que de quelques clouzaines ele Portugais, el'un 
alclea d'Incliens et cl'un fort sans soldats G. Estevão Gomes, 
qui avait fa it beaucoup ele sacrilices pour repousser 1es corsaires 
étrangers, fut nommé gouverneur ele la province avec le titre 
de capitão-m.ór. Peuclant plus d'un siecle, le Cap Frio con·ti
nua· a avoir eles gouverneurs particuliers; mais cette piace fut 
enfin supprimé'' par un décret du 30 octobre 1730 7 • Le promon
toire appelé Cap Frio doi~ son nom aux vents qui y re,.neut 
sans cesse, et qui, penelant l es mais de juiu et ele juillet~ sont 
três froids pour la zône torriele . Quoique la ville soit éloignée 
du Cap de cletix lieues et clemie à trais lieues, illui a cependant 
communiqué son nom. Dans les ac·tes publics, on clonne encare 
à la ville clu Cap Frio le titre ele oidacle qu'ella a reçu; 
comme je l'ai dit, lors ele sa fonclation, et qu'on n'accorde 
orclinail'ementqu'aux chefs-lieux eles dioceses. Mais, lorsque 
les habitans clu pays parlent de la cité (cidade), ils, ne pré
tendent jamais désigner par ce nom que Rio de Janeiro; 
quant à la ciM du Cap Frio, ils 1 'appellent ·toujo~rs Cabo 
F'1·~o , mots. auxqucls ils ne joignent aucune sorte ele qualifi
catJOn, et lls clonnent simplement le nom de Cabo, le Cap, 
au Cap Frio lui même. La cité clu Cap Frio ést tout à la 
fois le chef- lieu cl'un district ele milice ou garcle natwnale, 
d'une justic·e et d'une paroisse. Vers le milieu du XVII siecl~, 
on créa au Cabo Frio un sénat municipal (Camara). On a.vatt 
d'aborcl étendu la juridiction de ce sénat jusqu:à la provlllce 
cl'E. Santo; mais la création ele plusieut·s v1lles nouvelles, 

'Alph. Beauchamp, Hist. B•·~s., I, 304-305. 
2 Southey. Hist-of Bmt:., I, 304, 305. 
3 Soutbey, I. c. 3i2- Piz., Mem. hist., II, 52. 
~ Piz., .Mom. hist., II, i32. - Freyc., Yoyage U1·. Ji.ist., I, 50. 
3 Piz., Mam. hist . , H, p. 138-i42. 
s Southey, Hist. of Brat:., IT, 668. 
7 Piz. Mem. hist.,II, p, . i38-H2 . 
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mit peu à pau eles bornes plus étroites à cet i:nmense ressout, 
el il ne s'étend pas aujourd'h11i au delà d'un petil nombre de 
lieues 1 • La cité ele Cabo Frio clépeni!L cl'e la aomcwo-a de }a 
capitale. Avant l'arl'ivée du roi Jean VI au Brési l , i1 n'y 
avait au Cabo Frio el'au t1•es magistrats de premiere instance 
que eles juges ordinai1•es (jt~Üe$ orcli•narios); mais plus r écem
ment oi1 les a l'emplacés par un juil: de (&ra, et c'est celui-ci 
qui perçoit actue llement la d!me·des maisons qu:e l'ouvidoJ' de 
Rio de Janeiro venait auparavant recevoir chaque année. La 
paroisse ele Cabo Fho, a prês avo ir eu autrefois v.ingt Heues cl.e 
longueut•, est réduite aujourd'hui à trois ou quatr e lieues, et 
renferme environ eleux milles âmes, y compris• les gens de 
coufem·. L::b vi lle S'e ule em brasse un peuplus ele la moinié- cl'e 
cette populaLioo, eo se compose d'environ deux: centr feux . Sut" 
les eleux mílle individus dont je viens de parfur, H en eatr à 
peu p ,·es mil! e qui sont esclaves; mais la majeure parti e ele ces 
der o iet•s se tr·ouve clisaéminée s rzr les propriéb'és rurales du 
voisi:nage . La plupart eles halliLans du Cabo Frio aont eles 
blauc9, et l'on voit, parmi e ·1x, três peu de rrêgres et encore 
moins de mulâtres. J'ai déj~. tra:cé' la üopographia ela· -tout le 
pays voisin du Cabo Frio; j'ai dib que cetbe ville ébait située 
sur l'e bord oriental cl:''un gt·and cana1 presqtte caTré appelé rio 
d:'ftajllrú qui n'est qlle !e prolon ge meu.t dtl Iac d'Arwrnama; 
enfin j'ai ajouté qu'elle terminait la lang-ue ele terre ou restinga 
qui sépare la lac de la mer et qu'elle présentait la Por me d'une 
navette. Cette ville ne mérite pas miaux aujourd'hui qu'e n• 
116'48, le titre pompeux dont on l' a clécorée. A l'exception de · 
cinq à six maison> qui sontr à un étage, toutes Jes autres n'orrt 
r1ue le rez-cle-ch·1ussée; el la9 sont couvet·tes en tuiles, mais 
petites, bassas, percées ele fenêtres ébroites; et les lat·ges mor
ceanx de crépi qui se sont détachés de la plupart d'entre ell'es, 
laissent voi r la tet•ro ruug-e dont on s'est set'Vi pou r les cons
t!'uire, ainsi qut:l !es petits brio:s de bois transversaux, 1L peine 
gros comme la doigt et SOtLvenl rompns, qui composent leur 
ca;rcasse. L'Lntérieur ele ces demeures cbétives coL·raspond au 
dehors et n'annonca qu·e la pauvreté. A l'e-ntrée de la vil'! e, dn 
côté du couvent, est une petite place qui forme un triangle cl one 
la pointe regarde l e monasl.ere, el à la base· duque! commencenl 
trois rue~ arquées à peu pres par·allelea au rio d'ItajunL Ces 
trais rnes, traversées par quelques a u tres for I étroi bes, vont 
aboutir à une second placa. triangulaire comme la premiêre, 
mais beaacoup plus grancte , sur laque-Ile esl située l'église pa
roissia~e, e·t qui se tet·mine par une seule rue assez large . r·1 
est fac!le ele conce'Voir que, ele toute cette disposition, H doi't 
Récessa.it·ement résulter une formo qui, comrne J·e l'ai dit, se 
ra:pproche ele celle cl'une navel"te. Outre les rues ont ja viens 
de parler, il an est encore une mieux bâtie que toutes les 
autres, celle dite da p,-Ma, qui est formée d'un saul ran~ 
de maisons situées sur l e bord du lac. Rien n'est plus jol1 
que la vue dont jouissent ces maisoos. Dovant elles s'éte11d 
le canal d'ltajurú ou naviguent presque toujours quelques 
ba\eaux; au-delà elu lac sont l as montagnes qui le bordent 
et la venda pres de laqueile on s'embarq ue pour p assar à la 
ville; enfin cl'uu côté on voit le couvent eles franciscains et 
le morna de N. S . da Guia, qui, ainsi qu'on la vu, semble 
borner. le canal, tandis que de l'autt·e côté, il pat·ait avoir 
pour hmLte un terrain inégal OL'Dé d'une belle verdure. Les 
places et las ruas clu Cabo Frio ne sont point pavées, et comme, 
poul! ainsi dire, aucun mouvement ne regue dans cetbe villa, i! 
nait partou.t un gazon três fin et d'un effet assez jori. A \.'axtrémité 
de cette lacge rue qui termine la plus grande eles deux places 
triangulaires clu Cabo Frio, est un espace de CJ.Uelques portéas 
de fusil eu 'friche et sans maisone ou croil entres gL·ande abor.
dance une salicorne que j'avais déjà recueillie prês de Rio de 
Jarreiro. Atl·delà ele cet espace, se troLl'Ve le llameau de Pas
sagem. que l'on regarde comme faisant par'tie cre l a v\lle, at qui 
est bâti sur lo br>rd du canal de Camboa, nom que prend, comme 
ot;tl'a vu, le rio d'lt~jUl·ú I~rsq~'apres avoir fa~l un coude, il se 
dtrige vers la mer. Ou'tre 1 é~l1se d<u couvent, 11 y en a ancore 
trois dans la cité du Cabo 1< rio; ·l'église paroissiale dédiée à 
N. S. d'Ass~trnpcão, et autrefois à Sainte Hélêne; S . Bened'icto, 
c1ui clépencl ele Passagem, et enfi.n S. Benta. Ces deux dernieres 
ne sont que de petites chapelles qui, à l'extérie.ur, m'ont pat•u 
en assez mau vais état. L'église paroissiale est plus grande; 
mais elle est irrégtlliere, peu ornée, sans plafond, et s'accorde 
assez bien o.vec la pawvreté de3 mll.is'Ons qui l'eutourent. Le cou
vent eles franciscains, bâti en 1686, me parut três bien entretenu, 

1 Piz., ltlcm. liist., li, i4í!. 

et , lors· de mon voya-ge, i'1 ava1it été récemmentr rél)Janchi. Ce 
monas tere n'est pas fort g ranel; mais i! l'est beaucoup trop 
enco t·e pour Je nombre de ceux qui l''liabit·ent i car il avait été 
fondé·pour slliz·e rei+gieux, e·t auJomcl''hu•i i! n'en r enferme que 
trois. A l'u11 eles cõ~és de l'église, est un petit cloltre cal'L'é·, 
ex~rêmemeub pt·opre et entouré de bâtimens, mais qur n'est pas 
en<!Ol'e achevé·. D'tl h ameau ele P 'russage m a.u goule·t cl:e 1' Arar na ma 
(bcwra), i1 peut avoit• un clemi-quart de lieue ele Franca. 'é>a:ns 
cet espace, !e canal de Camboa ressemble ã. une riviêre ; à son 
extrémité, il d'écrit uue cou·L·be, et enün i1 s'uni't à Jl(!)céan pa:~ 
une étroiee ouver~ure qui, ay<mt élé, oomme on.l'a vu, encomibrée 
par les ordrea du gouver.neur iV[eneláo, n'a p.ts aujou rd'hui j?lus 
cte huit à neuf palmes t1,76 à 1,98 metres,. Freycinet) ele prolon
deur, et oii il na peut passa r que de · pa lites lanchas • . Le goulet 
présente un point de vue lot·t agréable; iol est parLagé inégale
ment par un !lot pour ain8i elire coupé elans son mtlreu, et , à 
l'endroit de !i'in:tel'l'uption, l'en ne voit q ll'e des rochers noirâtt•es 
presq u'à fie ur c!l'eau . Au-delà de ceux- c i, l'llot s'éPêve br·usqu-e
menr. pour formar un monticule arrondi, ou a é té constrruite la 
c'hétive maisonaette à JaqueHe on donne orgueilleusement l e 
nom cte forteresse • . r>evanl ce petrit bâtiment, sur le penchant 
du monticule, s'é·tand une pelouse d'un beau vert, et, sut· !e côté, 
sonL des benquets d'arbri'sseatu à tête presque sphériqe, au 
milieu elesquets s'élêvent das Cactns. Dan.s l'e lointaiu, l'cm 
clécouvre · le Cabo Frio e·t la baute mer. La prétenelu fort est 
gardé par six aoldats de la mil ice ou· garde nationa.l:e que l'on 
renouvelle tous les quinze JOUl'S 1 et q.ui sont commandés par 
un simple caporal. Celui - ci est ol.l11gé de donner a vis au coÜ>nel 
elu district de l'entt·ée et de la sorVia das effi'ba:rca.twns 
qui passent par le goulet 3 • A l'exception de ra Ser ra ~e 
Uaraça et. du voisinage de Penha dana la province de Mimas, Je 
ne crois pas que j'eusse trouvé, dep >lis la commencement de mon 
voyage, u111 point plus inté:r:easan.t ponr la botanique que cettre 
presqu'1le ou restinga qTI1 sépare l'O'céan ele l ' Amruama. 
Pen~ant le temps que je passai au Cabo Frio, j'herborisai toua 
les· JOUl'B sur cette presqu'ire, et, tons res jours, j'y trouvaL un 
granel nom bre de plamtes cul'ieuset>. Partout le tert·ain, pla~ 
et. égal, n'ofl're qu'un sable presque pnr. Des a1·brisseaux de 
guatt:e à six pieds, rameux dês la base, y croissent çà est rà 
ila se présenttJnt en général sous La forme de buissons isorés ; 

' mais les nombreuses espêces auxquelles ila appartienn ent .ont 
chacune un port et un feuillage qui lenT sont propres; de petttes 
lianes grimpent entre leu~s branC'l~es; un L oranthus • s'épan
che en quelque sorte les E1~_qenia; et des Gaatus 1i. rarneaux nus 
et dressés contraatent avec las masses de feuillage qui les enlou· 
rent. <Dn diraib un jarclin anglais dans leque! l'art aurait dis
posé les arbustas qui se marienlle mieux, ou qui p1·oduisent le!! 
oppositiona les plus beureures. Là domine la famille des Myr· 
Mes non moins abondantre en espêces qu'en: indivi~us, et, parfl!i 
l es plantes de ce groupe, Je puis citer Jes pttanguewas (E!~genta 
Michclii, Lam.) qui mon~rent tout à la foi&, entre loura fettilles 

I Piznno dit (Mom. hist., IT, i78) que les sumacas, embarcations un peu 
plus grandes, entrent nu~si dans ce goulet du Cabo ~rio,.ma,is qu'ello s~>nl 
obligées d'attendre lo retour d'e la marée pour pou1.'0lr év;rter less écuerls . 

. I Suivant Cnznl et Pizarro, ce petit fort podo le nem de Forte de 
S. MathBtM, 

3 Tout co que j':ú écrit jusqu'ici. sur.la to.pographie de~ tet•c·es du 
Cap Ft'io prouvo qu'on on a donn-é une 1dée ble~ peu exacte, quand on 
a dit que lo Ca.p Frio étail un prom ontoire l'Oc,.iJJeux dovant leque] se 
trouvaient quelques llots do même natura; que sur uu d'G,ces Uots voisin 
de la côte, s 'élevait une petite forteresse qui défendait un port; qu'uno 
laguna se prolongoait en dami-circlo dans l'intériour des tarl'eS, et que 
sur so• bords ót:ut située la ville·de Cabo Frio. 

" Lorantbus rotuadifolius, Aug. S. Hil. (I>H rod. cl l'Hist . das planto3 
~~s p!us rcmarquablos, p. XXI). L'illustro,do Candole, en uappeloan.t cette 
e&ptlce dans son utile Proàromus (LV, 2g2), l'indiq.ue. com me croissnut 
autour de. Rio de J-.neivo. r.J M>ra snns do.ute été conduit i1 cette asser
tion pa,v l' intvoduetLon t n<lS'· succinte qu'il veut biell eittlau ;1mais la languo 
de terro ou j'ai tL·ouvé de Loranthtls t•otwndifioúilus est éloignée de 30 
Jieues par terre et i8 par me r de la c"'pitaJe du. Buésil, et je n'a•i obseL·vé 
autour d·e cette capitale, aucun gem·e de végétation q1uri ~essem.bl:l.t à 
cell<l' des •·esCvngas .-En génér:.l je crois que los n:.ba.ral•H>~es fe1•a,ierul 
bien d'attachen quelque import!\lnco tv l'elCacti.bude des l o·ca:lité~ qu•'ils. in
diquent. Que doit dire un Brésilien, pat· exemplo , l'orsque, da,ns r:m ou
vrago d'histoire naturelle trila estimable et encore fort récent, il tl·ouve 
~n.prov. dela Mina ot cello du Cantagallo. En consu~ta.ntquelques livres 
de géogra-phie un pou modernas, on aurait vu qu'il exis~• au Brésil une 
prov. de Mina., ou M'i>><u Geraos, c'est-il.-dire, des 11{ines gé'nd,·ales •JU das 
Mines, maisqu'il ne s'y trouve :.ucunepnv .. de .la Jl.Iina; on aurat.t vu 
encare que G'antagallo n'est qu'une fort petrto vr!le ~'o la Jlrov. de Rto ~e 
Janeiro ~t aussi peu uno pt·ov. particu\iêre que LongJumeau ou St. Denrs. 



- 33@-

iuisanles, les .fi-enrs •bqanches et les 9 0lit~ 'fru'ts r0ug:es donrt ils 
sont charges ~. Au mi-1ieu•de !tous ces arr.br1ssea;n:, •en arp; rço1:t 
à pel.·Qte, sur le •sa·ble talanc'hâtt•e, qt~e lques ·hevb>es eparses. L lo":l-~
drnm ipecac•uan'ha eslt une -des pl1s •c0mmll.unes 0 »· :~ Tespe1t? 
da a.g;ua e ·do .cltima -ele Caib0 'Fri·o as"Sün se '8'l:J!lt'~ssa all:nda 0 cr•
·terioso Saint Hilaire: "On est pri'vé sur la part•e du l~1torall que 
j'avaisypàrcour.ue jusqu'alors, d'un a;vantage don-t ~n JOll'L~ clans 
les Mines, celui de boire l'eau excellente . À pe 1.1 pres dE\])UJS RtC? 
de Jan eiro l'eau cesse d'être boune, et , à ~guaba Gr~nde ams t 
q·u'à S. 'P~d t·o, eUe devie•Yt tt•ou'ble , épaisse, b~anc'ha>tre,_ >'X.ai.
meot détestable. Celle que l'on boit à la ville d~t Cabo F1:10 pre
sente une particu·l.ari<té a.ssez singulri.êt•e. Parüuntemeult :h~mptde 
et swos aucun goíH eJ•le offire en m êrne temps une cowleur d e 
DouiUe a-ssez .i!Bitl'Ht~e, ·e·t,, qm>Jque .p l•ttsieurs .fon,taiues la four
~ssent, .el!le es·t JPa-rtolllt ele la même il!laditl!l'e . Ce1p_~udant, l?l'Sque 
Je descenda is la montagne ele N. S. da Gtua, J a~lat votr une 
source qui differe peu eles autres . Ses eaux ont a uss1 une co~eut• 
de r.ouil1e ou d'ambre; mais je 1eur "tt-ouvai tW gout fenugm_eux 
três .pron0ncé; néa nmoins l'on m 'ass ttra qu'elles perdatent 
bientôt cet te sauvem;, lorsque •l'on ava i.t soin de les l a tsse r r e
poser. C'es,t 1i. ia mauvaise quali'té eles eau x que 'l"on _a ttrtbue , 
dit l"auteur eles j)t[cms. Hist. (Il, !l'53), les üêvres qm, c'haque 
année, exercen t leurs rava~es sur le tenitoire, d1t Cap _FriO .· : 
Au reste, s•i le •Cabo F1·io n ' est pas tLD pays t .res sattt.,_ll •est a 
croire qu'.ille ser ai t bien m (!);ilns •encm·e saos •l es :vents q~ comro.e 
je !'ai di~, y rê15.nent sans .cesse. J'e~ ess1~yat ~e t·res ~~·?:e~s 
pendant m'on sejour clans ce pays et l on m assu.ra _que 1 au n Y 
était j ama is tranquille. Les vents qui s'y fotü s~n tn·1e plus or
diuait•emel'lt sont celui du N:JJ:. ']il an.daot la satson chaude, ·ét 
celui du NO. durant l a saison froide. Le temps eles <:haleu'l's 
co.mmence <!lU nM>.is d 'a0,0.t; li[ duQ·e J:usq.u'en mar.s l!lU avril, e;t ~es 
froids viennen t ensui·te.» 

CABO> FRIO. Cabo na costa d0 E~1Jaclo do Rio me Janeiro, 
n.0 mun. do seu ;ao me. "O Cabo Fr io, cliz Mo.uc11 ez, é a ponta~· 
de um a e.t.tensa il-ha m;ui pedo e defronte file l!llm promen:tor1o 
com o Ç!Hal eUa [o.rroa um pequeno p0rto bem -abrig.ado, onde 
naovios de qualquer climan.s·ão podem a.nc~rar por 18 ~t 20 metros 
de .fun.~o.» Essa ilha é separada do cont10ente na extrem idade 
S0. por um estreito canal ele i4Qm a iSOm ele largura. Tem 2 '\4 
ll).i,lhas ele comprido e 1 ~de largo. Olhada a E. e a O. apresenta 
duas mo1Hanhas distinctas, sendo mais baixa a qu~ fica ao S.; 
vista, po1•ém, de 0111t~·a g11alquer parte, parece uma so montanha, 
cujo bipartido cume avtsta-se a 15 leguas cl": d1stanc<a, estando 
o .t.empo sereno, Foi na parte SO . rlessa ilha que naufragou a 
fragata ingleza Thetis, na noite de 5 ele clezel!lbro de 1830. A 
p<mta, onde acha-se o pharol, denomina-se Fo_o~nho do Gabo. No 
ac'tual pharo1, em uma ·chapa de cobre, que fo1 elo pha1'ol velho, 
acha-se a seg.uinte inscripção : 

I~!P.llRANDO 
o 'i\for~o ALTO B MuiTO P01mnoso PmNcirB 

D. PEDRO 11 
E 

SOH OS AUSP1CI0S 
DO 

ML'HST.RO DA MARlNDA 
JoAQUDI Jos8 ROIZ TORRES 

PROPIC IO AOS NAVEGANTES 
S1ll OR'IJENOU E OOM'E'Ç0U 

El\1 d.S33, 
E ACABOU 
EM i 836. 

A Luz TE SALVE G GUIE 

CABO FRIO. Pharol na cosla elo Estado do Rio d-a Ja 
neiro , no mun. ele Cabo Frio, aos 23° 00' 40" de Lat. S . e i" 
10'' 41" de Long . E . do Rio de Janeiro ou 41° 59' 39" O. cl~ 
Greenwich ou 4io 19' 49" O. de Pariz. O apparelho de luz e 
catoptr ico ; luz gyran·te com lampej o~ de 90 em 90 segund_os e 
eclipses de 45 segtii1dos. A tone é ctrcular de ferro fnnd~do. 
O plano focal eleva-se i6m,71 ao nivel elo sóio e 150m,o ao do 
mar ; a luz é vista da dis•tancia ele 2(!) mulhas, e.mt tempo claro. 

l Je na puis m'empilcher ele signaler enco·re, parmi los plantes inté
ressa.ntes du Cabo Frio deux Edcacées, \'une à fieurs ronges (Ga.yl•<S
sacia psouào-uacci1ti:um}; l'autt•e i fleurs verdll.tres ( A.1U:Z>·om.càa ravolt<·t·a) 
et un Cwphca (C. fiava) re:nn.rquable p:tr ses cot·olles pune~. . 

• o n dans !e po.ys à M. Luccock, que las bestiaux ne -m-at
!\llaien~ " '·~i de brouter 1~ plante dont i\ s'agit ici; (Aotcs oa Bras., 
3_t5), et Jj~ ne m3 trompa, ceUe assertion es t pxouvée par mes écltan
tillon~ . 

Fdl ·acceao ·a 7 ãe setembro a·e ;P861 e cons·truido em substituição 
ao nnt·~go ·phar~, hoje desprezado no a'lto da ilha. 'Proximo 
fica-llhe uma estração tetegra'Phica . . 

,CABO FRIG> .. Barra no littural iilo Estado d0 Rio de J1.11n.e-ira, 
no mu11. da cidade de Cabo Fl'io .. E' auoica boca pot· onde a 
imme.nsa lagôa de Ararua.ma l'ecebe as .ag,uas com q11e se al~ 
mtl'nta .. Tem .e8sa bat:,r,a um :recif,e 0rig.ina.J. que sefl'uodo o 
Sr. Barão de 11effe; mede de e!X.~ensã.0 40 -meLros sobr~ 30 a 36 
n0 sentido transversal. A t:esJile ~to ch origem de ;se recife, 
rezam as chronicas que o govern:adl!lr g:e:ra.l <:Li!> Est1.11do, Gas~a,r 
de Souza, com o fim de expulsar os francezes e hollandezes, que 
ahi a lojados commatLiam deprl'clações e Hvr~mente commer
ciavam com os indí genas, ordenou a Constantmo iVlenelau, go
ve•rnaclor do Ri0 ·de Janeiro, que to:rgami~asse uma expPdJção 
capaz cJe ~<CugeB>l:IDr 0s .io~r.us0s e co~ase•rvwr a.quella _posiçã0 ~so•b 
o domJnio das armas por.tuguezas. Em vista ele taes J.LJstr ucçoe.a, 
partiu Menelau em '16l5 com algttns navi0s., fa zend? seguir por 
terra uma fot·ça de 400 inclios que devia operar conpnctamente 
com elle contra os cinco vasos hol!andelles .qu.e em Cabo Frto 
recebiam pau- braz i I. Expulsos os invasores, en'b ' ndeu Mene'lau 
q•ue _e .Ill'eio maus 8egul!'o pat·a de1~en-d'er ~~o belb pea·t0 et~a ob
srúr·mt•-l•he ·a bwrra il"M·a usso fot ·eleme•l elo wm for ~IJ allt o0n
struido pelos hollandezes, sen<Ilo deposi.tadas as .grandes .pedi!' aS 
dahi arr ancadas na barra de Cabo Fdo, Foi .assim ".{ue, de 60 
metros de la rgura que cotltava o canal ela en tPada, J:lceu elle 
reduz ido pelo entulho a 22 metros (Barão de Teffii), como ainda 
está actllalmente, Gle sorte ·que só em conil>iç0es rBu·i 'J'avoraveis 
e com o au\'::•i'lio de espias pé de se t' n-t.iij i-saél'o peta pequena cabe
tagem. •O Governe Imperia~ ·com o fim d<:_ desobs'l'r':lr a barra, 
de Cab0 Fr<i0 Ot'denou em iti77 ao Sr . BaTao ·~le Teffe que, estu
dando essa barra, pro.puzesse as medidas necessaria s á sua 
clesobstruccão. O distincto official de nJ<~~rinba, .chefe cla RJe 
partição Hydrograph.ica, deu em 27 de n.ovembro de 1877 con.ta 
ao governo de setts estudos e opiniões . Consulte-se sobre essa 
barra os folhetos que contêm os discursos proferidos. pelo co
ronel Mel'lo eAlv im na se3são extraoil'doinarJa do IBst tt uto Po
lytechnico Brazileiro em outubl'0 ele ±88Gl, e os .dous discursos do 
Sr. Barão de Tejfé proferidos no mesmo Instituto. 

CABO FRIO. Fortaleza na cidade ri!:e Cabo Frio e Estado do 
Rio de Janeiro. Furndada em 1615 pelo governadet• Constantin:o 
Melllelau no logar denominado - üas'l ela Peclra-, assun 
chan1ado por <terem os francezes feito aihi uma casa de pedra 
para 0 comm-ercio de pau bt'aziil. A fortaleza foi appelllda'iila 
-Santo Ignaci!o-e guarnecida de se:te peças do bron7le, se 4 

gun.do consta do A~tto de posse lavrado a :L3 de no.-emibr0 
de i6i5 .. 

CABOGÉ. Pico que demora no mun. de Angicos do Estado 
do R. G. tio NoTte. Em suas visinhanças, segando atte"ta a 
CamaTa Municipal, existem _minas de feT_t·o de. e:s:ce llente. qua
lidade (Dioo. Geog>·. das lt!fmas do B•·anl). Vtde Cabttgl . 

CABOQUENA. Pov. d~ Est-a<!lo do Amaazonail, oa margem 
di.r. de rio Negra, entre o úo ·~ar·i~·-á e _o 1•ibeir~ QReme
ne-uri; em frente da foz Gl@ Uarwca e a 596 ik'l:ls. do_ r10 N_egr~. 
Ora go N. S. d0 Carmo e clio·cese ·cl!e Bel<em. Fo: a r.ruuxwda 
pL'rr 'occasiãe da revolta de Lam~-LDnga, ~m 17.::>7, na qual 
fiai ffi@l'tO seu J'nnda:dor, o J.ílrtiic_tpal M(!):retr_!l. Os b:abs. em
pregam-se lira •cttltura du. maRrd•teGa, ·al1go·dao, t ·lbaco e ca;Êii. 
G terreno do >dis\. é alas melh0l'eB ill'o Elsta.(![<I> e mudo fre rt1L 
T-ambe•m cleB0mina-se J.\1 oreiQ·a. "Este i·<I>ga_r,_ es·creve o c_one::re 
A.nclt>é I"ernaniies de Souza , em suas N10t~o~as ~a Cc~p~ta1na. 
do Rio Ne-gro, nã<il tem ma:i:s edi.Jfi•ei <I>S que a egreJa p ·>r. ser de 
t>0a construcçãie, c0m bons orn.a ~uen,tos e ·cMra ele 1·es~denma 
dos parochos, <!f.ue llJqweUes poucos m <ilracl!ores (160 .a 70 a lmas) 
conse·rvam •com cuidado, t ahez com esp~rança de que venhBam 
ainda ter ·o ;eu parocho:o. "ffim d!is.tancm de iO legnas de ar
cel1os oliz o m-ajor Antu[l.es Gurjão, Jica. a f reg. d-e Moretra na. 
marg~m S .. d0 rio Negro em uma barreLI·a alta e pouco co_mue
teTite IJ1e modo que t<ildos os anlilus eahe p·arbe 'Cle11ta . Nao !e 
piícle' ir á. J'IGV. sen~u por p ·essima<s -escadas encostadas á bar
reira " · V1de ll!foruJa, 

CABORANGO. Pov. do .Esta-do da Bahia, ne mun. de Ca
misão. 

CABORÉL (Da familia d<Os strigidro.) Especie cle mocho <Hl 
cut'uja, pequeno, anda aos sa\itos pel<I>s maLtos e estr~d.as. 
Ety: corruptela de oab Joa. faUar (J. Luccoc'k . V oc;vb. ct~ ·l'l· 
8) ; habitador do mat lo, corr11ptel-a _de cua, matto e po>·a _ou 
p?ré, morador (B. Caetano. Vocll!b. clt. l~· 6-1; C. M'!l.ga,lhaes, 
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O 3elvagem, p. 84). "'Não me parecem acceitaveis, diz o Dr. 
P. Núgueira (Vocab. cit., p . 236): a primeira, porque o caboré 
nada diz que indique fallar ; -a segunda, porque confunde com 
caipora, que é muito diverso. Parece-me mais natural: salto 
do matto, corruptela de cáa e po1·é, salto (Martius, Glos. cit. 
p. 537 ». No sul cabo,-é é o filho do in di o com a negra, cujo 
cruzamento deu em resultado uma raÇa mestiça, intelligen·te, 
côr de azeitona, cabellos corridos extremamen~e negros. Em 
Matto-Grosso a Goyaz corresponde ao vaq11eiro ou matuto entre 
nós, ao caipi? a em S. Paulo e Paraná, e ao gaucho no R. G. 
do Sul (C. Magalhães cit. p. 84). 

CABORÉ. Log. do Estado do E. Santo, na ilha das Ca
leiras. 

CABORÉ. Log. do Estado do Rio de Janeiro n a E. de F. 
Central do B1·azil, entre as estações do Commercio e de Ubâ. 

CABORÉ. Ilha no rio S. Francisco, nas proximidades da 
Barra do Rio Grande. Entre essa cidade e a margem esq . 
do rio passam os dous braços em que bifurca- se o mesmo r1o 
ao passar pela Corôa Alta. 

CABORÉ. Riacho do Estado da Bahia, banha o mun. da 
Matta de S. João e desagua no rio Jacuhipe. Presume-se 
haver nelle diamantes (Inf. loc.). 

CABORGE. Log. do Estado de Pernambuco, no mun. do 
Bom Conselho. 

CABORGE. Rio do Estado de Pernambuco, rega o mun. de 
Bom Conselho e desagua, após um curso de nove kils, no Para
hyba. Nasce ao N. do Taboleiro e forma-se das vertentes 
Grota e Porteiras. Recebe o Cafundó de Manoel Caetano 
e o Rozilho. 

CABO VERDE. Cidade e mun. do Eshdo ele Minas Geraes, 
termo da com. de seu nome ; ligada a Alfenas por uma estrada 
cortada pelo rio Cabo Verde e a Musambinho por uma ou·tra 
cortada pelo rio deste nome. E ' uma das· mais an tigas povs. 
do S. de Minas. Em 1798 já era parochia e nessa categoria· 
cónservou-se até que pela Lei Pro v. n. 290 de .26 ele março de 
1846 foi elevada a villa, sendo pa1·a el'la transferida a séde da 
villa de Caldas. Supprimida pelo a rt. XIV da Lei Prov. n. 472 
de 31 de maio de 1850, foi no anno seguinte, pela Lei Pro v. 
n. 558 de i1 de outubro, incorporada ao mun. ele Caldas. 
Restaurada pela Lei Pro v. n. i.290 de 30 de outubro de 1866 
que incorporeu ao seu mun. as fregs. ele Cabo Verde e S. José 
da Boa Vista e as capellas de S. José dos Botelhos e de N . S. 
da Conceição da Boa Vista. Foi installada em 21 de abril de 
1867. A Lei Prov. n. i. 566 de 22 ele junho ele 1868, em seu art. 
I, desmembrou este termo da com. do Rio Sapucahy, para incor
porai- o á do Rio Grande; a de n. L 740 de 8 de outubro de 1870 
creou a com. de Cabo Verde, composta do mun. deste nome 
e do de Caldas; a de n. 2.087 de 24 de dezembro de 1874 trocou o 
nome da com. pelo de Caldas; a de n. 2.4'16 de 5 de novembro 
de 1877 elevou-a á categoria de cidade, e o Dec. de 13 ele novem
bro de 1890 incorporou- a á com . do M uzamb in h o: Foi clas
sificada com. de primeira entr. por Acto de 22 de fevereiro de 
1892. Sua egreja matriz tem a invocação de N. S . d'Assumpção 
e depe~de da diocese de S. Paulo. O rio Cabo Verde, um dos 
~a1~ p1s~osos do S. de Minas, passa a nove kils. distante da 
Cld~ele. Seu mun. comprehendia, além da paro chia ela cidade, 
ma1s a de S. José da Bôa Vista, que foi erec·ta em vi !la com o nome 
de i'vhtzambinho, dando-se-lhe em compensação as parocbias de S. 
José dos Bo telhos do m un. de Caldas, e a de N . S. da Conceição 
da Bôa-Vista do mun. ele Alfenas, parochias que já lhe haviam 
pertencido . A Lei Pro v. n. 2.500 de 12 de novembro ele 1878 anne
xou-lhe a freg. da Santa Rita do Rio Claro, desmembrada domun. 
do Carmo do Rio Claro; a ele n. 2.693 de 30 de novembro de 1880 
incorp0rou-lhe mais a frég. eleS. Pedro da União; as de ns . 2.702 
ele 30 de novembro de 1880 e 3.079 de 6 de novembt•o de 1882 a 
de Monte Bello. Em virtude do art. I da ele n. 2.784 de 22 de 
setembro de 1881 perdeu a parochia da União, que foi incot•po-

. rada ao mun. do Jacuhy e em 1888 perdeu a d~ Santa Rita do 
Rio Claro, que já foi annexada ao mun. de Pas.sos. Assim, em 
1888, seu m111n. era constitttido pelas-parochias ele N. S. da Con
ceição, S. José dos Botelhos, Monte Bello e Senho1· Bom Jesu s 
da Penha, esta ul tima creada pela Lei Prov. n. 2.978 de 10 ele 
outubro ele 1882. Sua pop. é estimada em 10.000 habs: ·rem cinco 
eschs. publs. de inst. prim. e duas cadeiras de latim e francez, 
estas creadas pela Lei PrúV. n. 2.493 de 12 de novembro de 1878. 
~obre suas divisas vide: Leis Provs. ns. 2.500 de 12 de novem-
rode 1878; 2.76-1 de 12, 2.778 de 19 e 2.784 de 22, todas de setem-

bro de 188!; ns. 2.906 e 2.938 ele 23 de setembro de 1882; n. 3.143 
de •18 de outubro de 1883; n. 3.219 de 11 de outubro de 1884; 
n. 3.442 de 28 de setembro de 1887. Comprehende os povs. Var~ 
gero de S. José, T aquarinha, além de outros. Uma estrada cor
tada pelo rio Capetinga liga-a aos Poços de Caldas. Agencia do 
correio, creada em HJ56. · 

CABO VERDE. Log. do Estado de Minas Geraes, no mun. 
de Queluz . 

CABO VERDE. Morro do Estado de Minas Geraes, no mun. 
de Viçosa. 

CABO VERDE. Rio do Estado de Minas Geraes, nasce perto 
do Campestre, mun. de Caldas; r ecebe varias tr1bs ., que sedes
penham das serras de Cabo Verde e 1·amaes de Caldas, segue no 
rumo de O. e SO., e desagua no l'io Pardo, perto da pov. deste 
nome. 

CABO VERDE. Rio do Estado de Minas Ge 1·aes, nasce Ii.a 
serra da Mantiqueira, rettne-se ao Mt1zambo e jtmtos vão des
aguar no Sapucahy, aff. do rio Gt·ande. Dizem-nos descer elle 
da serra do Jardim em Baependy, ter 230 kils. de curso e rece
ber o Capivary, o Baependy, o Alambary, o rio do Peixe, o rio 
de S. Bento e o Palmellas. · 

CABRAES. Serrra do Estadó de Minas Geraes, no mun. de 
Inhaúrna , amt. Santo Antonio do Monte. 

CABRAL. Log. do Estado do Amazonas, no mun, da Villà 
Nova ele Barreirinhas. 

CABRAL. Log. do Estado ela Bahia, na freg. de San~'Auna; 
com uma esch. publ. 

CABRAL . Serra do Estado do Rio de Janeiro, na freg. de 
S. Joiio· do Mirity. 

CABBAL. Serra do Estado de Minas Geraes. Foi durante 
a lgum tempo denominada Monte Rodrigo, em memoria de 
D. Roc~r1go_ de Souza Coutinho; não prevalecendo, porém, essa 
denom1naçao. Em sua 111emona. sobre a.s nitreiras nattwaes e 
artifioiaes elo li1onte Rodo·igo, diz o Dr . José Vieira do Couto o 
seguinte : «Monte Roclrigo não é dessas serras pedre"'osas e 
escalvadas como a mór parte elas de Minas; é toda form

0
ada de 

uma t erra vermelha, pesada e fertil, coberta de mattOJs ou cam
pinas e por onde asperjam penedias; estas são de natureza cal
carea, de um cinzento esctbro, betadas em clifferentes sentidos 
de branco e cujas betas são de materia espathosa . Estas rochas 
acham-se mn,is ou menos cobertas de stalactites, assento natural 
do nitrato de potassa. No logar em que o rio Paraúna divide a 
montanha , mostra-se elb mais desamparada de terra e mais 
cheia de r ochas e J?Or isso abunda mais aqui o nitrato. Não 
obstante, porém, toda essa fragura e inclinação precipitosa, 
tal é a fertilidade da terra que o monte mostra-se fron
doso, verde-negro e cheio de viço. Causa maravilha ver ao 
longe como estas rochas, branqueadas ele stalactiles, sobre• 
pujam e mostram-se por cima das cabeças das al'VOl'es, á 
maneira de velhos eclilicios cahidos já em ruínas e ele ar
chiteC'tura go thica . Estas rochas, porém, examin adas de 
perto são largas e espaçosas cavernas que, á prim'eira vista, 
infundem enleio e respei'to. No seu tecto, as s·~a lactites, umas 
represen·tam roupas fluctuantes de enormes g t·andezas, outras 
grandes cachos de uvas ; aqui pendem melões; a lii variadas 
flores ; em suas paredes, em parte se relevam c brotam cloceis 
e pyramides, globos , delicadas rendas; em parte afundam 
grandes recameras, nichos, etc. Abundam ele varias saes estas 
cavernas, sendo dominan·tes os nitratos de potassa, cal e ma
gnesià. Os mais são os muriatos de soda, cal, amon·iaco como 
lambem sulphato de magnes ia ». As nitreiras dessa serra' foram 
descobertas em 1799. Estabelecendo~se em 1808 no Hio de 
Janeiro uma fabrica de polvora por con'ta ela Fazenda Real, 
foi franqueaJda ao· publico a exploração elo salitce ela serra do 
Cabral. 

CABRAL. Ilha do Estado do Rio de Janeiro na bahia de 
Angra dos Reis, na freg. da Ribeira. ' 

CABRAL. Riacho do Estado de Sergipe, ali. da margem 
dir. do rio Japaratuba (Inf. loc.) . 

CABRAL . Arroio do Estado ' do R . G. do Sul, afl'. do rio 
dos Sinos (fEng. Eleuth. Camargo). 

CABRALIA. Vide P orto Segtwo. 
CABRARY. Lagôa cel'ca de quatro kils. distante da ,. ill a 

do Brejinho, no Estado da Bahia. 
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CAB RAS. Pov. e ribeirão do Es~ado de S. Paulo, no mun. 
de Campinas. O ribeirão desagua no l'io A ti baia. 

CABRAS. Morro do Estado ele S . Paulo, entre Campinas e 
Hatiba. 

CABRAS. Ilha do Estado da Bahia, no rio S. Francisco 
pouc"o ' acima de Pilão Arcado. E' tambem denominada do 
Curral Novo (Halfeld). Além dessa ha diversas outras no 
mesmo rio, todas mencionadas no minucioso Rela,t. daqnelle 
engenheiro. 

CABRAS. Ilha do Estado do Rio de Janeiro, no mun. de 
Angra dos Reis, na entrada ela enseada ele Jacuecanga e em 
frente ela praia de Cambuby. 

CABRAS . A ilha mais conhecida por este nome é a que jaz 
ao S. da do Governador, quasi unida á elo Baiacú, rodeada 
de pedras e qne possue uma caieira ; no Districto Federal. 
Ha outra com io-ual denominação em frente ao Porto do Velho, 
mas _qt1e Candielo Mendes no seu Nfappa· des igna por lvlãi 
Marta. Algumas pessoas dão tambem este nome á ilha 
Redonda (Fausto de Souza. A Bahia elo Rio de .Tanei?·o). Vide 
Redonda. 
. CABRAS. Ilha elo Estado de S. Paulo, a seis kils. do con

tmente, em frente ela praia de Santo Amaro . 
CABRAS. Nome pelo qual é ·tambem designado o baixio 

das Roccas. Vide Roooas. 
CABRAS. Ribeirão do Estado de Santa Catharina; banha 

as ter1·as pertencentes á colonia Blumenau e clesagna no rio 
Itajahy -assú. 

CABRAS. Lagôa do Estado elo R. G . elo Norte nas divisas 
da freg. de Santo Antonio, ' 

CABREIRO. Log. no mun. de Aracaty no Estado do Ceará. 
CABREIRO. Serra do Estado do Piauhy, no mun. deIta

maraty. E' Ul]).a ramificação da serra dos Ma·ttões. 
CABRESTANTE. Antigo nucleo colonial elo Estado do 

Paraná, hoje abandonado por julga,rem.se imprestaveis as 
terras, que são acciden·tadas é pedregosas. Abrangia uma área 
de 1.<153.237 metros quadrados, tendo custado ao Estado 
Federal 3:002$370. Ficava no fim da estrada do Anhaya na 
encosta da serra, cortada pela estrada que segue pa1·a S. José 
dos Pinhaes. 

CABRESTO. Igarapé do Estado elo Pal'á, banha o mun. 
ele Mojú e desagua na ma.rgem e.sq. do rio deste nome (Inf. loc). 

CABRESTOS . Log. doEs·tado de Minas Geraes, na estrada 
que vae pal'a o Piumhy, á mll.l·gem do rio S . Francisco, a 20 
kils. da freg. ele S. Roque para o SO. 

CABRESTOS. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, banha 
o mun. do Piumhy e clesagua no rio S. Francisco. 

CABREUV A. Villa e mun. do Estado ele S. Paulo, na 
com. de Hú, a cujo mun,. pertenceu, assente em ·terre_no mont~
nhoso, a ·tres kils. mats ou menos da margem cltr. do r to 
Tietê, a 79 kils. da capital do Estado, 46 de Indaiatuba, 23 de 
Itú, 19 de A1·açariguama, 33 de Parnahyba e 46 da estação de 
Itupeva, OragoN. S. da Piedade e diocese ele S. Paulo. Foi 
creada _freg. pelo Dec. ele 9 de dezembro de 1830 e elevada á 
categorm de ~.illa pelo art . I ela Let Pt·ov. n. 12 de 24 de 
março de 1359 . Tem a Egreja Matt·iz, a de S. Bento e ·uma 
capella do Senhor elo Bom Fim. Atravessam o mun. os morros 
conhecidos com a denominação ele sen•a do Japy, que se cliri· 
gem para o rutuJ. de Juncliahy. Tem diversas denominações 
taes como: Juncliavira, Cururú, Rasgão e ou·tras. E' regado 
pelo rio Tietê e por diversos ribeit•ões mais ou menos impodan
'tes. As te nas são ferteis, consistindo a cultura principal em 
?afê e cauaa de assucar. O commercio é pequeno e a inclustr~a 
lnsignifteante. Uma estrada liga-a a Juncliahy . Tem agencm 
do coneio e duas eschs. puhls . de inst. prim. A pop. do 
mun. é avaliada em3.600 habs. Sobre suas divisas vide, en
tre ou·tras a,s Leis Provs. de 20 ele fevereiro ele 1866, ele 8 ele 
julho de Ü367 e de 15 de. junho ele 1869. 

CABREUVA. Rio do Estado ele S. Paulo, .vem elo espol'ão 
mais occiclental ela serra do Japy, banha. a v1lb do seu nome 
e desagua na margem dir. do Tieté. 

CABRINHA. Cor1•ego do Estado ele Go7~z, na est~·acla que 
segue do arraial do Pilal' de Ouro Fmo .. "E_ lamoso, chz Cunha 
Mattos, por haver 11 hi apparecido o pr1me1ro ouro que Bueno 

conduziu a S. Paulo no regresso desgraçado do anuo de 1725 
em que os seus compa_nheiros ,( excepto 40 ) o haviam a·bando~ 
nado, » Desagtla no rw Uruhu, 

CABROB Ó. Villa e h1un. do Estado de Pernambuco, séde 
da com: ele seu nome,,na margem esq. elo rio S. Francisco, 
a 784 ~tis. OSO. ela ctdade do Recife. Oragos N. S. da As· 
sumpçao e ,s. Gonçalo o diocese de O linda . Foi creacla parochia 
pelo Alvara ele 14 de novembro ele 1786. Elevada á cateaoria 
de~villa pelo art. II da Lei Prov. n . 345 de 13 de mai~ ele 

. 18o4 ;_mstallada em 8 de novembro do mesmo anuo . E' com. 
de prtmetra entr., Cl'eada pela Lei Prov. n . 520 de 13 de maio 
de 1352 e classificada pelos Decs. ns. 2.966 ele 3 de setembro 
de 18~2 e 5.139 de 13 de novembro de 1872. O territorio produz 
algodao, empregando-se os habs., outt•osim, na criação de gado. 
O ~~m. é regado por difl'erente~ rios, entre os quaes os da 
Br1gtcla e Terra Nova, e pet·cor!'lclo QOr diversas serras, entre 
as cruaes a da Raposa, Ponta ela Ilha e Ouricury. Sua pop. é 
esttmada eUl 7. 00_0 habs . Comprehende di versos povs., entre 
os quaes o denommado Ilha da Assumpção. Sobre suas divisas 
v1de: art. I da Let Prov. n, 550 de 20 de abril ele 1363, art. 
V da~e n. 601 ele 13 de maio de 1364, art. II da de n . 733 cl.e 
6 de Junho de 1867, n. 924 de 25 ele maio de 1870, n. i.220 ele 
21. de Jtmho ele 1?75, n. _1.464 de i6 de junho de 1379. O mun., 
além da paroch1a da vtlla, compl'ehende mais a de N. S. de 
Belém, creada em 1885. Agencia elo correio. 

CABROBÓ. Cachoeira no rio S. Francisco, proxima da 
Cachoeira da F'avella ( Krauss). 

CABRUÁ . Maloca de índios Munelurucús, á margem do 
rio Tapajós, no Estado do Pará. 

CABRUÁ. Igarapé trib. da margem clir. do rio Tapajós, 
proximo do bai:do das Ca pueiras. 

.CABUÇÚ. Abelha pre~a, grande, Ol'dinariamente fabrica a 
colmêa em buraco ou ôco de pau; só produz mel e faz suas 
casas de cavaquinhos ele madeira, que arranca com as rnandi
bulas ·; a massa é uma e~pecie ele papel ( Porupêo . Ens. Est. 
Clt., T ., I. p. HS ). Etym ; cáa,, arvore e ooaú,, cidra : arvore ela 
floresta (J. L_uccock, Vooab. cit., p. 15); oaba, abelha e açú, 
grande (Martms, Glos., p. 493 ). A verdadei ra é : oabuoê, abelha 
e ~~. p;eta ( B. Caetano. Vaoab. cit . , p. 102 ). Diz-se tambem 
oapux1~ que é a mesma ( P. Nogueira, Vooab. cit., p. 237. ) 

CABUÇÚ. Pov. do Estado ela Bahia, na freg. de Saubará, 
com uma esch. publ. de instr. prim. creada pela Lei Pt·ov. 
n. 2. 697 de 24 ele julho de i389. 

CABUÇÚ. Pov. elo Estado elo Rio de Janeiro, na com.· e 
termo de Itaborahy; com uma esch. publ. ele inst. prim. 
creada pela Lei Pro v. n. i. 988 de 1873. ' 

CABUÇÚ. Log. do Estado do Rio ele Janeiro, na f reg. da 
Conceição de Cordeiros e mun. de Nyterõi. 

CABUÇÚ. Log. do Dist1·ic~o Federal, na f reg. de Campo 
Grande. · 

CABUÇÚ. Log. do Districto Federal, na freg. do Engenho 
NoTo, ao lado ela Estação da E. de F . Central elo Brazil. 

CABUÇÚ. Morro do Estado do Rio ele Janeiro, no municipio 
de Itaborahy. 

CABUÇÚ. Ramiftcação da Serra Geral, na margem esq. do 
b!'aço ele mar que vae a Bertioga ; no mun. de Santos do Estado 
ele S. Paulo. 

CABUÇÚ. Rio do Estado de Pernambt1co, a:ff. elo Pari poeira. 
CABUÇrJ. Riacho elo Estado da Bahia, a.:ff. do Sauipe, kib. 

do Ocean.o (Inf. loc.) 
CABUÇÚ. Rio do Estado ela Bahia, aff. da margem clir . 

do Pojucn., trib. do Oceano. 
CABUQÚ. Rio do Estado do Rio de Janeiro; clesagua na 

margem Úil'. do rio da Aldêa, aff. do Macacú. Nasce no morro 
'l'imbó-peba . 

CABUÇÚ. Rio elo Estado de S. Paulo, aff. da margem clir. 
do Tietê, no mun. de Guarulhos. Nasce, segundo Azevedo 
Mal'qtles, nos morros chamados ele Perucaia ent1·e as parochias 
ela Conceição e J~query. 

CABUÇÚ. Rio do Estado de S. Paulo; nasce na serra, do 
seu nome, percorre o mun. de Santos e desagua no rio ela 
BerLioga. 



CA.C - 342 CAC 

CABUGI. Serrota do Estado elo Ceará, no termo ele Qui
xeramobim. 

CABUGI. São ass im denominados tres serrotes em fórma de 
pão ele assucar situ ados ao N. da pev. de Caiçára e proximos 
da ponta elo Tubarão ; na cos ta de Estado do R. G. do Norte. 
~ no mesmo Estado, no mun. de Augicea, uma mol!ltanQa 
:LSolada e ele gt·ancle elevação com o mesmo n.om.e. 

CABULAN. Pov . do E stado de Sergipe, na freg. de N. S. 
d o.Soccon·o de Conting uiba; com urna esch. r•ubl. de inat. 
pnm., creacla pela Lei Pro v. n , 947 ele 6 de maio de 1872. 

_ CABULLA . L l!lg . du Estado ela Bahia, n-o mun. da cap ital. 
Ahi ficam as egrejas de N. S. do Resgnte e elo SS . Coração de 
Jesus. E ' ligaela á parochia de Santo Antonio Além cio 
Carmo por nma estrada_. 

CABUNGUI. Log. na freg. ele Guarat,ibn, perLenceute ao 
Districto Federal. 

CABURICENA. Nação iadig. do E~·tad0 do Amazoua.s, no 
rio 1' que deu seu aome e a tercúra que se c.at heeh isou no rio 
Negro (Araujo A111azouas) . 

CABURÚ. Serr-a do Estado de Minas Geraes, nn f reg . da 
Conceição da Ban·a e mu n. de S . João d'El-Rei. 

CABURY. Quasi em frente á foz do paraná- miry dG Pa.co
v~l ou Cai 'IN?'atwú, á margem esq. do ·Amazo nas ,, está a do 
r1o Oabtwy que fazendo passar suas aguas pelo _-idattacá, ae 
confunde no N ha?'Mtndá, donde mu-ilos inferem ser essa a 
Eoz superio1· do mes-mo N hamundá. A corrente, que ahi é 
impetuosa, faz com que todos os cedros e outras al'vores, que 
descem per aquelle paraná-miry. tenham obstruido a sua en 
trada em espaço mu1 con s·ideravel. Quacdo o Sr. Conselheiro 
Diao VieiL·a presidiu a prov. do Amazonas, mandou-o de~o
bstruir, fazendo a clespeza de quinhentos mUreis, que se t ornou 
i:nfruc.tifera, e continuará a sel-o, emquanto se não p udet" 
evitwr a invasão dos madeiros . Si com a desobstrucção da
quelle rio tem a pro v. do Amazon-as a vantagem de facil 
communicação com as fazendas de criação de gado do m un. de 
Faro, na prov. do Pará, ficando-lhe a couducção menos dis
pet~diosa e mais faci L do quê actua lmente , tem entretanto a des
vantagem de offerecer atos contrabandis tas um caminho seguro 
para se fu r tp. rem ao paga mento de impos tos, especulação es ta 
que tem actua lmente (1873) tomado bem la rgas proporções 
(Co nego F. B . de Svuza . Lembr. e Cttr. do Valle elo Ama
.eonas) . 

CABURY. Rio do Estado do Amazonas, desagua no rio 
Negro, eutre as povs. denominadas Garvoeil'O e Poiares. 
Descrevendo-o, d iz o Capitão-teneRte Araujo Amazonas : "Rio 
aif. da margem di r. elo Negro, quatt·o Jeguas acima da fr eg . 
de Aracari , 71. da confl , elo rio Negro e H9 da foz elo Ja
mundá. Foi nelle o segundo es tabelecime nto dos portuguezes no 
rio Negro (a acttml f reg. de Araca,r;i ) com in.d~genas Cab~lri
cenas e Ma.n áos, cletet·m i nados por ins inuações do sa.l'geo.to 
Guilherme Valente, da guarnição da Fo.rta.leza ele S. J osé da 
Bana do Rio Negt·o, o qual para melhol' cotasegu ir o seu em· 
penh_o rece'beu em casamento a filhil. ele um Principal; o que 
c~nstderavelmente obv i.oru a atd!m•issã,o elos Cat"Jl1e1ita'! em 1.6.\il4 "· 
O DL'. Alexandre Rodrigue;; Ferreira escreve Caburi: e clit; se1· 
esse r io t1 mbem d!lnomiuaào Cauauri ( Rev .• do Inst. Hist. , 'l'. 
L, 3u iolhoto ele 1887). 

CABUSSÚ. Vide Cabuçú 

CABUTA. Pov. do EsbrudtD •cleSergipe, na freg . Ll e 1úar an
geiras; tinha uma êsc.h. nüx la, crea.da pelo ar't. U.I §r da Lei 
Prov. n, i.221 de 25 de a bril de 1882 e s upprillfiiila pela de n. 
1.283 de 25 de abril de 1884. 

CACAEÚ. R iacho do Estado do Amazonas, trib . da mar
gem s<~p!ent ri ou.al do rio Negr o, onde des agtta iJ?r o.ximo ele 
S. GaL\riel. 

CAÇADA. Morro no mun. de Gttaratuba e Estad0 .do Pa
raná ([nf. loc.). 

CAÇADA. Pequetl0 l'io do Esta.do do R io -de J a-neilJe, UID 
muo.. ele Paraty . 

CAÇADA. R io do Estado do Paraná, iba'll'ha o mun. cle 
G.uaratuua e clesagua na bahia deste n0roe (lnL ioc.). 

dec~?d"?AS . Serra elo Estado do Ceará, nos l i•mites do mun. 

CAÇADAS. Morro do Estado de Sa11ta Cat1aarina. A Lei 
Pro v . n. 8 de 15 de ab.ril de f835, em seu art. H, estabeleceu-o 
como divisa entre as f,regs . de Cannasvieira s e S. J oão Bapt ista 
do Rio Vermelho. 

CAÇADOR. Log . do Estado do Rio ele Janeiro, na freg de 
S. Francisco Xavier do muu . de ltaguahy. Agencia do correio 
creada em · fe ve reiro de i 889 . 

CAÇADOR. Bairro no d ist . de Pon~a Gross.a do Estado do 
Paraná; com uma esch. publ. de inst. prim. para ambos os 
sexos, creada p ela Lei Pro v . n . 881 d.e 7 de março cie i887 . 

CAÇADOR . Serra do Estado de Min as Geraes . no mun. d e 
Jagua t-y, nas cl ivisaa da feeg . elo Cambuby. Ha nell a uma 
pequena ermida de Santo ·Antouio (Inf. l oc .). 

CAÇADOR. Ribeirão do Estado de S. Paulo, afL do rio 
Taqt~:ary. 

CAÇADUÂ . Log . elo Estndo elo Amazonas, no rio P!lrÚ~ e 
mun. da L abJ•ea . 

CACAHÚ. Riacho elo Eglado de P emamb uco, banha o muu. 
ela Gamelleiea e desagua no rio Serinhaem. 

C.ACAJÁ. . Log. do Estado do Pa1·á. po mun. do Portei. 
CAÇAMBA. Mono situado um pl'liiCO abai,xo do porto de 

Piran has, no Estado das Alagôas . Faz par~e .ela co rd ilh eira 
denominada Peneclta ele Paulo Alfonso. (Or. Spindola - Hal
fel cl). 

CAÇAMBA. Pequeno . rjo do Estado das Alagôas , no mun •. 
de Vteboria . Recebe o Caçambinha . Nasce na serra das 
Guaribas. 

CAÇAMBY. Pequeno d o do Dislricto Federal, desce da 
serra do Camarim e elesagua na lagôa ele Jacarépaguá. 

CACANA. Ilha do E stado elo Amazonas, uo ri o Solimões 
en~re Codajaz e Coar y, e proxima das i lhas Camará e Tro
cary. 

CA.C AN AL. Pequerw rio do Estad lll do Pará, aff. do Gurupy 
pela margem esq . 

CAÇANGE. C01·ixão que existe aos 16° 43' 30'' S., entre o 
rio Cuyabá e os pant anaes de Poconé, n os quaes vae se perdet'. 
Segundo 111elgaço, aprove i tanclo- se esse canal natural podia-se 
com facilidade ab t·i r commuuicação entre aquelle rio e o Para
guay (Dr. S . da Fonseca Dicc . cit .). 

CAÇÃO. Ponta na ilha do Maranhão e Estado deste nome, 
entre a foz do Arapapahy e a ponta do Itaqui. , 

CAÇÃO. Igarapé do Estado do Pará, no mun. de Macapá. 
Desag ua no rio Curiaú (In f. loc.). 

CACAPANAN. Tga rapé da margem esq. elo rio Madeira, 
de cnja foz (no ·.Amazonas) dista 252 milhas (Eng. Ribeiro 
Lisboa). 

CAÇAPAVA. Cidade e mun. do Es tado de S. P a alo, na 
com. do seu nome , ax-te1·mo da com . do J a m bei ro, sobre uma 
colLina, á margem da(]} . de F. eleS , Paulo ao Rio de .J a neiro, 
a dou~ kiJ.s . elo r io P arah yba, distante '133 kils. ela capi·tal do 
Est-ado ·22· ele 'ii' a.uba~é , 2J de S. J.osé dos Ca-m·t~G>s, 30 elo Buqui
r a I! i 8' do J a mbeiro. Suas ruas são l a rgas e r ecLas ; as casas 
teneas, havendo ap~nas alg:umas aasobradadas .. Os prtuctpaes 
edifi,cios sã.o~ a egre.1 a ma trt z, a casa elo merc!lldo e ,a.s capellas 
de S . .Be.netlict0., :Sil..nba Cruz e ·S . Roque. Tem um pequeno ,thea· 
tr0. Iil:avia a nt,igame'Ute tee> cemiterios, existin do hoje apenas 
u,m, e de .S. João, que abxange ,a á rea que fo i occttpacla por 
aqueliles. Tem uns 1.600 habs.; duas eschs , publs. de inst, 
~t·iJm .. ; agegciaiilo correio. Orago N . S. da Ajuda e diocese de 
:S. iPa.llio . A. pov. foi i\tnclada em meiados Glo seculo X Vll'l por 
Tho~né P.ontes d'El-R<.-'i e sua fa mília, no 1ogar denominatdo 

. Caçapave~ Valha, onde permao eceu por daatado lempo. '"Pelos 
an•nos àe 18110 a d:841 o capitã.o João Ramos es'tabelece u- se no 
logar atctual., p a ra oucle, pl!)r moti·vos J?0liticos, muda ram-se 
da pr.irn i~i;va p0v. o capitão J oãe L o,pes 'Moreira e o maj Jr 
Francisco A.lves Moreira,, aom suas famitl,ill.s e aiil.herentes . 
Ma is ou menos, por esses tempos, eX'is ~in a penas um a casa 
de ,pal ha no actual l a rgo da Ma.t•riz "· Foi creaala •fMg . na 
capella de S . Jo ão IJ3aptis·ta por Alv~rá cle 18 -de mar ço de 
1813. Tra ns ferida par a a cape1ila de N. S. ,d,a Ajttcla pela Let 
PtiiD,v. n. 1 de 3 iile maio ele i850. lllle v,ada á categ0 t'ia ele villa 
]~ela Lei Prov. n . 20 ele 14 de a.búl ele .d.85:ii e á ele cLdade pelo 
art . 11 !§[tU cl:a <de n. 2J de 8 de abril de 1875. C,-eada com. pe.la 
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Lei Pro v. n. 6 de 7 de fevereiro de 1885, classificada de pri. 
meim enLr. pelo Dec. n. 168 de 8 de j a neiro de 1890, e com, 
especial peio Dec . n, 178 ele 24cle janeiro de 1890. O mun. é ge
ra1mente montanhos·o , notando- se apenas ligeiras mattD.s para 
os la dos do Buquira, A pa rte montanhosa é formad a pela serr a 
deste ,ultimo nom e e pela elo Jambeiro. E' rega do pelo t"ios 
Pa1·a'hyba , Iri guassú, Dutra, Divis:t , Venancie, Ma noel, LHro 
e diver sos oull'OS ; comprehencle os ba il'l'os Humayta , Dous 
Carregas e Bom Jesus da Boa Vis ta. Sobre suas divis as vide, 
enLre ou tr a s, as Leis Provs . de 2 de j nnho ele 1852, de 14 de 
abril de 1855, de 24. de março de :1856 ( n. 5 ),de 28 de março 
de 1865, de 17 ele abril de 1886, de 8 d~ j unho de 1867, de 2 
de ab1·il de 1870 ( n. 48 ), de 30 de março de 1876 ( n. 56> ) e de 
9 de a bril de 1885 ( n. 85 ) • 

CAÇAPAVA. Ciclade emun. do Estado elo R . G. do Sul' 
séde cfa com. do seu nome ; em uma chapada de um dos r.amo s 
da bif, rcação d tt Serra Geral aos 30° 28 ' 15'' de L :< t. S. e 11° 
53' 49 11 de Long. O. Rio de JaneiL'O; a 22 2 kils . da cidade de 
Porto Alegre . H:' uma cl;as m ais bel! as e fl.ore3centes povs. do 
interior du Estado e um dos pontos mais· importantes para 
a es Lra tegia milita t·. E' só accessivel do lado ori e11ta l, sendo 
por todos os outL·os lados co.nt0rnada li!Or des.penladeiros que 
expira m em aprazive1is varzeas regadas peios ri"s. Lta pu an e 
Sa nta Barba ra . F o i, duuaute a guerra c ivil do R ro Gra nde , 
·tomada pelos r ebeldes em "I de abril de 1837, os C!J.U aes pa.r a 
ell a , em j aneiro, de 1839, transf eriram a séde ào seu governo. 
Em seu terdtorio exis tem m>nas de 011r0 . A agricnltura é a quasi 
geral occnpação dos habs., que emprega.m-se, outros i m, na 
criação de gado. Orago de N. S·. cl;a Assu.mpçã0 e di ocese de 
S. Pedro do Rio Gt·ande . Foi fundada em 1815 ; creacLa par o
chi a pela Lei Pro v. n. i29 de 2.2 de junho Id e :1848; ele vada á 
catego ria de villa pelo Dec . de 25 a e outubro Ide 1,831, sendo 
installada em 17 de maio de i838 (ou i9 de janeiro ele i 8B4, 
segurudo outros). Cid:lcle.pela; Lei Prli)V. n. !.535 <ile• 9 de dezembro 
de 1885. E' c0m. eLe segunda entr. c~eada, :p~·Lo a:L•t. li da 
Le.i Prov. n. 185 de 22 de ou,tubl'O de 1850 e al't. IIL § IV 
da de n. L i 52 de 21 de maio d~ 1878 e c'laesiflcada pelo• 
Dec . n. 6.981 de 3 de agosto de 1878. Sell mum. coH:t pre
h ende, aldm da parochi,a da cidade, mais· a de San.t'Anna da 
Boa Vis ta. Nelle fa brica-se excellente cal; lavra - se our0; exis
tindo ta mbem marmove de cores diveL·sas , cujas amostrres 
indicam ser de fina qwalidade. Uma estl'ada: figa Caçapa.va; 
a Cachoeira . Sobre suas divisas vide : Dec. de 25 de outubro de· 
1831 ; Lei Prov. n. 11~ de 6 de dezem bt•o de 18·!7; n. .218 de 22 
<i!e novembro de 1851; n. 913 de 8 de abt·il de 1875, n. 1.1@6 
ele 8 de maio de t881. Agencia do c0rreio. Estação telegra
phica. 

CAÇAPAVA. Estação d-a E. de F. de S. Paulo e Rio de 
Janeiro, naquelle Estado entre as de Taubaté e S . José doa 
Campos. Foi inaugurada a i d'e outnhro de i8"/6. 

CAÇAPA V A. Serra do Estado do R. O. do Sul, ramifi.caç-~o 
da serra do Herval. N0 angul0 formado por essa serra c·om a 
cl.e lilatovy tem suas oabecei•ras o rio Camaquau. 

CAÇAPAVA. Ribeirão do Eslado de S. Paulo, bamha O· 
mun. do seu nome e desagua no Parahyba do Sul. E' a\ra
vess.ado pela E'. de. F. de S. Paulo a0 Rio de Janeiro. 

ô.AÇAPAVA VELHA. Anti•ga freg. e h-oje s •imp~es log . d'o· 
ll1•un. de Caçwp·a:va do Estado de S. Pa>ulo. Teve a1hr p1'imiti
vamerute assento a actua•l ci,da:de desse nome. Ha alhi dnas 
escha. publs. d'El imst. prim. 

· CAÇAQUERA . Rio do Estado do P111rá, entre B.r<~~gau·ça e a 
pov. do Almoço ;. desagua. no Cae.té .. 

CACARAPY. Rio do Estado do Pará, banha o nrun. dê 
SouzeL e desag:ua. no XíP.•gú:. 

CACARÉ. Riacho do Estado do Parahyba do Norte ; banha 
o termo• de SotWa e desagua no ri:o cfo Peixe. 

CA:CAR'IA. Pov. do Eirtado do Rio de Janeiro, na com. de 
S. João Marcos, proxima da margem d'ir. do ribeirão das 
Lages. E: actttahmewte a. f~eg. do Eom Jia:rdoim.. 1!J rn·a: e·s·trll:da 
de Ílodagem liga-a. a Belem. 

CAC1\:RIA. Barra ond'e l'ança-se o riacho Salgtteiro ;. no 
Estado de Pern:\mbuco (Honorato). 

eACARUABA. Log. do EetaJdo do R . G. do No~te· ; no 
mun. de Trali.iry. 

CACATAI'UIA. Nação ind, do Scrlimões, no rio Içá, à:a 
qual provém a pop . de S. Fernand0 . E' antropophaga (Araujo 
Am azonas). 

CACA TOMO. Ilha no l'io Negro, aff. do Amazonas: no 
Estado des te non1e; defro nte da foz do Issanu. 

CA~.A TÚ . Rio do Es tado do Paraná ; d esa,gua na bahia de 
Anto_nLn a em um raconcavo que e·nce rra as ilhas Corisco 8 
l\ll eH·ao,. e onde desaguam, a lém desse rio, os denominados 
Cachoe1ra, Vrcente Prres e Bariguy. 

CAÇATUBA . . Riacho d~ Est~do de Pel'llambuco, a ff , da 
margem dtr . do rto CaP'tberrbe . So tem agua dura nte o invel.'no 

CACAU. Ilha do Estado do Pará , no rio Xingú e man. d~ 
Souzel (lnf. loc .). 

CACAU. Furo que communica o Anajás com o Charapucú; 
no Es•tado do Pará·. 

CACAU. Rio do Estado de Matto Grosso ; nasce lil a eord.i
lhei_ra closParecys e desagua na margem dir. cl0 r io GNapol•é' 
abarxo da rlha Compl'lda. Rega a loc. det.1Dmina da Cam~o dos 
Amtgos . Tambem o denommam Pote P1ntado. "Dez le"'Nae 
·a Occ. da ponta inferior·dailha Compl'ida , diz Ricard0 Fra"nco 
e·ntra na margem N. do Gna r oré o l'ibeirã o do Cacau ou Pot~ 
Pintado, onde a beira o ca mpo dos Amigos » . ' 

CACAU-PIRERA. Log. do Esta.Glo do Amazonas :p1·orimo· 
da cidade ele Manáos. ' 

CACEQUY. L0g . do Estado do R . G. do Sul, na foz do 
rio do s~u n0me e per lo· wo P asso à e S. Sim ão no San~a Maria. 
Nesse lagar de1<e de etfeciuar-se o en trancamento d<e duaa 
I!S~radae de ferro estra teg ica;s . 

CAC•EQUY. Coxi<!Iha no Estado do R . G . do Sul, entre o 
arr0i:0 Cacequy e o ri•c:llblcuhy. Pl'e nde-se á coxilha do Pau 
Fí uca~d:o qllle dtivi:Gl'e as aguas qtre vão 1íer ao Uruguay das que 
vãil!d e-r ao Guahyll•::~o . 

CACEQU'Y. Al'l'oio do Es·tado do R. G. d10 Sul; nasce na 
coxilha do Pau Fi ncado, recebe os a rroi os · J aca ré e Inhatnim 
e desa:gua n·a ·m argem d'ir-. do Santa Maria. S ão a lgtil>ntt de 
opinião nascer esse rio dos serras ele Batovy com o n ome de 
Inhatui. Nelle fica o passo den ominado Moça s Vethas. O 
Vi~co nde de S. Leopoldo nos seus Annaes da P·1·ov , de S. Pedm 
eecre-:e Caassiquei, e diz desaguar do la do orietlt·a l do IbicU'y 
Guaçu. Fa:z tambem do Inatui um rio diffe ren te desagu'ando 
do mesmo lado do Ibicuy. 

CACERES. Vide S .. L1ti.t: de Caoeres. 
CA.CERES. Lagôa da fronteira do Estado de Matto 

Grosso. Sua entrreàa fi·ca á esq. do porto de Corumbá , on:d·a. 
quebr~-se o rio em ang:ulo recro. Entra-se para e·n a. por 
um s1nuoso canal de uns 2Q metros de J argura e oHo a i O 
kils. de exte11são, no tempo cl:e poncae a;guas " No grosso das 
enchentes, diz o pr Sev~riano da .Fon•seca, em su?- Ví·a.gcm 
ao redor do Bra:nl , a lag.oa Oll balua como aqui cham-am a 
toda s a:s lagôas formad<~~s pelos rios e entre tendo com etles 
effecüva eommunicação, perde os seus limites, conftmde-s!l' com 
o P a.r agllay e faz parte do immenso alagadiço que cobre cen-

- tenas de le·gLtas quadrad•as• ciUesde ao N. além d:a foz do Cuyabâ. 
e da conff. do Piquiry e Correntes, a bé, para o S., além do 
Marreco, braço· tu·erid'ioMII~ d o Jl1lirancl31 . E' o immetlSO ta.go d68 
Xara y:-é:; ou Sarahés dos antigos, nome que vem ele uma t"ribu 
àe aborige.nes qua se encontraJva na s tertas altas• desde Co
l'umba a~é G<~~hyba. A. ba,hia de Cacere~ rec'elle o riacho Con
cei<çãi0, que é ta l•vez o .Mccndi d!e P. Lozano ( Conquista del R'io 
de la Plata, 1°-IV). N·a mór parLe•cle anuo eUa, como as outras 
lagoas á borda· cl!o J.?aragLrwy, mais parece exlenso e niveladõ 
pD<IId0 d.o qu'<! wma m assa d>e regu•ae, cobertas de· agoopés (:Mu
run·é e- IJI'Uia!FÍ, no Plllrâ), n.Jeuulp·h~res, vic~oria's 1''ég1a:s e de 
vall'illls especiee d~ c)pe-raceas e gr·ru mmineas aqua·trLcas, a que 
no Ama~enoas c·hamam c1llnanllUJts, cujas extensas hastés e 
gvossflls l'llisem8ill forma-m u•m fecido· ~ão' em·mara>n:hado e <iêr
l'llld·a,, qu·e· deten1. muli. bros v·ezes a marcha d~ vapore's, a.t'é de 
gralnd:e força:.. A. eU!Il'mi'Bsâe• cfemarcadora l'evánto11 ah1, em 
~861J' , um mavco·que fica a 440 meVroll· da Pedra Élt•anca pá ra G 
la.c:l<Yd re viUa àe Coru.mlláJ.,con>f'o.rme d'ec:laraa Acta 6':J d·re mesma 
comm,issãio .. .Elm :1>875, l:eunid~s· aos 29 diias do m·ez- de serem tiro os 
membros d>e uma nov.a commisão dlemarcad·ora, na vill'a d'e Cb" 
rumbál, declararam na Actai de sua2• conferencia o segtünte :
A Hnhat di-v•iso1'~31 entre os• d'ous paizes· contin'Útt por uma recta 
que partindo da margem boreal da lagoa Caceres, onde a an~e
rior commissão mixla de limites levantou um marco de madeira. 
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povisorio, vae ter a um ponto da margem austral da lagoa 
Mandioré, no qual a actual commissão rnixta de limites cal 
locou tambem um marco de madeira proviscrio . Esta recta 
que está traçada nas Cartas, que divide entre as duas lagoa~ o 
territorio brazileiro do boliviano, corre ao \'Umo verdadeiro 
de i8o 53' 45",80 NE. e tem de extensão 82.049,26 metros . ~ 
posição geogt·aphica do marco daquella lagoa , conforme . es~a 
declarado na Acta 6a da conferencia da anterior comm1ssao 
mixta de limites é a seguinte: Lat. 18° 55' 10'' S ., Long. 
i4o 36' 51 ' O do meridiano do Pão do Assucar do Rio de Janeiro, 
ou 14° 35' 8'; O. do Observatorio da mesma cidade . Do referido 
marco da lagoa Mandioré segue a linha divisar ia por outra 
recta que divide a lagoa ao meio. Esta r ecta que está tra
çada nas duas Cartas, cone ao rumo ver dadeiro de 12° 21 ' 0' ' ,30 
NO e tem de extensão 20.198,5 metros. O extremo S. desta 
rec~a acha- se na boca de uma enseada e o extremo N. na 
ponta Leste de uma pequena ilha. A posição do marco da 
boca da enseada ou do extremo austr al da recta é Lat. 
f8o 13' 411 ,83 S,; Long, 14° 20' 3" ,45 O, elo Observatorio do Rio 
de Janeiro . A posição do marco da ilha, ou do extremo bo-real 
da mesma rccta é: Lat. 18° 2' 2311 ,42 S.; Long. 14o 22' 30" ,30 O. 
do Observatorio do Rio de Janeiro. Do marco da ilha, na 
lagôa Mandio-ré, continua a linha divisoria por uma recta 
que vae ter ao marco, que a actual commissão mixta de limites 
levantou na m argem austral da lagoa Gahyba . Esta recta: que 
está traçada nas duas Ca,·tas e que divide o terr1torio 
hrazileiro do boliviano, entre essa lagôa e a de Mandioré, 
corre ao rumo verdadeiro de 28° ii ' 14' ',06 NO. e tem de extensão 
29.584,54 metros. Aquella l agôa ficou repartida para os 
dous pa1zes por uma recta que a divide ao meio, corno se vê das 
Ca?·tas, ao 1·umo verdadeiro de 11° 57' 5" ,25 N,E:. e ~em d? 
extensão 9.348,84 metros. O seu extremo -8 . acha- se Junto a 
boca de um escoadouro, e o extremo N. na foz elo canal que com
munica a r eferida lagôa da Gahyba com a de Uberaba, na ponta 
da margem di r. deste canal que foi denominado •·io Pedro II 
pelo conde de Castelneau. Esle marco é construido de alvenaria 
de pedra e tem a fórma: de urna pilastra, em cuja .face orient~l 
l G-se : Impedo do B,·a:z2l t 87 5, e na Occ. Republtca da, Bolt
'l)ia t 87 5. O outro marco ·tambern é construido de alvenaria 
de ped1·a e tem as mesmas inscl'ipçêies . A posição geographica 
do marco do extremo austral é 17° 48' 15",15 Lat. S . , 
440 30' 2411 ,90 de Long. O. do Observatorio elo Rio de Janeiro, 
A posição geographica do marco do extremo boreal é: Lat. 
17o 43' 17" ,67 S. ; Long. i4o 29' 19" ,18 O. do Obsm·vatorio do 
Rio ele Janeiro . Da boca do canal Pedro li na lagôa Gahyba 
segue a linha divisaria pelo meio elo mesmo canal até á outra 
boca na la gôa Uberaba, continuando dahi para E. pela margem 
austral desta lagôa até o marco a hi l evantado, como está r epr e
sentado nas duas Cartas. A 370 15' NE. rumo verdadeiro e á. 
distancia ele 1.820 metros deste marco, acha-se a boca de outro 
canal, que vae ao ele Pedro II, formando uma ilha que fica 
pertencendo ao Brazil, bem como as terras ela In sua, conforme 
estipulou o tratado de limites de 27 ele março ele 1867. A lmha 
diVISOria entre os clous paizes, na lagôa Uberaba, é urna r ecta 
que parte daquelle marco e vae ter ao outro erguido no alto de 
uma collina, que se de nominou Limites e que fica n a ·margem 
opposta da mesma Lagôa. São estes marcos eguaes em con
strucção e dimensões ao da lagôa Gahyba, na margem dir. do 
canal .Pedro II e tem egualmente nas faces de E. e O. as mes
mas inscripções. A posição geographica do marco da margem 
aush•al da lagôa Dberaba é : Lat. f7o 83' 39",99 S . , Long. 
14o 32' 1.6" ,20 O. elo Observatorio do Rio de Janeiro . A posição 
geographica do marco col!ocado no extremo boreal, na collina 
ele Limi tes é : Lat. 17° 26 1 3211 ,13 S. e Long. 14° 39' 53" ,40 O. 
elo Observatorio do Rio de Janeiro. A recta que está traçada 
nas duas Ca>·tas e que divide o terrilorio brazileiro do boliviano, 
corre ao rumo verdadeiro de 450 43' 4411 ,45 NO. e tem de exten
são 18.838,21 metros. Assentou-se finalmente nessa reunião que, 
á vista das condições favoraveia da lagôa Gahyba, se estabele
cesse nella um porto por onde pudessem facilmente ser feitas 
todas as cornmunicações com o interior da Bolívia )L A demflr · 
cação, a par·tir do marco N. da lagôa Uberaba, foi objecto de 
uma 3"' conferencia, que teve logar no acampamento da Corixa 
do Destacamento a 3 de janeiro de 1873 (vide Cori:ca). O auto 
de inauguração do marco de limites da Pedra Branca, na lagôa 
de Caceres acha-se á p . 12 do Relat. ele Estrangeir os apre
sentado pelo Barão de Cotegipe á Assembléa Geral na i "' sessão 
da 16a legislatura. Foi dado a essa lagôa o nome ele Cacer es em 
hTomenagem a Luiz de Albuquerque . E' tambem denominada 

amengos. 

CACETE. Corrego do Estado de Minas Geraea, na estrada 
ela Soledade. 
. CACHAÇA. Riacho do Estado ele Pernambuco, trib . do rio 
Capiberibe. Só tem agua durante o inverno. Recebe o Pre
guiça . 

CACHAÇA. Peque.no rio do Estado ele S. Paulo; banha o 
territorio da ex-coloma de Cananéa (Inf. loc.) . 

CACHAÇA. Morro do .Estado ele Minas Ger!les, na freg. de 
San·to Antonio do Rio Acima e mun . deSabara . 

CACHAÇAS . Ribeirão elo Estado do Rio de Janeiro, banh~ o 
mun. elo Pirahy e desagtla na margem d1r. do rw Pll'ahy, tl'lb. 
do Parahyba do Sul. 

CACHAÇO. Riacho elo Es·taclo do Ceal'<Í, banha o nnm. de 
Umary e desagua na margem dir . do Varzea da Serra . 

CACHAMBÚ . Log. do Estado do Rio de Janeiro, no mun , 
ele Petropolis. 

CACH AMBÚ. Log. do Estado de S . Paulo, no mun. do Ba
nanal. 

CACHAMBÚ . Lo". do Estado ele Minas Geraes, <; pouco 
mais de quatro kils . distmYte da cidade de Baependy, a qual é 
liga da por uma estrada; com uma capella d~ Santa Isahel .da 
Hungria. E' uma pequena baixada ou planlcie coml?r~hend1~a 
em um circulo de collinas, das quaes a do Cachambu e ~ IJ?a.:s 
elevada. O terreno é cortado em seu ee;J.tro por, um l'l~eirao 
denominado BeJigo e possue as aguas ele .Cachambu, que btotam 
de varios ponlos do sólo, comprehe_ndiqos em u~ pet'lmetro 
ad jacente a base do m orro Cacbambu, c.uJa constllmç:;to geolo
gica parece indicar uma origem. vulcamca, allld~ mats confir
mada pela presença de fontes m1neraes em sua fralda ._ P.os.sue 
seis fontes, tendo cinco os nomes dos men~bros da ex-fam.Iha 
imperial e são: D. Ped1·o, D . I sabel, Conde d E~G, D. Leopoldtna, 
e D uque de sa.xe,(e urna o de Viotti. Independente, porém, des~as 
denominações apenas commemorativas elas passag·em dos pl'ln
cipes por esses Jogares, as fontes 1·eceber am O\ltras mdlCa~lVaS 
de sua composição porém, a pena~ baseada~ no exame l1geu·o_ e 
fallivel que resul ta ela impressao <!os ~entt~os e da aprec1açao 
das propriedades organolépLicas na? co?-stltullldo essas deno
minações nenhuma classificação sc1entdka que só a analy~e 
qualita tiva e quantita·tiva póde dar. Destas aguas, as que sao 
mais sobrecarregadas ele fer.1·o (D. I~abel e Conde d'Eu) ap.ro
veitam immenso n as molest1as chronwas do apparelh.o dt!jesuvo 
e genito urin al·io, mórmen·te quando ligada~ essas eJ?.fermidades 
a um estado mais profundo de anem1a, e amda ma1s em tocla:s 
as aifecções geraes cat•acterisadas principal mente por essa espeme 
de a l-teração do sangue, taes como a chlorose . ou chloro-anemia 
a hypoemia (opilação), as cachexias ele dtvers~s .n~turezas 
e molestias diathesicas , excepto a tuberculose mc1p1ente ou 
não adiantada. Essas aguas mineraes semelha~-se, pela sua 
composi.ção chimica, ás ele Baden-~aden, Spa, etc . ,. e pela 
natureza de seus elementos e mmtas ou·tras propr1edade.s, 
com as de Selters, Con·trexeville e outr_as ; podendo, pois, 
suppril-as em todos os casos, nos quaes sao geralmente acon
selhadas com a van·tagem ele mais facilidade .de seu uso nas 
condiçõe~ naturaes, sem o grande incon~emeJ? ·te de ser- se 
victima das frequentes imitações de que sao obJecto a~ . aguas 
estrangeiras, que c,hegam ao nosso mercado com o ti~u.lo .~ 
todas as appa rencias de naturaes, sen~o mmtas delias artif\CI 
almen·te prepal'adas. Acc1·escente-se amda a al'teraçao que essas 
aguas impo1·taclas experimentam e reconhecer-se- ha a vanta
gem do uso e emprego das elo nosso paiz . Veja-se o,non:;e de 
cada uma dessas fontes. Alguns escrevem Oaxambu. Essas 
apl'eciações sobre as aguas de Cacharnbú encontram- se no Relat. 
apresentado pela commissão que as examinou por o1·dem do ex• 
Governo Imperial. Vide Ag~u~s ele Qa,ohambú. 

CACHAMBÚ . Pequeno pov. do Estado de Minas Geraes, no 
mun. de Santo Antonio do Amparo. · 

CACHAMBÚ. Pov . do Estado de Minas Geraes, distante 
cerca de tres ldls ., eleS. Braz do Suassuby do ter mo de Entre 
Rios; com urnas 1i casas. 

CACHAMBÚ . Estação da E. ele F . Sapucahy, situada a ·um 
lado da pov. do mesmo nome, entre os kils . ~2 e 23 a 
contar da Soledade; no Estado de Minas Geraes . Fo1 abe1·ta ao 
t-rafego em 15 ele março de 1891. 

CACHAMB Ú. Serra do Estado de S. P!J-ulo, entre S. J oão 
dos Barreiros e Bananal. Della nasce o riO Alamb~~~5 
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CACHAMBÚ. Morro do Es·taclo ele Min as Geraes, n o logar 
denominado Cachambú. Esse morro oiferece em uma pequena 
zona ele sua porção itlferiOL' a lguma vegetação(nut·ttoJ e em toda 
sua superficie eucontram-s~ em abunda ncia min eL·aes calcareos 
e ferr uginosos , 

CACHAMBÚ. Morro elevado na freg. ela Cachoeir a elo 
Campo e Estado de Minas Geraes . 

CACHAMBÚ. Morro do Estado ele Minas Geraes , na freg. 
elo Bom Jardim e mun. elo Turvo. 

CACHAMBÚ. Ribeil'ão do Estado elo Paraná, c:e ,agua no 
rio das Cruzes pelo l ado elo poente. Tem cet'ca ele 18 ki ls ele 
curso. 

CACHAMBÚ . Ribeirão elo Es tado de Minas Geraes, banha 
o LerrHorio ela par ochia do Desemboque e desa,.ua no rio Gt• a ncle 
( A lmanak de 111inas, ·1874) , 

0 

CACHAMBÚ. Rio elo E stado ele Minas Geraes, r ega o mun . 
de S<tn·ta Barba ra e clesagua na margem clit·. elo Pintcicaba , aJT. 
do Doce. 

CACHAMBÚ. Ribeirão do ~staclo ele Minas Geraes, banha o 
mun. de Oliveira e clesag ua no d o J acaré, trib . elo Grande. 
Recebe o r ibeirão dos Macacos e os conegos da Mattin iJ.a e elo 
Bom Reti ro. 

CACHAMBÚ. R io elo Estado ele Goyaz, aff . ela margem esq. 
do rio Vermelh o, que o é ela dir. do rio Grande ou Araguaya . 

CACHAMBÚ. Ribeirão elo Estado ele Goyaz, afL elo Itlclio 
Pequeno, que o é elo rio Vermelho. 

CACHAMBÚ. Cor rego do Estado de Goyaz, n asce a SO. 
da cid<tde deste nome e depois de um curso de perto de 24 kils. 
desagmt na margem esq. do l'ibeirão elo Agapito, ce t·ca de 12 
luis. a O. da cap tLal, no logar denominado Chico elos Inclios. 

CACHAMBÚ . Ribeirão do Estado de Goyaz, afl'. elo ribe irão 
do P ach·e Souza, qne o é do rio das Almas. · 

CA:.CHAMBÚ. Especie de di vertimento usaclo no Estado ele 
Goyaz , (Relat , elo Chefe de Policia de Goyaz, de 16 ele julho de 
1870). 

CACHAMBY. Log. elo Districto Federal, na freg. do En
genh o Novo. E' basta nte habHado e a travessado por um a linha 
de bonds da com pau h ia brazileira Fe1·ro CcM·ril ele Caohamby. 

CACHAMORRA. Log . do Districto Fede11al, na freg. de 
Guaratiba . 

CACHANGÁ. Vide GaxangérJ . 
CACHIBUCÚ. Ilha no rio Negro, alf. do Amazo nas; entre 

a bocca do Cau abury e Castanh<airo . 
CACHIMBÁO. Ilha no rio S. Francisco, entt· e a ponta elo 

Aracat•é e a ban•a, prox 11na elas ilhas dos Bo is e Andorinha. 

CACHIMBÁ O. llb elo Estado do R io de Janei ro, no mun. 
de Ny terõi , na bahia deste nome, em f•·ente ao sacco de Ma
ruhy e ao N. da iJ h a da Conceição. 

CACHIMBÁO. Pequeno r io elo l];staclo da Bahia, rega o 
mun. de Alcobaça e corre parQ o Itanheutinga (In f. loc). Vide 
Cachimbo. 

CACHIMBAO. Corrego elo Ji:staclo do E. Santo, no espaço 
percorrido pela hnha ·teleg raphic:t, eolre L inhares e S . Matheus, 
pt·oximo elo rio ela Barra Secca e elos corregos Aboboras e Vel
ludo. 

CACHIMBÁO . Ribeirão elo Estado elo Rio de Janeiro, banha 
a parochi.a elo Arrozal e desagua na mal'gem di r. do rio Pal·a
hyba do Sul. 

CACHIMBÁO . Corrego elo Es!aclo do Rio de J aneiro, aff. da 
tnargem esq. do rio Iguassú. 

CACHIMBO. Pov. elo Estado da Bahia, no termo da Villa 
da V ictoria , com uma esco la publica. 

CACHIMBO . Alcle iame11to no Elslado ela Bah ia, s ituado em 
uma planicie pe t·to clo.r!o Pardo, no termo ele Ilhéos,. E' :la bi
taclo por a lgu mas f;,,mll tas dn. tn bu elos Botoct:dos e 1mpot ta nto. 
por ser um pot1to elo cle feza contl'~ as aggressoes dos selvagens, 
que tornaram perigosa a 11avegaçao daquelle r1o. 

CACHIMBO. Log. a menos de tres lti ls . ela cidade de O be
ra ba; no Estado ele i)>(inas Ger aes . 

DICÇ, GEOG . M 

CACHIMBO . Pov. elo Estado ele Minas Geraes na fre"'. de 
D~ttas, cJo mun. ele Diamantina; com uma esch . publ. de inst. 
pnm. 

CACHIMBO. Ilha elo Estado do Amazonas no rio J apurá , 
entre as ilhas Pequiá e Parauar y . ' 

CACHIMBO. R iacho do Estado do Ceará, n o mu·n. ele ·P a
catuba. 

CACHIMBO. Pequeno r io .do Estado da Bahia, r ega o' mun. 
ele A IGobaça. e desag-ua no Itauhem ou Itanbaem (Inf. l oc .) . 
Vide Ccooh ·imbér,o. 

CACHIMBO. Ribeirão elo Estado ele Minas 'Geraes, corre a 
menos ele t res ki ls. ele Uberaba. 

CACHIMBO. Cachoeira no l'io Capucapú, aif. do Jatapú, 
que o é elo Uatumá; no Esta do elo Amazonas. 

CACHIMBO. Lago elo Estado elo Pará , na mat•gem esq. elo 
J amunclá ou Nhamnndá, acima elo Repar timento e proximo elos 
lagos Caiçara, Ovelha e Chiacá ou 'uixiuacá (B. Rodrigues). 

CACHIMBOS . Log . no mu11. de Itapecurú- mirim do Estado 
do Mal'anhão . Ahi cu ltiva- se arr oz, a lgodão e diversos outros 
gene L·os . 

CACHIMBOS. Riacho do Estado do Maranhão. aff do rio 
Itapecurtt. · 

CACHIMBOS. Lagôa do Es·t::tclo ele Pernambuco, formada 
pelo l'io Ipoj uca, em sua margem esquerda, na !reg . elo Bello 
Jarc!Jm . 

CACHINEZES . Ayres elo Cazal faz menção desses incl ios 
h al)itanelo a sert·a ela Man tiqueira; no Es tado ele Minas Ge
ra~s. «São poucos, ele corpos acanh ados , e t imiclos, redu
zindo-se toda a maliclicen cia ao roubo de a lgum as cabeças ele 
gado nas fregs . cit·cumvisinhas», . 

CACHINGÓ . Log. elo• Estado de Minas Geraes, a E . ela ci
dade ele Püanguy, da qual dista tO kils. Ahi, affirma um 
g_eologo, e~ i stem vele iros ele quartzo negro com p~qaena quan
ttclade cl pyrites . 

CACHINGÓ . Rio elo Estado ela Bahia. corre ao N . ela freg . 
elo 'ranquinho . · · 

. CACHIRY. Cachoai ra no alto Ya·tapú 011 Jatapú, tl·ib. do 
r w Atumá. Fica entre as caçhoeir as denominadas ãara.,.uy 
a Tangar á . E' ele todas a da maior corr en te; ~o l!)stado "' do 
A ruazonas. 

CACHITO. Serra do Estado de Pernambuco, no mun de 
Gravatá (Inf. loc .). · 

CACHITO. R iacho elo Estado de P ernambuco, entre Jaboa
tão e More nos, a"tra vessaclo pela E. de F. do Caruarú. 

CACHOÇO. Povoação elo Estado elo Ceará, no mun. do P e
reira ; com uma capella ele N . S. ela Conceição. Vide Caixossó . 

CACHOEIRA. Cidade e mtm. do E stado ela Bahia, sécle 
ela com. elo seu nome, á mat•gem esq. do rio Paraguassú, li
gada a S. F el ix pela ponte D. Pecl t·o II, sob re aquelle rio, 
a 80 kils . mais O•tmenos ela capital , em um Yalle ce1:caclo ele 
mol'l'os e nas abas da serra 'l'imborá . E' cidade Jlo1:escente 
e a mais impo r bante depois da capital. T em os t emplos se
guin ·tes : Matt·iz, Conve nto do Carmo, Ordem Terceira do 
Carmo, Conce ição elo Mont~ , Ampar o, Misericord ia, N S. 
ela Ajuda. N. S. dos Remedio~, ConL'ei.ção do Caquende, Rosa
rio da 'l'e rra Vermelha, N. S. ela Piedade, (no comiteri~) a 
Rosar io do Monte Formoso . Ignora-se quando foram eddl
caclas quasi todas estas egrej as, á excepção ela de N . S. da 
AJuda, qüe o foi pelo capitão Gaspar Rocll'igttes Adorno, e 
onde cantou sua primeira missa o lilho cles Le, o padre M1guel 
de Aragão Adorno, no domin13o ele Paschoa. , a 10 ele a,b rtl ela 
1686; e a capella elo cun tterlo q :e foi começada em .i88i 
e co nclui da tres a unos depois . A capella de N. S. da AJ~Icla 
ser viu ele ma(riz até que fosse edificada a nova, e após 1sto 
voltando ella ao clom inw ela familia Adorno , es ta cedeu-a para 
ser ahi instituida uma conft·aria ele sace l' clotes, com a invo
cação de S. Pedro elas Chagas. Extincta esta, os musicos 
claquella epoca tomarani ~onta da eg· l'ej a e organiza r am a 
clevóção ele N. S. ela A.]ttda, que el•1ta ele te mpos ltnmemo
riaes, e collocaram então no a ltal'-mór a venet'3nda i mao-em 
ela mesma Vil·gem . No anuo ele 1872 os musicos conslituira~-se 
em irmnndaclP, com se a compromisso approvado pelos poderes 
competentes; irmandacl<l que amcla perdura e cel~bra o cuHo 
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d o seu orago com Jinli la clecencia e mesn' o pompa . « Du. 
mila.g•·osa Im agem ela Senlwm elo Car mo cio Cú>Wento clr:t, 
Cachoey>·a. No mes mo sitio d n. Ca cboeyra !t a um Co nw nto ele 
R e ligiosos ele Nossa Se nh ora elo Carmo ela Obse t·v 1 ncia . Fun
dou est3 Co>nen to o P a r e F1·ey Luiz ela Trinda de, Reliçdoso 
rla mesma Ordem , a titulo ele Mi soões pelos a nnos de 1G87. 
'l'iio exce llentes silo a q te llas te t·ras , que n ell as se pude ra m 
iüncla r muytos Co nl'e ntos , todos podia s •1stenta r a cariclncle 
d aq ue1 les moraclor 2s . Di sttt es te Conve n Lo el a c idade el a Ba
ll ÜL 14 l eguas, d a Pat·oquia de Nossa Sen hot' <1 do R osa
l' io mea . N·!Ste Convento d a Senhora du Mon te do CMmo 
coll ocou o mesmo P adre Ft·e i Luiz um a l'e t·mosi Im agem da 
Se nhor:~, como P a tt' ll na espec ia l ela sua Ot·de m. He e~·ta Se
nh ora de e legan te est;1tur a, porque tem perto ele set~ p alm ns , 
sobr e o braço esque t'clo te m sen tad o a o lJivino I•'t•ttl o ele SB lt 
virgineo venLt·e; h e el e rscn ltttra ele madeira , p erfeitamente 
esto fada, ele cor Carm eli tana . l' e m es ta Se nh ora uma nobi
liss imtt Irma nda de de !t•m aons 'l' erceyros, que a servem, e 
fes tejam com muy·ta g r a ndeza , e di spe ndio, a qu <• l loi erecta 
n o a nno de 1700 . F aze m-lhe a s ua l'< ·sta em d o tts de F e 
ver ey ro, a que ass istem todos co m fet' I'Ot'ORa devoção •.. 
D a m zlag>·oscG Inwgem ele NosscG Senho>'CG ela Conceyção que 
s <> venercG no mesmo Convento No r eferido Conven to de Nos ,a 
'enhor a do Cat·mo da Cochoey ra é t ida em mui to grande 

veneração hü .t milag •·osa Im agem ele Nos>n. !-ienhot·a ela Con
ceyção , que se "ê collocada naquella Igr ej a e m uma rica 
Ca pell a collatera l d a pa rte do B; va ngelh o. I:Ie es ta sant is 
si m<L Imagem de esc.t ltura de m a deira, a s·1a esta tura sã o 
qua8i c1 nco pa lmos, e es tá com as mã os l evant a dos , com 
man to rico e cor oa de p ntta na ca beça . 'l'e m es ta Se nhora 
h qma muito n obre irm a ndade , que lhe er igi ram os se us ele
votos, os moraclor es d nquelle des tri •o, pe .os annos ele '171 -l 
pouco m a is o t~ menos . E s tes a se rvem com fcl'\•or·, e a fes t~ : 

lam com mnüa g randeza, em oy to ele clezembt·o . .. . Das ?"12· 
· a,grosas Im.agen> i/e Nvssc~ Senhorc~ cta Luz e Nos.<cG Senhorc~ 
clcG Salvação, qu e se vene .·a,m nu me.;mo Conve •:to . Na m esma 
Ig reja do Convento de No~sa Senhora elo Carmo em a Ca
p e lla colla·tera l el a pa rte da E pistola, que cone~ponelc ·á. Ca 
:pella da Se nhora ela Conceyção, se veem coll oca clas duas Ima
gens d a mesm a Rainh a elos Anjos . A prim e ira é a Imagem ele 
N ossa Senhora da L11z; a seg-unda a Image m de Nossa Se nhom 
d a Salva~ão . A _ Senhora ela Luz é ele escnl tura de madeir a, e 
a sua est<~tura sao dons palmo s e m eyo, e t em a o Men ino Deus 
sobre o seu lJL•aço esquerdo, e be estof.1cla de ouro . Ma uclou-a 
co llocar na quella Capella por especia l devoção, u m ~e1.1 devoto 
de que m se nos não dec la rou o n ome, qne er a r azão se não 
occ ultasse . A Im agem da Senhora ela Sa lvação tambem h e ele 
escultura de m adeira es tofa d a , e tambe m tem s .. bre o braço 
esquerdo ao Menino Jes us, e tem ele a lto tres palmos e m~yo. 
Ambas estaR Ima g ns tem o ornato ele man ·t·>S, e cot·oa s ele 
pra ta. A Ima gPm d e Nossa Se nh ora. d a Sal va ção foi collo
ca cla naquel~a Ca pe lia 12elos devotos Pretos, que naqu •lle Con
v ento a q tltzer a m se l'Vlr, e venet•ar, o que Íc'\Z ~ n1 com muyto 
grande devoção, po t·que a fes teJa m todos os a nnos na pri 
m Pil·a Oitava el a P ascoa . A Senhora ela Luz, qne h e Sel'Vicla 
p elos de vo tos mor a dores clact;l;-lle d es·tl'ito, se festeja em oi Lo 
de B2tembl'O, clta da Nat iVIua de clll. S enh 'il'a . .. lJcG Im aqem 
de Nossa, Senho1·a de Belém, qu e se ·oene•·a n o Semi na?·io' da 
Com11anhz~. n a Cac h ey•·a . Naque ll e si1io, qne nlg um dill. se 
chamava Stgnm11de, fun d<JU o P a dre Mes tre Alexanclt•e de 
Gusmã o, Religioso el a Saj:! rnda Com :•a nhi n, de J ps us 1110 Se
min a l·io pa r a nella se t:eco .herem al.,uns e' tldantes ,' p a ra es
tuda rem, o que co m eflE> ito se ex ·c nt u, P" rq ue ~e loJ·ma 1·a m 
est·tclos, que ac1 ua m ente contin •a m , e s ~ levanto 1 tnmbem 
um a fermo~a l~grej a , q •1e o n e~mo P!!clre ded ico u a Nossa Se
nhora ele Bel cl m n o anno ele 1686 • . . " (San ctuad? Ma>· icm o. 
'I' . 9°). A Cachoeil-a Lem ta mhem casa el e cul1o e vau g-e
lico, c~mite l'io ele acatholicos , loja maçonica-;-Ca ricl acl e e Se
g r edo- e clous cE•miterios ca tholicos : o cl". Misericordia e o do 
Mon te Form os o. A cidade Le m un s 15 .000 h a bs . , a "'e nci a do 
cort·Pio, s e i ~ escbs . pn bls . ele ins t. pdm., a lg ms
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particulares de ins t . p r1m . e secun cla rh; fa i.Jl'icas rl e cha
ru tos , col a , cervej a, vina gr e, sa bã o, velas clP carn a hLtb n. , do 
se rrD r ma cle it·as , g ra nde nu me ro ele o la ri as . d e tec idos el e al
godão, des tacan do- se e ntre e' tas a denom ina da S. Carl os . 
Al ém elo Par agunss ú, que ba nh a a f1 e nte elas duas ft·eos. da 
Ca cho• ira e. eleS F P.l! x r1u e, li;,;adas pela m onume ntal
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de U · P P-clro fi, cons 1 Jtuem a no so ,. r uma só e mes ma ci
d a~.e ; a ?aeh oeit·a pt'?PI'i a ;ll Pn te. di ta é \,t ,· a vPss >da pel s ri 
beuos PttH. nga , Tres R1 a chos e Caquende, que o finado Barão da 

Villa da Barra cantou e m un s ve t•.;; os ele elelicadiss imo lyri smo: 
no primeit·o rio ha quatro po n t.es , no sBgunclo um a e no t.e rce iro 
umat.ambem, todos ele peclt·a e cal. A po n~e . ét c1 ue nos re ferimos, 
é denomin a da P edro Il , a c ha -se a Om,50 acima d o ui ve i ela mai or 
e 11 c hente elo Pat·agLwss ú ('1839) ; mede 355 mett•os ele compri
me nto, com qua tt· o vãos , don s ce ntra es de 9 l"', 50 e cl o>Js la lem es 
d~ 85m,o, te ndo o e~ tr ado nove me tros de larg ut'tt c as m adres 
ele t1·e li ç:t 7ín,gz ele a ltm•a, as cp aes ctiviclPm a ponte e" ' tres 
secçõe8, uma cen tm l el e c inco 111et r os cle> ti11 a cla Ít pnssage m elos 
trem ela ~stracla ele F erro Ce ntra l, ca rroças e ani macs, e as 
duas late •· ae~ de clous roeLros , a 'J tra nsito de p~ões . DaCa
c hoeit·a pD l' te o r am al ch me·sma estrada, cpte va e á F eil' a 
ele Sant' .\nn:t o tle S Felix a linh a pt•incipal, com des tino 
a o alto se t· t fto , n ã o e>tanclo a inda coocluicla. Ta nto em um 
como e m ou tr o po •lo ba boa estação, se nüo que em S. Felix 
a cha m- se a s olfl c inas da empreza , perfeita mente montadas . 
Na E . ele F. Ce ntral h a obt·aa ele art~ n ota ve is , en t re a~ quaes 
me nciona t·e mos : na linh a pl'in cipal, dous vi a d>te tos de s upet·
s Lructm·a m eta llica, e tcontt·o e pegões ele alve na ria, ·ten clo o 
maior· ssm,40 ele compl'im ento, em quat•·o vão• , q ua tt·o m etros ele 
l<ü·g-u t·ae 35 m,o d~ al .ut•a maxima . No t•amal d ou.< viad1 c tos 
ta mbem, ma is um lttnnel, se nd o aqnc lle; m enoq a ltos que o pri
meit·o citado, e o tunnel te nd o Gj m e tt·os el e ext. nsào e todo , . ., ves
tido ele Lij ollo g i'Osso. Publica m- ' e na Cac hoeira di ve rso~ jo rnaes , 
sen d CI de m<tiot· circulaçiio e ma is a n 1 igos a Or·clem, o Am e
~· ioM>O e o Gua>·any, quil é clia r io . O ba it•ro ll e S . F elix, de qua 
já fa llam os, ·tem d tlllS egt·eps, do ,ts ce m it~ ri os (ca tholico e 
aca tholico}, mnitas fa bricas de e >:cell ent ~ s ch a rutos, du as eschs . 
pui.Jls., agencia elo curre iu, duas colleclori as , tuna ele r end as 
g er·aes e outr.1 ele rendas es t,uloaes , h ave ndo ontras duas na 
Cachoeira prop•·iam en te di tct . O com me l'Cio d ns du:~ s pa rtes .ela 
cida de é hem regula r, e xis ti>Hlo tULti ·os es ta belec im e ntos ele 
tod•>S os ge· 1er•os ele n eg·ocio. Sua eg t·eja matriz Lcm " invocação 
de N. S. elo !tosaria e depe 1de ela diocese archi ep iscopa l elo 
S . Salva c!or· . · De 1.611 ;t 11.121. as mat· cse"s ·do Pal'agttassú es 
tavam mcnltas e só pot· ellas desciam os incl ios elas 1ribus 
Tapuias , 'l'upina mbás e 'l'ayayazes, que assalt<L va m os mora
dores ctvilisaclos na parte mais p•·oxim a elo litboral. Sendo 
g .,vernaclor o Ca pi.tio -ge n P- ral D. Jeronymo ele Athayde , Cond e 
de A.tougm a . envJOll e m 1654 o Capitii:o Gaspa t· Rodrigues 
Adorno 1 em exploração co ntra os mes mos in cl ios, r ecebendo 
em recompen sa elos seus a t·ri scaclos traba lhos qua t1·o leguns 
de terra em um:1 e o•1tra margem elo rio, compreh enclemlo os 
ribeiros Ca que 11lle e Pitanga . Vindo o capitão Adorno fixar· 
s ua resiclenci a , já encontrou a lguns moradores cli ss~minaclos 
de um e out.t•u lado elo ribeiro Caquencle . Reconstruiu e m 1li73, 
do uma ermida que er a , a Capell a ele N. S . elo Rosad o , qne 
se rv iu de matl'iz, e acttw lme n 1e é dedica da n, N. S;da Ajuda . 
Com ig ual s olidez co11 st;·uiu em 1678 um sobt•ado para su lt. r e
s idenc>a, o qunl exis te a inda. Desenvolvendo -se com o t!ami
nhar dos tempos, roi a pov. c r eacla fl' eg-. pel a arce iJISj)O 
D . João Ft·anco ele Oliveit•a, em 16\:!6, com a invoca ção de 
N. S. elo Rosa t·io el a Cachoeira. Em 7 de j a neit·o ele 16\JS foi 
elevada á ca tegoria el e vill a pe lo Go vernador ela Bahi.a , D. João 
ele Lenc ts tre, com a de nomin a(:iio de Villa d e N. S. elo Ho
sal'io ele P or to da Cachoeit•a. Sua primeira Cn ma ra Lomon 
po~ se e m 2-! do mes mo m er. e anno e se compunlHt elos seguintes 
c i,l aclãos: Cor onel Ma noel ele Araujo Ara gão, Chris Lovào ela 
R ocha Pil ta (juizes), Sargc nto-m ór F elici a no P ere it·a 8a cell a r , 
P edro· de Ara uj •1, Ga•].JIIr de Mirancl<t BPZt' JTa ( v erea cl <'~ res } e 
J oaquin> Vieira Soa r , a (pr ~cura cl o r cl" con selh o). Pela Le i. Pt'OI' · 
n. 43 ele 13 el e mar ço ele 13:37 fo i e levada á cidad e cum o tit •tlo el e 
H e1 ·oiocG. l.G ' sécl? ela com do se•t nome , q e se co >>>põe !ül9.2) 
elos termos el o. Cachoe ira e S . Go nçalo «.\ data ma is g lol'i ,sa 
para. ll~ Ca <:h ne >rtt>J 06 , esereve - nos o SL• Dt•. Al'ist.icles li.Jtgns to 
Milton (~e 1 embt·o el e 18B8) 6 a de 25 ele junl· o d e -1 822, qua ndo" 
cam ara. pov? e tropa , t'e .nidos , ncc oi P aro~m o p1•in ~ ipe IJ. P ··clro 
t•egente ~ clcle nsor J>(•rp" tuo d o Bra;,il, priJ>Jeiro pa sso fecundo 
para a mdPp enclen cia de nossa pat-ria, e · tanto m a is no> a .. el 
qua nto uma escuna ele g •1erra purtug tteza, mand ada pelo Ge
ner a l Mucle ira, commancl a nte daR fo•·ças luzita nas na cap tal, 
pretendeu impedir a que lln ma nifes tação, me tmlhan cL clut•ante 
t ~> clo o d ia as ca sas. e (L nll ite prin cipa lm e nte aq>tell as que 
tinham pos to lttmin a ri as , fes t<•ja n lo o ;.cl ve n to el a Ji l1er cl:tde. 
Os cachue ipn ns li ze rnm procli ,. os rle va lor e revela ra m mi.o 
commum patrio ti>mo por e>~ a occasião; e Jogo após á. re ferida 

I Ha que n diga. que Ad nrn n foi enrni·re&'ado dessa oxporiiçã o pelo 
conde de Cas tetl o Melhut' om :1646 e que !lna.hz ott·a om '1654 . 
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acolamação nome ou-s3 a ,innta d~ cle(ac~ de que fizeram parte, 
ent1·e outros , Antonio 'l\:ixoi1•a de Frei tas Ba ·bosa , depois 
barão de It .pal'ica, o negocia nte An tonio José Al ves Bastoa e 
Antonio P ' I' •·· ira Rebouças, que foi sec re tariO della . No ent;mto, 
depois ele in interrompido ti l' Oteio ele qua i.I'O dias, ~escuna por
tngtt~\L· levant nela os fet•t·os , tenton fu gir , mas io1 abo t·clacla 
pot• desto1midos cid~diios, que ~nos~aram - se de lla e t'ecoll-teram 
u cadela a r espect1va g uarn1çao. S?gluclamente fo1 r~sol v 1clo 
:nstalL1r-se llffi ,qovc•·no pr·om orio, que trak\s~e ele cl e l e~ul e l' a 
tnclepencle·1Cia elo Bntzi l e promovesse a pt·a mp ·a expttl sao elas 
tl'opas portu•.mezas, q 1te es tavam na capita l. Cacl•- uma elas 
Camaras, CJ'le a.clheri n .m a es ta idea. de u um membrn para 
o governo provisur•u, lllle licou assún co nstituiclo: Cttp •tão 
Fra ncisc1 E lesb:lo P il'es el e Ca r ~<llho, pt·e>i iente ; bac b.a t·<' l 
Ft·a ·•cisco Gome;; B1•anclii•' (depois F t·a ncisco Gê Acayaba ele 
i\Iontezuma e afinal Visconde ele J ectuitinh onh a ) sec t·etario; 
desemh a l•n-<tdor AntoniO Jos ~ D mrt~ ele A. t• a uj o Goncl im, Ma
n oel Cll s t'iva e S• r'IZi\ Coimura, C<tpitiio ~Ia no .> l Gonça ln s Maia 
B itlenc •lll'l., pad re Ma no ·I Dend e Bns, ~l igue i Ca lmo11 d tt Pin e 
Alme irla , Ma noe l ela ~ ilva Ca rahy. Th eo i oro Dias ele Castt·o, 
S imão Gome; Fet•rei t·a V? l 1 o ~ o. Ma noel elos S cn os Si lva e 
Ft·ancisco Ayres ele Alm ·i<la F r i ta~. A este g-ove1·no [Jl'nv isol'io 
succecleu nmajunt•~, ct·eacla por Ca \'La Imperial de 5 de dezem 
bro de 182.2, e t'urmacla elos cicbclàoq seg11iutes : Fe~nc1~co 
~les bii0 Pire;; de Carva lho. pres ide•1te ; J oaquim J osé P t " he_ll' O 
de Vasconcellos, secre ta rio; Jo·t quim lgna_cio el e S!que1ra 
BltlcfLo, José Joaquim il11mi z Barreto ele Am gao, AntoniO Au
gtts to ela Silva, i\lan oel Gonçalves Ma ia Bitte ncou rt e_Col'onel 
Felisbe1·t·> Gomes Caldei r a . l];s t>L junta set·vilt até 2 cle.Julho ele 
:1.823 , qu ando foram <'XlHli ida;; ela capital as tropas pol' tug 11er.as 
comma nclaclas pelo Ge nera.l Made ira, e assim flt•m ou-se a incle 
pande nc ia do Impel'io O visconde ele J e~u i tinh on ha , então 
Montez11ma , veitt ao Rio de Jan ei ro por t0 l'l'a pa ra t r azer ao 

e. D. Pecl t·o I os documentos ele s ~w. acclarnação, commis
sionaclo pela Camat·a ela Cachoeira. Voltou por mat•, desembar
cando em Ca T.amú. com as t1·opaq cpe o Imperado1' mandava 
pat•a auxi liae os patl'i otas . A Cachor. ira, em torlos os momentos 
t~n g · , sLiosos para a patria, tem sabido galhaeclamente cump rir 
se u cleve t·. Alám elo co ncurao impo--tante ele pessoas que peesto u 
a_o exe1'aito pacifiactclOI' para expellit· o Geneea l Macie ira , e lla 
enviou seu batalhão ele g-uardas nac ionaes, e ou11·o de volun
lal'ios, org-anizado pelo 'l'e nentc- cot·onel José _f' in to ch~. Silva , 
afóra lll 'litos continn-entes r emel tidos pelo Ju1z ele cllrello ela 
com., pnr tt combate~ os revol uc ionarias ele 1837. CJII C t inham 
feito a S1~binada. Pam a n-u en ·a elo Pa r aguay contl'luuut com 
't res batalhões ele vol1nt~rios commandaclos, o primeit•o por 
aquelle Tene nte -co't·on el P into ela Silva, e o se?'unclo pe lo Dr. 
Salus tiano Ferre ira So·1to . 'l'am bem mandou dtvel·sos contm
ge ntes da g <larcla nac iona l, qne o preside nte da pro v. clistr i b~ilt 
pJÍ'OLttr os batalhões». O mun. é montt~ .hoso a o S. e a li:. , 
sendo couert•> em vat·ios pontc•s el e boas mnL as : ao N. e O. vê-se 
um terreno o nch l oso, coberto cl r. vegetação ras teira, ucatingacla 
com alg1w s bosques, se ndo tambem r egado JlOY alg ll,n s r iOS _e 
outros i\1a nan c i ~es J~' pe ,·cot'l'iclo pelas serras Ttmbom, Concel
çãe e A P·J l' á ; e r r g-ado p dos r i os Paraguassü, Pratig-y, Crumal Y, 
J ucnhipe, Gaq •e nclc, 'l't·es R iac lt os, e tc . A lavoura con~1ste 
na cu ltut· a de rumo, cann u. cl9 assnca r , m andtoca, mdho, 
fe ijão, cnfe e a 1-ro:r.. A cr i<tçfLo co ns iste e m gaclo vaccllll1,.caval
l at·, lani ll'e l'O. ca bnuu c suilw. A Imh s tl'Ia fabnl cons1ste na 
fa bricação ele· assucar , v.g ua rdente, fumo , far inha ele manclloca, 
tapiocet e ob ras ele ola ri a . 'l'em fab ricas ele t ~c 1 clos, ele assucar, 
co la , polvot·a , salJ:lo e cha.l'utos, olat·ias, se\'l'ariu s h ycl r anlica s, 
ebc. !!;m 1892 era co nst i t uiclo pelas pa rochias ele N. S. elo Rosario. 
S • .:_I'hittgo ele Iguape, N. S. da Co nceição el a Feira , Santo Es~ 
~~vao üo Jacuh ipe, N. S. elo Resga te elas _(Jmbura':as e os povs .. 
I ibi l'y, Belem, S. F ra ncisco elo Pa raguass u, All emao_, Affi1gtclos , 
Cabeç:,s , e tc . Pot· acto ele 3 ele agos~o ele 1.892 fot declal'ttcla 
com. ele segunda eiÜI'. e conslHnicla com os termos ele seu nome 
c ele S. Go nçalo elos Campos. 

CACHOEIRA. Cidade e mun . elo Estado elo S. Paulo, no. 
com. ele At iba ia, sobl'e a et1costa ele uma collin a ; bn;,ltacla ao 
N e NO. pelo ri o Car boe ira, a O. pel ?. t'i heil'o Lavapcs e a E. 
Pe!o a 1·ruio Catiguá." I]Jsb\ eollocael<~ .tora do cent t•o do mun., ~le 
CUJ os lim ites d ista, a O. nove lui s., a t<; , 3J,ao N . 8 e a? S. no1e. 
Possue a cida de v. lgum as !:.""s tor_tuo>as e ontt·as dtt·ettas. Suas 
casas são terreas em gara l, pots que _ape nas co~1tam-se. dOI!S 
sobra dos . Seus principaes eclin c1os sao: a egt'eJ:l. ma tr~ z e m 
construcçito; a eg- l'eja de N ~S. elo Rosa L' L?, u1~1a p7quena e_r m_1c~a 
110 subu1·bio sob a i nvo •;açt~o elo Sa n t:t Cru~ , a c,tsa el,~ q.1m,ua 
i\Iunicipal 0' dons ce mitcrios1 contendo o C{lte pe l' tencc <I lab n ca 
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uma p 3C['tena ca ps lla C{Lte set•ve ch uecrotel'io, Conta <t ciclacie 
tt•es pl'aças: a ela Ma triz, em projec1o ele aj a rdin a mento ; a elo 
Rosario , arb :>ri sad<e p·)r inicia1iva e a expensas el o ten ente Jose 
Cr 11z ele til. Vasconce llos; a ela Cadeia, c .. m belisüma vis ta par<t 
o norte. Conta 11Jlla boa pon ·t~ n Q rio Cachoe ira na es tr,J.cla ele 
Bragança - Divrs ,, s. Cou fina este mun.aoN.~NO . com ode 
Bragança, c •l'l'eoelo a~ di visas pela cordilhei r a elo L ') po, rio 
Jaca rehy e cam pos de Jacar~hy ; a O. com o ele ~Liba i a , pelos 
cimos elos morros do Fe1tal e Grande; a SO. e S . com o ele 
:ifaza r.e.tlt pelo lll Ol'l'O elos Qltil.tt·o ' Jantos e rio 1\tib da; a SI]]. 
com o do Pa trocin1o el e Santa Isa bel por diversas e levações e 
pelo l'io Ali ba ia., r1ue a hi toma o nom e le Atib ünlta; a !!;, e NE . 
com o m·m . elo Buq 11 ira e Estutlo de Minas Geraes, pel as serras 
elo Lopo e ~h~ntique it· a. - AsP!lCr o o EttAL. Os ten ·e nos elo lll llll. 
silo em gera l mo1n 1.nhosos e e m g rande parte cobe l' luS de ma t\as 
cuja ubel'cla ele é nttesl:acl a pela s•m gr a nde proel ucçiio e compro
v.tcla pelo cles "n vu lvimento da l avon ra elo café. Encontram- se 
no mun. terrenos de maso;apé. tel' ra roxa, b :·a nc:t e ouu·as ele 
exce llente qualidade. - SERtus. Tres se :-ras atr<tvessa m 0 mun. 
em quas i lOdo a -~ua ex tensão de !E . a O.: a ela ]Jocb Vistcb , a elo 
J.i •sq •úto e a ele AtihMtt, Na mesma cliracção seo-ue a cordi
lhelt'a elo L ?pa, mostrando aq 1i e a lli . por entre a
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ele q1te se t•eves te, alto:> cum es dentados de g t·ancles r ochedos 
a lcan•ilados, elo cimo elos Cl llaes a vis t::t perde-se em "astiss imo 
horisonte. , clesco l'ti .la nclo os povs . si !uaclos a E. e O. elo mun.
H.ros. O t2l'l'itol'io é col't 1elo pelo rio Cachoei ra e pelo pequeno 
rio J acu r ehy, qu e percol'l'em-no ele E. a O .... O ri o Atiba ia 
banha o te1·r itor io ape nas nos ponlos em q ue traça cl i visas.
S.u.unRi oAoE. O cli ma do rnun. é ameno e muito sahlbre. 
Mr'lGRAES. Abunda m no terl'i torio pedras ele co nst t·u.cção e 
optim o barr o put·a o fabl'ico de Le ~ has , t ij ,]os e l ouça. Consta 
haver tambem pecll·a calcarea nas sel't'as . - P OPULA ÇÃO. A pop. 
elo mun. é ele 8 .13! h abs.-AORICU LTUlU E PECUARIA . Os pl'in
cipaes pr oduc to ela lavo 11ra elo mLtn. sii·J: café l.2\JO kilogs. pot• 
1.000 pés; milho, 6 .400 li tros pot· al q te ir~ ; (2,42 hectares) ele 
planta; feij{io , 1.200 lils. po1· a lquei r e c,tnna, 100 decim os 
ele a.gu al'clent~ pJr ter reno eq nivulente ao que com porta a plan
tação ele um a i"quei t•e de mi lho. 0 valor· media elas ·tel'l' l\S j)Ol' 
a lqueire é de 80$000. Faz-se alguma criação ele gado vaccum e 
suinu para consumo e exporl.açiio .- COMMERCIO E IN DUS'l'RIA. 
O numero ele es tabelecimentos comine l·ciaes e indus tri aes ele 
todo o genero ex istentes no mun, é ele i15.-CutuoSIDADES NA- · 
TURAES. Nas immedi ·•ções da cidade exis·te uma linda cachoeira 
formada pel a agglomeração de g r:J.ndes pedras no l eito elo rio. 
E a hi grand e o f t• 1gor elas aguas quo, b[l teuclo de encontro ás 
r ochas , desdob ram-se em vas ;o lenço l ele espuma . O Jogar 
const itue o passei '> pt·eel ilecl.o el os h abs. ela cidade. No mesmo 
l'io Cachoeira, no bait·ro denomin acto Ctwhoeir•a do Cinw ,. a 26 
ki1s . cla c iclacle, ha um g 1•andes:tltoque mede JU'litos mett•os ele 
a l t•n·a. O ri o despenhanclo-se ahi e m cliveriias quéclas sobre os 
roch erlos, que lhe serve m de leito , fôl'ma um rptaclt'o ue !liss imo 
qne tem siLlo com r aziio :J.clmiraclo por todo> os que o veem. 
Na pnt•le inferiot• el o saltJ ha um eoustante nevoeit·o prodttziclo 
pelo e miJate violento elas ag-uas . cujo l'ragoré oaviclo a qual.ro 
kil s. elo locul. - DrsTANClAS . ll cidade ela Cachoei ra cl ista ()t ki ls . 
ela capital elo ~s~aclo ; 26 ela cidade el e Bl'agança ; 20 el a de Atí 
hairt e cht vi lla ele Nazareth : 3G do P a tt·ocinio ele Santa Isabel e 
52 elo Btlqui ra .- VIAÇÃO . c 'onta o mun. rs tt· aclas pa ra as povs. 
confinantes, achando- se em pl'Oj !clo um a li nh a ele boncls a 
vapor que vá kr ;i est t·ada B 1· ug-ant ina, na estação ele A ti baia» . 
(A Pr·ov. ele S. p,;, tt lo. 1838). Sua egreja matriz te m a invoca
ção ele Sa.nt> Antonio e c\epe11cle ela diocese ele S. Paulo. A po,' ., 
foi fund ada [> 31' D. Leo uot• ele Ol ive ir <t Franco , qu_e, em terre~ 
n os de su:t propeieclade, eri giu um a pequ~na el'lmcla, qu~ fo,L 
b• nta a 16 de JUnho ele 1 ' 17 e s , r,•e hOJ ele cap31la -mor a. 
matl'i z . A· 2 de setemb ro el e 1830, doado pela funclaclora e pot· 
seu filho o te nente José Antonio ele Oli·ve im o respectivo pa trt
monio e a un· me n tttda a e1·nücla , foi es ~a conside rada capell a 
curada, para o que cle>ligou-se um:1 parte da p'lro~:ll~a ele Naza
t•eth e on t l'a ela el e Bt·a ga nça . Servm-lh e ele c<tpzll ao o paclr!! 
Camillo J osé ele Mor,tes Le lis , ne to ela f,m!'!aclora. P ot· Le1 
Pro v. n 25 de 5 de ma1•ço ele 1836 foi elevada u !reg . e pela de 
n. 12 de 24 tl e mal'CO d~ 1859 á villa , sendo e n ta o clesm~~ n!bl'U 
cla elo mun . ele Nazareth. Seu fàt·o civil e conselh o ele Jlll'ados 
foi craado a 20 de ma t'\'O de 1.830, ltcando o ·ter mo r eunido ao 
ele Bl'an-anva, a cnj a com. pertencia . Ct·en.cla a com. el e A t i baia , 
passou

0
a ra v.er pa rte cl,e lla, torn a ndo-se te rmo r eunido ao de 

Atibaia, Foi elevada ~- etd a cle por Let P 1·ov. n. 62' el e 21 de 
ma reo ele t 8S5 . T em agencia elo cO t'l'e io e duas esc lts. p111Jls . 
ele irÍBt. prim. Sobre sm1s clivist\'l vide, e n ~re oulras, as Leis 
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Provs . de 20 de abril de 1849,.de 10 de junh6 ele 1850, de 24 ele 
março de 1858 e de 4 ele fevereiro ele 1885. 

CACHOEIRA. Cidade e mun. elo Estado elo R. G. do Sul, 
sécle da co m. do seu no me, útuada em uma pla nície, a sete kils. 
da cachoeira Negra do rio Jacuhy,o a m argem esq. do rio des te 
nome , na Lat . S. ele 30o H ' e Long . Occ . ele 9• 46' 18" 
do Obser vatorio do Rio de J aneiro, a 205 kils . da cid<trl e ele 
Porto Alegre e a 50 mais ou menos acima da cidade elo Rio 
Pardo. Possue um a importante n:. akiz, um theatro, um a boa 
casa da Camar a e um mercado. E stá em commn nicação com a 
capital pelo rio Jacuhy e com a fronteira pela linha tele15r aphic~ 
e della parte o ramal telegl'aphico que vae para serra ac ima. Ah1 
fica a estação do ki l. 147 da E. ele F. de Porto Ale~re a Uru

. guayana. Foi elevada á categor ia de villa pelo Alvará ele 26 
ele abril de 1819 ; installacla em 5 ele agos to de 1820. C1dade 
pela Lei Pro v. n. 44.3 ele 15. de cleze~ bro ele 1859. ·E' log de 
importantecommercw, se l'vmdo co nforme as aguas elo J a~uhy , 
de intermeelio ás mei·cadorias enviadas da capital para o lllte
·rior do Estado. O cl ima é ~l os mais salubres . A criaçcio ele 
gado é a principal indusk ia elo mun. Tem i mpor tante procluc
ção agrícola , provenien te da ant iga e prospera colon1a de Sa nto 
Angelo, e em todo o município b a extenso cultivo ele arroz. 
O mun. é regado pelos rios Jacuhy, Santa Ba rbal'a, Botucarahy, 
Piquiry e ill'l'Oins Irapuá . Capané e elas Palmas. E' com . de 

·se"'unda entr .. creada peht Lei Pt·ov. n. 799 ele 25 de outubro 
de

0 
1872 e classificada pelo Dec. n. 5 .178 de 16 ele dezembro do 

rnesmoann o. Apop. éde15 .000b abs. Omun . ,alémclaparo
cbia da cidade, que tem a invocação de N. S. ela Coiweiçii.o e 
depende ela diocese de S. P edro elo Rio Grande, comprehencl.e 
mais a de S. Bonifacw ele Santo Angelo e o cm·ato ele S. 
Carlos do Formigu.eiro. A cidade teve or~gem em ~m alde~~11ento 
de índios Blltttcaris, no governo de Jose Marcelhno de l<Igue i
r edo, que couseguiu rei.mi l-os e c.onstruir um. templo c_onsagra
do a S. João ela Cachoe!l'a e·depois aN. S . da Concl'nçao. So bre 
suas d ivisas vide : Dec . de 25 ele outubro de 1831; Leis Provs. 
n . i12 ele 6 ele dezembro ele 1847; n . 307 ele 12 ele dezembro ele 
1854; n . 452 el e 4 de ja neiro ele 1860; n. 1.106c1e 8 ele maio ele 
1877; n. 1.289 ele 4 de maio ele 1881. Agencia do correio. 
Escbs. publs . ele inst. prim . Estação telegraphi ca . Foi berço 
de José Gomes Podinho, um elos hét-oes da gtwrra elos Far
r apos . 

CA CHOEIRA. Vi lia e mun. elo Estado do P a rá, na com · 
elo s.eu nome, cuja séde é a villa ela Ponta de Pedras; situa da 
nos campos ela ilha ele Marajó, á margem esc1. do Arm·y, cer0 
de 38 kils. acima da foz deste rio e a 60 do lago Arary. Esla 
dividida em clous bú rros: o Bairro Baixo, que costuma fLCa r 
inundado durante as cheias elo rio, e o Bairro Alio, onde se 
acha a matriz. F oi se u primeiro es tabelecimento urna pl'Oprie
clacle rural particular. Em 1747, tendo já grande num er o de 
habitações, foi cl'eac\a freg. Em i833, pela Res . elo Conselho do 
Governo em sessões de 10 e 17 de maio, foi elevada á categoria 
de villa, em substituição da villa de Marajó, que havia sido 
creada em 1811 no Jogar Santa Maria, qu e é hoje um r etiro da 
fazenda nacional do Arary. Foi installacla villa em 7 ele maio 
de 1834. Orago Nossa Senhora da Conceição e diocese de Belém. 
Sua pop. e calcul ada em 400 baba. e a do mun . em 3.000. 
/1.. inst. prim. era dada ·em duas eschs. na vi !la, duas em Ponta 
de Pedras e um a elementar no i.Jairro Arary. A ma triz da Yilla 
e a casa da F azenda Nacional elo Arary são os edificios publicos 
existentes no mun. A agricultura es tá em grande atrazo, 
cultivando-se fó~·a dos campos ou nas terras a raveis, que são 
poucas mas de boa qua lidade, a lgodão, canna de ass ttca r, milho, 
arroz e mandioca, em pequena quantidade. A pl'incipal inclus
tria é a ela criação ele gado vaccu m, pa ra o qual pos~Lle o mttn. 
excellentes campos. l!:xpol'ta gra nde qua ntid ade de gado vaccum 
em pé, cerca de 8 .000 cabeças l)Or an uo, e, em pequena escala, 
carnes preparadas de diversos modos e alguma bor t·acba. 
O transporte é feito em barcos ele vela e, da foz do ú o Arary 
para a capital, em vapores. Seu muu., além ela pa.rochia da 
villa, comprebendia mais a de N . S. da Conceição ela 
Ponta ele P edras, que, pela Lei Pro v. n . 886 ele 18 ele a bril de 
1877, passou a cons tituir mun. Foi sua sécle trans ferida para a 
freg. da J;'onta de Pedras pelo ar t. li da Lei Pr·ov. 11. 886 ele 18 
de abril de '1877, disposição essa q ue foi revogada pela Lei P r ov. 
n, 1.008de27de a bril ele1880. E' com. depl'imeiraentt·. c1·eada 
pela Lei Prov . n. 622 de 2'1 de setern bt·o de 1870 e class ificada 
-pelos .Decs. ns. 4.637 ele 5 ele clezembt•o de 1870 e 5.02> de 24 de 
Julho de 1872. Foi a sécle da com. transferida para Ponta de 
Pedras pelo art. V da Lei P t·ov . n. 1.286 ele 13 de dezembro de 1886. 

Compt•ehende o termo do seu nome (Dec. n . 207 de 1842) e o de 
Muaná . Sobre limites vide: art . I ela Lei Pro v. n. 166 de 20 
de novembro de 1850, art. III da de n . 416 de 8 de novembro de 
1862, art . I da ele n. 586 de 23 de o1~tubro ele i 868, n . 1.217 ele 
26 de novembr.J de 1885. Compl'ehende os povs. Pncá, Mocoões, 
Camará e outros. Agencia elo correio. O mun. é regr elo pelos 
ri os Arary, Santa Bl'ig ida, S. José, Tucunaré. Cururú, Salitre, 
Taromans, Moirim, Mwracanau, Goiapy, Mauá, Murutucú
miri.m , Gu l' upá , Camará, Cb ipaiá, Urubúqual'a, Sé, Ca racará, 
AnaJaz-Mirim, Janipnpocú, Almas, Apehy, Fundo , Cuiei ras, 
Santa Cruz , Ambrosio, Ser nam by e diversos outros . Dizem lei· 
s ido seu fUJulaclor o Capitão-mÓL' André Ferna ndes Gavinho. 

CACH OEI RA, Villa e rnu n . do Est:I.do elo Cea r á, séde da 
com. de Benjamin Constant, no sertão, á margem elo Riacho elo 
Sangue que, sendo represado por uma muralha de pedra, toma 
a lli o nome de Cachoeira; a 45 kils. NE. da cidade de Igatú. 
Entre ella e o termo de Jaguaribe- mirim correm o rio Jagua
ribe e o r iacho Manoel Lopes. Sua egrej a matriz tem por invo
cação o Senhor Bom Jésus Apparecido e depende da dloc~ se do 
Cear á. Foi Cl'eada parochia pela Lei Pro v. n. 1.093 de 19 de 
dezembro de 1863 e elevada á categoria de villa pelo a rt. I 
ela de n. 1.337 de 22 de outubro ele 1870 . Foi in corporada á 
com . elo Jaguaribe-mirim pelo § II elo ar t. H da Lei Prov . 
n. L476 ele 3 de dezem bro de Hl/2 . Sobre limites vide : Leis 
Provs. n . 1.093 de 19 ele dezembro de 1863, n. 1.167c1e8 ele 
agps·to ele 1865, n. 1. 2:~8 ele 27 de novembro de 1868, ar hs. I e II 
da d e n. 1.393 ele 2 de ja neiro de 1871, n. 1.<119 ele 25 de agosto 
ele 1871, n. 1. 490 ele 16 de dezembro ele 1872, n. 1.633 de 5 ele 
setembro de 1874, n . '1.685 de 2 ele se tembro ele 1875 . Em 1872 
contava 7.021 habs . Além el o ·templo, que serve ele ma·triz,possue 
a capella filia l ele S. Bernardo, ele ag t·a cla vel aspecto. Ahi fica 
o pov. Nova Floresta. T em eschs . publs . ele inst. prim . , uma 
das quaes creada pela Lei Pro v. n. 251 de 15 de novembro de 
1842. Agencia de correio . 

CACHOEIR A. P a rochia do Estado elo H.. G. do Norte no 
mun. de 'ri·ahiry, junto da margem esq. do rio deste· no:Ue. 
Orago Santa Rita e diocese ele Olinda . Foi creac\a pela Lei 
Pt'O>. n. 339 ele 27 de julho ele 1850 . Tem duas eschs . publs. 
ele inst . pr im. 

CACHOEIRA. P ov. no mun. cle .Icatú elo E stado do Mara
nhão. 

CACH OEIRA (S. José ela). Log . do termo de Mar an
guape, no Es·ta do do Ceará . Foi elevado a clist . p?lo art. I ela 
Lei Pro v . n . 1. 778 de 23 ele novembro de 1878, que t r a nsferiu 
para ahi a séde do dist. da Juba ia. Sobre suas divisas vide: 
Lei Prov . n. 1.959 ele 1881e art . III da ele n. 2.021 de 16 de se• 
tembro de 1882 . O Dec . n. 10 ele '14 de abr il ele 1890 transferia 
a sé de desse dist . para a pov. elas Palmeiras com es ta ultima 
denomin ação e _dett-lbe novos limites . 

CACHOEIRA (S. Berna t•do ela) . Dist . do termo dê Ben· 
jamin Constan·t, no Estado elo Ceará. . . 

CACH OEIRA . Pov. elo Estado de Perna mbuco . no termo 
de Hambé, com uma capella ele S. Sebaslião. · 

CA CHOEIRA. Log . elo Estado ele Pernambuco, no clist. ele 
ll1andasaia , termo elo Brejo. 

CACHOEI RA. Pequeno pov. do Estado elas Alagôas, no 
mun. do Passo do Camaragibe, situado, parte em t erras do 
e ngenho Serra d' Agua e parte em ler r as do enge 11ho Carrilhos, 
em ambas as margens elo rio Camaragibe, acima ela pov. deste 
ulLiruo nome cerca ele 12 kils . Nada encerra ele no·tavel a não 
ser a gr ande cachoeira , que lhe deu ' o nome e que a hi acaba, 
sendo formada pelas aguas elo rio em sua passagem por cima 
ela serra (O mun. ele CMna,,·agibe, pelo Dr . Ambrosio Cava l
cante Lyra, 1881) . 

CACHOEIR:A. Dist. do termo de Sa nta Luzia do Norte, no 
Es ta do das Ala:;ôas . 

CACHOEI RA. Log . do Estado ele Ser gipe, sobre o rio 
Piauhy, n,o Jogar em que es te rio atravessa a est.racla que da 
Estancia vae para Santa Luzia. 

CACHOEIRA. Pov. do Estado da Ba!Jia, no mun . ele Abba
dia, com duas eschs. publs. de inst. j'l'r im., Cl'eadas pelas Leis 
P rovs. n . 1.508 de 7 de junho ele '1875 e n . 1.899 de 18 ele julho 
de 1879. T ornou- se sécle da villa de Abbaclia pela Le1 Prov. 
n . 1985 de 26 de junho de 1880, disposição essa que foi revo
gada pela de n. 2.427 de 11 de agosto ele 1883. 
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CACHOEIRA. Pov. do Estado dei Rio de Janeiro, no termo 
de Iguassú, com uma capella consagrada a N. S . da Conceição. 
Forma um clist. ela parochia de Jacutinga. 

CACHOEIRA. Log. do Estado do Rio de Janeiro, na freg. 
da Jurujuba e mun. de Nyterõi. 

CACHOEIRA. P equeno pov. do Estado do Rio ele Janeiro, 
no mun, ele Inhomirim. 

CACHOEIRA . Log. do Districto Federal, na freg. de Campo 
Grande. 

CACHOEIRA. Antiga parochia do mau. ele Lorena, no 
Estado de S. Paulo, sobre o rio elo seu nome . Orago Santo 
Antonio. Foi et·eacla parochia pela Lei Pl'ov . n. 37 ele 29 ele 
março de 1876 e elevada á categoria ele villa, com a denomi
nação ele Santo Antonio ela Boca i na pela Lei Pt·ov. n. 5 ele 9 
de março de 1880. Fica na margem elir. elo rio Parahyba e é 
atravessada pela E. de F. S. Paulo ao Rio de Janeiro. Vide 
Bocaina. • 

CACHOEIRA. Bairro elo mun. ele Santa Branca, no Estado 
de S. Paulo. 

CACHOEIRA. Bait•ro do n1lm . do Bananal, no Estado de 
S. Paulo. 

CACHOEIRA. Bairro do ruun. do Amparo, no Estado ele 
S. Paulo, com uma esch. publ. de inst . prim. 

CACHOEIRA. Log. elo Estado ele S. Paulo, no mun. de 
Pirassununga .. Teve uma esch. publ .. ele inst. prim. para o sexo 
masculino, creada pela Lei Prov. n. 8 de 15 ele fever eiro 
ele 1884, gue o Dec. n, 84 de '10 de setembro ele 1890 tranferie 
para o barrro ela Cachoeirinb a . 

CACHOEIRA. Bairt•o do mun. de Santo Anton io ela Ca
choeira, no Estado ele S . Paulo; com uma esch. publ. cr·eada 
pela Lei Prov. n. 52 de 22 de março de 1889. 

CACHOEIRA. Dist. do mun. ele Antonina, no Estado elo 
Paraná; com uma esch. publ. ele inst. prim., cr eacla pela Lei 
P rov. n . 579 de 8 de abril de 1880. 

CACHOEIRA .. ~og. do Estado de Santa Catharina, na 
freg. de Cannasvteu·as; com uma esch. publ. de inst. prim. 
et·eada pela Lei Pro v. n. 758 ele 14 de maio de 1875. 

CACHOEIRA. Log . do Estado de Minas Geraes, sobre o rio 
Doce, E' desse lagar que o rio Doce começa a ofl'erecer livre 
navegação para barcos e l anchas . 

CACHOEIRA. Pov . do Estado de Minas Geraes, na com. 
de Paracatú, na margem esq. do rio Urucuia, Uma cachoeira 
desse rio den-lhe o nome. 

· CACHOEIRA. Dist. da Ba~agem, no Estado ele Minas 
Geraes, a 1.500 m. do dist. da E strella do Sul. E' assim deno~ 
minado pela cachoeira que ahi fórma o rio Bagagem. 

CACHOEIRA. Pov. do Estado de Minas Geraes , a 27 kils. 
da cidacle de Ouro Preto, a cujo mun. per tence. 

CACHOEIRA. Pov. elo Estado de Minas Geraes , clis tante 
cerca de se is kils. ela fl'eg . ele S. Braz elo Suassuhy elo termo 
de Entre Rios ; com umas quatro casas. 

CACHOEIRA. Pov . elo Es·taclo de Minas Geraes, na fl' eg . 
ele Abbadia e mun. de Pitanguy . 

CACHOEIRA. Log. do Estado de Minas Geraes, incor
porado ao clist. do Ipiranga, mun. do Curvello, pelo Dec . n. 111 
de 17 de junho de 1890. 

CACHOEIRA . Pov. do Estado de Minas Geraes, na freg. 
de S. Sebastião da Encruzilhada e mt1n. de Baependy. Conta 
mais de 20 casas . 

CACHOEIRA. Pov. do Estado el e Minas Geraes, na mar
gem dit·. do ribeirão S. Ft·ancisco, afl'. do J equitinhonha, 24 
a 30 kils. abaixo de sua nascente, e pedo do PaJahú , 'l'em uma 
pequena ermida de N. S. da Conceição. 

CACHOEIRA. Arraial do Es·ta1o de Goyaz, 20 kils. mais 
ou menos a E, de S. José do 'l'ocantins. Foi funda ao e m 
1736, depois ela descoberta de muitas e abunclant% minas 
de ouro . Stta importaucia decl'esceu com o esgo tamento da
quellas minas e com os repetidos ataques dos índios. Se
gundo Ay1·es de Cazal é e~se arr<tial assim ~enomin~do por 
Uma catadupa que a lli fol'ma o no, em CUJa prox1m1dade 
foi fundado . « A tres leguas distan·te ela villa de S. J osé 

do Tocanti~s, diz Alencastre, e situada á margem dir. elo 
r10 Bacalhao, tnb. do Bagagem, floresceu outra' ora um ar
raial com este nome. celebre pela riqueza de suas lavras 
aurifel'a.s. Hoje esta este a rraial despresado e mal se co
nhecem as ruinas ele stta antiga capella de N. S. da Con
c'eição » . 

CACHOEIRA. Pequeno arraial situado que foi entre S. 
José, Santa Rlta e Moquem e que chegou a ter importancia. 
Como outros povs. de Goyaz, desappa~·eceu elo JJi:appa do Estado. 
(J. M. P . de Alencastr e, Msc. da Bzbl. Nac.). 

CACHOEIRA. Aldeia de indios Terenas, distante cerca 
ele i5 kils . ela villa de Miranda, a NE; no Estado de Matto 
Grosso . 

CACHOEIRA. Uma elas estações ela E. de l!'. Conde d'Eu, 
no Estado elo PaL"ahyba do Norte, no kil. 93.000 m. Fica no m un. 
de Guarabira. 

CACHOEIRA. Uma elas estações da E . ele F. das Alagôas, 
no Estado deste nome, entre as estações de Utinga e Lourenço 
ele Albuquerque. 

CACHOEIRA. Estação da E . ele F. Central da Bahia 
no Ramal da Feira de Sant' Anna, á margem elo rio Para~ 
guassú. Mede 45m,30 ele frente e divide-se em tres corpos. 

CACHOEIRA. Estação terminal elo Ramal de S . P aulo 
ela E . ele F. Cetrt1·al do Brazil, e inicial da E. ele F. do Not"te ! 
no Esta do ele S. Paulo. Proximo da estação é o r i o Para.:. 
byba transposto por aquella estrada pot· meio de uma 
gra nde ponte de ferr o. A estação fica entre as do Cruzeiro e 
Lorena. 

CACHOEIRA. Uma das estações da E. de F. de Porto Alegre 
a Cacequy; no Estado do R. G. do Sul. O edificio pl'in
cipal desta estação é formado por clous corpos. sendo um de 
dous pavimentos e tendo uma plataforma abrigada por um 
alpenâre ele 25m,80 de comprimento e 3m,10 dl3 largura. Em 
frente a este edillcio, collocaclo entre duas plataformas, acha-se 
o armazem ele . mercadorias. Ha além dessas, outras. con~ 
s trucções necessarias ao trafego. Os edificios custaram 
aproximadamente ·50:000$000. Dista 147k,375 da estação da 
Marg~m do 'l'aquary e fica entre as estações do Bexiga e 
FeL're1ra. 

CACHOEIRA. Um dos tunneis da E. de F. Central do Braz i! 
entre Entre Rios e Sitio, no kil. 263.420 . Foi construido em 
1878, depois · de entre~·ue a linha ao trafego, para substituir 
nm grande córte CUJOS taludes desmoronavam constante-. 
men·te, obstrtlindo o leito da estrada. Tem 79m,50 de compri
mento. 

CACHOEIRA. Serra elo Estado do R. G. do Norte no mun. 
elo Jardim. E' uma das denominações locaes da serra da Borbo
l'ama (Inf. loc.). 

CACHOEIRA. Serra do Estado do E. Santo, na margem do 
rio Pardo (Dica . de César iVIarques). 

CACHOEIRA. Serra elo Estado do Rio de Janeiro, no mun . 
ele Iguassú. Della nasce o rio Sarapuhy, que clesagua na bahia 
de Nyterõi. 

CACHOEIRA. Montanha no Estado ele S. Paulo, na ilha de 
Santo Amaro. 

CACHOEIRA. Morro do Estado de San·ta Cath.arina, servE! 
ele di visa, por força ele Lei Pro v. n. 8 de 15 de abril de 
i835, ás fregs. de Cannasvieiras e S. João Baptista do Rio Ver
melho. 

CACHOEIRA. Serl'a do Eatado ele Minas Geraes ; faz parte 
elo grupo ela set•t•a de Hacolomim (Gerbel'). E' separada da de 
Ouro Branco por uma garganta que alarga-se e constitue o valle 
do arr aia l ela C11.choeira do Campo. 

CACHOEIRA . Morro do Estado de Minas Geraes, na freg. do 
Camp~stre, mun. de Caldas. 

CACHOEIRA. Morro do Estado ele Minas Geraes, na freg. 
ele Santa Maria, mun. ele Itabira. 

CACHOEIRA . Serra si.tuacla na pittorescn. região banhada 
pelo a lto rio Branco, atf. elo Negro, que o e do- Amazonas . É 
formada pela serral'ia ela Lua, a mais importante dàs 
ramificações dcls cordilheiras que limitam o Brazil com a 
Republica de Venezuela ao NNO e com a Guyana pelo lado de 
NNE. 
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. ÚAC"'OEIRA. Ilh a no E~ tado elo Rio de Janeil'O, no r io 
Mlll'iah é, na~ d i vi~a~ elos muns . ele Campos e Ita peruna . 

CACHOEIRA. Rin elo Estado do Amazonas ; deqagtla na · 
margem e>q . elo rio N •g t•o ac1ma ela ei ade ele Manáos, E' mui 
freq te nta elo pelos h ab~. dessa Ci'la.cle para U~O el e uan h OS. 0 
e<;tt•epiclo ela b··lla catad upa, que dá-lhe o nome, ouve-se daquella 
ciclad . 

CACHOEIRA . R io do Est 1clo elo Amazonas , ail'. elo ri o Mn
jat·y 

CAC:::I::l !:IRA . Rio elo Estado elo Maraubã,.,, banha o 
tern1o elo Riachão e desagua no rio das Balsas . R ecebe o 
Coca l. 

CACHOEIRA. Riacho dn E~·aelo do Mara nhão; nasce no 
se rr a do N•gro e deq;,gua no Mac;op;í , atf. do ri o cl<cs Ba lsas . 
"mste ab :t:1clante t·e~ato. diz o capitiin F t•(tllC!<;CO ele Pau la R i
bei ro. corre se•npr~ , cle>rl<'l s ta ot·igem, sob ·e um n'lsento de 
la : ·eln at~ qne, 'in tio I'Pccbel-o ern " o ri o Mncapá, vae a p•> ' ICO 
ma i ~ r!e um<t legu ' cli sta n·e c! , fazenda elo Sacco, elespenhar-se 
com elle de •tmu. a ltura immensa " · 

CACHOEIRA . Riacho elo ~~taclo do Ceará, ban ha o mun· 
di! 8 ·a Viag-em e clesagua na margem dir. do Quixer a 
mobim. 

CACHO EIRA. R i<lcho elo Estado elo Cea rá, no mun . elo 
Saboe iro. 

CAC'i!OEIRA. Riacho elo Estado elo Pat•ahyba elo Nor be , aíl'. 
do t•io Pat·ahyba. 

CACHO EIRA. R iacho elo Estado ele PeJ·nambuco, corre 
para o l'iacl-.o 'l'ahocas e ju nto com este lança- se no rio Ca
piberibe . 

CACHOEIRA. Riacho elo Estado elas Alagôn.s, banha o mnn. 
de S . Luiz ele Q.tti~unde e desagua na margem di r. do rio Santo 
Antonio Grande . 

CACHOEIRA . Riacho do Estado elas Alago~s, aJf. elo rio 
S . Mi.!l'ue l. Dahi para baixo este rio perde o nome ele Cajtthiba 
pelo ele Talabarte . 

CACHOEIRA. Riacho elo Estado das Alagoas, banha o mun. 
de Maragogy e clesagua n o rio deste nome. 

CACHOEIRA . Rio elo Estado ele Sergipe, no mun . ela Es
ta ncia. 

CACHOEIRA. Rio do Estado da Bahi t1.; clesagua na bah ia 
de Il béo~, nove milhas ao N. de Olivença. Recebe pela margem 
dit•. os í•ios Sa nt'Anna e Engenh o e pela esc1. o rio Fundo, 
(Fundão, segtu1clo 9· Mendes), qne t9m communicação com a 
lagôa Itahyp<> , e o r w Salgado. 

CACHOEIRA . Rio do li;staclo da Bahia, banh a a com. de 
Cr\etotê. nne-~ ? com •> Palmeira j unto á pov . elas Duas Bar 
raR . Con·em pnt•a o rio Verde Peq e no. 

CACHOEIRA. Com P.Pb nome o Dicc. Geo.q,•. elo E. Santo, 
de C ·sar Mantu ·s. dá noticia ele um ribeirão que n asce na 
sesra do M ·stre AI v 1\' 0, e ele 1.1'11 rio q•1e nasce na SCl'l'a ela 
Cachoei r a e r\esagua na l ego a J upat·anan . . 

CACHOEIRA. lUo do Estaria do Rio ele J anei t·o , a [l'. do 
Jgua">iú . ~· fo•·maoo pelas cach oeiras denominadas S. Ch ri spim 
e Cul 1my. 

CACHOEIRA. Ribei r ão elo gstado d o Rio ele Janeiro, nfl'. 
da mal'g~m esq. elo l'io U 1. um (' 'a .. ·ta nhor g>· . ela P•ov . do 
Rio de laneiropor P. A . BdlegarcleeC . J. Niemeyet•). 

CACHOEI;RA. Cnl'r rgo do ffist 1rlo do R io ele Janeit-o, a!f. 
elo ribeit' >tn elo Poci-tho, que o é elo rio Para h yba do Sul. 

CAC.HOEI A. Rio rio Dis tricto F ·del'a l. rega o al •o ela Ti
juca, cOL' ;il a estrada gera l no lagar cl e nomin.n~lp Cachoe it•a , 
fót·nu\ a Casoatk G··ctncle e c! ·sagtta na ba rra ela 'l' lJUCa. 

CACHO >:O.:IR A. Peqn,no rio elo Dis lrido Federal, nasce nn 
Cova clu 011 f{ a e clesagua. na lagôa de Jacarep 1 guá 

CACHO 'DIRA. Peqneno rio elo ~staclo el e S . Pnulo , aff . do 
ribeirã" l•' iguei ra, que o é elo rio Pardo. Sepa ra Ribe irão P reto 
ele S. Si rnã~. Receb e. o cor rego da Capneiri nba. E' tambem ele
nomimtdo Tam ;L ndltÚ. 

CACHOEIRA . Rib•il'i.io do Es~aclo ele S . Paul o, banha o 
mun . rle ::5. João da Boa Vista e elesagua na margem clir, elo 
r to Jagual'y (lnf. loc.) . 
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CACHOEIRA . Rio elo.Estado de S. Paulo, afL elo J uqnét'y ; 
no m un. ela ca pi tal (Aze vedo Marques). 

CACHOEIRA. Ribet l'ão do Es ,,aclo ele S . Panlo, aí!'. ela 
ma rgem tlit· • . ti o Ribeira el e Igua pe; no mun deste nome. 
Tem 22,2 Ju ls. ele extensão. Não é na vegavel (Azevec\ó 
Marques). 

CAC -.i OE IRA . R ibeil·ão elo ~s taelo de S. Paulo, aff elo 
~apucah.Y ; corre e n·tl'e os muns. da Fl'anca e Batataes (Aze vedo 
Ma rque,;). 

CACHOEIRA. Rio do Estado ele S. Paulo, afl'. do Atilnia. 
D,mha os muns. ele Santo Antoniu ela c,cboeira e Nazar · ~h e 
forma um ex plen •liclo salto . ·f•'ól'ln a cu1u o ALi bainha o At ibaia, 
t'etmindo-se oi ' o kih. ac ima ela ciclad ~ des te nome. 

CACHOE IRA . Ribeirão elo Es ~ado ele S. Paulo, afl'. do 
Pa t·anapanem 1. pela margem elir. 

CACHOEI RA . lti beirão d" E~taclo el e S. Paulo, afl'. da 
margem cl ir. •lo Pambyba do Su l ; entt·e Lot·ena e Silve iras. 

CACHOEIRA. Rio elo ms taclo ele S . P:tulo, a li', do Un;J.; 
corre eu tt·e Iguapa e lta nhaem (.·\ zevedo Marques). 

CACHO :TIIRA . R io elo mstr~clo de S. Paulo, afl'. da marg-em 
clit•. el o Jagunry-mirim, Lri b. do J\ol ugy-guass\t. 

CACHOEIRA . R ibeiriio elo Estado ele S. Paulo, atr. da 
margem esq . elo ri o Mo.!y-gtmssú. E' fo r mado pelo riacho elas 
An lmm as e ribeirão elas Cabace iraa . 

CACHOEIRA. R ibú l'ão do E stado ele S. P<tulo ; nasce nos 
campos ela fazenda Cambub y, fó t·m a , passando pela fazenda 
Niagara, um salto com esta cl ·• nominaçn.o, o qual mede 
60 palmos de a ltura e clesa.C(tHt na mat·gem clir. do rio J acaré
gu··tssú. a fl'. do Tietê. E' La mbem cl~ numin aclo F'<Nzendinlu .. . 

CACHO ::!:IRA. R ibei rão do Estado do Paraná, aff. elo Pi· 
r ahy-mirim. 

CACHOEIRA. Ribeirão elo Es t r~ do do Paraná, nasce ela 
Serriuha e reunido ao Corvo clesagua na margem clir. elo rio 
Assunguy. 

CACHOEIRA . Ribeirão elo Estado do Paraná, ba nha o 
mnn . ele C3 mpo Largo e elesag-ua no ribeirão elo Fig tteireclo, 
tl'i b. elo rio Verde. 

CACHOEIRA. Arroio do Estado elo Paraná, atr. elo rio Pi" 
tanguy. 

CACHOEIRA. Rio elo Estado elo Paraná, trib. ela bahia ele 
Paranaguá . Entre os lribs. de suas cabeceiras notam- se os 
ribe.irões BalthazM, Turvo, Cotia, Tigre, Cal'll iça , A~ua Branca 
e diversos outros . E' formado pelo ribeit·ão Funda e pelo rio 
elo JVleio. S11n navegaçãu faz-se a"tê o Salto c1ue o t'io fórma a 
poucos ldls. el;,. foz . 

CACHOEIRA . R io do Estado de Sa n·ta Catharin a . !i rra o 
porto de Joinville com a l agôa Saguassú Seg undo o s·r. I'l en
riclue Boi, eux nasce esse rio na sel'ra da Tromba, corre a 
rumo ele S . ]JO r e-<paço ele 11 k ils . e depois no ele L. e vae des
safpar oa lagi)a Saglli.tS~ Ü. W o -porto el a cidade ele Jo1nvllle. 
Recebe o Bnca ra im , .Jaguariú, ltau m, 13upeva e ou tros . 

CACHOEIRA . ,\Hoio elo Estad'> elo R. G. elo Sul, afl'. elo 
arroio Grande ; no mun . elo J agua di.o . 

CACHOEIRA. R io elo Es~aclo ele Min as Gerar.s . Lanha o 
mnn . de Diamantina e clesug ua no J equitinhonha (lnf. loc) . 

CACHOEIRA . Carrego do ll.:staelo ele Minas Get•aes, banb:1 
o ·tel'l·i to rio da f reg. el e S . Gonçalo dt• Rio Pt·eto e desagutt no 
L•io cl •ste nome, aff. elo Arasstmhy (Inf. Joc) . 

CACHOEIRA. Carrego elo Es tado ele Mituts Geraes, aíf . elo 
ri a VHmelho; na Creg . ele Santa Helena elo mun. ele i\Ia
nh uassú . 

CACHO EIRA. Co rre<>o elo Estqclo ele Minas Gel'aes, ban ha 
o mun, ele Ponte Nova e

0

desagua no ribe irão S. BarLholome u, 
afl'. do rio Casca (In f. loc). 

CACHOEIRA. Ribeirão elo Eslaclo de Min as Geraes, afl'. elo 
rio Muriabe. 

CACH:OEIRA. R ibeit·ão elo E •tado ele Mi11as Geraes, aff. elo 
Espirito Santo, que o é do Parahyhuna. 

CACHOEIRA. Rio do Ea~ado ele Minas Geraes, nasce cerc:1 
ele nove kilo. <eo S . elo an a ial ela Ctcchoe ir<~ do Cõl.mpo, uo lo-
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gat• denomit\aclo Cachnm bÍt j un to ao t•ama l Ouropretano, a tra 
vessa o a rt•aia l e depois de um cm•so ele sei" kils. passa JUHto 
á pov . ele S . Go nçalo elo '.L' ij nco , onde rece~P. o corr~go do I:a
r an j a l, vin do elesagu.11' no rio das Ve lh as a tres ktls. elo a r nual 
do l-tin claf;,,P,ecll'a s e a nove d ., TiJUUO (In L l uc). 

CACHOEIRA. R ibe irão elo Estado ele M1n as Geraes, r ega o 
mun . de San ta Ba rb:.l.l'a e clesagua n o l'ibeit•ào el a Valer ia . 

CACHO EIRA. R io do Estado rle i\l inas Ger aes , ba.nh a a 
f l'eg . elo Oe<; ter t·o elo Me· !lo e cl esagua no ri o P omba . 

CACHOEI RA . Rio elo Estado ele Min as Ge t·aes : n asce n a 
se r t·a da Ca nastra, ba nha a ft·eg. de S . Roq 1e c·, após um 
curso ele ce r ca de '15 kil s. , d~sagua no rio S . Francisco . 

CACHOElRA:. Ca rrego d o E stado el e Minas Gét·aes , banha 
o m un. elo P att·ocin io e clesagua no l'io Quebra Anzol. 

CACH0 3;IRA . Ri boirão do Estado ele Min as Ger aes, n o 
m un . de J agua t·y. Ou corre pa ra o ribeirã.o F un do, ou é 
fo t•ma clo por es te e pelo rio Corrente e ao en tra r em S. P aulo 
toma o n ome ele rio do Pe i~ e . 

CACHOE IRA. R io elo E~ taclo ele i\linas Ger aes, aff. d o rio 
Gr a nde. E' eng l'Ossado, ou é f., r maclo pelo t•i beil'i\o do Ch aves , 
que ban h a a ft•eg . ela Ma dre ele Deus do rn uu. d o 'l'urvo, e 
Gt·ac iano. 

CACHO J; IRA . R ibe irão d v I!J s ta d o de Min as Ger aes, banha 
a freg. do Desterro elo Desemboque e clesagua no ri o Gt·a ncle . 

CA CHOEIRA . R ibe il'ão do Estado de Min as Ger aPs, afl'. do 
r io Gra n de . S~t· ve el e d i visa á freg. el e N. S. elo Rosa l'io ela Boa 
V ista elo R in VerdP., per tence nte ao ter mo elo Pt·ala . I~' ta m bem 
ch a m a do elos Bcwbosas . 

CACHOEIRA. Ri beiriio do Es a do de Goyaz, ba nh a o mun . 
de S ' 11 ta Lu 1. ia e desagua na ma rge m di r. elo ri b ·it·ão Sa 
mamba ia , tl'ib. elo rio Co t·u mbá (In f. loc). «Nasce. escrevem-n us 
a in da desse mun. , no plató elas Co vas e r ecebe á dir . os co r
regos Lage, Je t·onymo e Eg1tas ; e á e~q . o J oão Bapti sta, Bn
raciio, Barreiro, Cap te iriio, Capão A lto e R es tinga» . 

CACHOEIRA. R ibeirão do JTis la do ele Goya1. , aO'. elo rio 
Co~·umbá . 

CACHOEIRA. Rio elo Esta do ele Goyaz, n asce cer ca ele 24 
k ils . ao N . ela v illa do R io Bonit o e após 12 kil s . de curso de
sagn a n e rio Bonito pela m a rgem esq. (O Fal·-H'est elo B mzil ). 

CACHOEIRA . Rio elo Es tado ele Matto Grosso, aff da 
ma r n·em esq. do Aq otidau a na. R ecebe o Bud ty. Descreve ndo-o, 
diz 

0
o Dr. S. da F onseca ( Dioo. ci t .) : « Rio aff. esq. do 

Aqnicla uan a, logo aci ma elo Pira pita ngas, quasi nas suas cabe
cei r as . E' contr avertente com o Nl1anduhy Gra nde . Tem 
va rias affs .; de lles é ma is conhec ido o Bul'il y , qne lh e sahe á 
margem clit• . ». João Le me do P r ado den ominou- o, em 1776, 
r io el eS . J oão . 

' CACHOEIRA. Rio do Es·tado de Ma tt ' Gr os,;o, aff. ela mar
gem esc1. do V acca ri a S •a foz li ca e nu•e a rlos ri "s Ba t•
re iros e Campei1·os . O B . d e Melgaço , faz menção desse ri o. 

CACHOE . RA. R ibei l'ão do I!Jstado de Matto Grosso. aff el a 
ma r gem dir . elo l'i bell'ão el e Ben to Gomes (Dr . S. cb Fons~ca . 
Dicc. cit . ). ' 

CACHOEIRA . Rio el o Estado de Ma t to Gr osso , aff. da 
ma rgem e<;q do B t· . !h a~ le ( Buão de Me ' gaço ) «Con e · te 
lrib . cl•J B ·ilhante . Ve n1 ch' serra dos Donl' ad .,s , r a mo d a se t•t• a 
c]., An ha 'l"a by; rece be á dit•. o l'iac ho rla l{e~l in o·n , e:ür > os 
rili e ir.,es de ·8anta Gel'tr eles e elas :;ete V ol1 as , e v~e desagua r 
aos 21° 38' 20" S . na ma t·gem esq d o Bl'ilhante, un~ 20 kils . 
aci ma do pot·lo d as Se e Vultas, com 12 metl'os ele la rp 11' ' e 
ma is de meio ele l'unelo » (Dr . 8 ela F onseca (D wc. ci t. ) 

CACHOEIRA . R ibe it·iio do EsLaclo el e Ma tto Grosso, aff. 
esq , elo Jg uatemy, entre os ribeirõ<Js elos Bagas e elo .u;scop il 
(lh. S . d a F onseca . D tcc. c i t. }. 

C ACHOEIRA. Ri acho que se e nc' •tÜr a n a est t• a da de 
Cuya ba pa ra Goya:r., co m 16 mett·os ele la rgut·a , Pntre os ri bei
rões elo P a redii11 , 12 kil s . a O .. e dn Ate t·l·a elin ho , el o q ta l 
fica a sei; kil s. ao Orie" te , no Es tacl o ele Matto Gr osso ( Dr. 
S. d a F. ns•ca . D10c cit .•. 

CACHOEIRA ALE GRE . Par nchi a el o Es tar\ o de Min as 
Ger aes , no m 1 n. de Mur ta bê, att•a ve'isada pela E. de F. Leo 
polclina . 0l'ago S. Se b<ts ti ã o e dioc ~ se ele M<~ rí anna , F oi 

cl'eada parochi a pelo a r t . IIJ ela Lei P ro v. n. 1.676 de 2 -L d a 
setembr o ele ·1870 Sob :e s uas d il'i sas vid e : a ·t !V ela Lei 
p , .. ,v. n. 1.80 ele 12 d e ou · nb t•o de -1 .37-L, al' t. VIl d a cl ,, n. 
? .0.' 5 c\~ _2-! ele cleze m bt· o de 1874 T em Lluas eschs. pu hl s. de 
1nst. pnm , uma das q tt aes Cl'~ada pelo ad. l da Lei P rov . 
n. 2.037 de l ele clezem bt·o d e 1873 . Age nci a rlo corl'eio . La
vou t• a e ca fé A pop. ele toda. a l'r eg . é de 5 , 000 a lm as . 

C ACH OEIRA ALEGRE. Pa roco ia do E<ta du de i\I mas 
G?. t'te~, no nH<tl . elo ,\I ur iahé. Ora,n llom Jesus . Fui cr eacla 
pe la Lei P rov . n. :3.442 de 28 d P. ~etemb ro d" i 887. 

CACHOEIRA ALE J.RE. R ibeirão cb Es aclo . ele M inn s 
Ger a es, nasc • na ser r a das Eml ,aúbas, t'ega a ra roch ia do se u 
n ome e a tl' avessa " est rada do Muri o~ hé ao Patrocín io Des
ag ua n o ri q Mu r iahé p ·la margem rlir R ecebe os l'1be irões 
elo .~ ui , Mo n te iw e M<tcuco. tb a hi um a po n te de tOm de 
a l tura e 20 "' ele vão, t endo os enco nt.ros vasados pM um a t·co 
pl ~ n o de <1,50 ele a ltura e n superstr tc tnra meta lllca ele t rel issa, 
r ecebenelu o e.st ra d o na pa t•te s uperi or . · 

CACHOEIRA ALTA . L og . no m u n . elo Cachoeira elo It a~ 
pemiri m do Estado do E. S;m to . 

CAC H OEIRA ALTA. i\l o~·r o do Es ta do de M:in as Ger aes, na 
f1·eg. ele Sa n t;,. Ma l'la ele Ita lill·a. 

CA CHOEIRA B ONITA P ov. elo Es ta do ele Minas G<n·aes 
no nu m . de I .haúma, a n t . Sa n to Antuniu do Mon te . ' 

CAC d OEIRA BRANCA. Ribe iro do Es tado de S. P a ulo, 
cor re en tre S Vicen te e Sa n tos; des.g ua na enseada de S . 
V icen te . 

CACHOEIRA COMPRI 1 A. C>tchoP. ira e co t•t·egl) do l~stado 
ele Mtnas Ge t• •es . n n mun. cl0 Abae té . A. cach oei ra fi ca n o 
rio deste nome, que recebe o car rego p~ la ma t·g Bm esq. 
(I A . Joc.). 

CACHOEIRA COMP;RIDA . Cach oe ira no rio Cahaç.al e 
Estado de Mat to Grosso. Seu va ra dout· u é de mais ele se is kils . 

CACHOEIRA D'AGUA L og . el o Estado de Minas Geraes , 
n o mun. ela .capital. 

CACHOEIRA D'ANTA . L og . n o m un . elo Gar a nhuns, do 
Estaclo de P el'na m buco . 

CACHOEIRA DA EN'CRUZILHADA. Ribe irão d o Estad o 
ele Goyaz, a li'. do rio elo Braço, que o é do Y eriss imo. · 

CACHOEIRA DA ESCADA. Rio Cjlt e tem or igem n a Cor
dilheira Ma rí t im a , cor re n o m nn. de Uha tuba do Estad o de 
S . P a ulo e clesagua no m a r. 

CACHOEIRA DA MÁ VIDA. L og. d o Estado ele Minas 
Geraes, n a fr eg . de S . P edro elos F erros. 

CACHOEIRA DA ONÇA . L og . d o Es tado de 'Pernam~ 
bnco, no m ·1n, ele Carua rll. 

CACHOEIRA DAS AGU AS CLARAS . Log . do E stado de 
Minas G-entes, na freg . do J a ,. iio e ter1uo ele Olive ira . 

CACHOEIRA DE B AIX:O. Log. d o Es t a do de Alagôas , n o 
termo de Sau ta Lu zia do Norte. 

CACHOEIRA DE BARRO . P a r cel de grés a r g ill oso desde 
a mar ..!'e lll cl tr 11 0 ri u Cuya lm " té q .as imei •olacut•t'fHJteo i to 
kil < aba ixo d a ba hia ele Be nto Gomes ; n o Estado ele MaL to 
Gt'OlSO ( .11 e(mço ). 

CACHOEIRA 1)E CEBOLAS . Pov . elo Estado do P ara
hyba do Norte, tlo te t·mo du 11lgá, c~ r ~a de 24 kil s . ao Slli., 
~' lll ele ma 1da do ri ,l Para hy ba , ~>t1d e exis te a cachoetra da qu a l 
~on1ou o no n1e . · Tem uma egreja . 

CACHOH:I cl. A DE CIM A. Log. do Estaclo d as Al a3ôas , n o 
mun. de :.:;nnta Luzia cln Nu t·te 

CACHOEIRA DE CIMA. Bait·ro a 26 kil s . d a ci d ade el a 
Cach oe il'a ; no Estadu de S . Pa ulo. Nesse l.>ai r ro ha no r io 
c '' ch oei1·a u m gt•a ncle s.a lto q ue mede mu Hos me ~ros de a l ~nra. 
V ide ctclade da Ot<ehoewt~. 

CACdO.i!: IRA D ~ CIMA . L og do Estado de Minas G2raes . 
~ n tre s fregq . d · Roças Nnvas e l'a q u·u·uss ú; C<llll um a e~eh ; 
publ. ele i 11~ t _ prim., c t· : a <.la pela Lei P r uv, n. 3. 467 ele 4 çle 
outubro de 188 1. 

CACHOEIRA 1E FÓRA . Pov. do E <ta do elo H: . San t o. na 
freg. cl~ Ga t•iac ica e tuun. d a Victoria; co m uma esch, pllbl. 
d e i n s t. pr tm. · 
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CACHOEIRA DE IT!\.BUNA. Cclonia do EstMo no termo 
de Ilhéos e Est ado da Bahia. ·Possue olarias, engenhos de 
farmha ele manelwca e ele assucar, alambiques, e tc. Por es
fol'ços dos propnos colonos es tão abe1·tos cel'ca de 330 kils. 
da estrada que ele Ilhéos clil'ige -se pal'a o interior. A Lei 
Prov. n. 1.425 ele 19 ele agosto de 1874 resta beleceu a freg. 
ele S. Pedro de Alcantara, que existia nessa colonia.. Tem 
um dist. ele paz creado pela Lei Pro v. n. 1. 992 ele i ele julho 
de, 1880. 

CACHOEIRA DE S. MIGUEL. Log. do Estado de Minas 
Gera es, na [i·eg . de Santo Antonio do Matipoó. 

CACHOEIRA DO ALBINO. Log. elo Estado ele 'Minas 
Gen1.es, no mun. da Formiga. 

CACHOEIRA DO BBUMADO. Parochia do Estado ele 
Minas Ger aes, no mun . de Ma rianna, a SE. desta cidade. 
Orago N. Senhora e diocese ele Maria nua . Foi creada pa
rochia pelo§ III art. I ela Lei Prov. n. 471 ele 1 ele junho 
de 1850. Tem duas eschs. prrbls. de ius t. prim., tendo Bielo 
a elo sexo feminino, c1•eacla pela Lei Pt•ov. n. 2.154 ele 20 
de novembro ele 1875 . Sobre suas divisas vide : art.. XIII da 
Lei Prov. n. 818 de 4 ele junho de 1857; art. III da ele n. 2 .039 
de 1 de dezembro de 1873; art. II da ele n. 2.137 de 27 de 
outubro de 1'875. Agencia do correio . 

CACHOEIRA DO CAMPO. Parochia do Estado de Minas 
Geraes, no mun. da capital, em posição aprazível, a 24 küs. 
daquella cidade, á margem dir. do ribeirão Mar·acujá, atr. do 
rio ltabir<t . Orago N . S . de Nazare~h e diocese de Ma]:ianna . 
Foi creada freg . pela Carta Régia de 16 de fevereiro ele 1724. 
'r em agencia do co t•t•eio e tres eschs. publs . ele inst. prim. 
Sobre suas divisas vide, entre outras, as Leis Provs. n. 544 ele 1 
da outubro de 1851, n. 1. 536 ele 20 de julho ele 1868, n . 1. 707 ele 
4 ele outubro de 1870 (art . Ill), n. 2.707 de 30 ele novembro 
de 1880; n. 2.898 ele 23 de outubro de 1882, n. 3.442 ele 28 ele 
setembro de 1887. O dis tinc~o vigario clessa freg. h onrou-nos 
com a seguinte inf.: «Aspecto physico . O sólo da freg. é em 
geral montanhoso como o de todo o mun. da capital; mas suas 
serras e monos são de mediana elevação, facil declive e co
bertos de vegetação. Está na zona dos campos, mas ha ainda 
a lgumas mattas, principalmente ao N .- Rios. Banham esta 
freg. diversos rios, quasi todos de pequena importancia e pe-, 
que11os. Os pt'incipaes são: o da Cachoeira ou Maracujá, o 
'l'abof!:_es, o Cumbe, o Sardinha· e o da Capella elas Dores do 
Coraçao de Maria (ant. Chiqueiro dé Fóra). Todos são tribs. 
do rio das Velhas, excepto o ultimo que corre para o rio Doce. 
-Serras, As senas mais notaveis são: as do Ouro Pre~o e 
Moraes, que servem ele divisas entt•é Ouro Preto e Cachoeira elo 
Campo ; as elo Ouro Branco e Rodeio, limites en-tre Ouro Bt•an
co e Cáchoeira do Campo; a da Lagôa do Netto, onde e~tá 
o tunnel e o entroncamento das vias ferreas Central do Bt·aztl e 
Ouropretana; as do Allemão, Viragaia Papaco]Jra, Capão do 
Lana, etc, por cujos cimos passa o r'amal ele Üul'o Pre to. O 
morro mais alto é o Cacha mbú, junto ao ramal. O arraial ela 
Cachoeira do Campo es·tá a 9.20m acima do ni vel do mar, e a 
ser ra, pot• onde p assa o ramal, a. 1. 337.- La;voU?'a e industna. 
A fre~. · está na zona dos campos, possuindo alguns matLos e 
capue1ras, onde se plantam milho, feijão e outros cereaes para 
consumo do logar. P lanta -se em maior e6ca la. a mandioca ele 
que se faz a boa farinha e polvilho, que const ituem objectos de 
exportação. O café produz bem em varias pontos. Além da 
farinha de mandioca, fab ricam tambem telhas e tijollos , q11e 
expor tam para a capital. Ha a lgumas te ndas de ourives, fer
reiros, e tc.; consistindo porém a inclustria principal em ftnas 
tl'anças de courp, de que fazem chico·tes, t•edeas, e tc .-Po·voa
dos . O pov. mais importante é o da Ca.choeira do Campo, sécle 
da freg ., a ctuatro l eguas a O. da capital, em sitio aprazivel_e 
sa~davel, possuindo uma bella matriz, duas capellas, um cer~n
terw publico e outro da irmandade do SS. Sacramento .. Contem 
o arraial 231 casas com 1.124 habs . , uma pharmac1a, nove 
lojas de fazenda e 13 casas de generos elo paiz.- Popztlaç_ão. 
A pop. de toda a freg. subiu a 5.100 almas, segundo o uhll';!O 
r ecenseamento (1871), hoje não sabemos que numero cotlta, nao 
só pelo imgme u·to ele pop. , como tambem pelas al'ter ações q!-le 
a Assembléa Pro v. ha fe ito no~ llm1tes da paroch1a. - Hts
toria. A fama das i:mmensas riquezas desco ber·tas em fins do 
seculo XVU, no loga t· onde hoje se v ê a capita l de Minas, 
propagando-se co1u rapidez, at tr11hiu 11 essas paragens grande 
numero d~ exploradora~ que, a bandona ndo seus Taras, acucl1.
ram ao )_)alz das m1nas em basca do prP-cioso metal. A porten-

tosa abundancia ele ouro e a fac ilidade com que era extrahido 
fize ram surair novas povs. , não só nos terrenos aurí feros, .mas 
tambem n;~ l ogares visinhos; ~al foi a origem ~a pov . da 
Cachoeira do Campo, un1 dos poucos povs. que nao deveram 
sua orio-em á mineração. comtudo não deixou de gozar dos 
benefici o';; CtUe o produc to assombroso das minas de O~ro ?reto 
trazia á colonia a todo o Brazil e a Portug,ll. A bemg111clade 
do clima ela Cachoeira fez com que os antigos governadores ahi 
estabelecesse m uma casa ele r ecreio, em que vinham descan çar 
das fadigas do governo respira ndo o ar puro dos campos_. Es~a 
casa que a inda existe e qr1e tem a data de _1730, era restdencta 
preclil ecta do visconde de Barbacena que,_ dtzem, aht se achava 
quando appareceu o delidot• Joactuim SI!verw, afim de reve
lar-lhe o pa tdotico, porém mallogrado proJecto, da mdepen
clencia de · i\'linas . A res icleucia temporarm dos gover1U~dores 
tão pouco concorreu pal'a que o arraial da Cachoeira pt•os· 
perasse nos tempos colotüaes . A pov . de N. S. de Nazareth 
da Cachoeira elo Campo leve os fóros de fre g . em 1709 
para t710, se nrlo portanto uma das mais antigas da prov . 
No Atlas do Imperio do Brazil por C. Mendes ele Almeida 
encontramos o seguinte :-O antagoni smo elas duas poRu
lações, manifestado nos comba tes do r1o das Mortes e C~
choeira elo Campo, coincidindo com a compra pela Coroa 
da capitania ele S. Amaro, fez co m que a Me ~ r:o pole creasse 
uma cap itania o-eral denomin ada ele S. Paulo e Mmas Geraes ... 
- A respeito ct"'o allud iclo comba te quasi D:acla encon·tramos nas 
tradições locaes , por isso apenas reprocluztremos tlm trecho q~e 
lemos em um Resumo da Histm·ict daprov~nc~a . O a utor, depo1s 
de clesct·ever a rebelli ão elos po vos ele Villa R ioa, ~xcüados por 
Impostos vex<ttorios, contintta d izen.elo:-Os sechctosos, pres:>s, 
fo ram enviados para o Rio ele Janeiro, mas quando. a escolta 
c1ue os l evava, passou pela Cachoeira elo Campo, PhthptJe elos 
~Sa ntos, com grande numero de sequazes, ~ e ntou anancar os 
p1·eso~ do pode1· cl:; escolt.a, sen::lo porém cle r·ro taclo e. fe i to pri
s toneiro. Levado a prese nça elo Conde, mandou es·te 1Us·taul'ar
lhe um processo summariss irno, em virtude elo qua l foi conrlem
nado á forca com o~ seus companheiros , sendo o eadaver de 
Philippe dos Santos arrastado á cauda ele um cavallo e depois 
esquar~ejaclo pelos sabres elos dmgões d'E\-Rei.- l.'riilliet, em 
seuDicc. Geog1·. cliz:-Cachoein» üo Campo, freg . da prov. de 
Minas Geraes, qua·tro legitas a O. da cidade ele Otu·~ Preto, 
assente em si'tio ag-r aclave l e com namerosa povoaçao. S~a 
egr eja dedicada a N. S. ele Nazareth foi el evaaa _á categon a 
ele freg . sendo suas filiaes as egrejas dospovs.do TiJll~O, S. Bar
tholomeu e Casa Branca. Os governadores d~ pro v. ·tmham e~ 
tempos idos uma casa ele recreio nesta freg. Em 18t9, El-R~1 
D. João VI converteu-a. em um estabelecimento rm·al que deVla 
servir de coudelaria, e ter uma esch . de agricultura, porém ·tudo 
isso cahiu no esquecimento . To ela via Pedro I, comprehendenclo 
a importancia daquelle estabelecimento, ordenou em maw _de 
1824 que o custeio delle fosse fe ito a expensas suas, o ql!-e _ass1m 
se fez aM 183·1, época de sua abdicação. O go_v~rno cl~ tnphce r e· 
gencia in·tentou tomar por conta ela aclmuus traçao pubhca o 
mencio nad? estabelecimento, o que lic.ou em. litígio . Em 184-1 
propoz-se faze!-~ r econ hécer como propriedade da Cor~a ou ela 
pt·ov. - 0 1o Imper ador visitou esta freg. em Stla. vmgem tt 
Minas . . S. M. o Sr . D. Pedro H, em s:.ta viagem á mesma prov; 
(1880) , tambem h onrou a Cachoeira com sua VlS lta . De volta a 
Côrte S . !VI. , animado elos ma is generosos sentimentos a respe1to 
ela propriedade da Cachoeira do Campo, eleststm do usofructo 
dos proprlos nacionaes ahi existentes afim de nelles fundar-se 
al gum estabelecimento de utilidade publica. Infelizme nte até 
hoJe (1887) nada se lt a resolv ido a r espei~o.- Clima. E' sauda
vel. -Estradas. Além elas estradas communs parru a capital e 
povs. visinhas, é esta freg . cortada em se tlS limites por duas 
vias t'el't'eas em construcção, a de D. P edro II , elo t1mnel ela 
serra da Lagôa elo Nevto até á barra do rio 1\iataporcos, e ? 
ramal Ouropre tano do entroncamento nó mesmo tunnel alé a. 
serra elo Capão do Lanna». «Por aviso de 2ô de janeiro elo cor
rente a nuo de (1885 ), foi-m e communicado pelo Ministerio ela 
Agt·icultura que S. M. o Impet·ador havia se dignado de de
sis·tir elo usofru cto da fazenda denominada- Goudeiaria ela 
Cachoeir·a do Campo - , neste província, afim ele que ahi 
fosse fundado um est abelecimento de tüilida de publica, como 
consta'Va do otficio da mordomia ela casa imperia l datado de 
7 de julho ele 1881, pelo que cumpria que com urgenci_a fossem 
prestadas as seguintes informações : Quaes as cO I~Chçoes topo
grn.phicas , geoloo- icas e climatologicas ela 1·efel'Lda fazenda, 
sua a re a , os eclifi~ios de que dispõe, o estado em gue se acham, 
a que distancia fica da es·tt•ada de ferrq mais pro;uma e ele cen-
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tros commerciaes, a importancia destes e , finalmente, qual a 
melhol' applícação que se lhe possa dal' . Par a sat1sfazer a or
dem elo governo, recommencle1 ao clirector elas obras publicas que 
fosse pessoa lmente exami na r a referid a faze nda e r ela·ta.sse tudo 
quanto fosse obset• vado, tendo em a \tenção o mencion ado Aviso. 
Assim se féz ; e as informações prestadas em data ele 18 ele fe
vereiro passado são as que se seg Ltem : Por officio n. '10 ele BO 
ele j a neiro p. passado, par a cumprimen \o elo Aviso do Minis
terio da Agri cuJtul'a, Commercio e Obras P ubli cas, de 26. elo 
mesmo me 7. , di gnou- se V . I!:x . ele me recommencla r que fosse 
pessoalrn en te examinar a fazenda clenominada- Coude lal'ia ela 
Cacl10eira elo Campo- , afim de poder aprese ntar, em relator !O 

circumstanciado, as i nform ações exig idas no c1ta clo aviso qu anto 
ás condições topograp bicas, geologicas e c limatologicas ela re
fe rida fa zenda, su a a rea , os ecl iJici•·s de que dispõe, o estado 
destes, a q11e dista ncia fica ela estra da el e fe r ro mais proxima e 
de centros commerciaes , a importancia clesLes, com o está sendo 
aproveitada e, fin almente, qual a melhor applicação que se lhe 
IJossa dar. Dei cumprimento a es ta orclem e hoje venho apre
senLar a V. E x . o seguinte rela torio: - A faze nda da Couclela ria 
ela Cachoeir a elo Campo consta ele duas pa rtes clistinctas, uma 
co nhecida pelo nome de - P alaci o - e outra o - Quar tel - , 
C?~prehene[enclo esta ultima o quar tel prop 1·iamen te dito e os 
s1t10s do FLIIlil e Buraco . As terras destas duas propl'leclades 
são disiinctas, existindo ele permeio a lg lllnas lll:oprieehtcles par
ticulares . Qmtrtel e pal_ttcio são terras de propneclacle nac ional, 
ele u so- fructo da coroa; Funil e Buraco pertencem :1 coroa, t;mQo 
sido comprados, segundo me cons ta , por D. P ecl!·o I. E~tao 
·todas essas terras si tuaclas na base ela serra do li'Ioraes, que 
não é mais elo que um contra-forte da elo Ouro Pt·e to. J á liV!'e 
elos acciclentes ela serra , o ter reno da fazenda ela Couclelaria é 
pouco monLanhoso e a sua su pedicie consta cle .pequenas coll inas 
ele fracas clecli viclacles; é e lla banhada pelas aguas do ribeirão 
da Cachoeira, que, nascendo n a serr·a elo Our o Preto, vae eles 
ag uar no rio elas Velhas , cerca de 20 k ils . , depois de passat· 
pelas ·terras da faze nda. O te n·eno da faze nd a ela Couclelar ia 
é todo argi loso . Nas .immed iações elas 'terras ela fazenda , 
encontra- se axcellen·te gr a nito, muito p roprio para ·toda qu a
lidade ele coostrucções. O clima é ·temperado e ameno . P elo 
nivelamento barometrico a que procedi chtrante a exctu•.;ão , 
obs~rvei que a casa elo - palacio- está a 897 metros acima elo 
nivel 'do mar e a do quat"tel a 920 . As ·terras estão todas em 
campo, á excepção de a lguns lotes em capueira e capueirão; 
sofli·em estes constante clamno, pois que é ele lá que sahem 
quasi ·todas as madeiras par a os arr edo1·es . Não obs tante essa 
perda conti i1.uada, possue a fazenda algumas made1ras ele boa 
qualidade, taes como : cedro, candea, canella, massarancluba , 
camboatá, canella vermelha, peroba, etc. , todas, porém, de 
fracas dimensões sendo frequente o seu corte antes ele ter che· 
gado a constituir' o cerne . Nas terras ela fazenda, ha cli versas 
nascentes ele agua, ·todas, c.l a ras , limpidas e perfe itamente pota
veis . As aguas elo ribeirão são u l~ tmáantes , porérn, uan entas e 
sujas . Não procedi a uma meclição nas terr as da fazenda, por 
não julgar isso de opp01·tuniclade, n em ·tampouco l eva r instt·uc
ções para esse fim . Pelas indagações a que procedi e pelas 
informações m inuciosas e1ue me foram forn ec iclas pe las pessoas 
mais en te ndidas do l ogar, julgo qtte a faze nda deverá ter 16 
milhões ele metros quadrados aproximadame nte, sendo uma 
oitava pa de occupacla pelas te1·ras elo Fun il e Buraco, ele pro
priedade da coroa . r Poss ue a fazenda clous eclificios : a casa 
do palacio e o quartel. O pa lacio es tá á margem esq . do 
ribeirão da Cachoeira, o qual é Lransposto por uma solicla ponte 
de pedra ele tres vãos Co nsta o eclificio ele dous pavime ntos: o 
primeii·o é ·todo ele pedra e cal , construcção antiga e sol ida . 
Em algun s logares, est<Í o cbão assoalbaclo de lages e ele ta boas, 
em outi·os, porém, está. descoberto . Dão e ntrada para o- palacio 
-uma escada e a lpendre, tudo de peeh·a ele cantaria; o segttnclo 
pavimento é todo ele- pao a pique- e b<trro. reboc,tclo ele cal. 
Tem o ediflcio seis j a nellas ele fren·te e apresenta um triste 
aspecto pelo pouco caso com que tem sido t>·ataclo e con ser vado 
pelos ultimas an·enclatarios. Na fr ente elo -palac io-, h a um 
grande te l'l'eiro todo de pedra o dous telheit·os em rui nas. Neste 
eclificio o madeiramento ei:n ger al está ped'eitamen te são e pode 
ser tod~ empregado e aprovei tado n a r ecoi?-stmcção elo ]JL•ed io. 
Em uma das janell as d a frepte elo ecl;~ci? e c!? pavuneuto 
terreo, lê-se a segumte mcnpçao, CJ.ue ~a 1dea ela 1dacle appro
ximadame nte do ecliJicio. - V1Ya Jose (1730} Rodrigues Azo r- . 
A' esq uerda e á pouca clis La ncia ela casa, existe um. ~ran cle 
t anque , cust osa obra ele pecl J•a e que se1·vLO par a exerCi c:os ele 
natação e passeio ele recreio em pequenas embarcaçoes . O 
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eclificio .do qu.a r tel está comple·tamen'te em ·ruínas e ha muito 
tempo 1qhab1tavel I O made iramento está em grande purte 
es tragado e a propl'la obra ele a lvena ria está compromettida em 
muitos pontos. Paredes fendidas, soalhos abalados telhados 
cabidos, etc. ; causa profundo pezar a en tra cla em t~l ecliücio. 
De fo rm a rec·tangular, com grande pat\')o ele pedr a no centro 
to l'l'eões nos quatro ve rLices elo eclificio; no centro ela fachacl~ 
p1·incípal obser va-se um segundo p avimento. destinado au _ 
es tado-maior - elo quar teL O resto do eclificio conforme ainda 
;:;g vê pelos l ettre it·os gravados em pedra, estava dividido em 
compar timen·tos pat'tt as clivet·sas com panhias, cocheiras, a lmo
xarifado, etc . Está s ituáclo o eclilicio á margem direita. elo ribei
r ão el a, Cachoe ira . No pateo do quartel h a um grande chafariz; 
a agua que o a.bastec ia cor ria por um rego aberto . As divisas 
elas terras ele ·toda a J'azencla es tão clar amente clemat·ca das por 
vall os e muros , posto que arruinados e arrombados em diver
sos pontos . Está situa da a faze nda a 10 kils . approxima
clamente elo r amal do Our o Pre·to na estJ•acla de ferro ele D. 
Pedro li. Passa a l inha fel'l'e'!- no a lto ela serra e o se u pon to 
ma1s prox illlO da Cachoeira esta a 1.337 me tros ac ima elo nível 
do mar. 1:-Ia, pois, uma ~l ifl'ePença ele nível de pouco mais ele 
400 met1·os e que poclera provavelmente ser a ttinaicla com 
pequenas r ampas, visto que os i O kils . dão para "0 desen
volvimento . Btt talv ez mesmo po!'sibiliclade de fazer-sB no allu
d iclo po nto elo ramal len eo uma es·tação e clahi p a1·tir urna 
lmh a tramway a h gar com o arra ia l e fazenda ela Cachoeira · 
no caso mais clesfavoravel, á vista el a pouca. distancia, um~ 
esLrada ele rodagem maMdamisctdc! poderá satisfazer ás neces
sic!ade8 futu ras . Da mtp ital dista a fazenda 25 kilometeos; a 
es trada que liga esses clous pontos é bastante acc iclen taela , 
po1·ém não ba verâ necessid ade ele me \bora l- a , visto poder em 
breve communicar-se fac ilmente com a esl t•acla ele ferro ele 
D. Pedro II, que a põ em contacto com todo o resto ela pro
víncia . Do aproveitamento qne ora ~stá tendo a fazenda, 
pode rá V . Ex . fazer ieléa p ela clescripção el os eelificios . Por 
co ntrato ele a.rrenclamento com a mordomi a ela casa imperial, 
estâ ele posse da fazenda o al'l'enclatario, cidadão José de Castro 
Gomes lübe iro . Esse contrato, celebrado a 12 de novembro de 
1879 , garante ao arrendatario os prazos ele t res , seis e nove 
annos , findos os quaes poderá ser elle rescindido. Pelo con
·trato, tem o a rrenclatario o uso e fructo ' das terras, preclios e 
Loda a proclucção ela l'azencla, pelo prazo que durar o seu con
trato ; é obrigado a ceder g t·atui'tamente aos pobres do a rraial 
terras par a plantação e pa ga a quan·tia de 650$ annualmente. 
A fazenda é exclusivame nte de cri ação; tem bons pastos e 
a lgumas plantações, quasi que só ele milho. O arrenclatar io 
rece beu a fazenda p or meio ele um inventario; consta elle , 
além ele alguns moveis de pouco valor, da seguiu te relação ele 
an imaes : â ous cavallos pas·tores, 68 eguaa de criar, 21 pol
dras, 26 poldros, cinco cavallos velhos de custeio, 14 bois ele 
carro, um garrotinho, um ma rroeiro, duas vaccas paridas, uma 
vacca sem c1·ia . E' preciso notar-se que, por occas iã o ela liqui
dação elos con tra·t0s, tem s ido os a rrenclatarios obrigad os a 
restituir apenas os a nimaes que r ecebe i·am pelo n umero e n ão 
pela qual idade . E' assim que no a ntigo livro ele no tas da 
fazenda constam compras ele a nim aes ele r aça pura, por S. M . 
o Sr. D. Peclt·o II , e hoje não ex is tem senão a nimaes degene
rados e mui to vulgares , não se encon·tra ndo n em ele .longe 
vestígios ela r aça a que pertencem taes animaes . Por fim, 
ordena-me Y. Ex. C!lte infoi·me qua l a melhor applicação que 
se pode dar a essa fazenda . A meu ver, devem essas terras ser 
divididas em lotes e distr ibuídas a colonos . A população pobre 
elo arraial da Cachoeira n ão deve ser pt'ivilegiacla , nem diife
reute ela elos outros log«.r es; mas , em todo o caso, est á na 
posse e acos tumada a merecer de S . M. I mperadpr a graça de 
ter terras par a faze r a s suas pl.antações annual~ente. Por 
isso, entendo que deve ser respeitada essa concessao e que se 
ceda a cada um elo s inclivieluos que actua llllente ·goza.m desse 
favor o lote de que está ele posse, o que é insi gn~fic.ante ; fa n a 
grande fa lt!t á população e ch amaria gra nde oclwsrclacle S?bre 
a em pr eza que se viesse es tabJecer n aq uelle ponto·. A coloni ~a
ção n essa zona ser á providencial e deverá pr_?cluzti' ID8;gn1Jico 
resultado . Os lavradores claquella zona estao atrazacl lS Sinl~S 
e rotin eil'OS; não conhecem <ebsoluta mente a mampnlaçao 
dos apparelhos aperfeiçoad?s ela lavoura, nem tampouco o 
emprego de materi as fertJ I• santes . O colono e uropeu v1rá 
ensi nar-lhes os pros- ressos da lavoura e desenvolver e melhor<ü' 
a inchts tl'i a pas\o rLI , que, como ac un a d1sse, t em cle!!enera clo 
conf icleravelmente, pur falta de capl'icho e zelo . A incluskia 
qLte parece mais aprppriacla , não só á fazenda, como aos arre-
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dot•es, é a industrh\ pastoril. Todos os [azendeirn~ visinhos 
lucrarão com a lição e o estimulo os fará imi tar os melho
ramentos introduzidos pelos estrangeiros. Ainda mais . Ju~lto 
e dependendo ela industria de criação, poderá ser est~helec1da 
com mUlta vantagem alguma fabrica de tecidos de la ou pre
paração de couros, etc , O ribeirão da Cachoeil'a pres ta-se para 
motor com muita vantagem : as suas a guas são bas·tante volu
mosas para mo1er um a t urbina ou rodtt e, quando fàr precJso, · 
augmentar a força inotriz ela no, sa projectacla fabrica; as con
·stal1tes quedas e saltos que faz o ribei rão, dat·ão pa{a apro 
veitai-o em tres ou q ua tt•o pontos. Não meel~ o vo1ume elas 
aguas elo ribeirão por não ser a epoca apropr1ada par a e~se 
estudo ; de que serviria obter hoje o seu volume quando da1n a 
a lguns mezes, logo que cessarem as chuvas, estará elle redu 
zido á terça ou quar ta parte ? P ode o Estado l1vrar- se do 
encargo de mon·ta r e custeiar por si a fabrica a que me r efiro ; 
qualquet• particular entrará em negociação com o mesmo Estado 
e com muita vantagem poderá comprar a lgumas terras e esL~
belecer a fabrica, C.(UG gar an to será de grande vantagem. Nao 
me ' consla que haJa em locla a provincia um a só fabrica ele 
qualquer dos dois productos acima mencionados, e com certeza 
daria ella um excellente resultaclo. Vale a pena fazer a expe
riencia e o Es taclo que faca concessão de algum favor a quem 
montar uma fabrica ele algum dos dois pt•ocluctos mencionados. 
Deverá começar-se em pequena escala pa ra experiencia e para 
a nimar e estimulat• os habitanleg da circumvisiuha nça .» 

CACHOEIRA DO CARMO DA BOA VISTA. Pa1·ochia do 
Estado de Minas Geraes, no mun . do E. Santo ela Varginba. E' 
1l'r ancle cultivadora de canna, café, algodão , milho, feijão, arroz, 
etc.; a travessada Re1a estrada de Passos a J acuhy e por algumas 
outras. Orazo N, 1:3. do Carmo e diocese de Marianna. Foi a ntiga 
capella do mun. ele Lavras do Funil ~levada á ~ategoria ele 
pa1·ochia pela Lei Prov. 11. 805 de 3 de .Julho ele 18o7. Desme m
hl'ada elo mun. ele Lavr as , foi incorporada ao ele 'l'\'es Pontas 
pela de n . 1.597 ele 30 ele julho ele i8ô8. Desannexaela do mun . 
ele Tres Pontas, foi incorporada ao de Lavras pela ele n, 1.6110 de 
13 ele setembro de 1870. De novo incorporada ao mun. ele 'l' res 
Pontas J?elo art. V da de n . 1.999 ele . 14 de novembro ele 
1873, fo 1 ainda clel!e desmembrada e Incorporada ao de 
Lavras pelo art. li ela ele n. 2.040 ele 1 ele dezembro de 
1873. Annexacla ao nnm. elo E . Santo ela Varginha 
l)elo art . li § II ela de n. 2.785 de 22 de Eeternb t•o ele 1881. 
Sobre suas divisas vide : art. Il da lei Prov . n. i.190 ele 
23 ele julho ele 1864; n. 1.528 ele 20 de julbo de 1868; n. 2.142 
de28 de Outubro de 1.875; n. 2.242 de 22 ele junho de 1876; 
n . 3.305 ele 27 ele agosto ele 1885. Tem duas eschs . publs. ele 
inst. prim., uma elas quaes, a elo sexo feminino, foi Cl'eada 
llelo art. I ela Lei Prov. n .. 2 .064 ele 17 ele dezembro de 1874. 

CACHOEIRA DO CERVO. Corrego elo Es tado ele Minas 
Oeraes, aft'. elo rio Quebra Anzol, que o é elo rio elas Velhas e 
este do Paranahyba. 

CACHOEIRA DO FEIJÓ. Log- , elo Estado elas Alagõas, no 
mun. de Maceió. 

CACHOEIRA DO FUNIL. Estação da E. el0 F . Commercio 
ao Porto .elas Flores ; no l!:stado elo Rio ele Janeiro. Foi in <1u
gurada a 17 de julho de 1885. Agen cia do correio. 

CACHOEIRA DO GUERREIRO. Pequeno rio do Es tado da 
Bahia, rega o mun. de Alcobaça e desag ua no rio I tanhem, 
E' tambem denominado Tanque . 

CACHOEIRA DO INFERNO. Um dos tunneis ela E. ele F. 
Central do Bt·azil, entre 11ntre Rios e Sitio . T em 114m,oo de 
compl'imento. 

CACHOEIRA DO INFERNO , Vicle . I nferno. 
CACHOEIRA DO JOSÉ MENINO. Nome elo manancial que 

abastece de agua o a rrabalde ela Barra ela cidade de Santos, no 
Estado de S. Paulo. 

CACHOEIRA DO ROBERTO . Pov. elo Estado de Pernam
buco 110 termo ela Boa Vista, á margem elo rio Pontal, Foi 
Cl'eacla clist. ela freg. elo Senh or Bom Jesus el a EgreJa Nova 
pe!o art, II ela Lei Pro v. n . 628 ele 16 ele maio ele 1865 e tornada 
séde d0sta ultima f reg. pelo art. I ela ele n . 758 ele 5 ele julho 
ele 1867, a qual deu-lh'a por matt·iz a cape !la ele N. S . elas 
Dores, sita na mesma pov. Foi a sé ele ela paro chia removida 
para a pov. de Petro :ina pelo ar t. II el a de n. 9~1 ele 18 de 
ma1o d~ 1870. Tem uma esch . P'lb l. ele inst. pt'lm., Cl'eada 
pela Le1 Pro v. n. 715 ele 20 ele maio ele 1867, 

CACHOEIRA DO SIQUEIRA, Log •. do Estado elo E . San to, 
no mnn. ele Anchieta. 

CACHOEIRA DOS AMORINS . Log. elo Estado de Mina:s 
Geraes , no dist. de Santa Cruz elas Ag-ttas Claras e nmn. do 
Bom Fim. 

CACHOEIRA DOS MACACOS. tog . do Es tado de Minas 
Geraes, na freg . de Inhaúma. 

CACHOEIRA DO TOMBADOR . Log . a dons kils . e meio 
distante ela cidade ele Ouro Preto, banhado pelo rio Funil, n~ 
Estado ele Min as Geraes. No ªia 2 _ele dezembro ele 1891 lol 
inaugurada ahi uma fabl'ica de "fiaçao e tecelagem pela Com· 
panhia Industrial de Ouro Preto, 

CACHOEIRA GRANDE . Pov. elo Estado elo Maranhão, no 
mun. ele Cocló. 

CACHOEI RA GRANDE . Log . no num . ele Santarém do 
.Estado da Bahia. E' assim denominado por existi t· ahi uma 
grande cachoeÜ'a, sobre a qual o Gover.no _Ger al, em 1884, 
mandou construir uma ponte de communJCaçao entre aquelle 
m un . e o ele Ca:mamú. A' pequena distancia cle,sse log . , na 
mesma cachoeira existe um a gran de pancada ele agua que cahe 
sobre pedras, e a 'c1ue os h abs, dão o nome ele Pancc~clc~ Grande 
(Inf. loc. ). 

CACHOEIRA GRANDE . Log. do Es tado de S. Paulo, no 
mun. de Cananéa. 

CAGHOEIRA GRAN DE. Log. doE stn.clo ele Goyaz, a seis 
kils . da capi·tal. 

CA.CHOEIRA GRANDE . A 30 kils. mais ou men.os ele 
Icatú, no l!:s tado do Mat·anbão, acha- se o pequeno pov. da 
Cachoeira Gt·ande, co mpos t o ele a lgumas casas esparsas por um 
e outro lado do rio Mttn i m, cujo lei to e marge ns são ahi jun
cados de enormes rochedos que, n !ll vasante ela maré e amcla 
na préa- mar elas. marés medianas, o tornam innavegavel na• 
q uelle ponto, e cltsso provem o nome pelo qual é o po v, co
nhecido. 

CACHOEIRA GRANDE. Cachoeira 11 0 rio Serinhaem, mun. 
da Gamelleira e Es tado ele Pemambuco. 

CACHOEIRA GRANDE. Cachoeira no rio do Frade, niun ,· 
de Trancoso e Estado ela Bahia (Inf. loc .). 

CACHOEIRA GRANDE . Cachoeira no l'io Araguaya, a.ff. 
do Tocantins. E' a primeira que encont ra-se indo .ela foz e a 
m aior daquelle rio« Ella lerá, diz o D1•. Segurado, duas e 
meia leguas de extensão e em todo esse espaço o rio corre }lO!' 
entre rochedos que qt!asi em toda ella, com pequenas excepçoes, 
fo rmam um canal muito es treito e muito arreba·tado . » <<Na 
Cachoeira Grande, diz o engenheiro Florencio Lago, clt3scem as 
aguas por um canal tortuoso en'h'e rochedos, originando, logo 
á jusante do banco , um r eclomoinho . Dahi até ás T res Bocas, 
estreHanclo-se o canal e fo rma ndo cotovellos, é a corrente le
vada sobre as marg·ens pedregosas ; o que dá logar a uma sue
cessão ele reclomoinhos e co ntra-correntes até aos grandes 
r ap iclos elas 'l.'t·e.3 Bocas . , O Dr . S . ela Fonseca ( Eiaa. 
ci t .) faz .menção ele du as cachoeiras com es3e nome no r_w Ara
guaya, uma seis kils. abaixo elo Regis·tro ele N. S. da Ptedade, 
e ou'tra logo acima ela grande ilha do Bananal. 

CACHOEIRA GRANDE. A pt•imeira do rio Aguapehy, 18 
kils . deJ.ilois que elle se precipita elo a lto ela sena, onde 
tem origem ao cl esvütr - se elo rumo en cou·trando a se rra ele 
Santa Barbara; no Estado de Matto Grosso (Dr. S. ela F0n
seca D ica . cit. ) , 

CACHOEIRA GRANDE. Igarapé elo Estado elo Amazonas, 
elesagua ao occidente ela cidade ele Manáos no r io Negro. 
Stms aguas são boas Em sua margem dir. assentou-se no 
dia i ele julho ele 1883 a primeira pedra para o encanamen lo e 
abastecimen to ele agua po,avel áquella cidade, 

CACHOEIRA GRANDE . Ri acho elo Estado de Pernam
buco, aff. elo rio Pajeú . 

CACHOEIRA GRANDE. Rio do Estn clo elo Rio ele Janeiro, 
aff . da maPgem rl ir. elo rio Utum Recebe o Volta Redonda, 
Maria Mendes, Jeqnit ibá e Ferrei I' OS. (Planta hycl, ·o ·topo
,q aphica ele~ est rada elo Gommer·aio , por C. J . Niemeyer , 
1844). 

CACHOEIRA GRANDE Rio elo Estado de S. P aulo, no 
mun, de Ubatuba . Desce da se na elo Mar e, depoi s de um 
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cut·so de 24 kils., desagua com o nome de rio Grande no 
Oceano . Recebe o Cochoeirinha, o Comprido e o Ipir anga . 

CACHOEIRA GRANDE. Rio elo Es~ado ele S. P a ulo no 
mun. de Cananéa ( Inf. loc.). 

CACHOELRA GRANDE. Carrego do Estado de Minas 
Gerae~, no mun. do Abaeté ; clesagtta n a margem esq. do rio 
S . F rancisco. H a a i tlda nesse mun. uma lagôa elo mesmo 
nome ( Inf . loc .) . 

CACHOEIRA NEGRA. Corredeira no rio J acnhy e Estado 
do R. G . tlo Sul. 

CACHOEIRÃO. Rio do Estado de Minas Geraes , banha o 
mu n. ele !Vbnhuassú e desagua n~. margem dir. do rio Doce 
( Inf. loc.) . 

CACHOEIRÃO. Salto cl'agua no rio Doce , uma l egua 
abaixo do passo chamado E·mc . E' necessario transporta
rem-se por tet·ra as faz endas e as ca noas até ao pé elos 
rochedos, po t· ci ma dos quaes passam as. ao·uas ( Dicc. Gcoç;r . 
do E. Santo, de Cesar ~larques ) . o 

CACHOEIRAS Parochia elo Estado elo R io de Ja neiro, na 
com . e termo d<t cidade de Campos . Orago Santo Antonio 
e diocese ele Nyterõ i . Foi creacla parochia pelo art . I ela 
Lei Prov. n. 1.937 ele 6 ele novembro ele 1873, que sepa rou-a 
ela rle Santo Anton io dos Guarulhos. Occupa uma superficie 
de 29,545 kils . qs. E' regada pelo rio Muriahé e con[:ma com o 
mun. de S . Fidelis . T em duas eschs. publs . de wst. prim. 

CACHOEIRAS . Parochia elo Estado de Minas Geraes, no 
mnn. ele S. José elo Pal'aiso, banhada pelo rio Sapttcahy
mirim . Ot·ago S. João Baptista e diocese ele S. Paulo . Foi e m 
principio uma capella elo mutl. ele Pouso Alegt·e, elevada a dist. 
pelo art. I ela Lei Prov . n . 993 ele 27 ele junho ele 1850 . Sup
primiclo o clist. ahi creaclo, foi a cape lia ele S. João Bap tisla 
desmembrada elo mun. ele S . José elo P ara íso e inco rporada ao 
de Pouso Alegre pelo al't. II ela de n. 1.576 ele 22 ele julho de 
1868. Restaurado o seu dist. pelo a rt. I el a ele n. 1.59'! ele. 30 
ele j1tlho ele 1868, fm, pelo ar t. li! da mes ma Lei , incorpor ado 
á f reg . ela Conceição dos Ouros do termo elo Pouso Alegre . 
Tor nou-se em virtude do art. li da ele n. i. 676 ele 21 de se
tembro 1870 séde da freg. ela Conceição elos Ouros ; dispo
sição essa que foi revogada pela ele n. 2.682 de 30 ele novembro 
de 188fl. Foi incorpo~·ada ao mun. de S. José elo Paraíso pela 
de n. 1.88.2 de 15 ele .Julho de 1872 e elevada v, categoria de pa
rochia pela ele n. 3.057 ele 31 de outubro de 1882. A Lei P1·ov. 
n. 2.239 ele 26 ele jtmho de ~876 Cl'eou ahi uma esch . publ. de 
inst . prim. para o sexo fem inino, além de uma ouLra do sexo 
masculino, creacla a nteriormente . Agencia do correio. «Esta 
pov. diz o .... 1lmanah Sul . Minei~o (1884), <:S iá collocacla _á 
margem elo rio Sapucah y-mll'J m, se1s ktls. abalXo ela Conce1çao 
dos Ouros, que por isso é conhecida pot• muitos pelo nome ele 
Oapellc6 ele O•.ma, sendo Cachoeiras Capella de Baixo . O patri
mouio da freg . é de 15 alqueircls , e foi d0ado pelo finado cidadão 
Ignac io d<t Costa Rezende. De N . a S . tem a freg . 1.2 kils. ele 
extensão e ele E. a O. 30. Ha mais matta elo que campo e em 
geral o t ?rreno é mais montanhoso do que plano, e mui Lo 
sujeito g randes geadas em mu i~ os lagares, . A lavoura é ele 
fumo, can na e café. Criação el e gado . O ·territorio da freo-, é 
r e.gaclo pelos rios Sapucahy-mirim, I tahim, Rezendes, Ataque, 
Vm tem, Dol'es, P edras! Olrt l'l a, ;!3om Ja rd1m, Macacos e a lgtm s 
out ros . A pop. é avaliada em o .OOO habs. Sobre suas divisas 
vide o Dec . n. 239 ele 20 ele novembl'o de 1890. 

CACHOEIRAS . Log. do.Estado elo Parahyb<t do Nor te, no 
muu. de Fagundes. 

CACHOEIRAS. Pov. do Estado elo Rio ele Janeiro no 
termo de Macacú. Acham-se ahi estabelec id as as o ffici n~ s da 
Estrada d'3 Fe~ro de. Cantagallo. A pov; es·tá na margem clir. 
elo r10 Macacu. Pt•o;Jectou-se elevai-a a categoria de curato 
(Lei Prov. n. 2. 766 de 5 de dezembro ele 1880) . Uma estrada 
ele rodltgem, atravessada pelo corrego dos Indios, li o-a- a <t 
Nova Friblll'go. Agencia do CO L'l'eio . A estação da E,
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fica no kil. 73,440 entre SanVA nna e Fri burg·o . ' 

CACHOEIRAS. Rio elo Estado ele Santa Catha1•iua, lança-se 
na lagôa Saguassú . E' um elos meios de transporte que ·tem a 
ex-colonia D. Francisca par a o ht toral. 

CACHOEIRAS (Aldeia das). Vide Jamcwy ou 'l'rocano . 
CACHOEIRAS DO MORRO FRIO. Po v. elo Estado do 

R io de J<\neiro, mt freg . ele S. José cb Boa Mor te, ·te rmo ele 
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Sant' Anna de Macacú. E' esse l ogar mui p1•ocurado peia sita 
salubridade devida aos bons ares e ás boas ag uas, e principa l
mente pela fertilidade de s uas tel'l'as . 

CACHOEIRAS DO MURIAHÉ. Log . do Estado do Rio de 
J aneiro, na freg. de Santo Antonio dos Guarulhos e mun. de 
Campos. 

CACHOEIRAS DO RIO GUAFI-ASSÚ. Log. na fra(l'. de 
S . J osé ela Boa !\forte do mutl. de Sant' Anna de Macacu: no 
Estado elo Rio ele Janeil'o. · 

CACHOEIRA SECCA . Cort•ego do Estado da Bahia ; des
agua na margem dit· . elo rio J equitinhonha, proximo á foz dos 
corregos Gamelleira e SiL·iba. 

CACHOEIRa TAPADA, Serra do E8tado de P ernambuco, 
no mun . da Escada (Inf. loc.). 

CACHOEIRA TA'f1ADA. Bella quéda cl'agua fo rmada 
pelo rio Pü·àpama, no mun. da Escada e Estado de P er
nambuco. 

CACHOEIRA TORTA. Pov. elo Estado de Minas Geraes, 
no mun . do Abre-Campo, com um a esch. p nbl. de ins·t . 
pt·im . , creada pelo a.rt. I da Lei Prov . n . 2 .765 de 13 de se
rem Lro de 1881. 

CACHOEIRINHA. Bairro no mun. da Capital do Estado 
do Amazon as , no cen tt·o de uma belliss im a chapada lige ira
mente ond ttlada, s ituada ao oriente ela cidade . Cinge-o a O. o 
igarapé ela Cachoei1:inha , a E. e S. um braço do mes mo igar <tpé. 
Ao N . é limitado por terrenos particulat·es . 

CACHOEIRINHA. P ov . elo Estado elo Pará no nnm. ele 
Pontas ele Pedt·as. 

CACHOEIRINHA. Pov. elo Estado do Maranhão, no·mun. 
ele S . Fra tlcisco . 

CACHOEIRINHA. Pov. do Estado de P ernambuco no tet•mo 
de S . Bento, r egada pelo · ribeil·ão Gama, trib. do Una . Tem 
uma esch . publ. ele inst. prim. , creada pela Lei Prov. n. 1. 36.~ 
de 8 de abril ele 1879. 

CACHOEIRINHA. Log. do Eqtado d a Bahia, no mun. de 
Cannav1en•as, nas margens elo rio Pardo .. Ex istiu ahi outr'ora 
um destacamento para defeza dos habs. conka as aggl'essões dos 
inclios. 

CACHOEIRINHA. Pov. elo Es tado da Bahia, no mun. 
do Mot•ro do Chapéo, banhada pelo carrego do seu nome . 

CACHOEIRINHA. Log. elo Esta elo ela Bahia, a q uairo kils. 
do pov. de Cariacà, no mnu, de Bom Fim. 

CACHOEIRINHA. Arraial elo Es~ado da Bahia, no termo 
ele Belmo11te; com duas eschs . publs. de i11st. prim., 01·eadas 
pela Lei Prov. n. 1.<10<! ele 4 de maio ele 1874 . · 

CACHOEIIÜNHA. Log. do E stado do Rio ele J aneiro, na 
estrada da Barra Mansa a Rezende . E' assim danominaclo 
porq tte per to cl 'ahi faz o rio Parahyba um salto. 

CACHOEIRINHA. Bait·ro do mun. de Pirassununga, no 
Es tado de S. Paulo, com uma esch. publ. 

CACHOEIRINHA. Bairro no mun. de S. João do Rio 
Claro do Es·taclo de S . Paulo. 

CACHOEIRINHA. Log. no mun. do Baná nal do Estado 
de S . Paulo, com uma capella consag t·ada a San ta Cruz e 
u ma esc h. publ. creada pela Lei Pro v . n . 9 de 9 ele fevereiro 
ele 1889. 

CACHOEIRINHA. Pov. elo Es~ado ele Minas Geraes incor
porada ao en·tão cura to da Saude do mun, ele Pitangny, 
pelo a rt. XXVI §VII da Lei P\'Ov . u. 472 de 31 de maio 
ele 1850. 

CACHGEIRINHA . A t•raia l na fr eo-. de S. Miguel do Anta, 
elo t er mo de Viçosa, no Es tado de M~nas Geraes; ce-m uma 
esc I!. p~t bl. ele ins t. pl'im. para o sexo m n sculino, creacla pel a 
Lei Prov. n. 3.2'17 de 1i ele outubro de 1884. ' 

CACHOEIRINHA. ·P onto ·de pa rada ela E . de F . Central 
ela Bahia, no kil. cinco, entre S. F eli:>: e Pombal. 

CACHOEIRINHA . Morro do Estado elo Parahyba elo Nol'te, 
no mun . d 'Alagôa do Monteiro. 

CACHOEIRINHA. Serra do Estado de 'Pemamlmco, ao N, 
d J. freg. elo Altinho, á nuwgem do l'io Una. 
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CACHOEIRINH4.. Morro no mun. elo Ribeirão Preto, do 
Estado de S . Paulo. Dizem-nos tel' 800 m . de al lur~, 

CACHOEIRINHA. Igarapé do Estado do Amazonas , a li'. ela 
margem esq . do rio Tacutú . 

CACHOEIRINHA. Igarapé elo Est ado do Amazonas, c\es
agua no rio Negro ao Oriente ela cidade ele Manáos. Su~s 
~guas ! comquanto de boa quallclacle e grande _volume,_ sao 
mvad1das pelas enchentes elo rio 1 egt·o em ex tensao constde
r ave l. O capitão-tenente Araujo Amazona!\ diz : «Pequeno 
ribeiro aíf. do de Manáos. Deslisa- se em um terreno affeiçoaclo 
por conta da Fazenda para plantação ele anil. E' lambem de 
bastante affiuencia para banhos e passe ios, . 

CACHOEIRINHA. In-arapé do Estado do Pará, banha o 
mun. de Ponta ele Pedras e clesagua no rio Marajó-assú 
(Tnf. loc.). 

CACHOEIRINHA . Igat·a pé do Estado do P a rá ; desagua 
na margem d ü · . do Tocantins defronte da cachoe1rinha de 
Matacurá. 

CACHOEIRINHA. Riacho elo Estado do Ceat·á, banha o muo . 
de Umary e desagua na margem estl• elo riacho Penclencia . 
' · CACHOEIRINHA. lüo elo Estado ele Sergipe aft'. do Gua
rarema, no mun. de Santa Luzia do R io Real. 

OACHOEIRINHA. Rio do Estado da Bah ia, banha o mun. 
ele Poções , O Sr. Dr. T. Leov igildo Torres assim nos descreve 
e.sse rio: «Nasce no rio das Mulh eres, tres leguas distante ela 
villa ele Poções, e desagua no rio ele Contas abaixo do Jecruié. 
E' mais caudaloso elo q ne o rio dos Poções . Corre pat·a o N. e 
tem uma ex tensão ele 20 leguas" . 

CACHOEIRINHA . Rio elo Estaclo ela Bahia, ba nha o mun . 
de Maragogipe e clesagua no Paraguassú, no pov. Capanema. 
Corre á. esq . claquella cidade, ela qual cUsta cinco kils. Deu o 
nome a uma estação da E. de F. C.entral . 

CACHOEIRINHA . Riacho elo Estado ela Bahia, banha o 
mun. elo i\1ol'l'O do Chapéo e desagua no rio Utinga. (lnf. loc.) . 

CACHOEIRINHA. Riacho elo Estado da Bahia, banha o 
mun. da Matta de S. João e desagua no Imbassahy Pequeno 
(In f. lo c. ) . 

CACHOEIRINHA . Carrego de Estado de S . P aulo, banha o 
tenitorio do mun. ela Bocaina. . 

· CACHOEIRI~HA·. Col'l'ego do Estado ele S . Paulo, banha o 
mun. do R1betrao Preto e elesagua no rio da Figueira, aff. elo 
rio Pardo (In f. loc .) . 

CACHOEIRINHA. Pequeno rio do Estado de S. Paulo .. 
1•ega o mun. elo Bananal e desagua no Pat:ahyba . · 

CACE:OEIRINHA. Pequeno rio elo Estado de S . Paulo, afl'. 
do Cachoeira Grande, no m un. ele Ubatuba. 

CACHOEIRINHA. Rio do Estado elo Paraná, desagua na 
margem di r . do r io Jorclão, trib. elo Iguassú. 

CACHOEIRINHA . R io do Estado de .Santa Ca~harina, 
banha o mun . ele S. Joaquim da Costa da Serra e desagua no rio 
Pelotas (I~f. loc . ). 

CACHOE{RINHA. Ribeirão do Estado ele Minaes Geraes 
aíf. elo rio das Antas que o é -do J agual'y, no mun. de Caldas. ' 

CACHOEIRINHA. Pequeno rio do Estado de Minas Geraes 
banha o _tenitorio da freg, de Dat \as e desag·ua ne margen~ 
esq . do r10 deste nome . 

CACHOEIRINHA. R iacho elo Estado de Mi nas Geraes. 
passa a nove kils. de distancia da pov. de S . José da Barra, 
mun. de Passos, e, engrossado pelos cnrregos Retit·o e Taqtla ras, 
desagua no rio Gr ande (Inf. loc .). 

CACH:OEIRINHA . Carrego elo Estado ele Goyaz, atf. da 
margem dir. do rio S . Banholomeu (Inf. loc.). 

CACHOEIRINHA. Pequeno rio do Estado ele MaLto Grosso, 
aff.,da marg . esq. do rio C~whoeira, que é trib. elo Aquiclauana. 
"'E o r w de S. LU1Z de Joao Leme do Prado na sua mania de 
rebapl.isar quanto · en controu, na sua expl~ração de 1776. , 
(Dr. S . da Fonseca . D·icc. cit,) Alguns o citam como aíf. esq. 
elo Aquidauana. 

CACHOEIRINHA. Riacho do Estado de Matto Grosso afl'. 
esq. do rio Pat•aguay, abaixo de J aucoara entre os cor{·egos 
Salobros e Anhumas (D1· S . da Fonseca , ])ice . cit,). 

CACHOEIRINHA. R ibeirão do EsLado de Matto Gl'Osso, 
une-se com o ribeirão da Lagoinha, com o qual fôrma o Qui
lombo, trib. do rio Casca. · 

CACHOEIR INHA. Ribeirão do Estado de Mal to Grosso, aíl'. 
dir. elo l'lo Brilhante, entre os ribeirões ele Santa Ge1·trudes e 
das Se~e Vo!Las. Recebe as aguas elo Ramalhete (Dr. S. ela 
Fonseca ]) icç . c i t.) . 

CACHOEIRINHA . Ribeirão que a travessa o caminho de 
Cuyabá a Goyaz e em breve distancia vae desaguar na margem 
dir. do Paredão . Nes·te loga t• separa- se o anLigo caminho do 
novo aberto em 1867 por Antonio Gomes, de orc\em do Presi
dente Conto de Magalhães (B. ele Melgaço.) 

CACHOEIRINHA. R io do Es·taclo ele Matto Grosso , afl'. 
esq. do do CotoYello. Attravessa-o a antiga estrada de Cuyabá 
àGoyaz (Dr. S. da Fonseca . ])ice. ci·t. ). 

CACHOEIRINHA (Rio da) . Um dos pl'imeiros galhos á 
margem dit•. do rio Manso ou elas Mor·tes ; no Estado de Matto 
Grosso (Dt'. S . ela Fonseca. Dica. cit.). 

CACHOEIRINHA . Ribeirão do Estado ele Matto Grosso, 
alf. esq . do 'l' aquary . Nasce nos morros elo Vallinho espigões 
ela cordi lheira ele Auhambahy. Tira o nome ele uma' formosa 
cascata de 30 palmos ele altu ra e que cahe em um leito de areia 
branca e cascalho. 

CACHOE lRlNHA. Rio do Estado cleMatto Grosso. afl'. dir. 
elo Sucur iú . · 

CACHOEIRINHA. Assim denominavam dnas itaipavas que 
ha no rio Cuyabá, um a logo abaixo da cachoe.üa ele Caiçara e 
outra a 28 kils. abai xo da capita l e logo acima do rio dos 
Cocaes; no mst:1do de Matto Grosso . 

CACHOEIRINHA. Cachoe ira no rio Br a nco, aff. elo Negro 
que o é elo Am azonas; no Estado deste nome. 
CACHOEI~INHA . Cachoj'lira elo rio Trombetas , afl'. do 

Amazonas. D1z o conego Bernardino que deveria essa cachoeira 
denominar·se Po•-tei?-a ou Entracla, porque, com pouco navegar 
esbarra-se com o Mucambo. 

CACHOEIRINHA. Cachoeira no rio Jequitinhonha, no 
Estado da Bahia, situada a 100 kils . elo mar e a 22 do Salto 
Grande. 

CACHOEIRINHA. Salto formado pelo rio Doce no Estado 
ele Minas Ger aes a 102 kils . 300 ela pedra do Urubú. 

CACHOEIRINHA DE UTINGA . Pov. do Estado da Bahia; 
nos Lençóes . · 

CACHOEIRINHA DO ALBINO. Log. no mun. da Formiga, 
do Estado de Minas Geraes . 

CACHOEIRINHA DO BAIXO .JEQUITINHONHA. Pa
r ochia do Estado ela Bahia, no mun. de Belmonte, sobt•e o rio 
do seu nome . Ot·ag-o N. S. da Conceição e diocese archiepis
copal de S . Salvador . Foi creacla parochia pela Lei Prov . 2.229 
de 6 de agosto de '1881. Era um clist. da freg . de N. S. do 
Carmo de Belmonte. Fica nas divisas do Estado e confina 
com as fregs. de S . Boaventun1 de Cannavieiras e do Senhor dos 
Afflicto s . · 

CACHOEIRINHA DO COSTA. Uma das denominações lo
caes que toma a sen a das Vertentes, no muu ela Formiga e 
Estado de Minas Ge1·aes. 

CACHOEIRO . Villa e mun. do Es tado elo E. Santo, na com. 
elo seu nome, em ambas as margens elo rio Itapemirim. E' cer
cada de morros mais ou menos altos . Da vil la parte uma es Lrada 
que vae a~s.nos José Peclt·o e Itabapoana. E' ligada ao mun. 
elo H3;pemn·1 m por uma outra estrada que parte das cachoeiras 
elos rJOS Novo e Fructe ira. A Lei Pro v. n. 8 de 14 de abril ele 
1883,_ appt·ovou a in novação do contracto feito pe~a presidencia 
em i:l ele março elaquelle anno, em vir·tude da Le1 Prov. n. 41 
de 25 ele maio de 1882, para cons trncção de uma fel'l'o -via de 
tracção a vapor, a partir da villa do Cachoeira do Itapemirim 
em cl irecção aos val les do Alegre e CasLello. (Vide A legre) . 
O mnn. é, em ger al , montanhoso; tem extensas mattas e dons 
ca mpos naturaes, sendo um na cordilheira da Chibata em cima 
da serra do Campo (vulgo Caparaó) com mais ele 60 ldls. de 
comprimento sobre mais de 50 ele largura; e outro em ~guas 
do rio Novo e de menores dimensões; nesses campos e:astem 
muitas onças, o que impede que nelles se desenvolva a mdl;ls
·tria pastoril. Tem diversos portos -fiuviaes, como o qo Cachoe1ro 
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do Itapemirim, n a· séde ela villa , o mais importante pelo seu 
movimento commel•cial e onde linda a navegação do rio Itape
mirim, por principiarem ahi as primeiras cachoeiras elo mesmo 
rio; o da Limeira, na margem esq. do rio Itabapoa na e na sécle 
ela freg. de S. Pedro do Itabapoaua ; o da Prata, formado pelo 
rio Murtui, .. e. o elo H.i o Novo, na margem dir . do r io do mesmo 
nome. E' percorrido pelas sel'l'as elo Espigão on elo Souza, Chi
bata , Campo, Apollinario, Pombal , S . Christovão, Canudal, 
S. Philippe, Itabapoana e cutras; e regado pelos rios Guandú, 
Jucú, Itabapoana, Muq ll i do Not·te e elo Su , Novo e diversos 
outros . Cultura de ,café, canmt de assucar, tabaco, milho e 
feijão. Criação ele gado . A indu. tria fabr JI consis te em assu
car, aguarden le, fum o e objectos ele olaria, sendo os produ c tos 
exportados pel os portos elo mun. e pela E. ele F. do Carangola , 
pertencen te ao Estado elo R io de Jane iro. Orago S . Pedro e 
diocese ele S . Sebastião. li'o i creacla par och ia do mun. do l tapc
mirim pela Lei Prov. n. 11 de ·16 de julh o ele 1856 ; elevada á 
ca·tegor ia de vil! a peln. de n. H· de 23 de novembro · de 1864, 
sendo iustallada em 26 de nmrço de 1867; com., comprehen
dendo o muu. de seu nome, pela Lei Pt·o v. n . 9 de 16 de novem
bro de 1876, rebaixada dessa categoria pela de n . 13 de 18 de 
novembro de 1878. O mun. , além da parochia da vilb, com
prehendia mais a ele N. S . ela Penha do Alegre, S. Pedro ele 
Alcantara do Rio Pardo S . Miguel elo Veado, S . Pedr o do 
Itabapoana, S. José do Calçado e N. S . da Conceição elo Aldea
mento Affonsino, A Lei Prov. n. 18 ele 3 de nbrll de 1884, const i
tuio o mun. do Alegr e com as pa,roc.hias cle~te nome, elo Veado 
e do Calçado. Na villa fica a egreJ a do E . San·to, q lle por 
muitos a nuas serviu ele matriz e que se acha completamente 
anuiuada, t endo-se mudado as imagens par a a capella elo Senhor 
elos Passos, magn ilica egreja const r uída pelo capitão Francisco 
de Souza Monteiro . Foi a egr eja elo E . Santo construída exclu• 
sivamente á. expensas ele Antonio Franc isco More il'a, que deixou 
nesse mLm . varias provas ele sua ded icação á causa p11blica. 
Entre ellas distingue-se essa egreja e parte do actu al cemiterio 
publico, em que empr egou somma superiot• a 30 contos de r éis. 
Em 20 de outubro ele 1883 a Camara Municipa l dessa villa diri
giu ao Governo um oflicio em resposta ás informações que lhe 
foram solicitadas sobr e o territorio desse mun. comprehendido 
na com. de Itav.emirim . Desse officio e::l:"tr actamos os segLúntes 
trechos : «A vrlla elo Cachoeira do Itape mirim es tá siLuada em 
uma é outra margem do rio Itapemirim, que é uavegavel na 
extensão approximada de 85 kils. pouco mais ou menos, desde a 
sua foz no ma r até á séde desta villa, por canôas, pranchas e 
pequenos vapores de uma empreza subvencionada pelos cofres 
o-eraes e provinciaes , com a somma annual de 18:000$000. A villa 
ào Cachoeira não é , cont1·a a expressa disposição da lei (art. 85 
do De c. n. 4.824 de 22 de novembro de 1871), séde da com . , é 
apenas séde do mun. Pela lei a ca beça da com. deve estar no 
mun. ou termo cujo fôro fôr mais importante, e o mun. elo 
Cachoeira é a todos os r espei tos duplamente mais importante 
do que o do Itapemirim. Segundo as ultimas estat isticas, o mun. 
elo Cachoeira continh a uma pop. ele 18.496 almas, sem contar 
alguns centimares de índios nomades q_ue a inda existem entre 
os rios Guandú, Ivlanhuassú e Doce. Sao decorridos 12 anuas 
ap6s a ultima estatística, e neste intervallo recebeu o mun . 
muitos emigrantes, l'etira n·tes cearen.ses e mui"tos indivíduos 
vindos de outras paragens elo Imperio, ao passo que a pop. não 
teve r azão para ser d~sfalcada, por is~o que nem fo i dizimada 
por epidemias, neJJ+ houve emigração. E' li cito, pois , concluir 
que a actual pop. eleva-se a mais de 24.000 almas. O fôro deste 
mun. é de umn. importancia ·tal em relação ao elo termo visinho 
do Itapemirim, que se pócle aflirmar ser em agitadas no te1•mo 
do Cachoeiro ciuco demandas ou feitos por cada um que se agite 
no termo do ItapemiriJ:n. A importancia dos feitos es tá na 
mesma relação elo n umero par a os clous muns. O mun. do 
Cachoeiro di sta ela séde ela com ., Itapemirim, que é no liLtoral, 
48 kils . ao O.; ela estação de S . Eduardo, na E . de F. do Car au
gola 99 kils. ; dl!- sede da com . ele Campos 200 ki ls.; ela séde 
da com. do Mtmahé, Estado de Minas, 350 kils.; da com . . de 
S . João da Barr<t 180 kils. e da com. de Ir iritiba 140 kils. O 
ponto mais proximo do Estado do Rio de Janeiro é a estação ele 
S . Eduardo, de onde dista e~ ta villa 99 kil s . ; com o Estado de 
Minas é pela freg . de S. M. do Veado na serra dos P ilões: o 
mun. do Car a ugola (hoj e cid <~:de). A distancip. cle~ta villa a esse 
pol!-to limi trophe é pouco ma1s ou me~os de 150 klls. Este muu. 
é Importantíssimo talvez o ma1s tmportante do Estada do 
E. Santo, por SLl~ pop ., ag ri~ultura, com~ercio e riCJ_ueza. 
Nelle se cultivam todas as especies de plantaçoes; conta tmpot·-. 
tantas fabricas de assucar e aguardente, mas a culturi\ predo-

minante é a do café, cuja producção já excede 10 milhões de 
ldlogs. e é roteada por cerca de 9.000 cidadãos, além de muitos 
milba'res de ou tros trabalhador es . Par sua importancia agrícola 
e commercial, por sua pop., por sua posição central, mas de 
f!l.cil communi cação com o litrtoral, finalmeute por seu fôro, 
onde se vent ila m duran~e um anuo mais de ce~ causas, cujas 
sentenças depe nclem do JUlgamento do juiz de direito devia o 
mun. do Cn.choeiro ele Itapemirim constituir por si só ~ma com. 
de segunda entr. , ou pelo rbenos ser a cabeça de uma com. de 
egual categoria e que comgrehendesse tambem o termo do mun. 
visinho de Itapemirim » . l< oi creada com. pela Lei Prov . n. 47 
de 13 de maio de 1884 . 

CACHOEIRO. Pov. do Es'taclo do E . Sauto, na freg. de 
Car iacica ; com uma esch. publ. de inst . prim. 

CACHOEIRO. Carrego do Estado elo E. Santo, no mun. da 
Serr a. 

CACHO E IRO. Vide P orto do Cachoeira. 
CACHOEIRO DA FARINHA. Log. no disL ele Santa 

Isabel elo Estado elo E . Santo. 
CACHOEIRO DE SANTA LEOPOLDNA. Cidade e m un . 

elo Estado do E. Santo, na com. do seu nome . Orago San·ta 
Leopolclina e diocese de S . Sebastião do Rio de J aneiro. Foi 
creaela parochia e villa pelas Leis P t• ovs . o. 6 de 14 de abril de 
1883, e n . 21 de 4 ele abril ele 1884 . E' sua sécle a importante 
pov, do Po?"to do CachoeÍ?"O, ceutro rle gra nde activida cle coll!-
mercial, situado em um angulo fo rmado pelos rws Santa Ma1•1a 
e Ct•ubixá-mirim ou Bragança . Seu tel'L'itorio, em grande 
extensão, faz parte ela ex-colon ia cl~ Santa Leopoldina, Cl'eaela 
por Av iso de 27 ele fevereiro de i8tlÔ e e~anClpada. pot• . Dec. 
n. 8.505 ele 6 ele maio ele 1882 . « Pm· esta cu·cumstancm, diz um 
in formante elo Almanah dc~s P.>·ovs . ele 1884, possue esta paro
chia el mantos de prosperi dade . Sua sé~e communica-se com a 
capital pelo rio S~nta Mal'la, que ofl:ettece franc1!, e segura 
navegação, por melO de canôr;ts , que .cat·regam de tres a sets 
kilogs, e nos tempos das chetas ha s1do navegado por vapor . 
Somos convencidos que e das fregs. do Estado a que t em melhor 
e mais ampla viação terresLre . A sua pop., quer nacienal, quer 
estrangeira , é laboriosa e moriger~da, salien tagdo- se as .con
dições elo tr abalho exercido em malOl' e~cala pelo braço ~1vre , 
e não é inferior a 6 .500 almas, concorrendo para esta Cifra o 
elemento nacional apenas com cerca de 990. O seu principal 
a rt igo de exportação é o café, de que a freg. produz segut·a.mente 
800.000 kilogs. O engenho central para prepapo do café ah1 esta
belecido é a prova mais exhuberan·te do p1·ogres..so da nova pallo
chia . O 'solo ela freoo. é, em geral, accidentado e abundante de 
aguadas, ap1•ovei tad'as ger almente como motoves pelos ex-colonos 
e nacionaes. Produz com vantagem café, canna de a.ssuca1·, 
feijão , milho, mandio~a , batatas e toda a sort~ ele ~egumE!S. 
O cafeeiro, apezar de nao ser t1•ata~lo com o espeClal. cmdado ªe 
que é cliguo o arbusto, que tanto mfiue na economia da naç':o 
como da familia , dura ele 15 a 25 annos. Ha terrenos m.agm
ficos nos dista . elo Jeguitibá, P ornerania , Carcb?mtr~, R:.o Bo
nito Recreio , Rio das JiYarinhas, etc. e para a colomsaçao, ~m 
prol~ngamenlo ela já emancipada, e_xis!em gt•andes _extensoe;s 
de ten as devolutas, qn er em dil·ecçao as agnas elos l'IOS Juau, 
Nlelgaço , etc., quer seguindo as do Santa ,1\larza.em dire
cção das cabeceiras do San ta Jo.an13:a, thtandu, de Cima;, etc. 
Não ha na f1·eg . fazendas de cr1.açao, mas os fazenele1ros e 
ex-colonos cr iam e possuem a nimaes vacum, cavallar e muar 
par a os misteres ela economia domestic!l. e transportes , e 
muitos vendem gado excellente PGI:ra a Corte ..... , Te~ duas 
eschs. publs. de inst. prim. (V1cle L eopo1dma e que1mado). 
Foi creadacom. pela Lei Prov . n . 47 ele 13, de matO de 1884. 
Sobre suas di:visas vide, entre outr as ; a Le1 n . 25 de 16 de 
novemb1·o de 1886. Nesse mnn. fo ram em 1888, pela Le1 Prov . 
de 17 de setembro, c r·eadas as pal·ochias de Santa Th~reza dt? 
Timbuh y, de N. S . da Boa Fam~lia:!: do Guandú de Cima . J!ol 
elevada a cidade com a denommaçao de Porto do Cachoe1ro 
pelo Dec . n . 19 de 12 de abril de 1890. 

CACHGEIRO DO CRAVO . Log . do Estado do E. Santo, 
no mun. da cidade de S . Malrheus, á qual é ligado por uma 
estrada. Fica no braço S. elo rio S. Matheus. 

CACHOEIRO DO ITAPE:M:IRIM. Cidade e mun. do Es
·tado da E . Santo, séde da com. elo seu nom.e, aos 2i 0 17' 3311 de 
Late 2o27' 21 '' de Long . E. (J. M. Pere1ra e V~scon~ellos), 
na margem dir. do rio Itapemirim, cerca ele ·tres luls. distante 
do Ocea no. « Teve pl'incipio, diz Saint Aelolphe, em uma al. 



deia de indios christianisados no fim elo seculo X+I L En1 1754, 
Pedro Bueno e Bahhazar Cadano Carneiro estabelecer a m um 
engenho por de tr ás desta a ldeia , com uma capel la dedicada. a 
N. S. elo P>~tr·ocinio , a qua l g ozou elas preroga üvas ele paroclna 
desde o anuo 1771. Um Alvar•á ele 7 ele JUnho ele 1815 conf'eri o 
a e~ta pov. e aldeia o titulo ele villa rl o Brazil, dando-lh e por 
patrimonio meia leg11a quadrada de terra, .. » «Os primeiros 
h a biwdol'es de%a villa , diz Pe l'eira de Vasconcell os, r es idiam 
nas cabeceims elo rt o e seus con flu entes, onde houve cinco 
povoações n ota veis. Barra elo Rio Cas tello. (que em 17M foi 
erecta em matriz com a invocação ele N . S. ela Conce ição elas 
Minas elo C·tstello), Caxixe, Arra ia l Velho, Salgar!o e Pcibeil'ão; 
mas as continuadas invasões elos selvagens antt•opophagos os 
constr·angeram a abandonar es tes lagares, tr•azenclo j)a ra perto 
ela co3ta a imagem de N. S. do Am paro, or·ago ela [reg uez ta. 
Um Alv:ll'(L ele 27 ele jttnho de 1815 con fer to a es ta povoação, 
que cles<le '177'1 o-ozava elaq preroga ttvas de parochta, o t1 tulo 
ele vi lla dando-"th e por pa trimonio um a legmt ele terra <i. 
margom elo rio ltap?- mit•im, a q·tal foi medida e demarcada 
pel o Ouvidor· Jos ~ Liba nio de Souza e juiz ordinari c• Manoel 
Joaq •lim de Oliveira Costa ... Nos dias 15, 16, e 17 de setembeo 
de 18511 teve loga r a inauguração do temp lo, que subs ~ituitt a 
velh a matriz closte municipiu, a qtte concorreram não menos 
ele duas mil pessoas . Emprehencle ll esLa obra ácnsta elos r ecur
sos elos seus par ochi anos o virtuoso capm:hinho Fr . Paulo 
Antonio Casas Novas, e fo i fel iz em ver ch egar ao cabo empl'eZ<t 
t ão g igan t.e par a seus h ombros tão clebeis. Só uma inspiração 
divina , reunida á actividacle, e á [é verd,ule iramente chnstã, 
só uma abnegação ele in teress e uma vontade de feero fariam 
r ealizar o pensamento daquelle missionario neste sec ltlo 
dotando o mun. de ILapcmirim com nma egrej a , cujo corpo 
tem o comprimento de 112 palmos e 60 de largura; a altura 
do barrotamento até os frechaes 56 ; a capella-m6r <H palmos 
em quadro, e a sachr istia 20 ele fu ndo. A solidez do templo está 
capaz para r esis tir aos t empos. E' es te um dos municípios 
florescentes elo E. Santo: os se us ten enos são ferti lissimos , 
sendo a canna de a ssucar um elos generos p1·incipaes ele cultura 
que prospet·a visivelmente, a ponto de existirem já a lguns enge
nhos bem montados, movidos a vapor, Ao par cl ella vê-se pro
duzir o café, o algodão e o fumo, a que se pres·ta o terreno, 
bem como os gcneros ele primeira necessiclacle, Ha neste mun. 
uma estr·ada ele communicação com o Estado ele Minas Geraes, 
aberta em 1825 pelo Sargen·to -mór Manoel José Es teves Lima» , 
Foi a yilla installacla a 9 de agosto de 1816. E ' o m un. regado 
p elo no Itapemirim, Novo, Muqui, Fmcleira, Chico Salles, 
BreJO Grande e diversos outros. Comprehencle os povs . elo Rio 
Muqui, Morobá , Jll.cal'é, Barra elo !Lapemirim, Mara·tayzes e 
Barra do Itabapoana. Tem eschs . publs. ele inst. prim. Agen
cia do Correio . Foi elevada á categoria ele cidade pelo Dec. 
n. 4 ele 26 de dezembro ele 1889. E' com. de segunda e tl'tr. 
supprimida pela Lei Prov. n. 4 ele 18 de novembro ele 
1844 e restabelec iela peltt ele n. 16 de 28 de julho ele 1852 e 
classiftcacla pe los Decs. n s . 1.042 ele 9 ele setembro ele 1852 e 
4.970 de 29 ele maio ele i8i'2 e Dec isão ela Côrte de Jus tiça ele 
setembro de 1892. O mun ., a lém ela parocbia cht cidade, compr'e
h ende mais a de Santo A utonio elo Rio Novo e a ele N . S . da 
Conceição elo Muqui. Uma estrada parte elas cachoeiras do rio 
Novo e Fl"llcteira , no mun elo Cachoeiro elo Ibapemirim e vae á 
vi lla do Cachoeit·o.Sobre s uas divisas Yicle cntt·e ou tra;, as Leis 
Provs . n .2 ele 2-l de ou tubro ê n .25 ele iô ele novembro ambas ele 
1886. A população é calculada em 'i O. 000 h abs . Da Ca mar a 
Municipal dessa cidade r ecebemos em 1884 a seguinte infor
mação . « AsP~"cTo oEr1.AL. E' todo o seu vas to ·territorio mon
tanhoso, exceptu a nclo um ou ou'tt'o ).)equeno valle formado 
por alguns ele seus rios ou ribeirões . l'em gra ndes ex tensões 
de mattas magniíicas e in cu ltas , com clous campos nativos, 
sendo um na se t·ra da Chibata de mais ele 60 kils. de compr·i
men·to sobre mais cl•· 48 ele lar·gura; outro em agnas do rio Novo, 
ele menores dimen sões . . A n ão se r• esses dous campos tHttivos , 
que quasi não são aproveitados pela industr ia pastoril por nelles 
abundarem onças, ·todos os outros que h a são ar ti fl ciaes, fei\os 
e co nservados pelos fazencleit•os, na p t· oporção de suas forças, 
- SALUBR!IJADE. Este mun. é inteiramente salubre , poi s q ue não 
ba ll@lle molestias enclemicae nem epiclemicas . A n ão ser a 
llpi rlemia dp1 vat·iol a q ue para aqut fo i tl·azicla em 1868 e qne 
occasionou gra nde rq.o t·ta nd ade, não h a noticia n enhuma ele 
P1J, tr_a. Apparecem casos destacados ele febres intermittenles, 
remlttente.s e biliosas, ele hepatjte chronica, bronch ite , pneu
monJa e coqueluche, casos estes que apparecemnos Jogares cou
~~del·ados os ma is salub1·es , 'I' ambeni dá- se o appavecimento · 

cAc 
ela ipoemia inter· tropica l, mas isso devido á má alimen laçao à 
cr ue se dá uma pa i" te ela pop. e más co 1dições h ygienicas ele qne 
se cercam.- MrNER.AES. Diz a chronica q ne h a a l gumasjazic~as 
ele oul"O, prat <t e fen o , Para explot•al-as a lguns ·teem obttdo 
concessões qne infelizmente não t eem s ido ap t·ove itaclas; porém 
hoje es tão inleit'amente aba ndon adas e a'té cle8co nheciclas. Os 
minet· aclores qtte nltimamente acrni tem vinclo, lirni·ta m-se a 
explorar casca lh os nos le it.os elos rio'; e corregos . No Alto Cas
te llo (faze nda do Centro) e nco ntram-se, a tncla hoje , grandes 
tr·abalhos feitos pelos j es ui tas, no cle sviame nto elo le ito do rio 
Caxixe, a fim de explorar em o ouro, bem co mo na Lav l'l
nha, Gua ndú, eLe. Os min e l'aes ma is abunda ntes são: a 
peclt·a de constt·u ccão (granit.o), e em todo o mun. r ochas cal
ca l"eas (pedr a ele ca l), spatho elo I slandia, principalmen te na 
se rra elo Canuclal: o ba rro ele o lar ia (taba tinga) enxofre. salitre, 
etc ., etc .- l\IL,otn RM- Ha grande abunclancia ele m~d'l iras ele 
const ruc.çiio e mat·cenel'ia , e são: jacarandá, sucupira, ol eo , 
vinh a tico, g raúna, sapuca ia, ,; r a poca, Gunçalo Alves. s~ bastião 
Al"l'uda,pequ iá, lour·o, ipê, tapinh•Jan, a ngico, a l"al'ibá, a nge lim, 
funcho, canelltt, bicu iba, mas sarancluba, pel'r•ba , cangerana, 
monjollo, cedro, cacbeta, etc., etc. -F1.1.UCTAS SLLVE S'l'l1.ES : Goiaba 
ar açá , gabiroba , cajú, :uaticum, jabo ti caba. sapuca ia, maracujá 
ca t•ang6la, pitomba, tucum, ja racatia, gen ipapo. joá, p1tanga, 
gru michama , bacopa r·y, perinho, e tc., e·tc. al ém ele muitas otrtras 
es pecies que são cu !ti vaclas .- ANlMAES sr VEs-r tu:s : An-tas, onças 
pretas, vermelhas e pintadas de cliff'•' r entes es pecies , veados , 
porcos elo matlo ele eliile renLes esp ec ies, capivaras , pacas, co tias, 
macacos ele muitas espec ies , qurtis, coelhos , preás, j a buti s, 
ga mbãs, tatús, irá r·as, etc . e tc . Eotr·e as aves enco ntram-se: 
mutúns, j acut ingas , jacupembas, jacús, araras, papagaio<, ,iaós , 
nham bús, guaçú e mirim, tucano , pavã o, capoe iras , a raçari, 
patos, marrecos, a r apongas, etc. , eLe . As cantoras são: o encon
tro, qtte é o r ouxi no! bl'azileiro, sabiás do campo, sabiás elo 
matto, sab iás sica, sa biá de peito r ôxo, canarw, o'l'uma rü, 
colleira , ~intasil go, 17aturamo, tiê, san hassü, etc., e tc .1nsectos: 
abelhas, JMl, uruçtt e muitos outros. l:Ia al ém ela formiga 
sauva, praga ela lavoura, outl'a pequena que a clestr6e : a 
t~çarema, etc. Nos l'l~s pescam-s,e urut.um, surubi, robalo, 
praba.nha, ptau, tl'alnra , morobü., acara, cascudo, juncli {~ 
piaba, etc., etc. Ha tambem cobras venenosas , como se jam ! 
dorminhoca, surucucú ele di versas especies , coral, surucu'tin ga , 
jararaca, jararacussü, unttú, limpa matto, miohocão, caninana, 
etc.- HrwroRrA. A sêde elo m un. é a cidade do Cachoeira de 
Itapemirim, que !;em recente cla cta , pois que, a primei,·a casa 
construída foi no anno ele 1846. Foi começada principalmente 
por pessoas dadas ao commercio e l avoura v i nelas dos Es tados elo 
Rio ele J aneit·o e Minas Geraes. O primeiro negociante Cllte 
estabeleceu-se aqui foi o Dr. Cypriano da F ranca Ho1·ta e o 
primeiro fazendeiro o Capitão Pedro Dias elo Prado, que muito 
concorreu para a emigração de diversos amig0s a parentes 
seus . Foi creacla fl·eg . por Lei Pro v. n. 11 ele 16 de Julho de 
'1856, com a denominação de S. Pedt·o do Cachoeil'o, perten~ 
cendo ao mun. ele !tape m i dm; elevada á caLego!'ia el e villa, 
com a m esma denominação, por Le i Pro v. n. 11 ele 23 ele 
n ovemb ro ele 1864·, pertencendo ;), com. de Hapemirim, tendo 
sido in s tallacla a 26 ele março ele '1867 ; fo i o nnlll . eiJ.evaclo á 
com. com a mesma c!Pnomin ação e sepat·ado elo Itapemirim, 
com ·um s6 ter·mo. Por Lei Pl'Dv. n. 13 de 18 de novembt•o 
ele 1878 foi supprim ida a coJn, e ele novo r euo ida ao te rm o de 
Hapemirim como a té hoje se acha, c~nlra a vontade ela maioria 
d t>. seus halJitantes, .e contra o dit•er_Lo elas cousas, yisto que 
este mun. por sua unporta net a agncola e commerctal tinl1a 
ocli reito, ao menos, ele ser a cabeça ela com., porquan·to é mais 
n co e 111a1s pop~loso ,c~o que toda a com. do I tapemil'im, antes 
desta annexaçao. - lOP0 011.A PliiA E DESCRIPÇíi.O Jl ,~ VILLA. A 
\"illa el e S. P eclt·o elo Cachoeit·o, que é a sécle elo mun. es t(t 
sr tuada em uma e outt·a rn a t· n·em elo rio Itapemirim dispondo 
ele pouco ·terren o plano para ~!'l'uamento, por ser c~rcacla ele 
mol'l'os, mais ou men os a li;os . As ruas principaes suo as dttl\ s 
ruas que margei am o J'io, nas qnaes ha boas casas el e com
mareio e ioclnstria; as outras são menos impor ta ntes e menos 
povoadas. Tem duas capell as feitas a expensas ele particulares, 
sendo uma, em cada lado ela villa, celebrando-se n a elo l ado 
elo No r· te cel'imonias reli [!iosas ofllciaes, em •:azão ele a Egreja 
Ma triz, que ·tambem foi f"r.ita pelo cidadão Antortio Francisco 
Moreira , que doou-a ·(\ pr ov ín cia, já ter desabado em ruína. EsLe 
cidadão lambem construio m::t pequeno cemiteri o, que com 
o au gmento que ora se fez~ o unico des ta_ villa e a c.apeJ! a do 
l ado elo Norte foi constrmcla e é propr~eclade . p::t,r·ttcula.r elo 
cidadão Francisco ele Souza Monteiro. Tem meus: Agencra de 
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Renda~ Provinciaes, Collectoria de Ren das Ge 1•aes , Ag-e ncia ele 
Correio e duas escolas ele iustrucção pr imar ia de ambos os 
sexos, fu nccionando tudo em casas particulares, a prin cipiar 
pela Camara Municipal e Cadeia. 1\.lém disso tem dous collegios 
de meninos e meninas, onde dá- se, além da instrucção pri
maria, tambem a secundaria ; possue duas bem montadas phar
macias e labora·tori os e uma bib liotheca publica mantida por 
padicul ares com a denom inação ele Gremio Bibliotbecario 
Cachoeire!}se, fundado em 1 ele julho ele 1883, com mais de 
2 .00J vol umes, todos oll'el'taclos per seus socios e pa rticu la res . 
Mantem aulas noctm·nas de pl'iruúras lett1·as, escrip:u1·ação 
merca n til e musica, sendo as aulas l'reqLLentaclas por menores 
e adul tos . Nesta bib liotheca ha tambem um pequeno Inuseo 
zoolog- ico, com bella collecção ele m ine i· aes, h bras Lextis e 
tambem uma colleção nnmismatica. Esta vill a é o ponto 
i n icia l ele uma estrada de fe r ro Itapemir iu ensc, com a bitol:J. 
ele um motl'o e que se dirije á l'reguezia elo Alegre, mar
gea uclo sempr e o rio I tapem irim, com um rama l para barr:t 
elo ri beit·ão ::;. J o:Io, no Caslello, ma t•gea nclo sempre o t•i o Cas
tel!o . Sua ex tensão é ele 82 kils. Tambem ex isLe clen·tro elos 
li mites ela villa, sobre o r io Itapemiri m, uma bonita pon te el e 
peeh·a e ferL·o, com 134 metros de extensão mandada consLr uit· 
pela municipa lidade e que custou 50:000$000.- PoruLAçXo. Tinha 
este mun. segundo os ultimo· dados , a pop . de 18.491? almas 
e sem contaL' •ma pequena LI·ibu de botocnclos rrue hab1ta entre 
o Guan clú, Manhuassú c Rio Doce ; esta pop. porém, eleva -se 
hoje a mais ele 28.000 a lmas.- AGRICULTURA. E' es·te mun . 
o ma is importante em agr icnl tara , ele toda a provincia. A 
lavoura consiste em café, pr incipalmente, além ela cauna de 
assuc;~r , mandioca, tabaco, milho, al'l'oz, feijão, batata, i uh ame, 
e abobora. Codtiva-se tam bem a bacate, la r anja, lima, banana, 
iJecego, pinha, a nanaz, lig-o, romã, jáca, li mão doce, mel ii.o, 
mela ncia, fruc ta ele co nde, mamão, uvas, etc . , e'tc . A. cri ação 
consiste em gado suino, cavalla L· , vaccum, la niger o e cabr um, 
mas l imilada as necessid ades ele cada fazende iro e m ui to pouco 
para comrnercio . Criam -se tambem todas as aves domesticas. 
A. pesca, em geral, se faz em muito pequena escala .- lNDUSTR.IA 
.I'ABRH" Consiste em assucar , a"'uat·clente, i'nmo, farinha de 
mand ioca e ele milh o, tijolos, telhas, c:t l de pedra e alg-uns tecidos 
ele algodão, em poucas fazendas .- Co~mrmc r o. A. exportação 
li mita- se ao café, assucar , f ttmo e ag-uardente . gs te mun . 
expor ta a n nualmente pelos seus portos e pela estrada de fer ro 
Cara ngola ele 500 a 600 .000 ar robas ele café. A impor tação é 
mais var iada o consta: de p:tn no nacional, ele todos os ·tec idos 
ele fabricas estrangei ras, ele ferragens, vidros, louças, calçados, 
machinismos pat·a diversos mysteres e p1•ocluctos chimicos e 
phar maceuLicos .- ! NSTRUcçÃo . A i nstr ucção primat· ia é dada 
em escolas publ icas para am bos os sexos, CL'eadas nas sécles das 
fregs. além ele a lguns collegios par ticulat·es, onde se dá tambe~ 
e insti·ucção secundar ia. Existem mais duas bibliolhecas e soci
edades li tlerarias, que são: Sociedade Bibl iolhecaria José ele 
Alencar, na frer;. ela S. Pedro de Itabapoana e o Gabinete ele Lei 
LL1ra Calçaclense, n o. f reg·. el e S . José elo Calçado, ambos fnncla 
clos no a nn o de 1882. - - DIVISAO ECCLESIASTlCA. c\ ' excepç\'(o da 
parochia de S. Min·uel elo Veado, cl'eacla por Lei Prov. n . 9 
de 15 de novembro de 1871, que pertence ao bi ·pado de Marianna, 
todas as out1·as es tão s •tj itas á diocese ele S . Sebas tião do 
Rio de Janeiro. e são: S Pedro elo Cachoeiro, séde do mun. 
creacla poL' Lei n . 11 ele 16 ele,pd ho ele 18:o6; S. Peelt·o ele Ita
bapoana, cre<t ela. po t• Lei n . 4 ele 26 ele no vembro ele 1863; São 
PeelL·o ele A lcan tara elo R io Pardo, creada por Lel n. 10 ele 'l4 
de junho de 1859; N. S . ela Penha elo Alegre, CL'eacla por Lei 
n. 2 de 24 el e j u lho ele ·1868; S . José elo Calçado Cl'eacla por Lei 
n. 11 ele 18 ele no\'embro de 1871; N. S. ela Conce ição elo Aldei
ame n Lo lmpel'ial Afl'o ns ino, creacla por Le i n . 9 clc1 17 de ou tu
bro de 187 i. Es tas duas ul •imas fregs. ainda não estão i nstitui
das ca noni ca mente , posto quecreadus ha 15aonos, provavelm ente 
p or mero capr ich o el o Ex . Rv. S r. Bispo Diocccsa no.- OBRAS 
l'UDLICAS. Eslemnn. é carecedor ele muitos melhoramentos , mui 
principal men te em vias de commun·icação. pois que os governos 
geral e provincial o tem ent_:egado a wrdacleiro c1 pt·eso. O 
~ouco e máo q ue !ta ern viaçao, t:·m_s,clo fe i to por pa t·ticular.es, 
a excepção ele um on out ro pon·tllhao e a lg-uns pou cos, maos 
o impr esci ncl iVflis reparos nos cam i nho~ ex istentes . De edificios 
p~tb l icos apenas exi~Le uma casa f(ne set·~ i o ele r es.idencia ao 
c1Irec .o1• rio antigo \. ld IameiÜIJ I olpertal All'o nsino ~- esta 
mesma em t•u tu:t .- CuaJO,IDADES. Existe no alto Castello na 
fazenda L..im oei ro de F rancisco Viei t·a de Almeida R ·mos, 
11111:1. g ru ta qu e tem despe r tado a curiosidade elos viaja n·tes 
qt1o pot· a!li passt\m, Um quar to de legu::t po uco ma ts on menos 

distante ela povoação elo Rio Pardo, existe u ma fo ilte ele agua 
crystallina, cujos proclig ios mecl icin aes são attestados por gran
de numero ele pessôas . Ella verte de uma furna coberta por 
uma grande pedra, que lhe serve de cupola e onde pelos V P S 

t igios, indica ter sido habitada, pois eucontram-s~ pedaços de 
ossos, a meia ele de um craneo e signal ele fogo. em uma pedra . 
Ha alg-ttmas cascatas, sendo as ma1s notaveis, as seg 11 intas : 
:1•, a casca ta ela Fumaça fo rmada pe lo rio Pardo, quan do se 
lança no rio Norle esqnerclo (vulgo Norte di reito) precip i
taudo-se de uma altura aproximadamente ele iOO metros ou 
'154 pa lmos; 2• , a cascata ela PI·ata , na fazenda ela Pt·ata ele pro
pt•Jedade elos herdeiros do Tenente- coronel Joaquim Vieira. 
Machado da Cunha , formada pe la precipitação das aguas do 
L'ibeirão do Meio de cima ela sel'l'a ele::>. Cht• istovão- DrsTANCIAS 
J.>Er.os CA~ll:'Hros ACl'UAllS. Des~a villa á Cap i ~al (Viclor ia) cerca 
ele 28 lecrnas a ntigas ao N. ou 184 kils. e 800 m. Desta vi lla 
á vill a de !tapem i r im 7 1/4 legnas ao E . ou 47 kils . e 400 m . 
Desta villa á ele Benevente, i4 leguas ao NE ., ou 92 k ils . e 
400 m. Desta villa á vi ll a de V ianna, 24 leguas ao N E . ou 
158kils. e <100m . Desta villa á séde da freg . do lUo Pardo 
18 leguas ao NO . ou H S ki ls . SUO m. Desta vi ll a á sécle da 
f'rcg. do AlegL'e, 10 legu RS ao NO. ou 66 kils. Desta villa a 
sédeda freg . do Veado 15 leguas ao NO. ou 99 kils . Desta 
vil la á sécle ela freg . elo Calçado i6 leguas a O. ou 105 kils. 
e 6lJO m . Desta vi !la á sede da fi·eguezia do Alcleiamen~o, 10 
legnas ao N. ou 66 kils . Desta v illa á séde da f'reg. ele S. Pedro 
ele Habapottna, 12 leguas ao S . O. ou 79 ki!s . 200 m . O P resi
dente da Camara Municipal do Cachoeiru ele Itapemirim - Gil 
Dini::: Goulart- . Confere o Secretar io JJ' . ;1. C01 te lmpe-1·ial .» 

CACHOE IROS . Log. no Estado do Rio de Janeiro, na freg . 
ele N. S. elas Neves do mun . de Macahé . 

CACHOE I RY . Rio elo JTistad o elo Pa1·á; n o num . ele Obiclos . 

CACHOR R A M ORTA . A ntiga a ldeia ele índios, n o Es tado 
elo Ceará, no t er mo ele Milagres . 

CACHOR R A M ORT A . Serr a elo Estado elo Ceat• á, no num. 
ele Milagt·es. E' um:t ramificação ela elo Salgaelinho. Foi ahs 
a lcleacla uma tribu ele índios Caicós1 vinda do Piauhy, doi 
q uaes restam hoje poucos . 

CACHORRINHO. Pov. elo Estaelo ele Pernambuco, no 
lermo ele S . Bento. 

CACHORR O. Pov . elo Estado ele P ernambuco, no termo do 
B1•ejo da Maclre ele Deus, com uma cadeira mixta ele ensino 
prim., creacla pela Lei Pro v. n , 1, 958 de 31 ele dezembro de 
1888. 

CACHORRO. Pico elevado ao S . da ilha ele Cn.uo F rio do 
Estaelo elo Rio ele Janeiro, que se destaca do resto da cadeia ele 
montanhas . 

CACHORR O. Morro proximo á margem esq . do rio B1·anco 
e defronte da cachoeiL·a denominada CachoeiL·inha; no Estado 
elo Amazon as . 

CACHORR O. i\Iorro elo Es tado elo Ceará no Inuu . ela Incle
pendencia, na fazenda Pedra Li?.a . E' abundante de caça~ e 
é re!'ugro elas onças . 

C •\ CHORRO. Serra elo Estado ele Per nambuco. nos m uns. 
do Bt·e,jo e ele Caruar(I, a a lguma distanc ia ela margem esq . élo 
r io IpoJuca . 

CACH OR R O. Rio elo Es LadCl elo Pará, trib . ela m:tr gem dir. 
do Trombetas . Sua foz fica umas seis mi lhas ao ima da elo rio 
Faro e acima da cachoeira do Vit·a i\1 •111clo. 

CACHORRO. R io do Estado elo Piauby, aiT. elo Pa1· nabyba . 

.QACHORRO . R iach o do Estac\c;> elo Parah yba do Nol'll'l, no 
tet·mo de Guarabira . 

CACHORRO. Riacho elo Estado ele Pernambuco, aff. do rio 
'!'erra Nova, qne o é do S. Francisco. 

CACHORRO. Pequeno l'io do Es~ado ele Minas Ger aes, aff. 
elo r io Catiug;L. . 

CACHORR O. Col'l'ecle iL·a elo rio Trombetas, Estado elo Par á. 
Fica entt·e as corredeiras denominadas T rava e Quebra Potes. 

CACHORRO . Cachneira no rio GntjahtL, na com. ela Cha
pada e Estado elo 1tbranhão . 

CACH OR R O D 'AGUA. Ser i'a elo Es Laclo ela Bahia, no mnn. 
d::t Bat·r a elo R io de Contas ( Inf. loc .). 
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CACHORRO MORTO. COL·rego do Estado de Goyaz, aff . .cl::t 
ma1·gem dir. do rio Crixá-mirirn (Cunha Mattos. Itmerarw) . 

CACHORRO QUEIMADO. Log. do Estado da Bahia, no 
mun. ele Campo Formoso. 

CACHORROS. Pequena ilha sHuada defronte do porLo do 
Barreto, na Bah ia elo Rio de Jan eiro, Em a lguns Mctppas, como 
os de Banal e Candido Mendes, é des ignada pol' Ilha de F'óra 
Alguns a deno minam tambem João J.l!J.anoel. 

CACHORROS. Ilha elo Estado elo R io ele Janeiro, na bah ia 
de Paraly, entre as ilhas ·do Mantimento e Comprida . 

CACHORROS. Ponta de terra no rio Doce, perto ela embo
cadura do rio Preto ·; no Estado do E . San to (Rttbim). 

CACHORROS. Ri o do Estado elo Mar·anhão, na ilha de São 
Luiz. R eune-se ao rio Grande e juntos vão desagua r defronte 
da ilha Pequena. Defronte de sua foz passa o cana l clenom Jnaclo 
rio elo Coqueiro, que vae ao rio elo Mosquito. 

CACHORROS. Rio elo Estado do Piauby, aff. do Sambito 
que o é do Poty . 

CACHORR'JS. Rio do Estado do Ceará, aJJ. da margem 
esq. do Qllixeramobim . Recebe os riachos Cato lê, Santa Maria, 
Ftmdões, S itio, Caiçara, Vasantes, Madeira Cortada e Bo
queirão (lnf. loc. ). NaCa1•ta de Sobre ira é me ncionado esse rio 
recebendo os riachos da Magclalena 13 das Barrigas e nascendo 
na serra do Catolé. 

CACHORROS. Insignificante riacho elo Distrir.to Feclera1 
atravessa os terrenos denominados elo Carneiro, pm: lerem 
pertencido a um individuo desse nom e, e em terrenos da Quint<>. 
reune-se ao Maracanan. 

CACHORROS. R io do Estado de Santa Cathar ina , afl' . elo 
rio Canôas. Nasce na Serra Geral e atravessa a estrada que 
de La..,.es vae ao Paraná. Avres ele Casal menciona esse rio 
como ~fi' . do Pelotas, mais ta'rcle U l'U guay . No fl tlas de Lomel
lino de Carvalho é mencionado, na Qa,r.ta do Estado ele San ta 
Catharina, um rio elos Cachorros aff. doCanôas e na do Estado 
do R. G. elo Sul um. out ro con1 o mesmo nome afr', da margem 
esq. do Caveiras. 

CACHORROS . Arroio do Estado do R. G . do Sul, trib. do 
arroio dos Ratos. R ega o mun. de S. Jeronymo. 

CACHORROS. Lagôa no Estado do Ceará, no mun. do 
Porangaba. Em suas magéns ha excellen·tes pMtagens. 

CACHUNGÓ . R iacho do Estado de Pernambuco, afl'. do rio 
Ipojuca (Vital de Oliveira.-Honomto). 

CACIMBA. Lagôa do Estado do R. G. do Norte, no mun. 
de Apody . • 

CACIMBA DAS BESTAS. Serrota do Estado do Cea1·á, 110 
mun. de Santa Qui teria. 

CACIMBA DA V ARZEA. Log. elo Estado do Paraby ba elo 
Norte, a 30 kils . ela cidade de Bananeiras. Ahi v~-se um a gl'ande 
pedra collocada sobt'e tl'es outras de menores dimensões. 
Toc·anclo-se em qualqueL' uma dessas pedras ouve- se um som 
estranho. Na ped,·a de maior dimensão ea·tão gravadas varias 
lettras malUsculas e diversas inscr ipções illegiveis . Os babs. 
do lagar chamam a essas pedras - Ped>·as das PinL~was. 

CACIMBA DO MEIO. Log. do Estado do Ceará, no mun 
de S. Francisco, com uma capella. ' 

CACIMBAS. Pov . do Estado do Ceará, no termo ele Lavras. 
CACIMBAS. Log. elo ma tado do R. G. do Norte, no mun . 

de Pau dos Ferr os. 
CACIMBAS. Log. do Estado ele Pernambuco, no mun. de 

Bom Conselho. 

• CACIMBAS. Pov. do Esta _do das Alagôas, na freg . de Ipioca ; 
com uma capella da mvocaçao de Santa Luzia. 

CACIMBAS . Pov . do Estado ela Bahia, na freg. ele Santo 
Antonio do Paràmirim (Inf. loc.) . 

CACIMBAS. Pov. elo Estado do Rio de Janeiro, na treg. 
de S. Francisco de Paula do mun . ele S. João ela Bal'l·a. 

CACIMBAS. Ponta na costa Occ . do Estado do R . G. do 
Sul, Fica entre a p nta do Muniz e a barra do rio Taquary . 

d CACIMJ?A!!. Rio do Estado do Cea,·á, a ll'. ela margem dir. 
o Acar ahu. E tambem denominado Pau Cahido. 

CACIMBAS. R iacho do Estado do P a rahyba do Norte, no 
mun. de Alagôa elo Monteiro, 

CACIMBAS. Rio do Est ado da Bahia, 110 prolongamen.to da 
E . ele F. ela Bah ia ao S. Francisco, na bacia do Itapicurú. 

CACIMBAS. Canal do Estado do Rio ele Janeiro, desagua 
no marg. esq. elo rio Parahyl_la elo Sul, .acima da cidade ele 
S. João da Barra . Tem 32 luls. ele compl'lmento e serve para o 
transporte ele madeit·as na es·taç1io elas aguas . 

CACIMBAS. Vallão situado p1•oximo ao lit toral elo Estado 
elo Rio ele Janeiro, no nltln . da cidade de Campos. In·teroa-se 
pelo ser tão elo meEmo nome. Em suas margens oaixas e palu
closas encontL·am-se ves tígios ele que o ma r· por ahi a11clou · em 
época não mui remota, o que demonstra que o mar cobriu 
em a lgum tempo, lodo o Lerreno baixo que J:ica de um e outro 
lado elo rio Parabyba do Sul , na exte nsão de muitos kils. ao 
N. e S. 

CACIMBAS. Corrego elo Estado de Minas G,eraes, n a freg. 
ele S. Miguel do Jequitinhonha. Desagua no rio P re to ou Ilha 
do Pão, aJT. do Jequitinhonha . ' 

CACIMBINHA. Log do Estado ele Pernambuco, no mun, 
do Limoeiro. 

CACIMBINHAS, Villa e mun. do Estado do R. G. elo Sul 
na com. de PiraLiny, na bacia do rio Pira·tiny, sob1·e uma 
collina. Foi uma antiga pov . , creada ca pella curada, com a 
in vocação ele N . S . da Luz, na coxilha elo Velleda, no logar 
denomin<lclo Cáoimbinhas, elo mun. de Piratiny, .pelo art. li 
da Lei Pro v. n . 215 ele 10 ele novembro de 1851; elevada á 
categorüL ele parochia pela ele n. 35!i ele 17 ele feve1·eiro ele 1857 
e á de villa pelo a rt. 1 ela de n . 1.182 ele 2 de maio ele 1878 . O 
muo. é ba nhado pelos rios P iratioy, ::;anla Ma da, arrO!O elo 
An Lunes, do Mo inh o e diver sos outros e perconido pe la ,serr a do 
Vellecla. Lavollra de tl'igo, milho e fe ijão. lnclustria pas toril. ]!]' 
~ervido pela E . de F. do Rio Grande a Bagé e pelas ele rodagem 
ele Pelo Las a Bagé, as que ela villa vão ás estações do Nascen~e e 
Pedras Altas, e a que üa vilht vae a Pira.Liny. Sobre suas 
divisas vide: Acto n. 92 ele 3 ele agos~o ele 1860; art. II ela Lei 
P1·ov . n. 1.132 ele 2 ele maio ele :1.8'78 i n. 1 .282 ele 2 de maio de 
188L Tem duas eschs . publs. ele inst. pl'im., uma das c1uaes 
creacla pela Lei Pro v . n. 680 de 2t! ele agosto ele 1869 . Agencia 
do correio. Estação telegraphica. 

CACIMBINHAS. Serra do Es tado de Pel'llambuco i es·ten
de-se pelo m un, ele Bezen·os, 

CACIQUE. Nome que se dà ao inelio, ele quem os da sua 
nação se consideram vassallos . C. Mendes, .M emorias cit., T. 
2o , ·p, 371, Nota. E' uma especie ele rei ou senho1· ele 30, l:!O e 
100 famílias , qtte o obedecem, o acompanham com afl'eiçáo, lhe 
pagam a lgum tt·ibuto, lavram suo.s terras e recolhem seus fru
ctos. O cacicaclo passa ele pa is a J:illlos, herdando o primogemto 
e , em Cal~a deste, o segLL ndo e terceü·o filh o. Mas, si o iudio se 
tOJrna celeul' e por sttas proe~as militares e adquire muitos 
a clllereates, es Les o chamam caciq11e e o cons.ti Luero _seu l'el, 
sem usurpação a direitos adquir1dos. 'l'oda d1s~mcçao entt·e 
a o iJreza e plebe se r ecebe dos caciques . Os q tLe na o_ descendem 
destes são tidos por plebeos, mas os ela s tta raça sao tratados 
com respeito e veneL·ação com q•1e na J!:uropa são tratados os 
membros das fauülias reaes. Gonego Gay Hist. cit., '1'. 88 
l!:tym: de car·, obrig-<u·, compellir, governar, e cio, . todos: o qtte 
governa a todos. 

"CACIQUE. Pas~o elo rio Jaguarão, junto á foz do arroio 
Ielho, quas1 14 klls. acima ela cidade de Jaguarão; no Estaelo 
do R. G . do S ttl. 

CACIQUE. Lagoa do Estado ele Sa nta Catharina, no mun. 
de Ararangu{~o 

CACO. Morro do Estad·o ele S Paulo, no mun. de Ipo
ra nga . 

CACO. Nome de um espigão sitnaclo nas divisas ela freg . 
de S. Domingos do mun. ele Marianna e Estado de Minas 
Geraes . 

CACO DO POTE. Log. do Estado elo ~ . Sanlo, no dist, da 
Serra Que imada e termo de Gua mpary . 

CACO DO POTE. Serra que divide o mun. ele Guaraparyelo 
de Anchieta; no Estado do E. Santo. 

7882 
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CACO DO POTE. E' assim tambem denominado o rio Qua
tinga, que banha o Estõl.do do E . Santo e desagua na margem 
esq . do rio Beneve nte . 

CACOAL. Iga1·apé do Estado do Par á, nas cabeceiras do 
rio Arag'ttàry, no mun. de i\iacapú. 

CACOAL IMPERIAL . Na margem clir. elo rio· Amnzonas, 
algumas milh as ela cidade de Obiclos, na coota opposta. encon
tt·a-se essa propriedade, co nstan·te ele u m extenso tel'l'eno com 
gt·ancles plantações ele cacáo. 'l'em esse cacoal passttclo pot· 
difr'erentes phases . Primeiramente 1 ertenceu a um particnla r, 
passando depois a fazer parte dos bens ele uma a ldeia ele indios 
administrada por j esuitas que, com o auxilio dos braços incli
genas, aufe riram impor ta ntes lucros em avultadas colheitas . 
Depois do Al var à de 7 ele juul1o de :1.755 , que ti rou aos jesuítas 
a admin istração temporal dos iodios elas a ldeias régias e do 
Alvará de i7de agosto ele :1.758, que creouo Direc torio para as 
'mesmas aldeias, passOLl o cacoal a fazer parte dos bens do 
commum, e como tal administrados pelo t·espec t ivo Direc torio . 
'l'enclo, porém, a Carta Ré~ia de ·12 ele maio ele 1798 abolido os 
directores elas alcleias, fot o cacoal incot·poraclo aos bens ela 
Fazenda Real. Dessa época até :1.830 dett-se ao cacoal um ad ro i
nistrarlor, lagar que foi extincto em 1831. « Ap6s tantas vicis
situdes por que ·tem passado aquelle patrimonio ela fazenda 
nacional, diz o Sr . Ferreira .Penna, seria mais acer tado dispor 
o Es·taclo daquell a J.H'Opriedade . O cacoal, que clut·a ha ma1s _de 
um seculo, nunca foi replautado nem melhorado, pelo contrano, 
tem per dido dez vezes o que era. Chegou a tdr mais ele 40 .000 
cacoe i1·os, não possui ndo hoje mais ele 4 . 000 » . · 

CACOALINHO . Log. do E s tado do Parf.1 , á margem do Gua
jará, no mLtn. da capita l. 

CACOALINHO. Igarapé elo Estado do Pará, no mun. de Bre
ves . Denomina-se hoje Lava-cara . 

CACOCO . Ribeirão do Estado de Minas Geraes, no mun. de 
lia pecer ica. 

CAÇOCOEIRA. Bahia situada na costa do Estado elo Ma
ranhão, na parte comprehenclicht ent1•e as ilhas Mangunsa e 
S . João Evangel ista. E' larga mais mui sujeita a a rrebentações , 
sendo por isso pouco fr equentada (Rotei1·o de Felippe F. Pe
reira) . 

CACOEIRO. Igarapé do E!ta clo elo Pal'lí., na ilha Maraj6 ; 
banha o mun. de Ponta de Peclt·as e corre par a a bahia de 
Mal·ajó . 

CAÇÕES . Pov. do Estado da Bahia, no mun. ele Jaguaripe . 

CAÇÕES. Ponta da costa do Estado de S. Paulo, entre a 
ponta das Ostras e a da Lagôa . 

CACOMANGA. Lagôa do Estado do Rio de J aneiro, no 
mun . de Campos, a quatro kils . da cidade deste nome, na freg. 
de S . Salvador (A lmanah de Campos, 1882, p. 117). 

CACOMBÚ. Log . no mun . de Olinda do Estado de Per
nambuco. 

CACONDE. Cidade e mun . elo E stado de S . Paulo. na com. 
do seu nom e, ao N . da capital do Estado, a tr es kils. ele dis
tancia do rio Parclo, sobre um planalLo, em ter r eno safara; a 
343 kils . ela cidade ele S . Paulo, 26 de S . José do Rio Pardo, 
de Musambiuho (Minas) e de Guaxupé (Minas) , 19 da freg. do 
Rio elo Peixe, 39 dos Poços ele Caldas e de Cabo Verd e, ambos 
em Minas. Tem um bonito la1·go , htdeaclo de casas terreas, bem 
coristruiclas, destacando-se no centro a egreja matl'iz,edificio bem 
regula1·, com duas lorres , n'L1ma das qualols h a um bom r elogio. 
Ao fundo do l argo e s ituada em magni llco logar , eleva- se a ca
deia , visloso sobrado, ainda em construcção. As ruas, posto que 
mal alinhadas, ofl'erecem agr adavel perspectiva, pelo agnlpa
mento das casas, entre as quaes notam-se algu ns sobrados . Ha 
tambem a egreja do Rosario, não co ncluicla, um cemiterio, todo 
murado tendo no r ecinlo uma capell a ele . Miguel, e, final
men·te ~ma excellente casa doada pelo povo para residencia do 
pa1·ocho. « .!!:' bem clifficil, senão impossível, de te1·minar- se ao 
ce1·t.o a da ia em que fundo u-se a pnm eH'a pov . no mun . Os 
dados bistoricos fornecidos pelo Livro do Tombo e pela Lraclição 
levam-nos a cre!' que , em meüLdos do seculo XVIII, os explora
dores de ouro, vindos ele Cabo Verde, prov. ele lV~inas, ass~nta
r am as bases ele um a peqttena pov. n~ l ogar hoJe de11 om mado 
11om Stwcesso a i3 2 kils. da actua l Clclacle. No anno de 1775 a 
então freg . ele N. S. do Bom Suc,ces~o elo Rio Pardo foi des
membrada, no que di~ r espe tlo a VlgararJa ela vara, da de 
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Mogy- mirim, e, quanto ao parochialo, da de Mogy-gLtassú, sendo 
pelo bispo D. Ft·. Manoel. ela Resurreição traçadas as divisas 
ela nova f r eg. e com. ela vara. Com excellente posição topogra
phica_e rodeada de terrenos fertilissimos, Lendo já boa egreja e 
posstunclo a rruamento bem regulat·, a Julgar-se j)elos vertigios 
aw cla exls_tenles, a nova f reg . e~ o Bom Successo te na pL·ogt·edido, 
SI um acc.Iclente lame ntavel 11:10 a houvesse la nçado uo mais 
compleLo abandono . Em principias deste seculo, quando a nova 
freg . tomava o maior clesenvolvimenlo, graças á direcção do 
padre Francisco BLLCDo de Andrade, deu-se, em frente á porta 
da egreja matr iz, mu conJl.icto entr e alguns mineiros, do qual 
resultou a mort ele um clelles, ftcaudo tambem levemente ferido 
por ttnut bala o padre que na occasião celebrava a missa elo 
düt . Por esse facto, interdicta a egreja, e debandando g rande 
numet·o ele minei.t·os compromettidos no confl icto, a Jl.orescente 
pov . começou a clecah ir , a té que a sécle da freg. foi tt•ansferida 
para as. marge ns do Bom Jesus, no logar hoje denom itlado 
Silvas, a tres kils. ela cidade, e onde o padre Carlos Luiz de 
Mello fez levantar uma pequena egreja . Pat·a esse sitio conve~
gi ram então os mineiros. Em 1781 foram ahi descobertas aban
dantes minas ele ouro, tão ricas que clespert:.tram a attenção do 
bispo F r . Manoel da Resu!'l'eição que, p or Carta de 24 de de
zemb~o claquell e a nuo, mandou tomar posse elo novo desoobe1·to 
das Itapuavas elo Rio Pardo, barra do Bom Jesus. A posse 
solemne fo i tomada pelo padre Bueno ele Azevedo, a :1.4 ele feve
reiro de 178.2, como consta elo Livro do Tombo. Ou fosse pe la 
impt·opl'iedade elo ten·eno, muito acanhado e sujeito a imuuda.
ções, ou fosse, como reza a lradição, em conseqttencia ele novos 
confi ictos en tr e os mineiros, o certo é que a pov. elo Bom Jesus 
foi por sua vez abanclonacla, sendo a freg. transferida pa~a o 
Jogar em que está actualmen te edificada a éidade de Caconde e 
onde foi celebrada no dia 24 de dezembro de 1824 a primeira 
missa pelo padre Gad os de Mello» ( 11 Prov. de S . Pattlo, :1.888). 
Foi elevada á categoria de villa pela Lei P rov . n. 6 de 5 ele 
ab~il ele 1864 e á de cidade pela ele n. 10 de 9 de março de 1883 . 
E' com . de primeira eu tL-., creacla pela Lei Pro v. n. 10 de 24 
de março ele :1.874 e class ificada pe lo Dec. n. 5.63:1. de i6 de maio 
do mesmo anuo. 'l'em agencia do co~reio e duas eschs, gubls. 
ele iust. pl'im. Orago N. l:l. da Conceição e diocese ele S. 1 aulo. 
O mun. confina ao N. com o ele Musambinho, a E. com o de 
Cabo Verde, ao S . com o de Caldas , todos n o Estado ele Mina.s 
Gemes, tt O. com os de Mococa e S. J osé do Rio P11.rdo. E' 
ger almente muito montanhoso e, com excepção elos lagar es que 
depois de culti-l·ados transformaram- se em capueiras ou pasta
gens, coberto de mattas vü·gens . Não deixa entretanto, de ser 
confuso o systema orographico do mun. NelÍe existem diversas 
cor dilheiras, formando urna rêcle de serranias que o atravessam 
em clifl'er entes direcções . Destacam-se como principae! a serra 
ele S. Nlathetts que traça em grande parte divisas com o Estado 
de Minas, a do Rio Pm·do, a de S . Domingos e a elo Barreiro, 
nos limites dos Poços ele Caldas . Numerosos rios banham o 
terr itorio . f\.lém elos grandes ribeirões do Bom Jestts, Peixe, 
Fa?"tttra e S. Domingos, que recebem em seu percurso varias 
conegos, e o nmn. banhado pelo rio Pa1"do·, que obstruido por 
muitas cachoeiras, tendo a liás um volume ele agua consider avel , 
não se pt·estot á navegação, sendo apenas percorrido por canoas 
nos logfu·es l'emausaelos . O mun. e em geral muito salubre. 
« A consicleravel riqueza m ineral de Cacoode, já reconhecida e 
explor ada ha mais ele um seculo, ofl.'erece o mais vasto campo 
ele acção á industria extmctiva, infelizmente tão descu r ada e 
abandonada enire nós . Basta pet·coet·el' as margens dos ribei
rões e carregas do Bom Jesus, S . Matheus, Conceição, Bom 
Successo e outros para Pncontra rem- se attestados inefutaveis 
cht existencitt do ouro em abundancia . Velhas cULtas, notaveis 
Lrabalhos, de arte para encanamento de aflua, indicam chtra
mente que a ext r acção do precioso metal fo1 o move! que attra
hin os primeiros habs. dessas regiões. A imperfeição elos pro
cessos en t<i.o empregados na extracção do ouro, as deso rdens 
havidas entr os ex ploradores pela falta ele poJiciarnentoeoutras 
muitas causas omfim, que não a escassez elo ouro, mot1vaJ"a!_ll 
freque ntes debandada , produzindo o abandono ela 1~1neraçao 
pelos fai squeiros . As minas de ferro de S. Ma theus sao Jgual
mente de co nsidenwel rique1.a, j [t pela excellente quahcla.de do 
meta l explorado em outros tempos, com g randes vantasens, Já 
pela facilidade ela exlracç.'io e noLavel abunda.ocia das Jazidas, 
em nada inferlores . segu ~do consta, ás elo Ipanema e Ipora 11 ga . 
Além desses mineraes ab tuldam no m11n. pedras ele construcção 
e exceDente nrgilla para telhas e tijolos . Nas S(\l'l'as de S . João 
e da Apparição ha bellissimas amostras de crystal de rocha,, 
As tenas do mun. prestam-se para todo o genero ele plantações: 
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cereaes, fumo, rann a ele assucar , vi cle i l'a e t1l'i ucipal meute pa r a 
o café, q ue const it ue a stta pt·inci pal lavoju t·a . Possue te t·t·en os 
J'el'acissimos e na maiot· pal'te i naoces$ ive is ús g-eadas,pe lo rpe é 
feito com g rande van tagem o cu l t ivo do ca fé, have ndo a inda 
exce llcntes ter renos pa ra a ugme nta.L' e cles ~ n vo l ve l' essa cul ull'a. 
E:' abunda 11 Le a criação ele gado bovino e s nino. En tl'e <tS c m·i o
sidacles na tttraes do mLlll , é d ig na de metv;ão a casca ta do 
Ycwcbdow·o, no Rio Par do, a ciuc 'J k ils . ela c tdacle . O r io , qae 
tem a la t·gut•a méJia de G) metros, ele su!J ito comp l'i me- se em 
1uu estr ei t:J canal ahe r to na r ocha, d e ma is de i OJ metr os ele 
compri men to e med indo cinco . me~t·os no maximo e tres no m i: 
nim o ele la l'g um. Aht , n as pl' tme tl'as r epo n tas da enc hente, ~ 
bell o o espectacalo rt ue -apr<)se nta o sa l ta e elos penes, que a 
pç•r fla tentam vence!' o obstactllo que inte rcepta a s ua ~ u bida. 
O mun. a lém ela parocb ta ela ctclade, compt·ehe nde mms a elo 
E. S01. n tb elo R io elo Peixe . Sobr e suas d ivisas vide , entl'e o uLt· a~ . 
as Leis Pt·ovs, n . 55 ele 15 ele a bl'il de 1868 , u . 25 el e 17 de 
março ele 1871 e 11. GS ele 2 ele abril el e 1876. 

CACONDE. Peqtten a lagOa do Es tado do R . G . do S ul , no 
mnn. ela Conce ição elo A rro io . 

CACON H O. Ponta na c3sta elo Estado elo R . G. elo No r Le , 
no m tm . ele Touros . E' tambem cle n ominad r~ SctnU. C•· uz . 

CACOS. Log . cl J EstaclG das AlagOas, a 18 kil s. ele Palma i~ 
rn. elos I tulios. 

CA COS . Sert· a do Est.ado el e S. Pattl o, no m un , de Sa n ta 
H ita do Pa raíso (I nt'. loc. ). 

CAÇÚ. Vide GcbS.I1Í. 

CACÚA. Serra elo Es tado do Ceará, n o mun . de Santa Qui
teria . 

CACUAJÓ . Bahia elo Es tado elo Pa rá, fo1·mada pel o r io 
.1\.napú . 

CACULAGEM. Lag6a do E" taclo do E . Santo, e ntre o Ha
pem irim e o Itabapoana , no lilto ra l, sepa r ada elo oceano por 
comor os ele arêa (Car ta clu linha telegmphica) . 

CACULÉ. Dist. do ·te t·mo de Caeleté, n o EslQdo da Bahi a, 
han h ndo pel o l'io do seu nom e . Orag·o SS . Coração ele Jesu s . 
Foi ct·eado pelo a t·t. I da Lei P rov. n. 2.039 cle23 ele j ul ho de 
iSSO. Tem d uas eschs . publs . ele i nst . pr im .. creaclas pela Le is 
Pro•s . n. 2.0G2 ele 6 ele agosto d e 1880 e n. 2 . 587 de H de 
junho ele 1888. 

d A CUL"E. Riacho elo Estado elo Cear á, aJ1' . da m ar gem cH t·. 
do Ba nabuih ú. 

CACULÉ. R io elo Es tado ele Bah ia ; corre pelos li m it es ela 
ft•eg . ele N . S . ela Boa Viagem e Al mas e rega a pov. de se11 
n ome . 

CACUMANGA . Lagôa elo Estado elo R i o ele Janeiro , a rLua
·tro k ils . e a E. da cidade ele Campos , na f r eg. de S. Salvador . 

CAÇU M B A . Serra do Estado de Sergip3, no mtm. elo La
garto ti of. l oc. ). 

CA.CUMB AN GUI Ri.o 1dl'. ela morgcm esq . elo Igtrassú, 
trib. do Para ná . Encon bt•a- se tambem escri pto Ccwwnban gué . 

C A.ÇUMBÉ . R iacho do Estado ele Matto G t•osso , acfl'. da mat·· 
gem e>q . elo r io Magt1a1·arê . _ . 

CACUMBY. Log· . el o Es tado de iVIin as Geraes, p t·ox imo ela 
cidad e ele S . João cl'El -R t•i, á mar gem da f~. de F. Oes te. 

CACUN -:lA. Se t•r a d o Estado de Minas Ger aes , a 39 k ils . de 
Itabira. Nas su~s fra ldas existem C[ m tt•o fo rj as: uma j unto ao 
ribe irão do Cac .tncla, outra jun to ao r ibe it·ão dos Pi nl1 eiros, e 
ou tl'as duas junto aD dbe irão elas Cot·rentes . Essa sen·a é uma 
monra n ha ele ol ig istho e s uas mat tas são cobertas ele excel len
tes madeir as (J. C. ela Costa Snn na, Eng . ele Minas). 

CACUNDA. Ribe irão elo Estado de i\l in n.s Ger aes , nasce na 
serra q ue d 1vide as aguas do t•iu Tanque elas do P it·nc icaba, 
se r ve a uma fabr ica ele fer t•o e a d iversos e ng·enhos e, após um 
cu rso ele mai s ele 30 ki l ~. , desag tm 110 Pi r ac ica ba (I n f. loc . ) O 
vigal'io de San L' Anua ele Fert·os faz -nos me nção ele um r iacho 
Cacunda, aff. el a mal'ge m d it· . elo rio 1'aoque. «Só ex is :e um 
r i acho de nome Cacttnda, d iz-nos e'S9 i ll •stee sace t' cl<>te, o 
q ·1al cle,sagua nc1 mar.!{em cl ir. clo'L'anq ue . Afi'tr mo q 11 e nen hum 
Çacu nda ha que clesav:ue no P irac ica ba, cujo cta·so co nheço per
fettame ntP- _clesde suas cat>ece it·as Diz ?.m q ue Ltm corcova a nLigo 
que pe~meu· u en tr o•t por estes !ogat·es , foi a causa ele ser assi m 
d~!lOmtnaclo e~se ribei rã,o "· 

CACUNDA. R ibeirão do Estado ele MaLt.o Gt' osso, üi b. dp 
BerJ. to Go mes . 

CACURI. Iga ra pé do E~taclo do Pa r i~, na ft'eg . ele Barc:uena 
e mun . clrv cap tta l. 

CA CURI. Bl'llp do l'io TracoaUua, no mun. de Brag.t nça 
c Es tn.do elo Pará (ln f . bc .) . 

CACURI ÁS. São ass im cle nom itlados nn s J'olguéclos us1 cl o; 
no Es tad l) do Mar a nhão. Htt po>tnras municipaes prohi binclo-os 
pelas g t·aves con~ eque nc i as que cle lles sempt•e resulta m , 

CAC URIS . '!' ermo nsaào n o E s tado el o Mar 11 nh i\o p a111 c~e
s ignat· as tapage ns 011 cm'l' aes que se levantam tt os ri os. 

CACURISINHO. Iga rapé do Estado do Paní., no dis t.. do 
Mosq, te it·o o tl-;>,,n . ela Capita l. 

CACURITE. Se l'l·a d o l~s Lado elo Par a h y ba d o Nor te , no m luJ, 
ele Cabãceiras. g• uma. r a miftcação claBorbor ema. 

CAÇURUTIBA . l t iacho clu Estado d o R io de J a nci t•o, no 
m ttn . rie Maricá. 

CA. ·l A Y Á . Um elos c<w aes q ue li ga m o rio J a pul' á com o 
Solimões, no l])stado do A mazo nas . At l'a vessa os l agos Ananuí 
e Caduyá ( Ay t·es ele Gaza ! ) . 

CADÊ A . Set•ra do l])sta clo ele S. P aulo, limita a E. o ~e:·J·i
'to t•i o ele Cana néa e cliL ol' ig·em a dive rsos rios, q tte vão desagrutt• 
no Jncu pira ng·a . 

CA DEA . R io elo Es ta do d n R . G elo S ul, aff. ela ma r ge m 
e~ q . elo r io Ca lt y. Nasce na Serra Ger~. J, tomando o rumo de 
E. para O. e é na vegave l a té 22 k ils. ac ima el a s ua !Jarra ; 
l'i canclo, por ém, i n tet'l'0111 pid a a navegação dura nte as seco"~ · 
E' um elos peq ue nos ri os navegave1ts elo Estad o. Na esta~dio 
elas chu vas i nnu ncla os campos, o que m u ito co nco rre par !ll i\ 
fel'til i.claele destes 

CADEADINHO . L og. no m un . de Morre tes d o Estado tlo 
Pm·a nà, na estrada cb qttelln. cidade a Antonina . 

CADEADO. Se n a do Estado de S . Paulo, n os muns . tle Ca
caneae Ap ia h y . D ividear.o tJar ibe ir in ha des te mn n. dn. do3 
ca mpos do Pa ra ná . 

CADEADOS. Log . elo EB ta cl o d o R . G. do Snl, n o mun. ela 
Ct•uz Alta . 

CADETE. R io el o Es tado de Minas Ge t•aes; d eimg·ua na m ar 
gem esq. do Sol edacle, a fl:'. do Ma ra nh ão, q\te o é do Pat·aopeba 
( I nf. l oc . ) . 

CADIRIR Y . R io a ir. ela ma t•gem di r . elo T a pa jós , e n Lt· e os 
rios Cabet tltú e It·y . · 

CADIUEUS. Inclios que ha bi tam desde o S. Lotu•e nço até 
Coimbra, no Estado de Ma tto Gm sso. Dizem uns sere m elles 
uma tribu dos G uaycnr ús ou Cava lle iros ; ou·tl' os, pot·ém, per
tencerem e lles à naçiio descd pta po t• A;:ara sob o n ome d e 
Embxyâs. Em 1S45, pa t·te d a ho rd a elos Cac\ iueus e o se« chel'e 
'l'acaclatw, na fo ram a Cuyabà e man i fest<.~ r <J m a in tenção ele 
es la.belece l'-se em Albuquer que . O governo b1·i ndou- os com 
u tens ílios ele l a voura De volta , porém , úquell a pov,, em ' '137. 
de traba.l ha l'em, ve nder a m n.s fe t·ra men las a t roco >! e n.g nar- · 
clen te, e, sncceclen clo m orre r um cle l!es assassina do, r et ira ram
se 'todos . Bem com o as uu tt·as tr ibus el e sua nação, não teem os 
Cac\iueus res ide ncia nxa, es tabelecendo-se or a nes te, or a 
naq uell e pon to el a~ marge ns elo P arag uay. A lém elo a r co, 
flec ha e lança , que sao s uas a r mas us tt aes , ·te em a lg ttrts t~\m bem 
a t·ca buzes; h ave ndo entt·e elles cl ex trus a til'ado t·es. 

CA DOZ . L og . no Es tado de Sel'g ipe, no mun . dê Villa Nova . 

CADOZ . I l h ~ elo l])staclo d as Alagôas, form ada pelo canal 
elos Remeclios , a 0., e o el o li: spin!J aço, a E. Com o mes mo 
nome ha um a ponta na lag~~~ elo ,, one. · 

CA DOZ . R iacho elo Es t<tclo do Mara nh iLo, ba nh a o mttn, 
eleS . Bern al'do e üesagua no rio B ur ity . 

CADOZ. R io d o l!:s tado de Set•gipe , bttnha o mnn. d e iPnca
tu ha e cle .. ag-ua no ri , P ox im. 

CAE AHY. R iac ho do Es tado de Pe r na mbu co , n os li m it es 
da f eg. ele S tll't.lb im. Desag ua no rio Capi bar ibe . Tamb<nn 
escre vem Ca ia hy . 

CAEBANI. \ Ga,a el o pa.paga io ) . Ilha el o Es la cl o, elo Amazo
nas, no r io Negro, e n tt·e as 1lhas d o Mets e B t~ t· e d ao . 
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CA.E·CAE. Log. do Es \a clo ele lvi:::L lo Ot·osso, no mun. de 
Ctt.)·alJiL. Ahi fic<t o cemttel'io dtt capital. 

CAE-CAE. Log . do Estado ele Pel'nambuco, no 2° clist. poli· 
cial elo te!'mo elo Pau d' Alho. 

CIE~dA.E. Log . do ]<;s lttclo tht Bahi~, na i'l' eg e villa do 
'1'1wano. I-Ia ahi uma fonte de ugaa 1ntave l el e sel'v itlão pu
blica. 

CÃES . D ' IHJ min ou·se as>ili1 a aclual ilh a elas i\Ioças, per
t encente ao Distr i c to Feele l'ttl 

CÃES. Mol't'o elo g s tttdo deSu nia Catllar io a, no mun. de 
Blumenau (In f. loc. ) . 

CÃES. Rio elo g s laclo elo P ia ub y, ba nhu o mun. tio Castello 
e desagua na margem esq. do Poly . 

CAETANO . Rio elo E~tar.lo de S . Paulo, banha o mun. ele 
S. SelmsL Lio e clesttg n<.~ no JucjneJ·y-quere ( lnL loc. ). 

CAET ANO . Riacho elo E slacb do Min as Gcraes, no nHLn. 
ela ll Ja Vi~t :L elo 'l'l'emedal. 

. Ct\ETANO (S. ) . Log. no le :mo de Quixaclà do gstaclo do 
Ceam. 

CAETANO (S . ). l'ov . elo Estado elo Cea t·á, no mnn. da 
Van~ a .\Jegre , a 18 kils. des ta vil! a; com urna capella. 

CAETANO (S.). Pov. elo Es tado de P ernambuco, no termo 
de F lores. 

CAETANO (S.). Nucleo <.:oloniai do .i!:8~aclo ele S. P a ulo, 
l'nnrlaclo a zS ele Jan eiro de 'lô77, innu gul'a clo a 2S de ,julho el a 
:l877, tHt fa~.c nela co mpt·acl a á Ot·rlem Be necli ctina em 3 de setem
ht·o do anno <t nterior. ~~.'á si\uarlo a SI); . da <.: iclncle ele S. Paulo, 
da qna l dista cerca cl ·J 11 kils. A sé·1c co lonia l 6 con\igna á 
e.> laçilo da 1 ~. de F. de Santos a Juneli ahy. As pl:tntaç.ões .con
Si8tem em l'e ij;i:o, milb o, h ortaliça , rtL't·oz, cemcla, fttmo e balata8. 
'.l' em du as es('.!J s . publs. de primeil'as lcttt·as, cr eaelt1s pela L ei 
Pro v. n. 32 de 30 ele ma t·ço de 1883. 

CAETA'.NO (S.). Di;;; t . elo termo ele Qu" luz, n o l~slaclo el e 
i\Ii nas Ge t·a0s; co m uma esc h. publ. creacla pala Lú P1·ov. 
u, 3.578 de 28 de <1gosto ele 18SS . 

CAETANO ( S .). Reducto ao N. elo R io Graude, Jevan taclo 
p el o govemaclor Jose Cnstoclio, em ft"ente ás gu<u·clas castelha· 
n as (.l<\tns ~o de Soma) . 

CAETANO (S . ). S ert•a do gst<tdo elo CeadL, no mutl. de 
Lttl'l'ttS . DJ, Jegt1mes e a lgo dão . Fica ent1·e o rio Can ga ty e o 
ria c ho elo Poç.o do Ma~to. 

CAETANO ( ·.). Ilha elo Estado do P twà, no alto Capim, 
seis milhas acima do iga1·ape Anunirá. 

CAETANO (S.). Igar<.pé elo Estado elo Pará; clesngua na 
mtn'" ~m direita elo ri o Capim entre os igarapés Pol·oró e Car[L
n a d.;'na ('1'3 . Rodri g ues). 

CAET.ANO (S.). R iacho elo Estado do Ceará, no mun. de 
Lavras. H.eceuc o Mundo Novo. 

CAETANO (S.). Rio do Es t<~.do d e Min as Ger aes , afl'. da 
mar <>e m esq. tl o ri ·J Pat·aopeua, trih. elo S . Fmnc isco. Rega o 
t e r•·ltol'io do di s t. elo seu nome. Dizem te t· ori~em no alto elas 
'l' a ip::t s . · 

CAETANO (S . ). Pequeno rio elo Estado d e Minas Geraes, 
a ll'. elo S . Lomenço, que o é do Jtamarandiba (Inf. loc .). 

CAETANO ( S ). Rio do E stado ele Minas Get·acs, banha o 
mttn. de S. João Baptista e elesagua no Santo Antonio, afl'. d o 
Arassualty. 

CAETANO (S.). Col'l'ego do Estado ele Goyaz, afl'. elo rio 
Vermelho, qtte o é elo S. Bal'Lholomen. 

CAETANO (S . ). Correg·o elo Estado ele Goyaz, afl'. elo l'io elos 
Pilões trib. do Claro, q ue o é elo Araguay.a.' Corta na s~cca e é 
rico e~1 ouro . « HL se apanhou ah~,.diz o Sr. Baggi, uma folh~ta 
de ce nto e val'ias ottavas com o le ttto el e uma munheca , ale m 
de muitas outras el e 20 o1 ta va~ pa ra batxo». 

CAETANO ALVES. Hibeirão do Estn.clo elo Rio el e Janeiro, 
,,n·. do ribeirão S. Fet·nando, tnb. elo rto Pre to. 

CAETANO CARDOSO. S!n'a do. Estado de Goyaz. De seu 
laelo 01,.1ental desce o l'io do Ouro, tl'lb. ela ma rgem ese[. elo rw 
elas Arê~Ls, que, d epois elesstt co nl' ~, vae com o nome de Santa 
'l'h er~za cl esttguar 1<0 rio i\iaranhao. 
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CAETANO DA MOEDA (S.). Pov. elo g s tado el e Minas 
Ge raes, a O. ela cicla:le de Ottt·o Pret0, :1. cujo mnn. pertertcc . 
Fot nm ellst. el a ~arocbta d e N. S . ela Pieda de elo Paraopeba. 
incorpor ad o (L ele S . .Tosé elo P araopeba pela L oi Prov. n. 2 .843 
ele 2,! ele odub ro ele 11iSL. 

CAETANO DA RAPOSA (S.). Parochia do Estudo ele P er
nambuco . V i tl e Ra.poscc . 

CAETANO DE SOUZA. Riacho do @atado do Rio ele Janeiro , 
at t·aves';a a esLl'aeLL do Cvmme!'cio e clesa g ua na margem esq . 
elo ribeirão elo Secr etario . _ 

CAETANO FELIX. Log. do gstaclo ele Minas Geraes, no 
mun. de Gt·ão-Mngo l, sobre o rio Itacam bit••tss ú. 

CAETANO PINTO. Ri•l do Estado de Sot n ta Catharina; 
atravessa tel'l'as ela colonia Grão- Pa á. 

CATANO RIBEIRO. Corl'ego elo gstaclo ele Ooyaz , afl'. da 
m al'gem esq. do ribetrão Descoltcrto elos Mont~s Claros (In f. loc.) . 

CAETÉ. Ciehde e mun . elo E s tnclo de Mirt as Geraes . na com. 
elo seu nom e, e m um a p:anicie, a 18 kils. da c ida de ele Sabará 
e a mais d e 3) ele S anta BadJam. Deve sua orige m, segundo 
So tt they , ao Sa rge nto-mor Va rcl es e dOS irmãos G ue t•t•as nattl
raes ele Sanlos , que foram os primeit·oR qne cleseo bl'it·a ;n esse 
Let-ritor io e o povo wam; e se,;undo Pizarro a Leo'lat·do Narde-., 
que, em 1701, descobrio alü gr andes minas de ouro. Orago N .• 
S. tlo Bom Sttccesso e clioc ' se el e i'riariann a. • Qttem visita eostl 
c idade fi ca vet·daeleirameute d es lnmb mdo com a s ua eg r eja 
nwLri7., s em elnvicla uma elas pl'imeit"as elo J:<; s tado . 'l'uelo nella. 
e mttge; toso : a i mpon ~ nte e granclios<t arcbitectul'a, setl es tylo 
t• omano, o adro ele p?cl t'<t aw l, a riqui.~sima fachada, a e norme 
por : a em l'e]e \'o, a pia baptisma l, as ele agua !JenttL c it•ctllndancl o 
as pilast,ras elo cõt·v, o gL'<>.ncle org .t.m, os nove altares eom suas 
l'icns obras ele talha, o ttt· co cntzeiro, a magnilic~ nte e súmptuosa 
capella mót•, as l'i c:Ls a la mpaclas tle Jll'Ma, as custosas a :faêas. 
Tudo no ·todo e •uts ptwLes revela a fé aclm iravel qtte presiclio 
a Sltlt cons tl'Uc,ção. Vtt le a pena ele recordar a historia . Era vi
gal'io elo Caeté em '175Q o r~speitabilis>imo sacerdote, D1·. Hen
'' i1u,; Pet·e irCI, ele costumes a ttsteros, caridade inesg-otav el, o 
qual o que juntaya ele se tts benesses .clistribuia com seus pa· 
roch i :t nos necessitados. Pro fessa \'a a ve t·clacle it·a re lig iiío elo 
Ct·ucHtcatlo : era httmilcle, casto, ittte it•a mente despr~ndido ele 
in ter esses mundanos . Um f<tcto, porém, occot-reu que veio san
g r ar- lh e o coração , p on do á prova <t sua l'es ignação christi. 
Eis o que se passoa: Havia em Caelé uma formosissj.ma clon
ze ll;L, ele peregt·in os encantos, mas d e educação clescaielacla , 
Deixou-se fascinar por um libertino ele nome Jcbcques e entre
gou- se a sens braços, ln::tcnlHnclo a sua pureza de virgetn. O 
libertino , saciada a sua vo lupia , esquccett sett jttramento e 
ab[LUcl onou a victima ao escarneo da cleshonra . .Deolinda., assim 
se chamava a moça, depo is da qtteeb quiz levanta r - se, indo 
ajoelhat• aos pés elo padre I-I.e m:ique ,nosanctuario ~ht penitencia. 
O dia e~a solemne e <t egt',\Ja Jtt regot•giLava de fiets. Fez a s ntt 
cottfissão, mas o sacerdote não poude absol ve l-a. l);lla, irritada, 
fez-lhe um a ameaça, mas elle cur1•ou a cabeça. Então , pondo-se 
d e pé, exclamou em alta voz:« Vej :tm ! o St·. Vigario acaba el e 
sol ic itar-m e ! , E o pranto a correr-lhe pelo fto dos ol11os; <L 
vo~. dolorid a , que pa c·ec ia anancacla das e~tmnhas, fascinott 
os ttssisten tes, q ne , esquecidos da pureza de costumes do vi gal'io, 
co lol'izam a calurn nia clanclo-llte vis os d e r~. A.' noticia di vul g-adtt, 
foi o pad t·e H e nrique preso por u m f•tmi liar da inquisição e 
r emetli rlo para Port:tgal para responder per an \e os tt-ibtuuLes elo 
~anlo Offic io·. Ao dPse :nuat·ca r, o pnclre Henl'ique fez um voto: 
que, si c0nse9" tiSSP. sah ir limpo da negra calnmn ia, ell e, r es._res-. 
saneio a Caete , constrn it·ia um te mplo a Sen hor.L do Bom ;:;nc
ces•o. Decol'l·ia o tem po, a accusação seguia seus it"amnes, 
quançlo Daolinda, enfP rm.anclo, pedio publica con lissão ~·pe rante 
Jnizes , ' 'et·eaelo1·es , milic1a e povo, declarou qu_e havta calum
ni a clo o pad re. Henrique para clesfol'l'ar-se de n ao tel-<t quert~~ 
a cl mi t tit• 1\ sagrada commnnbão. O le t·mo clcsLa occtt l' l"encta 1'01 
tomado, assignaclo pehs a u to l'icla el és e povo e rem ottie~o pa:o. 
l or~ 'l"al. Um nav io el e vel<t, que e ra o con d• w·tor d a,Just di ca.çtto 
apt·oo~ á ~en· a , quando j á. se pt·epamva a fog ueira, onde tinha 
d e s vr queim a do o paclt·e. A' l'isla, por em, elo solemue clo.lcttruen Lo, 
foi elle ]Ulp;acl o innocen te e ehs pachado pa ra a sua freg. Deli
r a nte cie ·contentame .1t0, o i,)ad t•e H enrittn e deu-se pl' essa em 
cn mprit· seu voto; pccl io tv:xilto> á corôa, <L amigos e poderosos, 
tez l evantar a planta elo templo, congt·egou operar ias e veio 
levanlar no Cade o soberbo mOtlnme n Lo á Vir'gem. Esse templo 
!'oi et·ecto e m 1757, fica ndo concluido e m1° de nove.mbr'o de i7G.J. 
No anno ele ·1705 se t r asladar a m os santos e se festejou Deu s, 
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em tres dias saccess ivos ; havendo tambem cavalhadas, cor ridas 
de touros, ba nq Ltetes,csmolas,etc . Depois da IDfltr iz,cnj a fundação 
acabamos de clescrevet·, alt rahe a cttrtos tdacle o Asylo ele N. S. 
da Piedade, a duas leguas de Cae~é, na fra l~a da serra daquelle 
nome . E' um cxcellente inst ituto de Elducaçao de moças pobres 
e pelos estatLttos de sua cr eação er a especialmente destinado 
para eelucação de in gennas, filhas elas ant1gas esc_ravas . Uma 
il'ma ndade cus le ia as des pezas •. como a do santuarw e casas. ele 
romeiros no alto da serra el a Ptedade. Abt fupd ara1.n a erm.tcla 
e o santLtario Elias e Bracorem, dons apos.to l<:>s da fé ca1 hol1 ca . 
Na serra jazem seus tumulos.» L.tberal Jl!ltneuo de 16 de abr d 
de. 1889 .) Sobre sua fundação. diz ~onsenhor Pizat· ro: «. Em 
Cabyté ( nome que, no idioma elos incltgenas elo Braztl, s1gmfica 
m atto bravo ou bosqtGs fechad o, sem mistura ele cam po), s1 tuada. 
na Lat. ele 19o 54' e Long . de 33,1° 15' 35" ela ilha do .Ferro, en tre 
Sabará, ele que dista tres leguas a ESE., ~o arraial ele Santa 
Barbara , cujo terreno pla no e a gradavel.fol descoberto em '1701 
por Leonardo Narclez, Sarge nto-m.ór paultsta, levantou D. Braz 
Baltbazar da Silveira, sttccess<?r Irbmeeha·to de Albuquerque, a 
villa denominada NoM ela Ramha a 29 de J ane1ro de 1714 ... 
Em ·tempo que Cah yté ou Cn.etb é .era simplesmente um a rraial, 
houve abi um levantamento susc1taclo por Jeronymo Peclroso e 
Va lentim Pedroso. i rmãos, e paulistas ambos» . Ayres de Ca:~;a l 
diz: « Vllla Nova ·da Rainha, creada en~ 1714, mais conbec1e~a 
pelo seu primitivo n ome CcGhyté, que 'na hn gu'\'- bt·az1lemt Rigm
fica bosque fechado, .é mediocre, al.egt:e, bem arruada num terre ~o 
plano e ag raclavel, :Junto a uma nbe1ra, or~ada com uma magm
fica ma·triz dedicada á Senhora elo Bom Successo; uma capel~a 
de N. S. elo Rosario, e outra de S . F rancisco.:. Seus babs . sa;o 
mineiros, criadores ele gado e lavrador es ; r esp1ra m ar es salll tl
feros recolhem variedade ele fructas européas . Ftca tres leguas 
a ESfu. do Sabará. Nos seus suburbios ha boas argillas e ol ~rias» . 
Foi supprimicla e restanrada mats tarde nessa categorm pelo 
art. I ela Lei Prov . n. 1.71 de 23 ~e março ele 1840. Teve as honras 
de cidade pela Lei P rov. n. 1..2oB ele 25 de nove~bro de 1865. A 
cidad"l é bem edificada, as I'uas largas e bem alinhadas. Alé~ 
ela egreja matriz, qtte é imp~n ente, t~m ~ de N. S . ~o R osar;o 
é a cfe S . Francisco; um hospttal de misertcorclla do SS. Coraçao 
de Jesus e tres escbs. publs . ele inst. prim., das qua~s uma é 
11octurna. Seus habs. empregam-se na agricultura, na cr iação 
de gado e na exploração ele minas. Quando el'a apenas anaial, 
ab i prestou obediencia o fatni ger ado Manoel Nunes Vianna a 
Antonio de Albuquerque, nomeado governado1· da capttan ta ele 
S. Paulo e Minas. O mun., a lém da parochia ela cidade, com
prehende mai s (1892.) a de N. S . ela Madre de Deus de Roças 
Novas elo SS. Sacramento ele Taquarassú, e elo Morro Vermelho; 
o dist.' ele Cuyabá e os povs. da Penha e ela Viuva . E' banhada 
pelos rios Taquarassú , Peixe e Jaboticatubas. Uma estrada parte 
da cidade e vae ao Alto elo Pires. Sobre suas divisas vide : Leia 
Pro v. n s. 239 de 30 de novembro de 1842 (art. XI), 472 ele 31- de 
maio de 1850, 543 de 8 de OLttubro de 1B51, 1.'.1é!5 de 26 de dezem
bro de 1867. art. III da ele n. 2.034 de 1 de dezembro de 1873, 
n. 2.107 de 7 de janeiro e 2.167 de 20 de novembro de 1875, 2.485 
ele 9 ele novembro de 1878, n. 3.049 de 23 de outubro de 1882 
(art . II § II). F oi desmembrada ela com . . el e Santa Barbara e 
incorporada á, elo Rio elas Velhas peia Lei Prov. n. 3.'139 de 18 
ele ontubro ele 1883, e creada com. ae primeira entr. por Acto de 
22 de fev et•eiro de 1892. Agencia do correi o, creacla en'l 1883 . Foi 
m·eada f reg. pela Carta Regia de 16 de fe.ver.eiro de 1724. Seg undo 
Saint Hilaire, Caeté s1gmftca na lmgna 1n eh g. montanha coberta 
de grossas a,·vores,· nome que outr'ora lhe foi dado porque efl'e 
cti vamente existiam grandes flores tas em sua visinhança; segundo 
Montoya significa monte ve1·datlero ele p cGios g1·uessos . « A vi !la 
d:e Caeté erec·ta em 1714 com o nome de Villa Nova da Rainha, 
está, diz' Sa int Hllai re, edificada á margem cl~ um r~acho, ;na 
vertente de uma colltna, aos 19o 54' de Lat. Dev1a ·ter s1do mmto 
alegre no tempo ele seu esplendor; ·teve , porém, a mesm~ sort;
da maior parte elas povs . que, como eUa , devem sua or1gem " 
presença de ouro; esgota1·am-se as mmas , sendo ella a ban
donada pelos habs. En.contra-se um grande numero ele ~asas, 
hoje desertas e em rmnas, e uma pop. ele pouco ma1s ele 
300 a 400 almas . Entretanto r esta ainda na villa um monu
mento bastante notavel: é a sua egreja . Não s6mente não vi em 
~oclo o 'Estado de Minas uma só que fosse tão beiJa, mas ainda 
duvido que exista no Rio de Jan eiro alg um a que se lhe poss~ 
comparar. A e"'reja par ocbial de N. S . do Bom St!Ccesso, que foi 
começada a 50° annos (1818 , custou, disseram-m~, 112.000 cr_u
zados (280.000 fr. ). E' construida de pedras e Já no exterior 
a·ttrahe a attenção po1· sua grandeza e elevação» . A fundação 
dessa cidade tem po1· base a abunclancia ele seu ouro . 

CAETÉ . Antigo nome ela actual cidade ele Bragança ; no 
l~s taclo elo P ará . -

CAETÉ . Log-. elo illstaclo do P~wá, no mun. ele i\tlojú, com 
um a escb. publ. 

CAETÉ. Pov. do Estndo de Pe rnambuco, uo term o ele 
Ipoj uca . . 

CAETÉ. Log . çlo Estado ele S . Paulo, no mun . elo Bananal. 
CAETÉ. P ov. elo Estado elo Paraná, na pa rocbia ele Votu-:

verava · co m um a esch . publ. ele inst. prim., ct·eaela pela Lei 
P ro~. ~. 450 ele 6 de abril ele 1876. 

CAETÉ. Pov. elo Es ~aelo de Minas Geraes, no mun. ele Juiz 
el e Fóra, ba nhada pAlo ribeirão do Mathias Barbos<t, ali. elo 
Par ahybuna; com uma esch . pnbl. ele inst . prim., m·eada pela 
Lei Pro v. n. 3 . 396 de 21 de .i ttlbo de 1886. 

CAETÉ. P ov . do Estado de Minas Geraes, dis tante pouco 
ma is el e seis kils. dl.L l'reg . de S. Braz elo Suassuhy do termo 
ele Ent1·e Rios, com umas tres casas . 

CAETÉ. P equena a ldeia de inelios Cabaçáes , distante 12 
ki ls·. ela m argem esq. elo r io Jaurú; no Estado ele Matto 
Grosso. 

CAETÉ. Morro no mun . ele Sanla Branca elo Es·taelo de ... 
S. P a ulo, r amificação do Serrote . Conftna com o muu . elo 
Parah y buna . 

CAETÉ. Serra do E stado de Mi,nas Geraes; faz parte ela 
sel'l·a de ltacolu'mi (Gerbe1·). 

CAETÉ. Rio elo Estado elo Parú; desagua na bahia elo seu 
nome. E' de cu rso bastante sinuoso. Por elle sobem até á ci
dade de Braga nça os vapores da Companhia do Maranhão e 
pequenas em1Jarcações . Sobre esse rio infOt·ma m-nos do seguinte: 
« O Caeté é de todos os rios elo mun. ele Bragança. o mais im
portante não s6 pela sua ex·tensão (tO leguas) e pop., como 
porque banha a ciclade ele Bragança e as povs. ele Tentugal 
(per tencenLe a Ütll'em), Almoço, Chahú e Caratatiua . Nasce 
nas "'randes ma l.tas que ficam entre os rios Guamá e Ma1·a
cana~. Corre a principio de O. a E., dividindo os muns, de 
B1·ag-ança e Ourem, e abaixo ela pov. de 'l'entugal ·toma a di
r eccão ele S. a N. Esse rio,. o A mmaj6 e o A t uríahy juntam as 
s uas aguas e formam a baht a de Caeté >> . A1nda sobre elle deu
nos o Dr . S . Coutinho a seguin·te inf.: «E' navegavel para os 
maiores navios até 30 kils. acima ele Bragança. Durante a 
cheia póde ser navegado até á foz elo seu braço Caçuquera . 
Atravessa no Port.o de Tentugal a estrada que de Bl'agança se 
dirige a Ourem . Em suas margens enco ntram-se .em ab unclancia 
breu branco, canella, cravo, almecega, ytrtahiciCa e o perfu
mado oleo de yumiri, qu~ distilla a ar~ore elo mesmo nome, e 
ass im o ct1maru e a ba umlha. Pelo verao, quando estes fructos 
chegam á maturidade, e as arvores res inosas transudam a seiva, 
o se io ela flol'esta conserva-se perfum ado produzindo á s Tezes 
verdadeira embl'iaguez. E' rio muito piscoso e a flores ta muito 
ab tmdante·de caça». Recebe pela margem esq. o Anuirá, Al
moço, Caçaqtwra. Cipopara,, C;~titinga, Un~ucuhy, Rocha, Pery, 
Gra nde, Abacaten·o, AcaraJo , Ia~Icy e Salmas; e pela .margem 
clir. : Can·apa tinho, Muiucaua, l'lO da Ladeira .• P tnheHo, iYit:
nimurutitla GuarumandiUa, Cur1ry, Jen1pa hu-mn·1 m e assu, 
Arimbít A~•lirá, Tauary , Aragivú, Taqunneliua, Una, Arapa
pucü e Arua hua. O estreito ftu·o elo P ará (assim chamado pot· 
ser 0 caminho que, em ·tempos ele ma1s al r azada navegação, 
tomavam os barcos que seguiam para Belem) es·tabelece com
municação entre esse rio e o 'l'apet·ussú . 

CAETE. lgara pé elo Estado do P a1·á, banha o mun. de lVIojú 
e desagua na margem esq. do rio deste nome (Inf. loc. ). 

CAETÉ. Ribeirão do Estado ele S. Panlo, banha o mun. de 
Santa Branca e de.sagna no rio Gomea:Unga . T ambem é deno
minado Ccwalheiros (Inf. loc.) . 

CAETÉ P equeno rio elo Estado de S. Paulo; nasce no morro 
do mesmo ~1ome e banha o mun . de Santos. 

CAETÉ. R io do E stado ele S. P a ulo, banha o mun. ele Itape
·tininga e clesagua no rio Capivary (Inf. loc.). 

CAETÉ. Pequeno rio do Estado de S . Paulo; clesagua no 
Baruery, aíf. ela mai·gem esq. do Tieté. 

CAETÉ. Rio elo Estado elo Paraná: banha o pov. elo seu 
nome e desagua no l'iO ela Piedade, trih. da margem dit·. do 
Ribeh'a. 
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CAETÉ. Rio do Esta do de Santa Catharin:J., banha a ex
colonia Azambuja e cle8agua na margem dir. do Urnssanga. 
'l.'em como tribs. o rio do ~ai to, o do Deserto e muitos outros . 

CAETÉ. Ribeirão do Estado ele Santa Ca·tharina, rega o 
mun. de Blumenn u e desagtla na margem esq . do ribeirão 
Garcia, afl'. do Itaj ahy-assú. 

CA"ETÉ. Rio elo Estado de Minas Geraes, a li . do rio do 
Presídio. 

CAETÉ. Corrego do Estado de Minas Geraes, na ft·eg. de 
S. Pedro dos F erros. 

CAETÉ. Ribeirão atr. ela mal'ge m esq. do rio Carangola• 
trib. do rio M:uriahé, que o é elo Parahyba do Sul. 

CAETÉ. Rio do Estado ele Minas Geraes, brtnha o mun. elo 
Curvello e desagua no rio Bicudo pela mal'gem esq . 

CAETÉ . Corrego do Estado ele Minas-Geraes, ali'. elo rio 
S. Domin gos, que o é elo rio José Pedro. 

CAETÉ . Cot·rego elo Estado ele Minas Geraes , banha a cidade 
elo mesmo nome e desagua uo rio Sabará. 

CAETÉ. Ribeiro elo Estado de Matto Gt·osso; desagua na 
margem esq. elo Jaurú, cerca cb 30 kils. a!,a ixo do Registro. 

CAETÉ. Bahia na cosl;a do Estado elo Parú. O pra·tico Phi
lippe dá, em se11 Ro·teiro, as seguintes i11strucções. para deman
da1·-se essa bahü\: «Navegando para O. ela bahta! procnre-se 
a ilha ele Boiassú-canga, que fica a O. da bahm, devendo 
approximar-se ás arrebentações, quer de E,, quer ~le O.; e es
tando jun·to ás m-:smas eleve ev1tar uma gr~ncle_ co_wa que fica 
dentro a qual nao cobl'e ; governe- se entao cln•elto a ella, e, 
passan'do por entre _as referidas arreben tações vá prolonga ndo -se 
daqnellá corôa, cleuando por BB, e , pass acla ella, s1ga p~\ra 
SSO e logo que avistar ns balisas vá costeando-as ele modo que 
lhe fiquem por EB .. e com ~ssa derrota navegar- se-l1a pelo 
ca.nal, encont1·ando c~nc? a 8018 me·tros. de a&'ua na batxa ma~, 
e achando-se em üente as mesmas bal1sas pode fundear, pots 
o logat· é mansó e abriga.do. Daqui para cle11Lro o rio não. 36 é 
mui ·tortuoso, como tambem secco, ele modo que para sub1r-se 
por elle é preciso espera r maré e ler bom pratico para não }les_
viat•-se elo canal, acompanhando as voltas do mesmo até a m
clade ele Bragança. Nav.ega nclo-se por essa costa, sendo noite, 
deve-se conservar a pt•ofundtclacle de 22 metros por causa dos 
banC'Os que a circulam; e, si a navegaçã~ fizet·-se em ua':1o de 
vela principalmente em tempo ele calma~·ta, tot·na-se ma~s ut·
gent~ attender ao que acima expuzemos, vtsto como a veloctda de 
das ~J,guas, que correm do NE/<_~ra S_O. na época_das enc'hentes 
e vasa.utes da mat·é, nunca mferwr a cl_ua~ mll~as, tal é o 
fluxo e o refluxo que por ella observa-se até a dista nela cl~ 10 a 12 
milhas da costa. Ahi encontram-se revessas de agua. tao fortes 
que, formando _pequenas po~·orocas, pa1·ecem banco~. c:rc~mstan
cia esta que nao deve ser Ignorada; e ~a estaçao .m'ernosa, 
dUl·aute a noite, apt•esenta-se ·tal arcleatta, como Bt o mar pe
gasse fogo, a qual, vista a ce t··ta d_istancia, assemelha-se a 
arrebentações, m6rmente na foz do no». 

CAETÉ. São ass im denominados uns recifes, sitnaclos no 
littoral do Estado da Bahia. Descrevendo-os, diz Moucb ez (Ro
teiro p. 67) : « F6ra elo Mono (S. Paulo) apenas h a a receia r 
a cacleia de recifes Caheté que contornam ~ costa u cutco ou 
seis amarras ele distancia em uma exte:1sao ele duas mllhus ; 
descobrem na baixa-mar é rebentam se mpre. Em sua ponta N. 
na altura elo pharol, avistam-se elous a t·bustos sobre um pe
qtteno banco ele areif\ sempre descoberto ». 

.CAETÉ . Porto nomun. de Miritiba do Estado elo Maranhão. 
CAETÉS . Selvagens qne habit.avam parte elo N. elo Bl'a

zil. Affirmam t et·em sido elles que, em 1556, devora ram o bispo 
D. Pedro Fernandes Sardinh a qne, segundo assevera An 
chieta r elira1·a- se clesgos·toso para Portugal, alim ele apt·esen
tar a ]a-Rei D. João III queixas contra Alva1·o da Cos ta, 
filho ele Duarte ela Costa, segtmclo Govet·naclor geral elo Brazil, 
« Da Paraíba até e Rio de S. l~raucisco po; Costa de mai s 
de 100 l eo-uas habitava o Gentw chama do Cayeté. Era este 
mui inclinado a gtterJ•as , e assim os ·trazia continuamente 
com os Ptltyn-uarés clél parte ela Para1ba, que como d1ssen;os, 
pelos tempos 0os farão lançando, d::;guellas !'lbe;ras para ~s de 
Pernambuco, como tamhem as ·~rar.tao corn os ~ upynambas ela 
outra parte elo Rio de S. Franctsco para a Bah1a . Para passa
rem estes aquelle Rio, que he hum dos mayores elo Brazll, e 
irem ela outra parte a faze1• suas en ~raclas pelas tenas dos 

'l'upynambás, usavão embarcaçoens, que fazião de certas palhas 
compridas, a modo de Tabuás, a que ainda chamão todos. 
P iripiri, e fa"em clellas os moradores claquellas pa1•tes esteiras 
e enxergoens para as camas . Estas depois de bem seccas ao 
sol, ajunt_avão em molhos, dentro dos quaes metião varapáos 
do compnmen·to que lbes era necessario, e atados em roda 
destes muito bem aquelles molhos, com -cyp6s, a que chamão 
'l'ymbós, brandos e fortes, e assim unidos huns molhos com 
outros, formavão hm;na ,la1·ga ?steira, segur<l: e 'ligadas com 
ou·tras travessas de paos a manetra das qne hoJe chamão Jan
gadas, e com aquellas embarbaçoens assim, a trevessavão 0 
Rio, e hião dar os seus assal tos aos Tupynambás da outra 
par·te. E chega.va a tanto o seu at1•evimento, que algumas vezes 
nestas mesmas embarcaçoens farão comette t· estes, e outros 
insultas pelas Costas elo mar a té junto a Bahia, que são mais 
de cincoeu ta leguas. Pelo sertão confina vão estes Cayetés com 
os 'l'apuyas, com os quaes tambem fazião guerras, e toda a 
presa qtle toma vão a camião estes alarves, que neste costume, 
ou Genmiliclade brutal exceclião a ·todas as mais nações. Era 
Gentio este muy guerreiro, mais muito mais fa lso, e atl'aiçoado 
que outro algum, sem palavra, nem lealdade, e fir.erão na
quelles prim eiros tempos gl'andes males _ aos Portuguezes, e 
particttlatrmente a Dnarte Coel no na fnndaçao da sua Capitania 
ele P ernambuco, e lhes não escapav.a Portug-uez, que colhessem 
as mãos, que o não comessem. Assim o fize·rão a muitos de 
algumas embarcaçoens, que '[lOr aquellas Costas se perdião . 
As.sim ao pl'imeit•o Bispo elo Brazil D. Pedro Fernanàes Sar
dinha, ao Procurador da Fazenda del R ey da Bahia, a clous 
Coneg-os claquella Sé, a duas mul•heres graves, e casadas, meni
nos, e outra muita gente, que passa vão de cem pessoas, e fazião 
viagem da Bahia para o Reyno, e forão ter naufragio a deze
seis ele Jun no elo a nno de -1556 na ensen.cla elos Francezes, e bai
xos de D. Francisco, en·tre o Rio Caruruig, nomeado assim 
pelo Gentio, ou pelos nossos, Cururipe ao Sul, e ao Norte o de 
S. Francisco. He constante pelos que passão por aquellas par
tes, e vem que não brotára ·de então para cá mais arvore, ou 
planta alg11ma aquelle lugar, que era um meyo alto, que alli 
se levantava, como tambem até o presen·te, por serem nelle as 
mãos de Barbaros sacrificadas tantas almas com o Santo Pre
lado, e por esta razão se ficou chamando o Monte do Bispo. A 
este bom Pastor comerão como lobos carniceiros estas suas ove
lhas, em toclo o sentido famíntos, e· a todos que com elle hião 
depois ele os receberem nas prays com mostras de sentimentos ~ 
agazalharem nas suas chopanas com sinaes de compaixão, e 
guiando- os pelo caminho, que havião de seguir, até as mar
gens do outro ~i~, q•ue lhes ficava _per!o, donde sahindo-lhes ao 
encontro mult1dao aos sens1

, que tmhao de emboscada, aleivo
same nte forão mortos todos, e comidos depois, menos dous ln
dios mansos ela Bahia, e hum Portuguez, filho do Meirinho da 
Correição ela mesma Cidade, por serem linguas, e assim o dis
por a Alta Providencia. Veja a ChronictJJ dtJJ Companhia no Bra-. 
zil, elo P. Vaeconcellos no lugar citado, quem quizer expressado 
ao vivo este lastimoso espectaculo, que certamente se não pode 
ouvir, ou ler, sem grancle magoa elo coração, e sentimen·to re
peti~o do_s olhos. Pare?e_ não quiz ~ue _o Céo deixar sem o jnsto 
castigo s1mtlhante tra1çao, e sacrüegw ; porque confederados 
depois os Tupynambás do Rio de S . Francisco com os Tupynás 
Tapuyas elo Sertão, dando-lhes es tes pelas costas, aquelles por 
hum lado, e pelo outt·o os Putygoares de Pernambuco, que já 
haviã o chegado por alli com a sua conquista; e retirando-a" os 
Caye tés par11. as beiradas, e costas do mar, assim quasi encurra
lados, excepto algumas pessoas que puderão fugir para a Serra 
ele Aquitibá, todos os mais forão mortos e cativos. Destes hião 
os vencedores nos dias de suas festas comendo alguns dos mais 
esforçados, e vendendo os outt·os aos moradores ela Bahia, e 
Pernambuco, a troco de qualquer cousa. Tambem Duarte Coelho 
e os qne se lhe fot·ão seguindo, os extinguiu muito, e só vierão 
t~ ficar aquelles, que se unirão ttas contrarias ; sendo seus es
cravos, e casando deJ?Ois entre elles, assim se veyo a extin
guir das Costas nu1tritlmas ele Pernambuco a má casta deste 
Gentio, não s6 crueis para os outros mas até para os seus mes
mos parentes, e amigos. He prova digna deste seu _terrível 
genio o caso seguinte. No almo de i57i estando no R10 ele S . 
Francisco algumas emba.rcaçoens ela Bahia ao resgate, e negocio 
com o Gentio vencedor, em h uma de Rodrigo Martins, entre 
v a rios resgatados, se acha va hum a In dia Cayelé, que enfadada 
de lhé estar chorando, sem se querer acalentar, huma criança 
de peito sua filha, que tinha nos braços, a lançou clelles ao 
mar, sem. piedade onde a-n~o': muito_ tempo aos mergulhoens 
sem se a:ffoga1·, e sem companao de may, que a estava vendo, 
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ate e1ue o do no ela e mba rcação a m an clo tl t i rar clt<s aguas quas i 
mot•La , e bu pt isada exp it·o u. I!~ t·ãu es tes Caye tPS g ra nde> mu i 
cos. e b:li la rlor z ', co m a s OLttras Oe ntili ladcs co rn mü s aos 
mais, e ela mosrn a ling ua ger a l. » (J a boa ,i1.111. Novo orbcl serc~ 
ticrr 8 ?·a= i l i c·•.) 

CAET ESAL . Mon ·o elo J~sttdo de S . P a ulo, n o mtt n . da 
P i9dade (InC. loc .) . 

CAETE TÉ . Ctcla de e mLtn . do l~s tado da Ba h ia, sécle da 
co m. do se u nome; el i ~ tn n tn 702 kil s . da ca pi ta l el o E stodo . 
Seu cl is ' . P"S5tte excellen tes ter renos a lgo d ne i t•ns , cuj a p t•oduc
çi.i.o é ca lc. ul<tda em 3J a 40 m i l a n·obas; fazendas ele cr iaçã o, 
e min as de a melh 'stas . O mun. c t' P-g;cd o p• l"s t·i ~s rlas R a ns, 
el o An tonio e do G , v tão . a lém de outt·os . Ot·11 go San t ' An na o 
di ceso tHchiep iscopa l de S . Sal va elor. lo'o• i c t·eacla pa t·oc lt ia em-
1554. Ct·eada vi l la em 211 ele fe ,·e t·eiro ele ·180 1 C(l tn a el euom i
na~' iio ele Vill a Nov a do P t·in cipe pelo P l'in cip • R ege nte depois 
D J mi.o VI , l"oi ins t ·r lla cl a e m 15 el e a bril ele 1810. Ciila de pe la 
Le i Pl'O \" . n 995 el e 12 de ou t ; bt·o eiB 18·i7 . E ' co m . ele pri
meira eutr . , et•ead n. pelo § l[ a l't . I da Lei P ro v. n 5 18 do -1 9 de 
abri l el e 1855 e§ 111 <ll't . I da de n . 809 ele li ele junho de -1 860 
e cl assi fica d a pelo Dec . n . 1. 662 ele 20 de onl ·tbt·o ele t S55 e 
Acto ele 3 ele ag s to ele t S9.2 . O omn ., a lém da pa t·ochi a ela 
c idade, co m pr ebenrle m a is a de N . , ' . do R osa l'io da Canna
brava, S . Sebastião, N . S . elo Rosario do Ge ntio, Sa u ho An Lortio 
das Dllas Barras , o pov . Sa nta Luiza e o eli sc elo R io elo Ant o
n io. A pcp. elo mnn . é cl e <lO.O()J h •bs. Nell e fica m o d is t . do 
Cacul é ct·ca(Lo pe lo a •·t. I d a Lei Pro v. n . 2. 039 el e 23 ele julho 
de '1 8~0, o ela Lagoa Rea l , creacl n pelo a rL I da d e u . 2 . ~H 
de Hl ele j 11 bo el e 1831 e os povs . elo Barra t:ão , Bon ito e 
H io do An ~o n io . A pn t· och ia elo. cida rl e te m tr es escbs . p nbls . 
ele in,t . pt•im . , nm a d tts qu a es l"oi ct·eacla pe la Le i P rpv, n. 
2 .063 ele G de agosto ele 18.:10. E' li gada a Satlto Antonio da 
Bart'a pot• uma es trada cot·tada pelos r io3 do Ga vião e Antonio; 
a Min as do l t io de Contas e Sa nta !sa ire i po•· uma ou tra e a u1ela 
a Mar acás . Sobr ., s nas div isas vide : art . VII da Lei Prov . n . 
124 de i 'J de maio ele 18<l0 ; n · 1. 6,17 elo 18 de a gos to el e ·18 76 ; 
n. 1 .723 do t 8 de abril ele 1877; n . 1. 958 de 7 ele j u nho ele 
i SSO. Age ncia do cou e io, c rea da em 1865 . A Ca mara Munici
pal (Less<t cidade [o i a do Ser tão el a Ba hia a que em primeiro 
l agar ad het·iu il, ca usa ela Independen cia e a que m andou a pri
meü·a Commiss iio ap t·esetlta t• se us votos de alllol', obediencia e 
Jicl el ielade a D. P ed t•o I. Do S e. Ft·a ucisco Pe reira de ~ii t·a nelct 
l' ecebemns a seguinte inf. « CA C:1'E'l'É . Es ta c idade a ch a- se cal 
l ocada n a encos ta el os ca mpos cg te verLe m ao n ascen te para o 
rio ele Co ntas e ao poente pa ra o valle d o S. Francisco, ;i. mar
gem ele elous peclLtenos t•ihe it·os . '!'e m GOO casas , sendo a lg umas 
de so\i t•aclo, a ma triz ele Sa nt'Anna, que é um te mp lo a n t igo 
e de boni ta a r -:hi tec Lura , e o paço ela Garo ara Mun icipal. Oa 
m ora elol'es. declicam-se ao culti vo elo algodão primeit·o r a mo ele 
n egoc io do m un.; sendo o a l t;odà o, o m elhor do m undo pda 
sua fib ra l onga e forte . Tambem pla nL a m canna e ce l'eaes para 
~eu constuno e elas povs vis inhas . A exportação cnnsi ete em 
gado, bor t·ach a de m an gabeira , coul'os seccos, só l a, p elles cor Li
elas e p acl ras preci'leas » . 

CAET E TÉ. Sen ·a do Estado cht Ba hia , no m n n . de seu 
nome . 

C.AE T ETÉ. R iach o d o E staclo da Bahia; nasce na sen a do 
seu nom ~. e desag- ua no ri o Gav ião, a fr. elo l'io ele Contas . 

CAETE TÚ. Po1•. do ITi stad o ele Serg ipe na l' t·eg . do ,'e nh ot· 
d os Passoq el e ::VIa roi rn, so bt·e o l'i o Pia uhy, co m clua~ esc lrs. de 
ins t. pr im., creaclas em 10 de ab t~ l l de 1869 e 18 ele março ele 
1881) . 

CAET E T Ú . Mou o elo Estndo el o R io de J a neit·o, na freg . de 
In ltomir im e m nn . el a Es trella . 

CAE1'E TÚ. Igarapê elo Es tado do Ama zon as , n o ri o Juruv .. 

CAET E T Ú. Iga t·apé do Estado el o Amazonas, a fl'. ela m ar 
g-em clir. do rio Mam ry, que é t l'i b. do Pada ui t·y, e este 
do Negro . F ica proximo à foz dos igarapés iVI irity e Pira ng« . 

CAETETÚ . R io elo !Es tado do Ma r a nhã o ; desagua no P a r 
n a by ln na par te desse ri o co mpreh enclida e ntre a ban n elo 
P a r na.byb inha e a elo 'J.' a qu a russ ú . 

C 1\. ETETÚ . R ia cho d o Estado do Cea \'á, h a nh a o m uu. de 
U rn ar y e d esagua no r iach o Pe t1 de nc ia . · 

CAET E T Ú.. Riacho do Est ado do Ceará, ban b a o muu •. de 
S<tnta Qtüteria e des<~gua n a mar ge m clir . do r io J à c ur ut ú . 

CAETETUB A Bait•t•o el o mun. de A:ti ba ia: no [!;staelo ele S . 
S . P a ulo . Para a hi <t Lei Prov . n. 7 ele 24 de fever eÍL" o ele 188.2 
remo veu a esch . elo Rio Aba ixo . 

CAE -TUDO . Log . do E Rtaclo do Rio ele Ja neir o, sobr e o 
t• io T e ixe it·a , a !T. elo Itaguahy. Ha .thi uma p on te . 

CAF ARNAÚ. P equeno rio elo Esta u o do E. Sa nto, a fl'. do 
r io Ca; te l lo . 

CAFÉ . P ov . do EotadocloE . San to, no el is t. cleN . S. ela 
Pe nha do Aleg re . · 

CAFá:. Tmporta nle p icada l igada pol' um n est ra da á es tação 
do :.lavo Ha mburgo, no m u n . ele S. Leopoldo e Es tado do R . 
G. do S:r l . 

CAF E . Morro do Es ' ado de Min:~s Ge t•aes , n o mun . ele 
Ca mpo 13e l.l o . 

CAFÉ Ribe irão elo E s ta do el e S . Pa ulo, une -se áo Ran
cll at·i<< e .i tt n t.os vã o ao Ca pi va ry, a ff. d o Cap iva ra , el Lte o é ela 
marge•o d tr . elo P a ranap<1.11ema . 

CAF E. R ibei rão do Es tado elo P a ran á , afl'. d o ri o ela Cinza , 
que o c do Par anapan~ma . 

CAF ESAL . Log. el o l~s taclo elo Rio de Janei ro, n a serra ela 
Boa V.is ta e mun . lle Nova F r iburgo. 

CAFES AL . Cort•ego el o Es t. a elo de Minas G~raes , ba nh a o 
m un . de Pon te Nova c d <sagua no l'i beirão do Oculo, all". do 
r io Casca (I 11 f. l oc.). 

CA F E TEUA. Jgar :1pé elo E stado elo PadL , no mun . de 
Oure m. 

CAFÉ V E L H O. Log . d o Es ta do <.lo E Sa n to, n o mu n. do 
Cachoeirodo Hape miri m. 

C A.F ÔF OS. R ibeit·ão elo E stado ele i\Iin a s Gm·aes . a seis ld ls . 
el tt c ida de de !ta pecerica . · · 

CAFOR INGUE. C0rreg-o do E s tado de Goyaz all'. da m ar
gem cl it·. elo rtbe irilo Pa lmiLa l, t l"ib . clo~San t a i\d:a ri a , •rue o é 
elo rio Corumbá (Inf. l oc . ). 

CAFÚA. Pon ta n a par te s eptenLrional ela Ill"t:1 G t•a nde, 
{J. en tr ada tln enseada das Pal mas : n o ro un. de Ang ra elos 
R ei s e 11s ta do elo R io ele J an eit·o . · 

CAFUBÁ . Log . do Estado ele Sergipe, noim un. ela Cape!l<1. . 

CAFUCHY . S~ t·ra do E stttdo d as Al agôas, entre U ni ão, 
~fu ri cy e Assembléa . 11' es ta pala V!'a der ivada de caa, ma tto 
e p oohy, fe io, m a u: ma·tto feio . 

CAFUNDÓ . Log . elo E s laclo do Ceará, no clis t. ela Cr uz do 
ler mo ele iv!a t•an g ttape . 

CAFUNDÓ . Log . elo Es ta do ele Pernawbuco, na cida de de 
Carua rú, so bre o t'io l pojuca . 

CAFUND Ó . Pov. elo E s tado d a B a hi a, n o Com met•c io ele 
Santa Ma r ia do Ouro, per tencen·te ao m LLn . d e M ina s do Rio ele 
Con tas . 

CAFUNDÓ . Log . de E sktdo da RLhio., 11 15 kil s . ela vilb 
do "Bt·e.Ji nho , com l a voura de ca nna . 

C.AFUNDÓ. Log. do ~stado do R io de Janeit·o, no mun. 
ela B a l"l'a Mansa, sob t·e o r io Ba na na l. Ab i e xiste uma 
po nt e . 

CA.FUN DÓ . Log . do Dis t. F edera l, n a ft·eg . de Jacm·é-
paguíL. 

CAFUNDÓ. Log . elo EsLado ciõ R. G . do Sttl , no mun. de 
S . J oão do Monte Negro ; com um a escb . publ. mixta d e insL 
pr im ., c reacl a p ela Lei P t·ov . n. 1. 517 de 26 de uovc mbt•o de 
1885 . 

CAFUNDÓ . Se n a elo E s ta do ele P ernam b uco, n o mu n. elo 
Limoeiro . 

CAF UNDÓ. P eque no r io el o !Estado do Ce.a rá, aff. elo 
Cr a ua tá OLL Cr oatú, que o é elo J a rd im; no mun. cles Le nome . 

CAFUNDÓ . Corr~9o do Es tado el e P er nambuco, a li'. do 
P ira ngy , q tte o ê do u na. . 

CA F UNDÓ . Cor rego el o E s tado de P e m a mbuco, banh ~ o 
mun . de Bom Conselho e desu gLta no l'io P ara by ba . I nfo r mam
n os haver se·te r iachos do mesmo nome nesse município . 
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CAFUNDÓ. Riacho elo l~ s ta.d o de Pom::unbuco , banha o 
ll1tln. de Bom Con se l ho e cles~g-ua no !:''recheil'as , aíL elo r io 
Parabylm (I 11f. loc . ) . 

CAFUNDÓ . Ri a cho do !J: s tado ele Pel'na mb•tco, banha o 
mun . ele Bom Conselho· e el• sag· tul no Ba ixa Grande , afl' . elo 
Freeih'e i .. as, que o é clr, rio Parait yba (Inf. loc . ). 

CAFUNDÓ . Rio elo I~s t a clo el e S. Pactlo, r ega o mu n. ele 
S. José dos Ca mpos o cl esagua na mat·gem esq. elo r io elo Pe ixe, 
::df, elo Jaguary . 

CAFUNDÓ. Cor reg·o elo E stado de Minas G-erae~ , banha o 
m11n. el o P a t rociuio e elesag ,ta no rio Prelo. ::\1'{', elo Pa ra 
nab y lln . 

CAFUNDÓ . Cot• t•eg·J elo Estado de Goyaz, ~ tr. ela marge m 
dit· . elo rio elas Arêas, ll'ib . el o Col'llm!Ji (In f. l oc . ) . 

C~FU NDOCA. L ogo . n o m ttn . ele San Lo I g·nacio elo Pinheiro; 
no b s taclo elo M n•anhão. 

. CAFUN DOC A. L ago do E s trtdo do Ms r anhtto, n o mun . elo 
P inbe il'o, com t r e> k ils . ele cliametro e fttnclo sufficiente para 
ca nôas . E' a bttncla n te ele pe ixes. 

CAFUNDÓ DE D ANIEL. Riacho tlo Estado el e P el' nam 
bn co, banha" mu n. ele Bom Conselho e desag·ua. n o Frecheit·as, 
aff. elo t•io P a ra hyba (I n f. loc . ) . 

CAFU NDÓ DE MANO <!:L CAETANO. Riacho do Es tado 
ele Pe rnambuco, ban h a o mu n. de Bom Con selho e clesagua no 
Caborge , afl'. el o r io ParaiJy lm ( l nf. loc . ). 

CAFUND O DE PIN'ANGÉ. R iach o do ~~stado de P er nam 
buco, banha o mun . de B 'm Co nsel ho e desag ua no l~ rech e i ras, 
att. elo r io Pal'.a hyba ( l n i'. loc .), 

CAGAD AS. Po r e>se nom e são co nhec idas duas ilhas s itua
elas em Crente tia entt·acla ela ua lda do R io ele J a ne it·o. T a m
bem as denom inam Cagarras . 

CAG A.N XA . Igarapé elo Est.ado elo P ará; elesagu a na m:u
gem cl it• . do Toca ntins em f't·ente ela Coz ele iga l' a pé Caraipe . 
Di r. 'l'homaz ele Souza Vi lia Real q ne esse ig·arapé e ass im ele
n ominado pot• nelle ter habitado um i.n cl i viclu.o Caga n xa. · 

CAG ANXA. T t•ave3são s it uado no ri o ~:o cnnt in s , pt·oximo 
ao:; lravessões denominado 'l'a.payuna-qlll\ra e Capo Li; no Es·tac!o 
el o Pat•á , 

CAGARRA S . Vicio Ocbgarlcbs , 
CAG-U ARI. Ponta no l i Ltol' a l elo mun . ele t.Jba tuba, ]~staclo 

de S. Pau lo, entre a a P t•aia Gt'ancle de Fóra e P r aia Vel'me lh a 
(Mouch ez). 

CAGU ASSÚ. Bait• t•o no mun . ele 'l'at.ult y elo JTistaclo ele São 
Paulo · com u mn esc h . publ. de in s t . pt·.im. , et•eacla p ela Lei 
Prov . 'n . 37 ele 30 ele mar,,o ele 188.2. En cout. t· a-se esc ri pto tnm 
liem Ocub,qmtgú. . 

CAGU ASS Ú . Ba it·ro do E s tad o de S. Pa11lo , n o mun. ele 
P it·assun unga . 

CAGU ASSÚ . Bait• t•oclo mnn . da capita l elo Esbaclo ele S5:o 
Paulo; com elttas e~ chs. pub ls . ele inst . prim. , creaclas pelas 
Leis Prov's n . 8 el e 15 ele f'evet'eit·o ele 1884 e 11. 37 ele 30 el e 
m a rço ele 1882 .. 

CAGU ASSÚ. Mor ro no mun . ela c~ piLal elo E stado ele São 
Pau lo. 

.CAO U ASSÚ. Cot'l'ago do Estado ele S . Paulo, ban h a o mun . 
el e Tatuhy 'i! cl esagua tút w:11·gem dit· . elo ri o G-ual'rtpó, afl'. elo 
Sot·ocaba . 

CAGU AT E. A t•t•o io do Esbaclo elo R. G. elo Sul , rlesagua n a 
mar gem cl ir. 'elo r io Q ta ra lt im, trib. do Untgu.ay . A l g~t n ses
crevem CCLglbaty e Ca.ygoat é. 

CAGY, R io elo 11s ta •1o el o Parei , no m ttn. ele Iga t·apé-
mi r im 

CAHANS . Ayres ele, Cazal, em sn~t Chomg,·. lJ1'CbZ , 'r. l 
p, '1 37 di z tra·ba nclo elo 11staclo ele M >I, to Gr osso: « As te l'l'as 
pot· ot;cle ~ort"P m o.> r i"s IgaLimy . ~.>co!li l e i\l iammaya siio 
hallitacLts pe los inelio' CcblW'ILs, que q ttet· d tz••r gente elo 11/cttlo, 
POI' mur a rem sóm ente dentt•o elos hosq •tes com merlo el o<; Gnay
curú<;, q 1e só anelam pot' campinas, onde se l h es factllta a 
ma1•ch a elos cava llos, seg n nclo o SB\1 cost.um e, clqJ ~JIS que os 
pos~ uem . Vivem em al deias ele mai or, ou me nor 11lll~l e l' o de 
casas e fam il ias; pintnm ·se ele lll'l tcú ; luram o be iço wfe r to r 
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e meL tem-lh e u ni cylin cl t•o de cet·La resina ~ ~· a n spat•etüe como 
ct·ys·Lal , seg :n·o co~:n um a cavi lh inha . na extrem idade superior . 
A t·co e fl echas s<t > as suas arm11 s feita s com in~tt·tuuent:ls de 
peclet·ne il'i1, e dente3 el e por co a !ia clos. Cttlt ivaw, entt•e o utros 
want tmentos, uma e:ü:elle nte cas ta de me Jciubim assa~ "' L' a údo. 
Fazem plantações el e a ig·ot!oe iros , cuja lft. sa bem fi a l'
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pot• um mel.h odo p,u·licul ar. Se11 vestua r iu c..>asisLe numa 
SO I'te ele 1Jonohe qua s i talal', com fOL·ma el e sacco, feito ele nma 
peça ele alg·oclão ele boa l at'g"U l' a, do brada .i g ua lme •1 te, .com as 
ot·e llas cos idas em par te, um g t•ancle buraco no í'unclo, onde 
me . tem o pescoço, e cL .tas aberlut·as por onde enfiam os br aços , 
tet·m inan cl o em d uas a bi>S ou ave ntaes, que ievan a·11 e segu 
ram com um cor cliio á t• ocla ela c intur~t, q uan do lhes co nvém . 
Cortam o cabello a clo11ata . P e.l a manhã can tam by mnos a o 
Ct·eaclot· co m extra vaga n tes movim entos , sendo nm clelles git·a t· 
co m ftS nt f1os fec hadas uma â roda ela otttra pot· bom es paço 
ele ·LempJ co m o co t·po curvado. Ha entre e lles h om ens que 
sli? ou p reten dem se r a n m m es mo te mpo c i t•ut·g iões , mecl ie0s, 
ad tvm bador es, e amcla sacet•dotes e como ·taes trazem na mi1o 
11r~1a . ct·uz.; costt~mc qne sem duvida adaptaram dos pr im ei ros 
m ISSLO L1ar 1os JeS 'IHo.s, que en t1·aran1 no paiz, os q uaes 11 sa vn.n1 
el e um bot•clão em fó l'ma ele Cl'll 7. . Nas suas te t·ra s ha bo.•ques 
el e 'Jarange it•as bravas, e pt·ocli g ios.'l. quant idade el e abe lhas, 
c uj o m el nada tem el e bom; mas a cet·n é mel hot· elo que a 
el as pt•ovs. septentrion a es >>. Os Cahans , pat·c•ce set·em os m es· 
mos a f[ttem os Guaycurús ch amavam Cay.,fwva• . 

CAH E - COM -ELLE . Log. do Estado do Cea1·á, á ma rgem do 
riac ho J ac ll'Utú, no man . d?. Sobra l. 

CAH EPUPÚ . V ide Ccbillupú . 
. CAHIR D' AGU A. Il ha el o [!; s tado de Min as Oer~es , no r io 

ela s Velhas , alf. elo S. Ft•ancisco, e n Lt·e a f'oz el o cvrrego el o L a m
bat·y e o rio elas P ecl t' as . 

CAHOBY . Rio elo Estado ele S. Patilo; desce da se t·t·a Haüns 
e clesagua na nmrgem clit· . elo Utla ele Ig Ltap3 . 

CAHY. Villn e m un. elo Estado elo R. G-. do S ul, termo el a 
com . ele S. J oão elo Ca by , á m a rgem elo l'io el o seu nome, so bre a 
cos ta ela Ser ra , a 132 ki ls . m a is ou menos el a capital, a 24 cl P. 
S. Leopoldo e a 1.8 ele Novo-Flambn rg·o, pon to termina l ela]~ . ele F. 
l"lmclacla !ta pottcos annos, con tém nos limites u rbanos mais ele 
GOO casas, sendo a lgumas ele custoso preço . Os al'l'abal d~ s _são 
extremamente povoa dos ele cas inhas e ranch os. Emporio com
m e t·cial da mn.lot· par te ela reg ião serrana , p ot• causa da cxcel
l en Le es tr ada c1ue vae te r á Vaccaria, é n vill a procurada pela 
múot· pa t·te elos b1·op ~it·os~ que v'éc m Yenclet· o conro. o cabello e 
o e1ne ijo a troco elo sa l e outr os J.ll'Ocluctos de q ue teem Í1 ecess idacle . 
Cercada ele l a boriosas co lotúas co llocadas· em ferteis t erras, são 
s uas ruas clial'iamente tt·ansitaclas poc lUll ~etu numet•o ele veh i
cn los, ·tropas, e tc . , ·con chtzinclo pt•ocluctos coloniaes como fei j ão , 
milho, banha, pot·cos, e tc . , que se destinam ao geande merc11,clo 
cln capiLal. Abtmclanclo suas mal tas em macleit•as elo lei, ha 
muitus engenh os ele sel'l•ar mouta clos a vapor, fun ccion a nelo no 
m eio ela pt·op t·ia vill tt um ele gt•ancle força. As macleil'as, i1o , em 
s ua ma ior pa t·te, levad as ao m el'caelo cl" Porto Al eg t·c . N·• mun . 
cu!Li v a-se e procl u7. ex pon taneamente o feijão e o m il ho; a can n a 
ele a~ >llCat' já Yrte s en do c ultivada r ag ula t•mente . A ,i[[;~ tem 
egreja ca Lho ll ca e evang Plica , casa ela Carnam. muitos estabe 
lecime n toa commet·ciaes, t'abl'iC[LS el o> cerveja, ele li cot·es e vina
g re , de cigar l'us , etc. ; eschs. puu ls. e pa rt•culares: agencia elo 
cot·t•eio. A cgl'e,ia matriz tem a invocação de S. Scuas~iào c 
depende ela diocese ele S. P edro elo lüo Ül'iiJncle. F oi Ct'eacla 
v i lia pel<t Lei Pro v . u. 995 de i ele maio de :1875; insta lla cla em 
:L ele m a io e 1887. li'o i c reada com pe la Le i n . 1 877 ele 18 ele 
ju lho ele '1 889 e c lnss ifi c<lcla de pr i me il'a en tr. pelo Dec n. 127 de 
9 ele janc it·o ele 1890. O mun., a lém da p<u·octtia da villo., com
preh enclia mais as ele S . José elo Hortenc io, s~nt'Anna do Rw 
dos Smos, :->anta Ch l'i s t ina, Santo Ig nac.i o, Santa Cat.ba nna, 
Santa 'l' herez:o d e Ca~ i as e a el e S. Lo•.u·e tl ço d e No v::t Pe.t t· opol~ s, 
e os povs . de nominados . Arroio Bunito, R incão ela Ct·ta, a lem 
d e ••Utros. Sobl'e suas divisas Yicle, ent.l'e outra s, a L e t P t'OY, 

· n. 1.000 ele 2 de maio el e 1877. 
CAH Y . P ec1ueno rio elo E<;taclo ela Ba hia.; corl·e nilJ cli ~ ta ncia 

ele 2.2 k ils, do r io Corumbaú-peerueno e a sei~ elo l'ega to li: mbas 
s uaba. 

C.AHY. Rio elo ~:;tado elo Pat·aná, afl'. elo rio da V a rzea .. 

CAHY . Rio elo Es~aclo elo R . G . elo S ul; n<l sce pot• dons 
bl'aços de nominados Arro io F errame e E scadin has dm mu 
banhado ela fazenda el os T aipas, com o nome de La geaclo de 
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Santa Cruz a depo.is de receber, pela margem orien·tal, as aguas 
do rio C~dlla e pela Occ. as do at•roio S. Salvaclor, lança-se no 
rio Guahyba na Lat. S. de 33o 45' e Long. O. de 10o '20' 34" elo 
Rio ele Janeiro. E' bastan·te profundo e offerece navegação franca 
alé cerca de 90 kils . acima de sua foz, sendo clahi em diante 
ebstruido por cachoeiras que se succedem com peq Lwnos inter
vallos a qne só podem ser assobel'badas rlor pequenas canôas . 
Suas margens são guarnecidas por fazendas de criação· e por 
extensas plantações. Foi sobre as aguas desse rio que, em Si de 
janeit·o de 1838, tomaram os dissidentes duas canhoneiras impe
riaes, sendo presidente da prov. e commanelau·te elas armas o 
brigadeiro Antonio Eliziario de Miranda Brito que, em 2 ele 
fevereiro do mesmo anuo retirou-se precipitada mente de seu 
acampamento da margem esq. pa t"a não ser .<:_smagaclo pelas 
forças dissidentes. Rega os muns. de S . SebastJao do Caby .e de 
S. João elo Monte Negro. Recebe, entre outros, os arroios FoL·
l'Omeco e Maratá, este pela dir. 

CAHY. Rio elo Estado de Minas Geraes, aff . elo rio elo 
Peixe, que o é do rio Verde, Recebe o ribeirão Cantagallo e 
banha o mun . de Baependy. 

CAHY . Ribeirão do Estado de MaUo Grosso, all'. elo rio 
Miranda. 

CAHYPE. Pov . elo Estado da Bahia, no mun. de Ja
guaripe. 

CAHYPE, Riacho do Estado das Alagôas, rega o mun. da 
União e desagua no rio Mundahú. 

CAHYPE. Riacho do Estado de Sergipe, afl'. elo rio deste 
nome, entre as fregs. do Pé elo Banco e ela Divina Pastora. 

OAHYPE . E' assim tambem denominado o rio Estiva, afl'. 
do Jagual.'ipe, no Estado ela Bahia. Vide Estiva. 

CAIACANGA, Log. elo Estado de S. Paulo, no mun. ele 
:Xiririca. 

CAIACANGA. Grande cachoeüa no rio Curityba, no Esíaclo 
elo Paraná. A agua, cahindo de _gran~e _altura, interrompe 
completamente a navegação desse no. Sts-ntlica essa palavra
peixe, especle de polvo (Martins. Glossarta ling. bra.s. ). 

CAIACAPUCA. Rio do Estado do Pará, no mun. ele Igarapé
miry. 

CAIACATINGA, Bairro do mun. ele Porto Feliz, no Estado 
de S. Paulo; com uma capella da in vocação de N. S . das 
Brotas; na estrada de Porto Feliz a Itú. 

CAIACATINGA. Ribeirão do Estado de S. Paulo, aff. da 
margem esq. do rio Tietê, no mun. de Porto Feliz. 

C.AIACATINGA. Corredeira no rio Tieté do Estado de 
S. Paulo, entre o Salto de Itú e a cidade de Porto Feliz, pouco 
acima ela foz do ribeirão do seu nome . 

CAIADA. Log. do Estado do Rio G. do Norte, no mun. ele 
Macahyba. 

CAIADA . Serra cloEstaclo do R. G. elo Norte; clella nasce 
o r~o Juudiahy, trib. do Potengy. 

CAIAHY. Rio do Estado de Pernambuco, banha as ft·egs. 
ele Taquaratinga e Surubim e desagua no Capibaribe. Recebe os 
riachos do Cbôro e elo Tanque . 

CAIAMBÉ. Lago e ilha elo Estado do Amazonas, no rio 
Solicnões. O lago clesagua na margem di r. do rio. i\ ilha 'fica 
proxima ela denominada Chimony. O conego Anclre F . ele Souza 
faz menção ele um riacho desse nome que clesagua no Solimões 
entre a barra do Coary e a do 'l'effé. 

CAIAMÉ. Rio elo Solimões, em sua margem clir., auaixo 
do 'l'effé, entl'e os ribeiros Itauarana e Popunha, 159 legttas 
acima da foz do Jamunclá e 87 ela con.fi. elo rio Negro. E' por 
elle que Condamine noticiou a Pacorilha haverem en~rado no 
Solimões as Icamiabas, em direcção ao Amawnas. E' ca ttdaloso 
e está ainda por explo rar (Araujo Amazonas. Dicc.) «O Caiame, 
posto que a sua boca não seja muito espaçosa, não traz comtttdo 
pequeno cabedal ele aguas . Em pouca distancia da bal'l'a, c 
ainda á vista delta começa a alargar-se á maneira de lago . 
Et·a tal o cardume de peixe, que fazia incrivel es-trondo com 
as pancadas ele innumeraveis botos, piraurucús e ou-tros peixes 
de ex-trema grandeza, que davam caça aos pequenos. EsLe rio 
é habJLaclo ele gentio Mura, e no mesmo Jog·ar em que nos apor
tamos, ·tinha ha pouco tampo morto duas pessoas e defronte 

proximamente uma. Tem este rio algum cacáo e salsaparrilha,« 
(Francisco X. R . de Sampaio. Obr. cit.) 

CAIAMÉ. Vide Ca,uamé. 

CAIAMÉ. Lago elo 'JTistado elo Amazonas, na margem clir . 
elo rio Ptuús . E:' comprido e es treito, abunclan·te ele pirarucú. 

CAIANCOENA. Ilha elo Estado elo Maranhão, no n~uu. de 
'l'ury-assú, na costa. 'l'em· ce rca ele '10 kils. ele extensão. Ha 
nella criação de gado. 

CAIANNA. Serra do Estado do Parahyba elo Norte, entre 
Conceição d'Arêa e Boa Viagem. 

CAIANNA. Serra clo 'Estaclo ele Minas Geraes, no mun. elo 
Carangola. 

CAIANNA. Riacho elo Es·taclo elo Ceará, afl'. elo Machado, 
que é "trib·. elo rio Salgado. 

CAIARÁ. Ribeiro elo Estado de Pernambuco, aff. da mar
gem esq . elo rio Capiberibe. Atravessa a esLracla do Pau 
cl'Alho . 

CAIAR Y. Igarapé e ilha elo Estado do Amazonas, na parte 
elo t"io Solimões situada entre a foz elo rio Java1·y e a do Jun
diatyba. O igarapé clesagua pouco aba ixo da i-lha pela margem 
esq. do Solimões . Tambem escrevem Ga,jcwy. 

·CAIARY. Ribeiro elo Estado elo Amazonas; clesagua na 
mo.rgecn esq. do rio Negro, acima ele Maracaby, entre o l'io 
M.iuá e o ribeiro Cauá e as povs. de Curiaua e Camanáu 
~Araujo Amazonas). 

CAIARY. O braço do rio Içan a, q_ue do ponto ele sua bifttr
cação abaixo elo lago Uniboni corre em direcção ao N., um 
dia de viagem acima elas cachoeil'as e sete de sua foz (Araujo 
Amazonas) . 

CAIAR Y. Itio elo Estado elo Amazonas, banha a pov. de 
Fonte Bôa e desagua na marg·em clir. elo Solimões clef1·onte do 
furo Manhana. 

CAIARY. Rio do Es tado do Pará; nasce na serra ele 
'l'umuc-Humac, na fronteüa da Guyana F'ranceza, e após um 
curso tortuoso através de terrenos montanhosos, desagua na 
margem esq. elo Anauarapucú. 

CAIARY. Lago elo Es·taelo elo Amazonas, na margem esq. 
CAIASSICA. Pequeno rio elo Estado de S. Paulo, rega o 

mun. de Santos e desagua no rio Pellaes . 
CAIBROS. Lagôa elo Estado de Pernambuco, no mun. do 

Bom Conselho (In f. lo c.). 
CAIBROS. Lagôa do Estado da Bahia, no mun. elo Re

manso (Inf. loc,). 
CAlÇÁ. Riacho elo Estado ele Se1·gipe, no mun. de Simão 

Dias. Desagua no rio Jacaré, atl'. do Piauhy. Tem as passa" 
gens denominadas Laranj eiras e iVIercaclor . Affirmam-nos 
nascer nas gru·tas do Sa boó. 

CAIÇARA. Cerca feita ele paus estendidos sobre estacas 
cruzadas em fórma de trincheira Faz-se commummenle nos 
roçados, no tempo prúpL·io ela plantação, dos paus, que ficam 
ela ooiva•·a (P. Nogueira, Voc,;b. cit., p . 239). Etym.: o que 
se l'az ele pau queimado, de cai, queimado e a clesinencia ara 
que tem ou que faz, a nteposto ç po1· ettphonia (J . de Alencar. 
b·acema, ci.t. p. 188); pau de jttssara, de oaa, pau e jt;ssarco, 
palmen·a; o~tlog-ar sdvestre que em certo tempo se que1ma, 
ele eM, que1mauo e ara, tempo (Martius. Glos. cit. p. 494); 
curral em que os índios tinham escravos (G. Dias FJraz it e 
Ocean~a na Re-v. do Inst . ci't., T. 30, p . 282); trincheira 
arraial (G. Dias. Dico. cit.). A verclacleüa: corrup·tella de 
aaa - ~ça, estacas elo matto, estacada, trincheira , tapume, cerca 
de pau (B . CaeLano . Vooab. ci·t., ps. 63 e 75). Vide Rev. elo 
Inst . do Gecwâ , Anuo I, 4o 1 r m. de 1887. T. I. De cai, 
queimada e a,ra, dia , tempo; ou de. CLóa-jiçara; matagal de 
jup ras ; Lambem signiiica Ll'inche.ira. (Dr. J. Severiano da 
Fonseca . Re-v. do Inst. il>"ch . e Geog. AZagoa-no. N. 8. j uuho 
ele 1876). 

CAIÇARA . Parochia do Estado do Ama~onas , no mun. do 
'l'eJJé ; nas mal'gens de um lago proximo ao rio clesLe non1e , 
a 27 kils. ao O. da h a rra elo rio Te.fl:'é, e a 16 a N. da iLha 
do Nogtteira , com " qual tem communicação pot· um canal 
na tura l. l!:ra anligamente conhecidu pelo nome de Çaiçurru ? 
estava assente nas margens elo canal que hga o no Japura 
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cbli1 o la go J~n'ib.ná, seHclo habitada p lo~ lncilo$ Ambuás e 
Uaruecocas aLIÍ 1758, an110 em que !'oi mudada para o sitio em 
gue <tctualm ente se ac ha . E' seu oL"ago S . J oaq uim e pe1· Lence 
a cliocesa de Manáos. Foi creada parochi a pela Lei Prov. n. l46 
de '10 de ag-os to de 1865; s·•ppt·tmicla l?e la ele n. 156 ele 3 ele 
Otttu.ht·o el e 1866; re~tau.t·• ela pela el e n. 39-l ele 21 ele ou.tub L" o 
ele :L878. l~ m vil'tLtcle desta ultima Le i pel'clett a denominação 
ele Alvarães pela el e S. Joaquim ele Caiçara. A pop., que é 
ele cerca ele 50J almas, emprega-se no cultivo elo cacáo e da 
salsapanilha , base de seu commercio. Foi inco1·poracla ao mun: 
ele 'l'etl'é pela Lei Prov . n. 62 de 2.:i ele ag.,s to ele 1856 . T em 
uma esch. publ. ele inst. prim., creacht pelo art. lU ela Lei 
Prov. n , 146 de 10 de agosto de 1865. 

CAIÇARA. Log. elo Estado elo Pará, no mun. ele Obiclos, 
á marge m esq . elo igarapé elas Fa~endas. 

CAIÇARA . ·Era assim pt·im i·Livametü e denominada a actual 
cidade elo Sobral; no Estado elo Ceará. « Foi ou't'ora, diz o 
Dl'. P. Nogueit'i\ (Vocab. cit. ps. 239 e 2,10) o nome de uma 
simples fazenda que passou a curn to com a. invocação ele N . S. 
da Co nceição da Caiçao•a do Jlcantcú. Foi elevada a villa 
em 5 ele jnlho ele 1779 com o nome ele Sol.Iml, em Portugal 
de origem latina: de sub21·, souvet•eiro (arvore) com a tet·mi
naçfLo porlugueza. ctl, abundtlncia, alte rou -se em Sobral, que 
']Uer dizer abundancia ele sowvereil·os. ela mesma fúrma por
que cao·naubctl quer dizer a bunclancia ele carn:tnbas. Pela 
Lei Pt•ov. n. 229 ele 12 de janeiro de :1.84-1 foi elevada á cidade 
com a denominação ele Fulelissima, ·ciclacle Jantta1·ia, do Acct
?'acú, em homenag-em {L priuceza J anuv.l'ia, prince~a de Join
ville, irmã ele D. Pedro li; mas no anuo seguinte out ra Le i 
11. 244 ele 25 ele outubro, art. !I, l'eSt<lbeJeceu O nome tão 
sómente ele Sobr·al, que ainda se consel'va». 

C~IÇARA. Pov. elo Estado elo Ceará, com uma capella filial 
da l1•eg . de Arêas. Ot•ago N. S. ela Soleclacle. Fica na raiz elo 
Morro Alto e dista seis kils . ele Aréas. 

CAIÇARA. Pov. elo tel'mo ele Touro s, no Estado do R. G. 
do Nol'te. O clis·t . ahi Cl'eaclo pela Lei Prov. n . 157 ele 30 ele 
sete mbro de 1847 foi extiucto pela ele n. 855 ele 19 ele .i tüho ele 
i8S2 . Tem uma esch . publ. de il1s~. prim., CI'eacla pela Lei 
Pro v. n. 4'16 el e 4 ele setembro rle 1858 e Sll)Jprimida pela de 
n. 809 de 19 de novembro ele '1877 . 

CAIÇARA. Pov. elo mun. ele Sant'Anna elo llbttos, no Es
tado do R. G. do Norte; com uma esch. publ. de inst. prim., 
cJ·eacla pela Lei Prov. n . 381 ele 16 ele ag·osto ele !858. 

CAIÇARA. Pov. e dist. elo mun . ela Ser t•a ela Raiz, no Es ~aclo 
elo Parah yba do No rte . A Lei Prov. 11. 758 de 6 de dezembro ele 
1883 elevou-a a villtt. dando por limites elo t·espectivo mun. o 
territor io da ft•eg. ela Serra do. Raiz; e a de n. 776 ele 2 de outu
bt·o ele 1884 rebaixott·a dessa categ·oria, transfel'inclo sua sêcle 
para Serra da Raiz, clue pela mesma Lei l'oi elevada a vil la . 
Agencia elo cort·eio. Ftca 12 kils. ao N. ela Serra ela Raiz i1 
mat·gem clir. elo rio Curimataú. 

CAIÇARA. Pov. do Estado ele Pernambuco, no i o dist. elo 
termo ela Floresta. 

CAIÇARA. Po~. elo Estado ele P~rnambuco, na Victor ia; 
com um a esch. mtxta, creacb . pela Le1 Prov. n. 1.5!7 ele H ele 
abril ele 188 l.r 

CAIÇARA. Pov. elo Estado ele Minas Gel'aes, no mun. ele 
Minas No,·as. P ara ella a Lei Prov. n. 2 .91-l de 25 de setem bro. 
ele i 882 ·tt·ansi'erio a sécle do di8t. elo Peixe Ct·ú . 'i' em uma 
·esch. publ. cl~ ins t. [Jl'im. 

CAIÇARA. Fazenda ele cl'la r gado que o g-overn ador Lui z 
de Albuquerque maaclott funda r no a ngu lo superiot· ela conf. 
elos rios Jaurú e Paraguay, com o Jim ele dar suslento aos 
indios hespan hoes, qu e formaram a pov . ele Vi I la Maria, e ainda 
com vistas ele abas tecet• ele carne o cltst. ele Matto Gt·osso . Não 
tardou em tomar noLavel incremento, mas depois foi clecli~ 
nanelo. Aincl<l em 1708, seg un do Llm officio elo commanclante ele 
Vil la Maria , colhet•am- se 78 bel:erros , o que (cliz o autor do 
olftcio) não ·é nctcla a 1·es:peito de t·1·cs mil pa,·ct cima q~te se 
dével'a colheo· . Alguns Govel'llOS Prov in ciaes lrptaran~ ele con-· 
se rva l-a OLtLros ele res taural-a; alguns, po t·ém, danaram-a 
arruina;·- se (B. ele Melga ço). « Defronte ele Villa Mm·ia , diz 
Ayres de Cazal, est á a r ral fazenda da Ccthyssao"a, onde se cria 
numeroso gado vaccum, e tam bem ca vallar, e on de se t em 
morto grande numero ele tig:res ». « Caissa•·a, diz Samt'Aclol 
phe, é uma proprieclacle nao10nal na p1•ov. ele Ma·tto Grosso, 

D!CC, Gl~OG. 

cuja incorj)ora(\fi:o ao pn:tritnonio ela p1•ov . foi, el11 1.842, pro• 
posto pela Assembléa Provincial {L Gera l » . 

CAIÇARA . Ponta l mt costa do ERtaclo elo R . G. elo N0rbe 
a 5o 2' 2211 de Lat. S. e 70 4' 2l" ele Long . Fica pot• 3io NE. 
pel'to ele cinco millHLs elo onteit•o do J acaré . 

CAIÇARA . Pequena sen·a elo Estado elo Ceará, no mun, 
ele San~a Qui teria. 

CAIÇARA . Pequena serra do Estado de P ernambuco; es
tende-se ao longo elo rio Pontal. 

CAIÇARA. Sel'l'a do Estado das Alagoas , no Panema, pro
x:ima elas serras Bois e Ca1uuxinga (Dr. J~spinclola. Geog1'. Ala,
goana). Anne"o a ella fica o serrote do Sol Leiro. 

CAIÇARA. Serra elo Estado ele Goyaz, a duas leguas ela 
Natividade. 

CAIÇARA . Riacho el o Estado elo Ceará; vae pm·a o rio elos 
Cachort·cs e este para o Q.uixeramobim. 

CAIÇARA. Riacho elo Estado elo Cear<i, banha o mun. ele 
Santa Qui teria e clesagua na margem elir. do rio Jacurtttú. 

CAIÇARA. Riacho elo Estado elo Cead1, trib . do rio Sal
gado. Banha o mun. cl'Aurot·a. 

CAIÇARA . Rio elo Estado elo R. G. elo Nort~; nasce na 
serl' a ele Sant'An na, banha o mun. de Flôres e desagua no rio 
Salgaclo . 

CAIÇARA. Riacho elo Estado ele Pernambuco, banha o mun. 
elo Bom Conselho e clesagua no Riachão (lnf. !oc . ). 

CAIÇARA . Riacho do Estado ele Set·gipe, banha o mun . de 
Larange iras e desaglla no rio Cotingui ba. 

CAIÇARA. Riacho do Estado da Bahia, banha o num. ele 
Santa Hita elo Rio Preto e elesagua na margem esc1. do rio deste 
nome. 

CAIÇARA. Arroio elo Estado do R . G. elo Sul; nasce no 
Jogar eteno minado Palmas, n a estrada geral que segue da Cruz 
Alta para S. Bol'j a . Divide esses clous muns. e clesagua no rio 
Piratiny, aff. elo Ul'nguay, 

CAIÇARA. Peq tteno rio do Estado ele Minas Geraes, banha 
o mun. da Conceição e desagua no rio Cipó (Inf. loc.) . 

CAIÇARA. Lago elo Estado elo Pará, na margem esq . elo 
rio Jamunelá, tl"ib. do Amazonas, acima do Repartimento e 
proximo aos lagos Cachimbo, Ovelhas e Uixi-uacá ott Chiacá 
(B. Rodrigues .). 

CAIÇARA. Lagoa elo Estado elo R. G. elo Norte, no mnn . 
de Apocly. 

CAIÇARA. Lagoa elo Estado elo Parahyba do Norte, no mun. 
ele Cabacei rus. 

CAIÇARA . Lagôa elo Estaclo ele Pernamb·.teo 1 no mun. ela 
Victoria (Inf. loc.). 

CAIÇARA, Lag,)a do Estado elas Alagôas, fot·mada pelos 
transbol'cl tt mentos do l'io S. Francisco. Em suas margens plan
ta-se arroz. 

CAIÇARA . P equena enseada esparcellada e de pouca pl'O• 
fLtneliclacle, na costa elo Estado elo R. G. do Norte. Nell1L en• 
conLra-se U e 28 palmos de bom fundo e é muito abrigada por 
iicar completamente á sombra elas corôas elas Lav;t.deiras; sendo 
o maior fundo ele :{2 palmos perto das coroas. «Muito per to ela 
ens eada, diz Vital ele Oliveira, ficam os seccos. que se p rolon
g·am elas. corôas elas La vadeiras; e como da Caissara pat·.a o S . 
pela es treiteza do canal, sú se pôde navegar com vento letto ou 
tert· al , 6 es le o log·ar onde costumam ancorar as naviOS que na
v~gam par:1 barlavento; elahi suspendem de macll'ugacla, 
qu~. nclo sopra o terra!, que nunca deixa ele apparecer » . 

CAIÇARA. Bahia que faz barra no l'io Paraguay-inil'im, 
uma e meia milha abaixo ele Villa Maria: no Estado de 
Matto Grosso. · 

CAIÇARA DE BAI XO. Log. do Es tado doR. G . do Norte, 
noman. ele 'l'rahiry. 

CAIÇARA DE CIMA. Log. cloEstaclodo R. G. do Norte, 
nomttn.de'l'rahiry. , · 

CAIÇARA DE TOUROS. Pov. elo Estado elo R. G. do 
Nol'te, no termo ele Ceará- mirim; com uma esch. p ttbl. de inst. 
pr im., creacla p3la Lei Pro v. n. 4t6 ele 4 ele setembro ele i85S. 
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CAIÇARA DOS ORPHÃOS. Pov. do E s tado de Pemam
buco, no segundo dist. do termo da Floresta. 

CAIÇARINHA. Pov. do Estado do Ceará, no termo de Ca
pindé. Orago S . Sebastião . 

CAIÇARINHA. Pov do Estado de Pernambuco, no termo 
çle V ilfa Bella. 

CAIQARINHA . Log. do Estado de Sergipe, no mun. de 
.Villa Nova. · · · 

CAICIHAM. Lago do Estado do Amazonas, perto ela 
margem esq . tio rio Pur(ts. E' gcande ( Dr . S. Coutinho). 

CAICÓ. Cidade e m•1n . do Estado do R. G. elo Norte, na com. 
ele Sirtdó, á margem esq . do rio desLe nome, a 48 kils. ela cidade 
elo Jardim, 125 elo Assú, 64 de A.cary. 50 ela Sena Negra, 96 elo 
'l'riumpho, 132 elo Martins e t90 do Mossor ó . . Apezar Llas pla
nicies que estendem-se ao N. e S., é na ma10r parte mo o ta
nhosa. Sua industria consiste na preparação de queijos e 
manteiga. Produz fumo e farinha de mandioca. Criação de 
gado. Sua egreja matriz tem a invocação de Sant'Anna e de
pende da diocesse ele O linda . Além da matriz tem a egreja de 
N. S. do Rosario. Oj01·nal Liberal, desse Estado, em seu n . i2 
ele 12 de abril ele 1884, publicou a seguinte noticia extrahida elo 
livro elo Tombo ela !'reg . «A freg. ele Sant'A nn a elo Sil'idó foi 
desmembrada ela do Piancó, na pro v. ela Parahyba do Norte, 
•em 15 de abril do anuo ele 1748 (Provisão de 20 ele fevereüo 
de i747, segundo alguns), se ndo bispo ele O linda D. Francisco 
Lctiz de S. 'l'bereza. Aos 26 de julho do mesmo anno [oi desi
gnado o loca \ (hoje cidade do Príncipe) para a ediftcação da 
respectiva matriz com ass istencia do seu primeiro parocho o 
padre Francisco Alves Maia e pessoas notave is elo Jogar, l a
vrando- se tet·mos em livro proprio. Os lim ites que foram traça
dos á fre"' . do Sirieló erão os seguintes: - Das nascenças elo r io 
Pinhare~ com todas as suas aguas até á barra C[ue este faz no 
rio Ptránhas, e por este abaixo até os limites da freg . do Assú . 
Em 12 ele agosto ele 1.801 foi desme mbrada ela do Siricl6 a freg . 
de N . S. das Mercês ela Serra do Cuité.-Posteriormente foram 
·desmembradas daqnella freg. as seguintes: - Patos, Acary, 
Conceição do Jardim, Serra Negra (cuja capellinha set·vio pl'i
meirament~ de matriz) e ultimamente S. Miguel .do Jucurutü. 
. - Na sua creação a freg. do Sel'id6 rivalisava com cel'tos bis
pado;; tal era então a extensão do seu ten ·itot· io ». O exti11cto 
conselho presidencial, por Acto de 25 de outubt·o de 1831, 
confirmou o titulo de villa, concedido por Alvará. de 3 de 
julho de 1788. Cidade pela Lei Pro v. n. 612 de 16 de dezem
·bro de 1868 · 'l'em tre;; eschs. publs. ele inst. pl'im . Agencia elo 
Correio. O mun . , além da parochia ela cidade, comprehende 
!Dais a de S. Miguel do Jucurutü e os povs . S. João, J ardim 
de Piranhas e S. F ernando . Ayres de Cazal diz ter sido essa 
cidade denominada outr'ora Caycó . P erdeu o nome ele Príncipe 
·pelo de Sericl ó em virtude do Dec. n. 12 de 1 de fevereiro , de 
1890 e este ultimo nome pelo de Caicó em virtude do Dec. de 
julho ele 1890. O terreno em que está collocada a cidade do 
Caicó é pedregoso, levemente inclinado para o rio Serid6. que 
corre ao N. da cidade. O mun. é percorrido pelas serras S. Ber
nardo, Formiga, Forquilha e Es treito. A lavoura consis te em 
algodii.o, mandioca, milho, feijão e 6ut ros cereaes. A canna ele 
assucat· e o arroz são apenas c•tltivados nos maiores açuàeP, 
·não chegando para o consumo ela população. De junho n. janeiro, 
o culti,·o dos cereaes é em grande parte feito no leito do rio, 
cujas arêas são pa ra ·tal fim extrumadas com escrementos ele 
cab1·as e de vaccas pelos denominados vasa.ntei?·os. Depois do 
inverno, isto é, de niaio em diante , as plantações se fazem 

··tambem nas represas dos açudes, que são em grande numero.
A inclus tria limita-se á extracção da borrach;t ele maniçoba, 
hoje bem inct·ementa da, ao cortume d& couros, ao fttbrico de 
chapéos de couro e de sellas e selins para passeios e serviços de 
campo, t ecidos grosseiros de algodão e ele redes, que servem de 
leitos aos sertanejos . 'l'ambem fabricam bons queijos qu e ex
portar!!. para Perna mbuco. - O clima é quente e secco, porem 
saudavel. A clysen·teria e febres biliosa e Lipboicle são frequen
tes no verão . As molestias elo apparelho res piralorio t~mbem 
victimam a pop., principalmen·te nos mezes de março e abl'il, 
os dous mezes de inverno nesse sertão. A falta de esgotos, a pre
sença de um cemi terio quasi dentro da cidade, e as aguas po
.taveis de ma qualidade, dev idas á presença do estrume com 
que adubam as arêts do rio Seridó, laes são as causas a que 
se attribuem a existencia elas febres e dysen Lerias, correndo por 
c,onta d~a bruscas variações de temperatura e da fina areia em 
.suspensao na ·atmosphera a existencia das bronchites, pneumo-

.; .. . ... ' 

nias, pleurisias, ·tLtberculose, eLe.- A ENE. da cidade existe 
u m poço pl'ofuuclo, o qual é cavado pelas gL"andes enchentes no 
leito elo rio Sel'idó. O poço, quasi ~ oval, mede uns cem metros 
em seu maior diametro. Nas pedras, que o limitam ao N. 
existe urna gruta, CUJO ·tamanho não é exactamen Le conhecido, e 
onde a penas no tempo de verão bons mergulhadores pene·tram 
á procura ele peixes . 

CAICOABA. Ribeirão do Estado de Minas Geraes; t<ega o 
tel'ritorio da pa rochia de N. S. das Gl'otas do Bt·umaelo do 
Sttassulty (Entre RLOs) . 

CAIEIRA . Log elo l!:stado do Parabyba do Norte, nafreg. 
eleS. Migtel daBahia da Traição. 

CAIEIRA. ArPa ia l do Estll.do de San ta Catharina. no mun. 
de S. iVligtte l ; com uma esc h . pttbl. ele inst. prim. · 

CAIEIRA. Serra do i];stado da Bahia, nas divisas da freg. 
de Santo Antonio do Param irim (lnf. loc). 

CAIEIRA. Morro no mun. de Guaratuba do Estado do 
P araná. 

CAIEIRA. Ilha do Estado do Maranhão, a E . da ilha de 
Coroatá. E' quasi tão extensa como a ilha de Igoronhon, que 
fica- lhe ao O. Sua parte Occ. denomina-se Juarapirá, por 
ser um ponto de reunião das aves do mesmo nome, que ahi 
pet·n oitaro e criam filhos. 

CAIEIRA. Ilhas (duas) do l!lstaelo elo Rio de Janeiro , no 
mun. de Angra dos Reis. 

CAIEIRA. Pot•to no Estado de Santa Ca·tharina. «Den tro 
da barra do Norte da capital da prov., aos 27° 25' 36' ' de Lat. 
S. e5i0 1' 20" de Lonp- . ele P ariz, está a pequena ilha chamada 
Anbatom it'im , Robre a qual foi leva ntada nos tempos coloniaes 
a fortaleza de Santa Cruz. O enrgidonro fica-lhe a SO. e é de
nominado de Sanw C?"ttz O tl da Ca"ira, conforme o logar em 
q11 e se a ncom, é rpais pt•ox imo da ilha ou da terra firme . Ahi 
ha capacidade pa~a ~s maiores esquadras, tendo sempt·e mais 
ele quatt·o braças d'ag u>l em ftmclo de areia grossa , (Coronel 
Mello e Alv im ). 

CAIE!I:RA. R io do mstaclo do Rio de Janeiro, no mun. da 
Angr w dos Reis . 

CAIEIRAS. Bairro elo mnn . ela capital elo Estado de 
S. lJaulo. 

CAIEIRAS. Ilhas no Lameirão, no limite N. da cidade da 
Vict.nia; no EsLado elo E. Santo. 

CAIEIRA VELHA. Rio do Estado do JJ:. Santo, no espaço 
percorrido pela linha t elegraphica entre Santa Cruz e Linhares 
( Rep. dos 'l'elegraphos. ) 

CAIEIRINHA. Ilha elo Estado do Rio de Janeiro, na freg. 
da Ribeira e mun . de Angra elos Reis . 

CAINAAN. Rio elo ERtado do Amazonas, nos limites da 
pov. ele N. S . de Nazareth, situada no rio Purús, no logar ele
nomin a do Nova Colonia ela Bella Vista, no mun. da Labrea . 

CAINABRAN. Igarapé do Estado do Amazonas, no rio 
PLL:rús; corre pt·oximo a um ser in gal denominado S. Luiz. 

CAINAMAN. Canal quesahe ela marge tu clil'. elo rio·Urubú 
logo acima do Ara11at6. Proximo fica-lbe o ig-arapé Araçatuba 
( Octrta Hydrogr. do rio Urubú levantada em 1883 pelo f o te
nente Shaw ) . Na Planta do mesmo rio levantada em i875 
pelo Sr. B. Rodrigues, não é mencionado esse canal, mas sim 
no fl el!li t., onde á p. 120 lê-se : <<O fm·o ou canal Cainaman 
sahe do Amazonas defronte ela ilha da Trindade, proximo ao 
s ili •J do finado Trinda.de, e entra no Urubú cinco milhas abaixo 
do ele Santo Antonio com 3/,. ele legua, . 

CAINAMANSlNHO. Igarapé do Estado do Amazonas; aff. 
da margem clir. do rio Urubú. Fica na parte inferior da ilha 
Sncuriju ou S. Raymundo (Ccto·ta. Hycl?"ogr . do rio Urubú 
levantad a em i 883 pelo 1° l('nente A . M. Sbaw). Na Plo.nta. 
do mesmo rio levantada em 1875 pelo St·. B. Rodrigues, figura 
nessa posição não o igarapé Cainamansinho, mas o lago 
Carar á-miry. 

CAINANA. Riacho elo Estad 1 ela Bahia; nasce na l agôa · 
Salgada e, após um curso de 18 kils., clesagua no Extrema, 
afl'. do rio Pau a Pique . 
. CAINGANGS. «Logo que cheguei á Prov . do Paraná, de 
que fui presidente pouco mais de cinco mezes, de 28 de aetembl'O 

.. 
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de 1885 a 4 ele maio de 1886, Uve que me avir com os chan-iados 
índios de Guarapuava. Vagava pel as rua s de Curityba uma 
·turma sem i-núa dessa gente, reclamando ferramen ·tas, ro upas, 
dinheiro, etc., e lameutando- se haverem sido maht·a·tados por 
brazileiros e d espoja dos de terras que lhes per1 e nciam. Pt·ocedi 
a varios intel'l'ogatot•ios e vi qne as s uas q •1eixas eram vagas, 
obscuras e sem ohjec tivo determinado, porqua nt~ as taes posses, 
seg mdo prete ndiam·, occupavam superficies enorm es, para 
potlerem conten ta r os se us habitas nomacles e de s imples V<l. "
gab undage m. Depois ele ~er, a muito custo a liás, consegu ido 
um começo ele vocahulario, mandei-lhes dar alguma roupa 
e varias in strumentos nraborios, e ftl-os pal'Lir para a cid ade 
de Ponta Grossa, donde deviam s · gu ir pal'a o rio dos Patos e o 
Ivahy. Coms igo levaram quantos cães puderam an·eba nha r 
e de c uj a acquisição se mostra r<1.m, como é ele uso , sobrema 
n eira aviclos. A esses infelizes a nimaes, ele certo, não esperava 
vida [arta e descansada, pois os que lhes se rviam ele com
panhmros denuncia va m ext rema magreza e insac iavel voraci
dade. Desde principio, por ém, me im pression,wa o a ppellido 
ele co1·ôados, pelo qual são esses inclios rru asi exclusivame.nte 
conhecidos em toda a pr ovinc ia elo Par >t nà '. Como e por que 
razão tivera essse nome d e, caracter meramente pot·lug uez 
a ['o rça e va lor ele elimi nar el o conhecim e nto gera l à cle nonri
nação de etym ologia i ncli ge na e es pecial, qne essa gr .•ncle 
·tdbn devia , s m conl.es tação poss ível posSLlll' e conservar 1 
Bem sabia eu que provinha aq ue lla e~pec. i!icação elo macio por 
que esses primitivos filhos elo Brazll cost ·1mavam cortar o 
cabello, e nenhuma l'elação imm ecl iata os prendia a os c,,.,·ôados 
de Matto Grosso . Com effeito, a hi procede o nome iclentico 
de simples e facil corruptéla, transformação da palavra c•·oá,s, 
que designa em sua língua, os índios elo set·tão, interm edio 
a Goyaz e Mat·to Grosw. No Para ná, porém, a pezar elas 
minhas indagações , ning lwm sabia ue outt·o a lcunha de feição 
autoch tona , e fiquei muito admirado qua ndo, na cidade ele 
Guarapuava, onde ch eguei a 7 ele abl'il ele 1886, pela primeira 
vez ouvi ela boca ele nrn indio mais l ad ino a pa lavt•a caingang, 
co mo de nominação ger a l da tribu e, elo inte r t·oga tol'io a qne 
o s uometti, cleprehencli quo tinham certo cle ~g · sto em ser 
chamados coróad >S . Causou-m e especl<l esti.l. novidade, e, insis
tindo em tão inte t·essante ponto, pude verili car , depois ele me 
entenclet· com outros homeas e mulheres ela p n r tida que viet·a 
es pet·a r-me, que esse sentimen to ele eles prazer lhes era .commum, 
ficando muito satisfeitos quando os t t·atav::tm por oawgan,qs e 
não pelo vocabulo portug uez. Gommuniquei es ta observação 
ás pessoas que me roclea'vam, e nas minhas COLlversações .com 
os moradores ma is anti"'OS ela localidade a ella ele conttuuo 
a llucli, mostrando-se t oct"'os igaot·antes do _ver~acle iro nome ela 
tribu, que mantem, com tudo, desde os pr<meiros a nnos deste 
seculo (1816), r elações mais ou menos seguidas com a(1ue lle 
centro ele população. Da h i me pl'Oveio certa ufanm - pocl•r 
reintegrar na g rande l'amilia wpy esse ra1.no ?os coróctclos, 
dando-lhes a le"' itima e verdacle ira a ppelhclaçao mcl1gena. 
Esta illusão, porém, desfez-se em Cnrityba, quando cl~ volta 
d a longa e a prazível viagem a os Campos Geraes, se r 1ao e c t
clade de Gttampuava . tive occasião ele ma nusea r· o Gatalngo 
dos obJectos do 1\!luseu 'Paranaensc re>nettidos á, "xposicã.o anthro
pologica do R -io ele Janei1·o, que me foi offereciclo pelo incan a v e! 
creaclor e conservad ot· claquelle cut·ioso e ins~ruc \ivo estabeleci
mento provinc_ial, o sympa·thico e popul:u: desembargador Agos
·tmho Ermelino el e Leão. l];sse Catalogo, 1111presso por ordem elo 
pres idente Ctt rlo · Augusto ele Cat·~·aiho , traz .a da ta ele 'L88~ e 
COJ?-tém , como appe ndices , uma vali osa 1\llomor~r;t s?bre ?S <nclJOS 
ea~ngan,qs e oamés (c01~6aclos ) , esnl'ipta pelo mJSSionartu capu
chinho frei Luiz. de Ce mitille e vocabularios desses clialec tos 
reunidos pelo Sr. 'r el emaco Marcines Borba, imper lerrito 
sertanejo e homem ele longa clat, atirado a ousadas empt•ezas 
e colltinuas explot·ações nos vastos campos e compactas florestas 
de pinheit·os do Oeste da pt·ovincia rlo Paraná. Posso, com 
tudo, affirmar, que somos, nós tt•es, ~los prim e ir os a cbamar 
pelo seu verdadeiro nome os prtmit1vos hab t ~antes daquella 
ex len~a r egião, parece'!clo- me . já tempo .ele acabar-se com .a 
expr essão tão vaga e mdefen1.da ele coroaclos, q•1e a té hoJe 
confunde muitas t ribus, r amificando-se de todos os 1'!- clos_o 
erro, com a aggravação, em Matto Grosso, ele que os G?"oas. nao 
usam a maneira especial ele tosqu<arem os cabellos, ab rtndo 

1 Tambem costumam cbam nl ~ o s bugres, d enomt~ação dn.dn., co mo 
a de cabaclo, em gemi a tod os os indios. N<L l 1 ov . rle. s,~nta Ca
tharina elles não teem outro nome ; no Pa.ranú é nnnto ma ts ( t·equente 
a de cor6ados. 

nelles a cat·acteristica corôa. Augusto de Saint-Hila ire, tão 
c~iclacloso em s uas informações, t ão exacto e minucioso sempre, 
tao utt! para que m v taJa o Bràztl, pois soube, para assim 
dizer, photogra phal- o, e ainda hoJe é em muitas proüncias 
preciosíssimo g uia, Sa< nt-1:-lihit·e traia um tantu ex tensamente 
elos co1·óu.clos ele Gua rapua v a, ele que dá ás ps . 456 e 457 
clo1° vol. clesua Viagem á.sprovincias de S. Pt<ulo e Santa 
Catharina um vocabttl a rio muito r es1tmido, ele 3i pala vras. 
cuj a exactidão aliàs nã o garau te . A esses ind i os chama á 
p . •125 cl aquelle volume carnés e votorons, e mais adiante (p. 454) 
gtla?~hanans, chegando a crêr que fossem os mesmos .Quaia
nazes ri os campos ele Piratining·a. A' p. 46 elo 2° vol., diz 
ell e o seg·ui nt3 : « Aos bugres visinhos de Jaguariiva dão os 
pMtlistas o nome ele coroados, porque, segundo consta, aostuma.m 
aq'uelles selviaolas 1"e1spa1· no u,lto da oabeca uma oorôazinha." 
A.ccrescen ta , depois, com razão que esses co1·ôados elos Campos 
Geraes nada tinham de comm urn com os co?·ôados do Rio Bonito 
(provincia elo Rio ele Janeiro) Otl com os elo Pres id.i.o ele S. J oão 
Bap tista, e m Goyaz. - Si a leitura elos modestos trabalhos de 
['r ei Cem i bille e Telemaco Borba me trouxe certo desconsolo 
pela priorid<tele que lhes cabia, e tive de cede<' , delles colhi, 
com tudo, não pe(jUena.s vantagens. Com effe ito no Glossario do 
st• rta nist a encuntrei a me lhor das contras- provas de que os 
meus a ponta rnen·tos deVIam merecer-me fé e confiança. Quanto 
á noticia do m issionario nella achei coorcleaaclas, e bem 
coo rdenadas, muitas notas tomadas quasi tachygntphicamen te, 
licanclo portan ·to o traba lho que eu leria ele fazer sobremane~ra 
sitn[lli licaclo ou an tes excusaclo. sem inconveniente algum. 
Observo que o Vocabulcwio Borba traz 262 termos, ao p .1sso que 
o melt encerra. nada menos ele 604, a lem de algum as phrases 
que pude collig ir. Cedo, agor a , a [lalavn\ ao digno capuchinho, 
co <-rig inclo os na turaes lapsos elo estylo ela sua despretencios~ 
not ici a : Cost~mws. «Esta nação de inclios é cha mada pelos 
brar.ileiros co1·6ados pelo costume de co t· tarem os ca bellos á 
maneit·a elos frades ft·anciscanos ; não goslam, por ém, deste 
appelliclo e a si mesmos se chamam Caingu.ng, que em lingua 
p urtug ueza quet· dizer inclio ou antes aborigene. Tambem 
se a ppe llicla m Cc~ingang-pé ( indio legitimo) e Caingang~ 
venher•é (incl io cabello cortado}, mas os historiadores sempre 
os tratam pelo uome ele Camés, pa la.vra cuJa etymologia ai nda 
não nos foi dado conhecer. Habitam em cabanas cobertas 
d e tolhas ele pa lm eiras, diJ'l'erentes em tamanho, conforme o 
numero dos inclivicluos, e quasi sempre assentes em coliinas, 
á cltstancia ele 200 a 300 metros da agua. Nunc;:t fazem 
di visões internas, mas conservam um espaço ele tres a quatro 
palmos ele largur a , e ele todo o comprimento ela cabana, para 
o fogo que e1ltre teem acceso noite e dia. Em ambos os l ados 
da cabana, es tendem gl'a ndes cascas ele a rvores, que lhes 
servem de assento, mesa e cam a , e onde dormem enfileirados, 
com os pés sempre par<t o lado do fogo e sem ,clistincção de 
sexo. Antes ele ado rmecer em cantam (como tenho presenciado) 
uns versos mono tonos : inváqtt~ qtte pe1tné i ma M'lÍ> ie . Gostam 
muito de criar gallinhas, espec ia lmente brancas 1 ou pinlaclas; 
domesticam tambem bichos e aves si lvestres ; mas o cão é o 
seu an imal precl ilec to, e fazem com prazer 1odo o sacrificio 
para obter este l?gar - tenente do homem, q':le . lh es é d fl: 
maior lltlltclade. Seguem p :cra Cul'ltyua daqui distante urnas 
6.) legm<S, e ullimamente for a m até á cid ade ela Fachina. 
ainda~ mais longe, s6menle com o fim . de alcallçarem esse~ 
auimaes, que lhes servem ele conipanheüos em S U!J.S viagens e 
ele auxiliar nas caçadas. Ao primeiro canto elo ga llo levantam
s~ e pt·ocut•am agLta para se lavar; ao voltarem, assentam -se 
e m l' eclor elo fogo e elo cac ique ; recebem as orde ns que 
cumprem sem observações e com pontualidade . Sustentam-se 
de caç:1., .peixe, me l e fr uctas; plantam ~ambem algum milho 
e fe ij ão. Do milho fazem uma especie ele pão , pat•a o que o 
poern de molho na agua a\é apodrecei', e depois o socam a~ 
p1 lão, 0n o a massam com as mãos e cuspo, fubricanclo uma 
roda ele bom tam an ho pa ra assat•em-na embaixo da c10za, 
ficand o o milho por aquella fór·ma apod rec ido com cheil·o tã9 
r epug na nte, que não ha pessoa civilisacla que o possa tolerar, 
Até o presente ~ão bem poucos os que queT~m a com ida tem 
perada con< sal. Mostram a maiot· aversão ao l e1te e á carne 
ele gado vacc um 2 • São francos, alegres e conversadores; teem 

<, Not~i tambem es~a predileccão nos indios de MattoGross~ ,' (Nota 
do E . '1'.) 

' . Verifiq"ei isto por mim. Mand ei em Gnarapunva distribu ir-lhes 
cai·ne de vacca e só o homens nella t ocaram. As mulheres re
cusa t·am-se a provar siquer; pecliam carne de porco. (Nota de E. T,) 
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grande pau:ao por missangas , especial mente b1•anças e offe
recem ele boa vontade o que 1eem ele melh01· em suas cabanas 
em troca dessas bagalela~. Quando orga ni sam suas festas e 
danças, se r vem as missangas ele enfe ite às m ul he res, que as 
teem em g rande est imação, tt·azenclo-as a tit·acollo quan tas 
p~ssam ajuntar. Quem l hes dá a lguma cousa co mo presen te 
nt\0 fica sem retl'ibuição . Rapam as sobrance lhas, barba, 
1Jigodes e todos os cabellos elo corpo. .<\ s suas armas são 
grand~s arcos feitos de pau ele g 1ra iuva e ·todos en leia dos com 
a casca de c ipó imbê, flech as de clous mett•os ele com primen to 
com fa rpas de osso de macaco ou ele ferro , e mostram mui ta 
hab ilidade na pintu ra clellas . Além dessas a rmas, usam 
tambem de la nças de fo lhas de facas mu ito polidas, te ndo 
as hastes dois mel.ros de comprido mais otl me n')s ; com estas 
a r mas fazem a guet·ra e ·tam bem as suas caçacl;t.s, nas 'l' •aes 
mostram gra nde tino e habil idade. Quando volta m para as 
s uas cabanas é sun chegada annr mciada ele l onge com toques 
de busina, feitas a.lgumas vezes ele taquara, e, r1uanclo podem 
oh ter , com o chi fre ele gado vacc nm. Gostam mui to de 
facões, machados, tesouras ou qualquer ferro cor tan·te ; mas 
sobretudo mostram o maior empenho em obter c~.ch o rros ; com 
estes caçam, mas depois da caçn mOl'ta não r epartem com os 
cães, nem mesmo os ossos , depend ura ndo-os ou ente r rando- os , 
para que não se tor r.em preguiçosos; pot· isso sempre andam os tes 
magros e prestes a morrer de fome; entretanto quando lh es 
morre nlgurn cii:o, lamen ta m e ch oram como si t ivesse 
mot•riclo a lgum parente . Mos tram g ra nde preel il eccão por e. pi n
garclas, e quando teem :::, fe licidade de conseguir u ma, dão-l he 
gTande est11nação, t r azendo-a mtuto limpa por fó ra, como 
costumam co ns t•var ~s armas e ferramen tas : quasi sempre, 
porém, o i nterior elo cano é s ujo, h lvez por nilo sabe t·em a inda 
desma nch ar a arma; s:io bons a t i ..adores e raras vezes perdem 
o t i1·o . Costumam fazer o pri me it'O cnsa meuto quan do ap parece 
perto da lua uma est rella , e depois em qualq uer tempo do 
anno, devendo o genro aco mpanh ar e ser vir o sogt·o, a liás 
fica rá sem mulher, e l ogo passar :í. pa ra ou tt·o q ue se su
j eite ás condições elo pae da m ulh et·; mas, qt.tanclo a m tdhe r 
·fi ca u m pouco velha ser ií. trocada por out r a mais moça . Deste 
modo casa a moça varias vezes. Quando a lguem se distingue 
na guel'ra ou na caça, toma duas e a lgumas vezes tl' es 
e ma is mul heres, e chama-se então 1'·1'cma•1i, que q uer d izer 
valen te e fo r te . I!:, com eJTe ito, os incl ios mais destem idos são 
logo co nhecidos pelo maior numero de mu lheres que possuem. 
Ao se enr:on1rarem não costumam troca r compl' imentos ; 
mas, entrando nas cabanas elos visinhos, se nt am - se sem 
ceremonia per to cla3 pessoas qtte lhes Rão ma is ail'e içoadas, 
e assim per manecem até que es tas lh<Js ofl'e r eçam a lguma 
ft•ucta ou qua.lquer outra co usa ; depois de te t·em com ido 
deitam-se e começam a conversar. Aq uelles que não en t t·am 
n:t pales tra guardam pt·ofundo s ilencio, dando de vez em 
qttanclo s ignal ele in lere3se com o cabeça, ou mos trando sua 
approvação co m nma palavra gu t tural - hé - que quer dizet• 
« est,;J, bem>> . Cons iste sua i ndustr ia no t ecido ele um pan no 
grosso fe ito com as fi bras ele orti ga g rande (uafé), na fabr ica~ão 
de a lgtt ns utensi lios de barro e especia lmente na fe itura 
de l anças, a t·cos e fl echas . Neste traba l ho então mos tram 
m uita habili dade, po lindo as a r mas e pintando-as de diversas 
maneiras. Occupam- se ~.s mulh et•es no scr vic;o dos tec idos e 
fabricação ela louça; os h omens nos adornos das armas. 
São os pan nos tec idos so iJt·e os j oel hos, e ser\'em para cob t•i r 
as par tes que o pudor femi nitlO manda esconder ; Clttan to aos 
homens, andam inteirn.mente nüs, Além de pannos pa t·a es t.e 
ser ,·iço. tecem outr os com ma is de licadeza, feitos com as 
mesmas fibras . dando-l hes ordinar iamen te ele seis a sele palmos 
ele compr imen to, bem t rabalhados, e sobre e lles desen ham com 
t inta ve r melh a diver sos traços que, segu ndo me contou o 
cacique, rept·ese ntavam facões, machados e fl e. chas, embora n ão 
p 11clesse eu acha r a men or seme lhança com taes ohjectos . As 
m ulheres, quando se ach am pejaelns, absteem -se de comer cal'lle, 
a limenta ndo-se só men te com pal mitos, fr ttctas, etc . Dize m 
que é parP. não engo1·dar o fi lh o no ventre. Depo is ele tP.rem 
dado lÍ. luz, comem sem escr upnl o ·Lodaa as causas co mes 
tíve is, e logo, ·tan lo a mãe como o fl lho, .se l avam em agua fr ia, 
A r ecem-par icla mesmo o leva pa ra o cort'ego mais pP. d o, e 
com tudo isso é ext remamente ra ro que uma in din mol'l'a ele 
.Parto ou de suas consequencias . Re rlnzem- se a pouca cr~usa 
o~. seus di vertimen l.o .~ : o pr in cipal é o comba·te s i mulado. 
Do 1s part idos contra rias munem - se de g rande quan tidade de 
caceiesmhos de do is e meio pa lmos ele compri do ; fo rmam- se 
em grupos e começam a atirar os cacetes n ns aos outros, 

desviando-se como melhor poclêm, e neste ex:ercicio mostt•am 
muita ag ilidade e destreza . Sempt·e sahe comtudo a lg um 
co ntu so, c aqne!le que acerta u mtt cacetada no co llLt' a r io ri-se 
a gargalhadas. Consis te outro brinquedo em entetTarem-se 
un s aos outros na la ma sem dis tincç;lo ele sexo ; peocurarem 
queimar -se com fachos de palha accasa ; emflm, a l tttM·em 
ott trepa rem nas a t•vores mais altas . Por qua!C[tler b'aga tela 
fazem grande a lgazarra. Si acon·tece q ue' um marido sur re a 
mtt lher ou a lgum Jilho, apa rta-se o casa l sem cerimonia, e 
logo o homem cu ida de procura r Ot1tra esposa. Qaando, 
porém, a duvida e com gen te civil isacla, armam-s~ com lanças, 
a rcos e flechas (até crianças) para se vingare m ; mas s i nãu 
conseguem seu intento, conservam a ]em brança do ultrage 
até á mOt·te, e mo rrendo de ixam-n a por herança aos Jilhos . 
Viaj am co m as mulh eres, que car t·egam o fi lho me not· ás 
co~Las, preso por um cin to le i ~o de casca ele D.r•vore, ele fó t'111il. 
ova l. e que e pas~ado na t.esta da incli a e dalli para o assen to 
ela criança; levam ta mbem fogo, e ap~ganclo-se tornam a 
acce nde l- u es ft·ega ndo, com do is paus seccos ele enco n1ro um 
ao ou tr r1 . A nelam os home ns inte iramente nüs . mas enleiam 
as pernas com co t·clinhas feitas ela casca do 'c ipó i mbê, ou 
elo pello de porcos sel vagens, pa t·a se livrarem elas mot·cle
duras das cobr as; cami nham cinco a se is Jeguas por d ia , e 
ca t•rega m pesos de qu atro a c inco at' l'L'bas a rranjados clenLro 
ele uma pisamé ou ces~o seguro por u ma corda, que, presa no 
cesto, pasea na ·testa do índ io ; a lem elas a rm as l evam um 
bo rdão que l hes ser ve de npo io. Quando a lgum de lles cahe 
doe n te , ape l'Lam -lhe o corpo inte it•o com cordas de i n~bê , deitam 
em ba ixo do leito desde a cabeça n té o g rosso das pernas umas . 
her vas sobre brazas pa ra pr ocluzit•em g t·ossa ftt maça. :Sentam-se 
en tão de um belo as pessoas encarregadas de app li carcm os 
r emed ios, o elo outro um homem ou mulber (dos nr ais velh os) 
que co n tinuadamen te assopm em d ifl'et·entes pa r es do co t·po 
do enfe r mo . Quando a doença vae to ma ndo aspecto perigoso 
comc•cam as m ulheres a chora r em altos gri tos e· assi m <JOll
tinuam ate que percebam a lguma me lhora (o q~e raras vezes 
acontece ) ou mo l'l' a o doen te . Ex ha laclo que seja o ul't imo 
suspiro. é im rnecliatame nte levado o mo l'lo para o loga t• ela 
sepulttll'a, car rega do por tr es homens, 8egura ndo um a caueça, 
out ro o m eio do co rpo e o te rce iro as pe t'n as , 1ndo o cacla,•et· 
envol to em um pan no t,cu r ú) e seguro com amarrilha~. 
Chegado ao seu dest ino, ab rem u ma cova que mede se mpre se te 
palmos ele comprido , tres ele l a rgn t·a e qua tro de fttndo, te ndo 
para esse se rv iço u ma bitola exac ta; fo l'!'a m essa cova com 
fo l has de pal me ira e metade ela casca ele a r vo re que ser vi<t ele 
cama ao fa llecido, e cl<Jpr>is com gra nde cuidado o dt• positam 
na sep ul ·tura com a cara para o poe nt e , serv indo ele tr avesse it·o 
os se.us curús e pe nas . A' dir ei ta collocam to das as suas 
::t l'lnas e um ti ção ele fogo accesso ; courem depois com paus 
c1ue a lca nçam ele um a ou t t•o lado da sepu l, tll'a, em c imn dos 
qttaes poem a outt' él. metade da casca da sua cama p::t r·a e''i ta r em 
que caia ter ra sobre o corpo ; tapam 'todos os ori fi cios com 
folhas el e pa lmito e enchem a sepul tura com te rra que vão 
depos itando até altura de 10 a i2 pa lmos, d a ndo -lb e lórrna 
co nica . Acabn.clo o en terro vo ltam ·todos pam suas cabanas, 
gna rcla nclo r igor oso si lencio; as mulheres do fa llecido fecham-se 
em um pequeno ranch o ,lpar taclo por espaç~ de oito dias, tendo 
ele car pir ao rompe t· da a tll'Ora, ao meLO-cl! a e ao eut ra r do 
sol ; os mais tratam immed'iaramente de a t'l'anjar o necessal'io 
para a festa dos mo rtos . Para prepa r a rem as bebidas des
tinadas a es ta festa met'Lem o m ilho c o pinh ão ju ntame nte 
com agua em gr an des pa ne llas ele b::t rro, · e p~ rto elo fogo 
os moem com os den tes para ma is depressa fazel-os fermentar; 
depo is misturam o ctt lclo do milh o com mel , formando por es te 
pi'Ocesso um a bebidn cml)l· iugan te, pouco agl'adavel ao palacla't' 
da gente ci vilisada, mas m ui to a prec ia da dos selvagens 
que a chama Aquiqui, is to ci, aguardente . Oito dias depois, 

.do enterro do mor to, a u m s in-"al de busi na, reunem-se 
na cabann dos paren tes do fa lloc iclo toe! as as fami li aR ela tribu, 
com os corpos pintados do preto. E ntram em s ilencio e com 
gl'av ida de, e sentam-se sem cl is tincção {, roda elo f~go (que 
quas i se este nde de mmt ex trem •clacle ela caba na tt ou tt·a) 
em duas fl leira.s, uma em fren le ela out ra. Sentam- se ~s m u
l heres por traz elos home ns ; nes ta pos ição começa o cac ique 
a can ta r em louvor elo mm•to uma ca nliga nwnoto na; as 
mulheres, e a elo mor to s?ntarla a nm lado, choram, e os 
home ns ofl"e t• ecem aos convidn.dos com idas eaq~c ·iqui. Repe nt i
namen le levantam- se todos ca ntn.ndo e clança " clo em torno do 
lc,go, formando uma sce na ani maclra e pittoresca o movimento 
elos cot·pos acompan h a do com as mudanças elos passos de 
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eer leza admit· avel. tendo todos n as mãos uma r am a de folh as 
ve t·cles ou um bor Lliio pin tado a capt·ic ho; con tin na m com 
este folguedo até acabar-se o cbquiqui, o que g·er·a lm ente não 
pass:~ ele cinco a seis horas ; cluri\LHe es te brin quedo a lguns 
clell e's ' licam em bl'i agados e la nçam o cbqttiqui ao fogo ; mas 
estes são ama t•t•ados par a não l'aze t•em damno aos ma is , e 
clttanclo acon t~ce. que alg·uma mulher fica n este estado , se rve 
ce caçoada a toclos , aLé cri a nças . Desta m a neint acaba a 
d a nça, e todos suados e suj os de c inzas e ftunaça procuram 
o rio pa nt se lavar en.l e dissipa rem os vapor es el o aqui:)tt'i. 
As cabanas em que moram serve m a té ftcar em inha bitave is 
por cansa ela immunclicre, 'oa n to inteJ·na co mo ex terna; adu1.m 
que é mais l'acil queimat· a vel ha e cons tt·uir• nm a nova elo qu e 
terem o traba lh o ele al\tge nta r os bich os elos pés e as pulg·as 
qne os atonnentam, ou faze r ct li mpeza necessaria para cles
t rtrit·em es tes insectos ; m :1iLas vezes, sem es tes motivos não 
duram as caba nas mui to tempo porque. suscitanuo-se qual que t· 
duv rda e n\re e! les, a primeira vingança que t oma m e pro
curarem que im ar· a casa elo contr·a ri o. Em cacla caba na g r;ande 
ha um ou dois índi os que governam os ma is, e cacl<t m oz 
sah e um destes para os a lojamentos que a inda existam no 
serliío visinho (que s ~ gt.mclo me contou um iaclio , anela m por 
uns i 2) ; fa ze m estas v iuge ns me usaes p:tra colherem no
ti c ias s i tem mot•t•ido a lgnm . Volta ncl o " mensa ge iro com a n o
tici a elo fall ec imen to ele a l$ttm conh ecido, lamentam-se ·todos 
e chor am com gnt n cle a tg·ar.ana. As St tas festas .(quando 
as ha) cl:i.o-se quasi sernpre no tempo elo milho verde ; mandam 
en tüo conv iclnr os caciques dos ouLt•os alcleament llS, e pr·ep a
r a nclo-se com tint!ls e penn as vão ao se u e ncontro meia 
l egua ele distancia, levan do - lhes bebidas; a c incoc nta braças 
d:.t cabana sah eii• as mulheres car·reganclo bun i tas pe nn as, 
com as quaes en i·'e itam a cabeçn e CO l'pO d os conv idados. Em 
a lg umas occasiões , pl'imeiro que tudo vão ao ce miter io 
e rezam p~ lo> cle fun tos ; e m onLras, sem cuidarem disso, 
asse n tarn-s e em to rn o el o fogo co m a mai or gyav iclacle im:'l.
ginayel. Nestas fes tas t•ecitam algumas poes ias qlle me par·ecem 
rimadas ; mas nunca lh es pude sa ber a s ig nificação. l!~s tes 
i nclios qu11.nclo em marcha deixam vestigios de co midn, e ca,,ad;rs 
e s i lhes appa rece algum a n ima l feroz de ixam t.ambem 
s·igna l para av i a rem 6, gente que vem ttt ràs ele que aq ttelle 
s üio é perigoso; quando ca minham de noiLe, l t> vam com
s igo um archo·t~ ou ·ti ção ele fogo acc:_so . São mníto incl inados 
ao latroc iniO; em podendo lançar mao ele qualquer co n ·tt que 
exc ite a sua cobiça não a deixam para l ogo, e tanta hn.biliclacle 
mostr·am n o ftrl'Lo como os ma is r e fi nados ladrões das g r a ndes 
cidades: e ntt·etanto este pess imo cosL ume ' 'ae diminuindo e 
li c i to e 'esper:; r que com o tempo e educação desappa r eçn e ntre 
ct maior parte clelle>. Uma elas elifriculelaelm n a cale c li e~e e 
c ivilisação d es tes intli os é a g!·a tHle faci lidade delles se susten 
te n larem nas mat tas . Offerece-lhes ;t nawreza com mã0. libe t·a t 
·tmlo ele que necess itam : ab unda m as tl01· es tas em f l'llcta e 
caçn e o·s rios em peixe; e m gualrruer par te , em fim, acham com 
tlu e mata t• a fome e, lendo elles a ban·iga cheia, por cousa 
mais a lguma apeteçem. - Rel-igião . . A clmittem es tes inclios a 
exis tenci<t ele uma divindade co mo t odos os e ntes racionaes ; 
i g noram , poré m, os verdadeiros principios da r eli g ião. 
Al.g11ns tambern tee n1 noções ele um set· m a lf'aze./·o, a qtte cham am 
J!cl"itão; mas tal c1·ença n ão é ge r·a l enJ,r•e e les . No dia 12 ele 
n ovembro ele 1866 perg untei ao cac iqu e mais velho capitão Ma
noe l A.ropquimbe (que qner dize r cwançado?") quem era o deus 
a que chamavam «1'n pen ». P t·omp ta ment.e r espon det1-me <e lle 
que era Q sopro, e. que qua ndo a lgum estava doen te, por 
costume cle lle,, eleve hcar· uma pessoa ao se rt lado sopra nclo-lbe 
na ca lJ eçn. , nas cos tas e n n bnrrí ga . I~ s i n es te ·tempo aco n
tece havet· trovoada con1 relampagos, cessa- se de soprar, por 
qu~ é prov a cert.a de que .Deus cs l:ava irritado e que o 
enlerm o provavelm ent.e morl'Ja. Des ta con,·e t·sa deduzi qn e 
e lles adoravam o r elampago e o t rovão , ta Bto m a is (como 
te nho obser vado) que toe m muito m edo ele ·tt·ovoada . chamando·a 
«Deus bravo" . A lgumas vezes cliz.i a m que Deus era· o sol , out ras 
a l u:J. e concluiam com um:J. pabvra: ccquir;uetedi, qne q uer 
di zer: « nada se i a este res peito» . Emqua nto conver~a,•amos, 
l embre i-me ele uma pnssagem das ave nturas ele Ru uinson 
Crtrsoé, qua ndo eRte discorria com o scn indio Sexta-Feira 
ace rca ela crença em Deus. l.!:t·a e lle quasi ela mes mtt opini ão 
el o ve lh o cacique, mas ·t inh a mais vontade el e a prender a 
verdade: diz ia ct P..obinson, res ponde ndo a p erg untas , qu e o 
seu Deus se chamava Tupan; qu e er a o tr , viio, e que esse 
1rovão creara a te rra, o mar, a n imaes, plantas e todas as 
mais cousas; qne o homem era muito mai s velho elo que o 
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so l, a lua, as esl r ellas e o ceu, e que a morada desse Deus 
asse ntava n as m a is altas montanhas . Ouvindo es ta narração, 
l'er. Robinso n com boas mane iras ve r ao pobt·e se lvagem os seus 
tri>les erros . Dando mel hor iclea ele Deus , explicou-lhe que 
n.in!Iuem T-!óde ver o .Ente Supremo por ser· ínvi siv e·L, perfei
tlSStm o, JnlinJbo e ommpo tente, sa bendo ele tudo que pensamos, 
fazemos e dizemos ; u m j usto r em unerador , dispensando a 
cada um premio ou castigo ~egunclo as ?uas obr.as , e desej ando 
que os homens se aperfe1çoem ele ch a a cll a para depois 
obter~m uma felicidade e ter na . E scut11.va Sex ta - l<'eira estas 
s ubl imes e consoladoras palavras com gr ande attenção e res 
peito e desejava todos os dias ouvir as verdades principnes da 
r eligião, julgando-se nHtito l'e liz por .apr en cle l-as , at tl'ibuinclo 
t udo que uma gr aça partic ular elo Creaclor , lhe permittira 
achar- s.e em compan hia el e um homem temente a Deus e t ã o 
in s tr 11i clo. i\'las nas conver·sações qu e ti ve com o velho cacique, 
achei-o com dispos ição em tudo con tra l'i a á elo neopbyto ele 
Robinson. Não me foi poss ive l fazer -lhe compene'tn\l'- se dos 
seus tr· is\es erros, n~m convencei-o. de q ue a polygamia é \llll 
peccaclo e que ele v ta con teu ta r-se com uma só m rtlher em 
Jogar ele quatro (como tinha) em sua companhia ; mui to 
m enos pcr >uacli!-o que, n1oranclo comnosco, devia ap r ender 
a r eli g ião, pa ra que t a nto elle co mo :t s ua gentJ?. se tor
n assem com o tempo verdadeiros chrisLãos e l.Jons cidadãos. 
O velho polygamo em Jogar ele mostra r desejos ele se r· educado, 
r es pondeu-m e qne não p odifl, de ixar ele tet' as qun·tro mu
lhe t·es, por que era «Tremani >> (i s·to e, valente). Si estava 
mot·ando com nosco, continuou, não e l' a por encontrar a fe li
cicl <tcle, p o is ma is feliz se achava nas m a·t.tas virgens, onde 
a caça, o pe ixe e a frn c'ttt era m m ais abundantes, e nunca lh e 
falt:na m~.ntim e n to snJnciente par a o prop't'io sustento e o ela 
munerosa fam ilia . O verclaclei\'o mo tivo que justiftcava sua 
perm a nencia entre nós em p orque não podia passar ma is sem 
as n ossas ferramentas; que já era t a r de para el le acce ittw 
uma n ova re li g ião, se ndo já velho, ta n to qne nunca poLJcle 
aprender a faze r o s ignal da cruz; emf1m, desped iu-se co m ~tma 
?'isacla e deu-me a s cost:\s , dizendo sar cas lico a deus. Visto não 
se r possível faze r com que os i n cl ios já maduros a pt•enelam as 
verdades ela r elig ião, o m eio mais fac il (a meu ver) é inocu lar
lh es o amor ao ·t rabalho, a amb ição ele ganh a r em e possui rem 
as cou sus, não clttdas ele pr esente, que ell es mesmo di zem n a da 
Yalere m, mas ganhas ú custa elo se u es l'orço. E' necessario 
incutir-lh es h orror ao ful'to e ao h om icídio, a qu~ silo muito 
inclin<Hlos. quem pensar que se pôde sujei'tar o inclio a uma 
viela seclentar1a em poucos an no3, pe nsa eu :\damente : os q tte 
sah ira m d os m attos em idade viril. ta rde on nun ca se aco tumam 
com outt·o modo de exist .• .mcia; os ado lescen tes e aquel les que 
n ascem nos aldeamentos são os tt11i cos pt·opr·ios para rece berem 
instl'Ucção r eli giosa. Si para se extirpar em superstiç!)es e 
m a us cos Lumes el e muita ge n te que se diz civilisad ~ , é n eces
sar io penoso trabalho, grande perse verança e co ntit1uos sacri
Ji c ios, qua nto ma is com estes Hlbos elas Jlores tas , que pre
zando sobre tudo a li ber·clade e a indepe nclen cia , a niug uein 
obe.de cem e estiio "empt•c promptos , por qualquer desgosto, a 
<>anba1· outt•a vez o matto 1 E uma vez fd ta esta tenção, n ão h a 
~o n selli o ne m agrados, que os l eve a muda rem de t•eso lução.
Dialcotos : Todas as naçõ~ s civilisaclas ·teem certas re~Tas 
ele lingna gem s ~g uiclas pelos h omens intelligentes e llem 
educados ; mas poucas são as que nüo possuam seus dialecLos 
nas clille rente> provincias em que e sub li viciem: e nt.re os sel
vna:eus da mesma 11 ação que fall am a mesma lingua ha ta m bem 
dià:leclos . Com eJfe i lo, observei que os índios elo a ldeamento 
de S. Jcrony rno, bem que sejam el a mesma naçiio que os 
ele S. Pecl,ro ele J\.lcantar a, teem muitas pa lavras pl'Onunciaclas 
ele um a maneira in te iramente diversa; elo mesmo modo que, 
por isso co ncluo, s i h :t clialecto n as naçõzs civilisaclas, os ha 
·tambem ent re os in clios sel vagens. Ald eamento de S. J ero 
n ymo.- b'·J·ci L~tis ele Cemitille . >> Sobre os i ncli0s ele Gna ra 
~uava e ncontre i valiosas inl'ormações em um tr:J.l.•a lh o elo pa dre 
l<.t•ancisco cl tts Chan·as Lim a, impt·esso n o 'l'. IV da preciosa 
collecção ela RcuÚtc; elo I nst'i/ulO Jlistol'ic.o. Este sa~e r·cl ote 

- acompanhou como capell ão a exped ição que .desc_obriu e colo
ni sou aquel le Re r·tão ele G~at•apuava e m :1.800, lot ' 'Jga rJ O collado 
ela f reg ue1. ia a li i c reacla ele Nossa Senilo r· :t de ~~ lém e d ei xou 
gra nde nom~ e fama em torta ll;Cfttel l !i; zo na. apos lon gos a nnos 
el e existenc.ta. Essa k[emona, oi'lerecrcla. ao InstJtuto pelo 
soc io h onoml'io nuu·eclnlll Da niell'ed r·o i\Iulle t·, Yae ela p. 43 
it 64 claque lle vol. e co;npr·ehende quatro capítulos. O i 0 trata 
do nome, e.x tensão cln colonic! ele GuanupttC!üa , il?l1J01"tanoia ela 
e.xplo?"CbÇci.o feitcu em époccts histo,·ioa.s . O 2° das hy..-clas ele inâios, 
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população, costumes e linguagem. O 3o da catechcse dos i"';dios 
e reflexões sobre o seu tratamento . O 4°, flnr,ll•lente , do _c l~??_la, 
aspecto do paiz, prodttoçõcs, rios, montes e _anim.aes. A pr1me tea 
noticia da conquista e posse do ser ta o de Gtta rapuava 1 

data de 1:767, senrlo as explorações feitas por ot•dem do Ma t•q uez 
do Pombal transmitLirlas ao Capitão-general lJ. Luiz de Souza, 
já por Bruno da Costa F 1lg ueiras, que, navegando o r1o 
I~uassú, r e<> res ou após um anuo dP. infructiteras tentattvas, 
j a pelo Capitão Antonio da Silveira P eixoto, que, sahJUdo a 
bat'l'a daquelle grande rio, foi preso pelos hespanhoes . Repre
senta este acto de violencia o primeiro facto na dec:J.n tacla 
questão de limites qu~ herdan;10s de Pm·tugal_ por aquelle lado 
das Missões e que amda hoje estamos pletteanclo. A esses 
exploradores succedeu o Tenente Ca~clido Xavier de, Almeida e 
Souza o qual deixando a margem cltret ta do Iguassu e va rando 
para~ norte pelas mattas menos compactas, pisou afinal os 
campos de Guarapuava, a 8 de se tembro ele 1770. Por outro 
l ado avançara o coronel A(fonso Botelho, q11e com tudo pouco 
adian tou, retirando-se, porq tte os iudios lhe mataram se~e sol
dados da comiti va. Chega11do ao Braúl o re1 D. J oao Vf, 
contin uou o Co nde de Li nha t·es, a previdente poll t1ca elo 
MarquPz de Pombal e, por carta Régia de i de ab~·il ele 1809, 
determinou uma expedição ~ara o regular clescobl'lmen to d~s 
sertões de Guarapu..t va até a margem esl"[uerda do t"lO Pat·ana. 
Foi de !la encarregado o Te nente-coron el Diogo Pio to de Aze
vedo Por tugal que partiu á frente de duzentos homens arm ados 
e municiados ,' levando comsigo varios empt·egarlos e clous 
missionar ios, o Revmo . Francisco das Chagas Lima, pt·esbytero 
secular autor da citada l\llemoJ·ia, e frei Nolasco da :Sacra 
Família, religioso benedictino, que pouco se demorou, r eg res
sando ao seu mosteiro . A 1. de agosto daquelle auno de 1.809, 
chegou a expe~i.;;ão á entrada_ das mattas, ~ue consLitue m 
o que no Para na se chama o ser tao 2 • F1con a lu dons mezes, 
passou-se para além da prime~ra matt~ e es~eve parada quatro 
mezes em um ponto que denominaram S . Fellppe, segumdo para 
a margem elo Imbituba. onde estev~ acampada por espaço ele 
seis mezes. Não foi sinão a 10 de .Junho de "1810, que s~, poz 
novamen te em marcha , e a i7 daquelle mez, dia ela SS . I rtn
dacle. ás 10 horas ela ma 11hã, sem opposição alguma do 
gentío, pisou os cam pos ele Guarapuava . ]<;' preci •o conhecer, 
como eu, a belleza daquellas ]>aragens e o encanto na·tural e 
penetrante dessa f~t·mosa regt~o, pet:fu~ada. pela i';'ten~a fla 
grancia de um cap1m que cheira a hmao m1moso, 1llnmmad<? 
:por sol radiante, ao passo q11e a temperatur:.~. se conserva quast 
tria, para se ter idéa da alegria elos expedicionarios, depois 
da aspera travessia pelas Jiol'estas compactas da serra da Espe
r ança e outros serrotes, em que a cada momento espt• ravam 
o assalto de ferozes silvícolas . Esta vam , pois, vencidos os 
maiores obstaculos. co ruo que desvendados os grandes mysterios 
que ficavam para além dessa penosa e elevada cadeia de mo n-:
tanhas tão poeticamente denom inada da Espet•ança, como Sl 
fôl'a n'ovo cabo Tol'meutorio a dobrar e cheio de seductoras 
revela~ões. Depois de oito dias de reconhecimen~o, em qu . se 
devassaram 10 leguas em torno, sem que se encontrasse mottvo 
de desassocego, fundou o Tenente- co ronel Portugal, para Já 
do rio Coutinho, a povoação da Atalaia, assim chamada por 
causa. do posto de obse t· vação e vigilancia qne eut.ão se el'ig1u 
sobre com pridos este ios, systema tã.o usado n o Paraguay, e 
tão popularisado, durante a guerra dos cinco annos, sob o 
nome de ma.narulho . Esse tinha 40 palmos de elevação . No 
dia iô de julho é que se apresentaram os primeiros indios, em 
numero de 30 a 40, mostrando disposições paciflcas, que mais 
ou menos se mantiveram em relação aos portuguezes . Es tes 
sou beram aliás aproveitar as g uerras e inimizades entr as 
diversas tribus ind igenas , prolongando-se ellas de 1812 a 1825, 
e de certo não falta ram scenas de horror e selvageria entre os 
aldeados (camés e votorões) e os dorius, d ist inguindo- se na 
nratica ele pavor osos crim es o cacique Capitão Ltüz Tigre 
Gacon. Entretanto a povoação da Atalaia ia sempre em au
gmento que aliás mais se havia de confirmar si não fossem, 
em fin~ ele 1812, dalli recolhidos os soldados milicü\nos e 
suppridos pelos da ordenança, «homens, diz o padre Chagas, 

1. Segundo o padre Chagas Lima, esta palavra quer dizer -ave de 
v& o não rasteiro, em contraposição a guai1·á em passn.ro 1.u~queno . 

• . Em outras provincias do Brazil a palavra ser tão dá idéa de 
vastos campos , cortados ou não de matto . Na do Paraná, a palavra 
campo é a extensão mais ou meaos descortinada, e sertão 6 a malta 
trançada. 

da ínfima plebe e sem estimulos da honr a>> . Iam como forçados 
até descobrn•em occa ·ião de se escaparem : uns fugia m em 
caminho, out t•os no dia seguinte de sua ch egR du, outros che
gavam miserave is ele roupa e de sa ude, e, ·Lauto que se viam 
sãos ou decentemente vestidos, deser~avam : emlim, outros 
mais remed 1ados (es tunclo disposto que de tres em ~res mezes 
serhm 1·endid(ls) faziam o rnesmo que :• q~telle~, porém sempre 
acompanhados de quaLro, sPi s e oi to Sl)ldarlos, os 'luaes , tendo 
a cer ~eza ele que ser iam perseg UJ clns como desertores, se passavam 
com suas farni lias para ouLL-os cl is trictos que não e ram seus do
micílios, mórmente para Viamão. Accresçam-se a isso as conti
nuas queixas dos habitantes das víllas de Curitiba, de Castro 
e do Principe, e r epresentações das camaras desses distl'ictos 
sobre os males que l hes provinham da tuburlencia e _habitos ~a 
gente da expedição de Gua rapua vu, e por ab i se vera que nao 
havia razões, para que o poder Hegio olhasse com vis tas 
sympatbicas aquelle centro de nascente povoação . Entretanto o 
Alvará de 12 ele uovembt·o el e 1818 ordenou que se la nçassem os 
fundamentos da freg uezia ele Belém, hoje cidade de Guarapuava, 
o que só teve execução em fin s de 1819, l avra ndo-se dis to um 
tel"luo, de q ue mandei tir a t· cópia elo at·chivo ela Camara Muni
c ipal, e que fui pela pt·ime ira vez impresso nas Oazctas Pa
runu.cnses elos cornPÇOS ele maio de 1886 . - Segundo o padre 
Chagas Lima, os indios que povoavam os surtõ•s de Gua
rapuava, po1· occasião da exploração e conquista, clividiam · se 
nas segu i ntes tJoibus: cwnés, votorões, do1·ins e xocrens, as duas 
primeiras, mo1·adoras dos campos, a elos do1•i ns a ldead a junto 
ás margens do rio Dorirn, para o l ado do campo elas La ran
geiras; a ultima dos xocrens entre os rios Iguassl! e Urugnay 
Além destas havia a dos tavens, que usava m de um dialecto 
especial e habitavam Potro os rios Paraná, Piqui1·y e Itatú. 
A qual dessas subdi visões per tence a .denomin ação oaingangs ? 
A todas e llas deverá estende r-se, ou set• mais particularmen·te 
applicada aos camés, segu ndo pretende Ma r tius em urna nota 
ao Voca bula.rio dessa tt•i bn 1 ? O padr~ Chagas nunca se r efe re 
a sem elhante denom inação , CJ.ue não p6de comtudo ser posta 
em duvida, confor me ja deixe i dito e demonstrado . O · ntt
mero tota l, pelo q tle nos diz a N.emo1·ia, era computado 
a pp rox imado a 1.000, dos qu ues 152 camés, 120 votor·ões, 
4UO dorins, quanto muito 60 x oorens e 240 ta·vens . AJiirma o 
autor um facto ele que não ti v e noticia e a qne não se refere o 
padre Cemitille, isto é, que esses ind ios tinbam por costume 
m a ta r, não só os velhos decl'epitos, sob pretexto de compaixão, 
m as tambem as ct'ianças que nasciam defeituosas. Como j {L 
ponderei, mui~as elas observações feitas pelo rnissionar io cap u
chinho, trasladadas para o corpo des ta monogl'aphia, acham 
conftrmação no que escrevi sobre os ohanés e on tros inclios do 
sul da proviocia ele Matto Grosso. S i entre elles é uso 
commu m e rreq 11entissimo :.1. provocação elos abor tos em mu
lb eres grav idas, sobretudo q uanclo moças, nunc tL ouvi fa llar 
nessa exec ução ele velllos P. sobretudo crianças, c1ue todas ao 
e nvez merecem elos pl'ogenitores e principalmen~c elas mães, os 
mais PXtremosos cuidados 2 . Co lh i até f<Lc tos absolutamente em 
cou tr a rio, ver1 ficados de visn ; ass im terem sido levados ás 
costas dos mais fones, docrepi·tos, inva.lidos infelizes mémês 
(m nlheres velh as ) pat•a o ab l'igo elos mort•os, no alto ela sert•a 
de Maraca jú, quando em princípios de ·1865 os pat·aguayos 
invadiram' o d istricto de Miranda e tangera m a terrada diante 
ele si Locta a po t)ulação brazilei l'a, de envolta com os iodios 
aldeados naquella zona me ridional de iYiatt'J Grosso. Na 
opinião do padre Chagas , o idioma elos abol'igenes de Guar a
pnava nada ma is elo que o g na rany . l~ nt l' e ta nto é elle 
muito difl'el'ente da lingua de que usaram e usam os oayltás , 
seus visinhos confla~ntes pa ra lá do l'io Par a ná, conforme se 
pode verilic:n com a simpl Ps apl'eciação e es tudo de poucos 
Lermos do exacto Yocabula.ri. que traz a Revista Trimcnsal 
ri a I nstituto Histo1·ioo em seu T. XfX ele p . 448 a 476. Abi, 
sim, é o puro g1 1a ra ny. I~ esta consideração nos p ;~<t•ece de 
algum, s i niio elevado, valor na deba tida questão elas Missões, 
devendo ella contradar as pretenções ar gentinas de que 
aqnelle territol"io de Jonguissima data pel'tencia ás r aças 

1 « Diese ('amds, den An-siedt,er•n im Innern 1Jon S . Panlo tmter (lor 
Name» der B1<gre odcr ais lndios (lo Jl:latto /Jal,annt, nennan sich set/Jst 
Oaing-wngJ u.nd W6ltn sie sich unter den tVeissen ats uo:ãhmt, HÍDCttn·
lassemJ Cai-qui .» 

i\I;lRTIUS- Gtossaria linguarum /Jrasüiensium, p. 212. 
2 Sccnas do viagem, exploração entre os rios Taquat'J: e Aquidaban 

no cl is tr1cto ele Mira nda- Memor1a descr•pt tva- R10 de Jane1ro. 
T. A.- 1 68. 
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sujeitas ao dominio hespanhol e que habitavam pa r a lá do 
grande rio. Não; de todo o ·tempo constituiu essa divisa u ma 
frotrteira natura l, e tão poderosa que os nomades de uma e 
outra margem ass ignal avam a sua presença, cada qual n a 
sua zona de vagabundage m, sem ·transpore m nunca aque!la 
hnha"' de separação. Ass im todas as de nominações ele Jogares , 
rios, c01·regos e campos elo lado bra7.ileüo, são ele origem e 
fe ição caingcmg, m a is cheg- adas ao Lu py, ao passo que elo ouLro 
tomar a m o caract:er e typo mera mente ccvyuá ou gua,·any. 
Assim Góyó-ên , Erê, X an.varê, Chapecó, Chopin, etc. Os nomes 
ele COL't'egos, ribeiros e rios, são tod bs yg, elo lado de lá e qôyó 
de cá. A lin g ua ou dialecto caingang é mais ou menos Cí.oce 
e t~m certa h a rm on ia, dando- se, no fallar corren te, muitas 
ellisões, qu e s6 se pode m des trinça r quando pronunciam as 
pa lavr as devagat· e desLacadamen te. Aliás nãc, h a r egras para 
a d'eclinação dos nomes e conjugação dos vet'bos, ou si as ha 
são sum ma mente defLcie.ntes . O complem nto r estrictivo (geni
tivo) vem sempre antes da indicação elo possuidor : assim : 
fl or ele abobora, pacon feié ; ol ho d'agua, gôyó cané . Usam a 
cada momen lo elo hyperbn.ton, sendo a ordem habitua l das 
palavr~s muito invertida ; assim o complemen~o t erminativo 
ou obJectivo costuma ser a nteposto ao suJeito que precede 
o verbo . Por exemplo : Capitão grande deu a Coverê r o·tpa nova 
- Cl.wuhe Covcré paim bane motcque yá. Roupa nova a Coverê 
Capitão grande deu. ~ste verbo da·r traz g ra ndes confusões 
a quem q uer se iniciar nos acanhados mysterios dessa pobre 
língua ca~ngan{J, sendo expresso pot· termos mui diversos, 
assim : motcq~tc, nimó, eifé e fiton, v. g. : cla-me mel, hamang 
nimó ; náo dou, ndéya; não deu, fiton; da r pancadas, xim 1 ; 

T eem elles monosy llabos qu e exprimem uma idéa : como r em , 
pintar o corpo, qua ndo pintar é vanherem; jut, uma co usa que 
apparece ; put, qua ndo desapparece ; não sei, cah ; !'Om, a bril· 
a porla ; (fecbat' a por·ta é ni faina) ort, i sto é mentira, etc . 
Possuem tam bem certa abunda ncia de termos em a lg1ms 
casos; por exemplo : camisa, chupoin ~ ; ca misa cu rta, rorô; 
camisa comprida, tece~; camisa sem m a ngas, m•enini; colla
rinbo da camisa , tinclui; i.Jotão da camisa, den ; casa, .di?·en; 
mangas , tu.peuxi; nesg<ts, ti'tmgrére; fralda, tindani.. Do 
mesmo modo, dia, qttiçá; ele dia, cw·cm; ele nelite, coty; de 
m a n bã , cnchéque; el e tarde, he1·ei h/Jhê. O v oca ti v o, si se 
re fer e a bom m, ve m seguido ela pa rticul a ·uã,a, e yãa, si 
mulh er. O' Catoxa, ó Depery , v•-•nham cá - Gatot•·a uãa, De
pery yã,a , o hetim I As pa l't iculas a ugmentat ivas são bang , bê, 
biú; as diminuitivas ::vin , ::vil·i; por exem plo: cas<t g ra nde, 
hin-bán,q; casa pequena, hin-xim . As conjugações de verbos, 
diz C bagas Lima, são em extremo defeituosas, f<dtanclo- lb es a 
cl a t·eza necessaria pa ra nelle se dis tinguirem modos, tempos e 
pessoas. .-\ particula ahú.1•ú denota preteri to, bem como ya, 
a inda que mais raras vezes . A negação exprime-se por tom a. 
Exemplo ela conjugação elo verbo oó, comer: 

Eu como 

l Tu comes 
Elle' como Có. Nós comemos 
Vós comeis 
Elles comom 
Eu comi j, 
Tu comeste 

~ 
Ab m·ú-có. 

Etc . 

Come tu ! Acó. Comam elles 
Comamos juntos - Embraeó. 
E u não como 
1Tu não c ornes Có -tom . 
Etc. 
E u comerei 
'ru comet•ás Coiai-ke-mon. 
Etc. 
~ u não com erei Eoiai-ke-to m. Tu nã·o comerús 
Desejo comer - co in.ate. 
Não quero com et· mais - cotom-uá. 
Que ~e i do comer ?- - de-có 1 

1 Rocommcndamos muito a consulta do Vocab«laf'io que t raz o 
T • X V da Revista Tnmansal sob a denominnção de r:ocalntlal'io 
bugrc . Só na impressão des te meu trabalh o é quo pude coteJUI-a. 

2 Dalli;virá chupim o nome da co!onia ~ 

a No roeu Vocabulario vem toi?n e tom . 

Este adverbio êmbra, juntamente, serve tambem de con• 
juncção e. Outros verbos: 

Ir e vir : 
Eu vou - tirno cá . 
Vamos - momacá; vamos para casa ·- into ·namocá. 
Vão tod os - mom . 
Venha pllra cá - oketim. 
Vá pra lá- atim. 
Vamos juntos- embratim. 
Vamo s todos - moná. 
Lavar ou lavar-se - cupe: 
Já lavei- cupeiá . 
Não lavado - cupi-tom . 
Mulher lavou a r oupn. - curúfaiá timi. 
Ho1.nem lavou ron~a - corúfai fiuri. 
Set• ou estar- ni, á, on. 
Estar rindo - veuju. 
Estar sentado - nlnira . 
Estar deitad o - niná. 
Ser surdo - met on (isto é, mê, ouvir; tom, não). 
Se!' cego - cané t om (isto é, cané, ver ; tom, não.J 
Estar parado - ta-niki. 
Estar c omendo - cotirn. 
Accender - pinguográ : 
Accende limperutivo) - piogrú. 
Accendeu·- pimienc11rá . 
Querer - beiltetim : 
Eu já quiz - lteiketemyà. 
E lle depois não CJ,Uiz - cara ke tom cboró. 
Eu não quero - ICbi-ritim . 
Fugit· - guaipayú: 
Eu fu jo - guaipayu- tira. 
l~ ujamos- guaipayu-momna. 
Já fugiu - gltaipuyú-yá . 
Já fugiram- embra-guaiapayú-~ á . 

O Dr. Carlos Frederico Felippe von Martins na sua obra 
GlosscM·ict li ngL&a,•ttm bmsiliensium diz, com r azão ou não, que 
o cli a lec to camé pel'lence a uma subdivisão da grande tribu 
c1·én ou gwJren que, segundo pretende, compt'ehende: i 0 , Boto
cudos , subdivididos em encrtthnungs, creomuns, nac-kams 
(homens da ter1·a ), cl.iinpurocos , etc.; 2°, corôados que compre
h endem os do rio Xipotó e da Aldeia de· P edra; 3°, purys; 4•, ma
lahys; 5•, guatós; 6•, patagons ; 7°, camés. Em get'al o livro 
que o illus tre sabio allemão lento11 fazet· com . o fim tão 
pet·s pici!O e syu thetbico, pecca pela fonte duvidosa e á s vezes 
má de informações, a lém da gravissim a confusão e dispat•idade 
co nforme já nutei em· começo, no modo de escrever as pa
lavras inclige nas. Respiga ndo a esmo de Castelnau, Saint
Hila ire, Príncipe de Neuwiecl, Eschwege, Pohl, Wall ace , Latham 
e out1·os escriptores de nacionalidades mui diversas, constituiu 
uma verdadeira babe!, em que mal se ROde ter idéa da fiel e 
verdadeira pt•o n tmcia das le ttras e d iph tongos. Não é curioso 
ver um alle mão r eproduzi r o on francez pa ra r epresen·tar 
o ~om ele ~d . Assim por diante . O interessante tentamen ele 
Mat•tius tão bem exposto, embora emlingua!l'em cbã e ingenua 
na Adve -'tenci'a aos philanthropos braziletros qt~e le1·em este) 
livro, a inda está por fazer-se. (Alfredo de Escragnolle T aunay. 

CAINGRO. Cachoeira no rio 'l'rombetas , no E stado do Pará. 
Fica en tr e as cachoeiras do Bigode e do Franco. 

CAIOABA . Log . elo Estado elo Espírito Santo, na freg . do 
Mang-arahy; com uma esch. publ. ele ins t. prim., creada pela 
Lei Pro v . n. 14 de 27 de julho de 1857. 

CAIOABA. Log- . do .Estado do Rio de J a neiro, na fr eg . de 
SauLo Antonio cleJacutin ga e mun. de Iguassú. 

CAIOABA. Log . no Estado do Rio de J a neiro, nafreg. deN. 
S. da Guia de Pacopahyi.Ja, com uma e:1ch. publ. de ins t . 
prim. , ct•eada pela Lei Prov. n . 1. 855 de 29 de maio de 1873. 

CAIOABA. Log . do Estado de Minas Geraes, no mun. da 
cidade ele Juiz de F6t·a. 

CAIOABA. Morro do Es tado do Espírito Santo, nos limites 
da freg . de S . José elo Queimado pelo l ado da freg . ela 
.Serra . 

CAIOABA . Rio do Estado do Rio de J a nei ro , prox imo á 
est aç:lo da ~ . de F. de Mauá, na r ai z ela Serra da Estrella. 
Recebe o Caioaba-wirini, o Bonini, o Cortiç o, o Baptista e 
ou tr os. 

CAIOABA. R io do ~stado de Minas Geraes, desagua na 
margem esq. do Camapua n que com o Brumado vão desaguar 
no l'io Paraopeba. 



CAIÓABA-ASSU. R io do E~tatlo do E. S ài tlto, no mun. 
da capital. Nasce no sertão do se u nome e d e.9agua na margem 
esq. elo 1·i o Santa Mat·ia , n a faze uJa ele No ra Coimbra . 
Recebe o 'l'irnbuh y . Hoj e é m •t is conhec ido p or Nova Coimbra. 

CAIOABA-MIR IM. R io elo lTistaelo elo 1~ . Sa. nto . afl:'. elo 
San ta Muin. :Sua foz fica na faze ncl:t ele Naz;H eCh, a pouco 
ma is de cinco lui s . da em bocacl ut·a elo Ca ioaba- assú (Inf. 
loc .) 

CAIOBÁ. Morro elo E s t:tclo do Para ná, no mun. · de Guat·a
tuba . Vide Cc~iuvá 

CAIOCA . Ri :tc ho elo E~ tado do Ceará , cle~ ag ua no l'io Aca
r ahtt p ela margem dir., na fa zenda cie S . Bent ::t . Tem sete 
leguas de c ut·so . 

CAIO -PRADO. Dis t. do te rm o ele Baturité, n o l.Cs taelo do 
Cear á . F oi e levad o a dis t. pelo Dec. n . 37 de 2 ele agosto ele 
1890 . 

CAIPORA. Po v . e clist . do termo ele Catolé do R ocha, n o 
E s tado elo P arahyba do No l'Le ; co m uma esc h . [JUl.Jl. ele ins t. 
pri m ., cl' eacla pela Lei P ro v. n. 336 de 8 de abril de 1870, e 
uma capella . ' 

CAIPORA. P ov. do Estado de Perna mbuco , n a fr ag . de 
San t' An na do Grava tú . 

CAIPORA. Log . n o termo do Tub:.tl'iio do Es ta do ele Santa 
Ca thadn a . 

CAIPORA. Igara pé elo E ~ tado do Amazonas , no mnn . ela 
La brea, á m a r g . dir . do rio P urüs . 

CAIPORA. Rio elo E s tado de Santa Catharioa, em te rras 
da ex-colon ia Azambuj a . 

CAIPORA. R io do E stado de iVIín as Ge raes . afl'. da 
ma rgem elit·. do S. F el1x, tl'ib. do Suass ahy Gl'a nde (Gerber). 

CAIPORA. A ssim denomin a va-se antigamente a pov. do 
J ericó, elo E s tado do P a rahyba do Norte (Dr. Joffily . N ota s 
sobre a Parahyba , p. 225) , 

CAIPORAS. Log . do Es tado de Santa Ca tharina, no mnn. 
ele S. José . 

CAIPUPU . Serra do E s tado de S. Paul o, no mun. ela Con
ceição do Ita ni1aem. Della nascem diversos rios entre os quaes 
o P1·e to. H a qttem escreva Cc~hepttpú, 

CAIRARY. P a r ochia el o Es tado do P a rá, no mun . de 
Igara pé-miry, á m a rgem esq . do r io l\iojü. Ot·ago N . S. da 
Soleclacle e diocese ele Belém. F oi et•eada freg . pela Lei Prov. 
n. i7 de 12 de se tembr o ele 1869 ; incorpor ado ao mun. de 
lVlojú pelas ele ns . 279 ele 28 de agos to de 1856, 441 de 20 de 
agos to ele 18G± e G28 de 6 de outubro d P. 1870. e ao de Igarapé
miry pela ele n. 1.307 ele 28 ele n ovembro ele 1887. T em dm1s 
eschs. publs . ele ins t. prlm . Agencia do cort·eio . 

CAIRAUA . Ponta no E stado do P a rá , no mun. ele Sa linas. 

CAIRIRÚ. Serra do Estado ela Bahia, no mun. do Cnr
r alinho. 

GAIRUSSÚ. P onta no rnull. de P a r aty . do E s tado do Rio 
de J a n eit·o, se is e meia milhas ao SO. da ponta da Joatin ga; 
é a lta . A 13 1/2 milhas ao O. ~1essa ponta e a urna meia milha 
el a pl'aia Ji ca a ilhota elas Couves . 

CAIRUSSÚ. Tratando el o rio Tibagy, que a travessa o E s
t ado do P:t t· a ná, Ay res ele Gaza! diz : O Gaio·ussú é o mai ot· 
e n tr e os po11cos tri bs. que se ll! e j unta m pel a esq., e passaJUJ1to 
da serra Duira da " · 

CAISSARA. Vide Caiçm·a . 

CAI U ÁS . Os sel vagens elos ser tões de S. P a ulo fili a_m-Re 
e m tres grupos di s tinc tos, t a nto por seus carac ter es ]Jhy s teos, 
como por su as ling.11 as , 11sos e costum es, e s ilo ~ ~ nbec.Hl~s co_:n 
os nomes do Ca tua.s, Co roados e Xavanles. Os Caw as s,t o 
me nos r eforçados e_ valentes do que os Cot·oados: elos 9uaes elles 
se teme m m ui to; sao me nos tra ba lh a dores , e nao prun a m p · la 
lealda de. Sua côr e a do cobre a marell aclo, seus ca bellos negros , 
gross os e J izes ; seus olhos bri datlos como o~ dos mongoloides 
e muito preLos seu r osto ach a tado, se us be1ços g t·ossos , suas 
orelhas g t·a nde~, seu quei xo sa lien te , s ua ft·o nte a bo mbada, seu s 
membros r efor çad os, se us pes peq•uenos e suas 1mhas ch a tas. 
Suas a rmas são as mes mas que as dos Coroados, por ém ele 
m a is fracas dimensões . Os homens anda m nús ; as mulher es , 
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porém , usam de titli.á estreita fita ele emoii•a t t'allçácla, pt•ésa 
ao r edor ela cintura , com uma mai s l a rg-a l igada :1 essa lhes 
passando p o1· entre-pern as . T odos elles fura m o labio infer ior, 
con ser va ndo sempre nessa a bertnra um peqneno JH'isma ele 
rezin a . Os home ns corta m os cahellos ao r edor ela ca be,,a, mas 
as m ulher es conset·vam os s >us . !El ias fabr icam l o 1tças de barro , 
em q ue cozinh a m e g tta r clam se tlS a lime n LOs . O Ca iu{t sepulLa 
os cada ve res elos seus na posição ho r isou Lal , e devol'a os dos 
seus inimigos p or e lle mot· to~ . S tta ling- ua é a g- nara ny com 
mui bo ponca a lteração. E' es ta um a tl'ibu sa hicla dessa g·mncle 
fa mili a, que le1•ou outt·'ora seus pa.ssos t t•iumphantes do sul do 
a ct ual Lel'ritorio elo Bt'azil até {ts Antilllas, m as que h oje cl e
ca clen te se ve expulsa cl ~ seus clominios pe1os bellicosos Coroa
elos . Domest icados, e lles se tra ns l'orm am em c ielacliios pres tan
t es, como se vê nas colouias de J a ta hy, e n o servLço qtte 
pt·es ta m aos navegacl ores el o P aranapa nema . Seu r espei to í~ 
velhice se nos manifes ta n o faze t·em ell es u~ o rl a mesma pa
lavra H u, qua ndo falam ele senpai ou ele um velho qua lque r. 
Setl systema ele mumet·ação é septin al; e ll es 'tcem s6mente se te 
s ig naes pa ra exprimir os n11meros s imples d e um a se te : 
Peten, Mochoen e Boapê, Inmcli , 'l'inheruin , T emo1·à e Doapet·á. 
Ell es emprega m tres pronomes pessoaes : Che (e tt), Dé (tu) e 
Upeá (elle) , os q rmes a ntepos 1.os e li gados aos Sltbst c.nti,•os 
ex primem ta mbem relação ele poss~ssão; assim si aos s ubsta ntivos 
Aú (roupa ), J1tá (braço) e J aguá (cao).J rmta rmos os prono mes Cbe, 
Dé e Upeá, ter emos Chea6 ou Chi a6 (a minha roupa), Dejuá (o 
te tl braço) e Upeájaguá (o cão se tL 011 clell e). Entre os adve t·
bios de t empo co1r ta m os seg1Jintes : Cuêe (hontem), An guê 
(hoj e), Coera mo (amanh ã) e A ngt·ave (logo) ; e os el e Jogar 
Coepe (ac1ui) e Upépe (a li). Na co ojugaçiio dos verbos form a m 
todos os tempos elo infinito seg uido ela termin ação ag u ~ ou a guá 
par a o passado , ava n ou ag uave pa ra o futuro, e pre~ediclo do 
pronom e pessoa l liga.do peht l etra c~ na pr.i.me il'a pessoa e pela 
Je1ra o nas ou tr as . O pat·tic ipio presente se forma elo infinito 
com a ·tet•min•ação oina ou ina. Ex. 

(";hca.monh á . .. , .. ,. .. . . ... . .. . .. Eu C01' t'o 
Déo monhú. . . . .. . ........ . . . . . .. Tu co t•t·es 
U peo monhà ............. .. .... Ell e co n e 
Cheamonhún.van .. . .. ,... . . .. . . . En c orre l'e i 
De Pu1 onhúa.va n •... . .... . . , . . .. . 'l'u co rrer á~ 
Chen mond ó . . . . . . . .. . .. . . . ...... Eu mando 
D eo mo nd ô . .. .. . , . : ... . ...• :... .• Tu nw.n rht ~ 
U peomo nd ó.. .. ...... . ... . ... • . . Ell e manda 
Cheamonh{Lag nõ .. . . ,,. . . . ... . . . . Eu co rri a. ou c ol'rl 
Dóo monhú.aguêo ... . .. . , . . . . . . . . 'r11 cordas 
U peomonh[tagu .. •.• • .. . •.. . •.• , Elle co tTit~ 
1\Ionh:'o ... .. . , .. . .. . . ............ Co l'l·e r 
Ni o nh~'Lo i n a . . . . .. . ,.. . ...... . .... Co 'Tend o 
Cheam ondóaguá ... . ....... . . .... E u m:l!ldava 
Che:t mond óangâve............. . . ELL mu.nda t· e i 
i\Ioncl ó ...... . ... . ••... ,...... . .. Mancln t· 
i\!ondoina .... . .... ... . . .. .. . . • . • í\iaud a nclo 

O?. no co meço das palavt·as tem na lin guagem elos Caiuás , 
como n a elos Coroados, a mesmD. pt·onuncia elo JJ •lSso, q uanclo 
collocado entre duas vogaes. (Tenente-coronel Ewertou Quadros 
Rev. do Inst. Ehst. 1'. LV, Parte 1a), 

CAIUBÁ. Ilha s i tuada de fronte ela ponta da ilha grande do 
Gurupá ; no mun deste nome e E stado do Pará . 

CAIUBÁ. P equena l agôa elo Es ta do el o_ R. G . elo Sul , entr e a 
lagàa Mil'im e o Oceano e perto elo T al'uz:n . T em commnnica
çiio com a lagua das Floves e te m H ktls. ele comprime nto. 
Ayres cl Cazal e ontros escreve m Ccr;iubá . 
· CAIUBÁ. Ftn·o que pet·corre a i lha do mes mo nome, no 
mu n. ele Gm·tlp á e E stado elo Par ~\. Nelle clesa gua o iga rapé 
U irah y. 

CAIUV Á. Caho na bahia ele Guara tuba e Estado elo F'a
ran {t. Vide C,tioM 

CAIXA . Rio do E s tado ela Bahia; nas ce na se t•t•a ele Ita
biL·a , a tra vessa a freg . elo Mot•t•o elo Fogo , recebe o Giboia, o 
'l'res Campos e diver sos outl' OS e desagua no rio Pa1·a mit·im, 
afl'. elo S . F rancisco. 

CAIXA D'AÇO. E ' o nom e ele nm abrigo que encontra- se 
na enseacla das Ga l'o ttpas , no l!: s t<tdo ele Santa Catha rina. E ' 
pouco extenso e l'e chaclo a todos os ventos . F oi a hi que, em 
1777, por· occasião ela guel't'a entre Pot·tugal e I-Ies.pa nh <t, 
muito> n[tvios h espanhoes encontra r a m r efug io cotl·tra a t em~ 
pes tacle . 

CAIXA d'AGUA. L og . elo 'Es ta do ele P eruamlntco, na pov. 
elo Beberibe . 
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C'AIXA GRANDE. CDt"rego dó Estado do Rio d 3 J aneit·o, 
n0 mun . de M:l!gdalena. 

CAIXÃO. Serra no mun. ele Conchas do Es~ado do Pa-
raná. lnl". loc.) . · 

C"~LXÃO. Peqtteno rio do· J.!; stado elo E . Santo, n o espaço 
p ercorrido pela linha telegraphi ca , en tre Linhares e S. Matbe,ts 
(L'tep. dos '.L'elegraphos). 

C:A.IXÃO DO UNA. Alicoradou t•o na ens acla formad'a pe·l&s 
pontas de Gravat:i e Ilhebas; no EsLaclo ele Pernamb ttco. Tem 
tres a quatro me tros dagua. 

CAIXA-PREGOS. Po, . . do· Estado cl& Bahia , na ft:eg. de 
Santo Amaro elo Catú, com t1J.l.ia escb. putll. 

<iJAIXA-PREG.OS. Ponta n a extrema meridional ela ilha 
ele Itaparica, no Estado da Bah ia O cana1 de Jag1mripe é 
formaclo p or essa ponta e pela elo Garci a , no continen te . 
llfo:Jcb e. z escreve p ointe Caix a-fuegos Ol~ P1··egos. 

CAIXAS. P0v. do Es·b::vclo de M!in as Ger aes , IHII freg . do 
Senhot· Bom Jesus de Maitasinhos. 

CAIXAS. Igarapé do Estado do Mar a:nhão , no mnn. ele 
IcaLú . Communi ca com u•m iga t•apéque vem do l)l•aço ele mar 
denom ina·do Periú. Jussara . )!;' tam bem denomina do pEH' al 
guns Quiteria. Vide Pe?"VIÍ. Jussa?"a. 

G:AIXAS. R ibeicão Glo Es tad o de Minas Geraes, a:t[.. elo 
Angaby, que o é do Capiva,ry . R ecebe o cor rego elo Barbosa. 

CAIXASSÓ. Vide Ca.ixossó. 

CA1!XEIR0S. Prai·a na ilha cl!lls Cbb~as, situftda na lJ!IIhia 
elo Rio ele J aneiro e pertence nte ao Districto F ederal. 

CAIXETA. Carrego elo Elstaclo ele Goyaz , aff. da margem 
esq. elo ribeü•ão Sant'An n n, t ri b. elo t•io S. Barlh olomeu 
(In f. l oc.). 

CAIXOSSÓ. Pov. elo E stado do Ceará, no mun. do P ereira; 
com um a ca])ella e duas escbs . publs . de inst. prim. Na 
L eg islação Prov. lê- se por vezes Qa,jx ossó. O Dr. José Pompeu 
em sua Cho?·ogr. do Ceará (1888) escreve á p. f 5 Caxoçó e 
á p. 241. e n a corrigencl·a Caix61ssó . « Diz o Dr . Pedt·o The
berge (Hist elo Cea?•á, p. 98) que no• a nno à e 1(;)91 se es la•be
l ece tt uma missão no logar Quichossó ou Cachoss0. O nome 
eleese pov. presl!ll- se a cl.ifferen.tes interpue tações . Não me
ch·ando essa missão como a elo padre João ela Gosta e 0ut.ras, 
r eti ra r am-se os inclios dei xa ndo apenas Qúichós sós. Os na
·turaes com mais J!l'roprie6lacle d·er i·vam esse n.ome de· uma caixa 
p erdida que· se-udo abe rta nesse· ~0gar , t;tacl-a s.e ertconvraua 
dentro-Caixa-só.>> Ilc·v. do i 1vst . elo Oecwa, 4° trJm . ele 1888~ .. 
O S1•• Ant,onio Augusto em uma cles~ripção• d0 mun. do ~ereü;0. 
( Rev . do I nst. do Ceaní.; T . I!., 40 tl'tm. 1888)• escreve Catxa•so e 
di ~ h aver· nesse lo aa·r , na: faze•ndla Ara ra , um grande lageaclo 
erl'lt um a vá t· z~a ancle se veem let·breivos bem &a1ie!illtes1 maJs 
indedft•ave is. Foi elevada à caLege>ria ele villa co m o nome 
ele l•vac:ema pelo Dec. n. 53- ele 30 ele agost,o ele. 1890·. 

CAJÁ. P orto no mu u. ele· Maragogipe elo Estiado da Bahia . 

CA.JÁ. PeG[ueno ria> do Estaul0 ele Per!lia:na,buco, banh a o 
mun. ele Flores e desagLta lii.O rio Pajehu (In f. l oc . ). 

€.AJABIS ; It~ i!l i os elo Estael0 ele Mabto• Grossa; na.s imrne· 
cliações elo P aranatinga (B arão ele Melgaç0) . 

€JAJABUSSÚ. FeC[tte-no · ~io cro Elstacle de Pa~nambuc'0, afl'. 
. cl;o rio Pira:pa:ma. 

CAJAHlBA. Pov. elo Estn.do ela Jh hi a, n o• mun . eleVa
lença; com um a esch. publ. ele 1nst- Jt:'im. Fica a iO'k ils. ao 
S., d-a freg . do SS . Covaçi'Lo ele J estts . .W' esta palavra del'ivaela 
de caj&-ub&, arvolle al9 caJi:Íi. 

CA,iTAH]BA. Ilha do Elstaclo da Bahia, em irea1te da• e* ·~re
m~dade. O. ela bahi a cle· '.li'oclos· 0s•Sruntos e ela foz elo r t0 Se
r io-y . Tem quasi ci•m•eo·lü!s. ate compvimen to. E' ll':ü.·a , eul'ti
v;'à.a e mui<t0• fm· ~il. Per tenee1Jll a Mem ale Sá . 

CAJAHIBA . Il'ha d'o Esta,do ela Bab[a; no mun .. de Cit-
n:tam.ú. · 

Cl.A.J AHIB.A:.. 1Vliorr0 àa Estado dias Alagôa:s, 24. ~ ias . ao• N. 
de P ened0. wa~. paute ela COUél hlb:eira>. den00Ünacla. Pen;e dia de 
Paula· Affonso. 

CAJAHIJ:!A. Serra d0• Elt:Horetilo•de•Sel>.gip·e\ 1'1!0 El·nolill, cilie• Ita
mcc. GEOG. 48 

bwiatla . Fillz pa'l'te ela cor d ilheir a deste uHi mo Ja0tllle, d a qual 
é um elos po n tos ma is culminantes. 

CAJAHi]BA. Serra do Blsbado d:o Rio ele J an e·iro, n 0 mun. 
de Pat·aty. Os tres picos mais elevad0s ules ta se t·ra beem, segLtnclo 
Mol~cbez, o mais proximo elo li ttOl·a l 650m de a ltura , o do ceu
·tro 540111 e o que üca m ais par a o interior 430m. 

CAJAHIBA. Ponca no mun . ele Pnraty d o Es tael0 elo Rio 
ele J aneiro, n !ll entt·ada da ense(l}da do Poço e det;r onte ela ilha 
Deserta (M:oLtchez) . Na Cal" ta ele Cont·aelo lê- se Cayahyba. 

CAJAHIBA . Rio elo Ji:stado de Set·g ipe, afL. ela ma r gem 
clir. do CobingLliba . E' navegavel na e:.:ten siio ele 12 kils . Sua 
foz dista 18 ki ls. ela capit <t l. 

CAJ AHIB.AS. Ilha e varias peclt·as e :üstentes no f melo ela 
ba hia cl0 R io de J ane iro, fronteiras ao por to da Piedade . 

CAJAPIÓ. Villa e miJI.n. elo Estado elo Maranhão . E ra ate 
1886 uma s imp1es pov. ela freg . de S. Be nto de Buct.trytuba. 
Nesse ann o. pot·ém , a Lei P ro'' · n . '1.378 ~le H ele mai•o ele
vou-a á v il la ·trans ferindo para ella a séc1e cl ruq tlell a ~l'eg. 

CAJAPIÓ. An.tiga a lde ia ele in clios s ituada ao S. de São 
Vicen.te F el'l'er, n:t. margen't esq . elo rio Mearim , pouco acima. 
ele sua foz, no igarapé Cajapi6; no Estado do Ma ra nhão. 

CAJAPIÓ. Iga ra,pê do Est·aclo elo Maranhãa, afl'. ela lJa<h iru 
ele Anoaj atub11, onde desagua em fretllte ela i lha elos Caranguei
jos. Dá navegaçãio a grandes canôas . « Na boca deste i gawapé, 
elas 10' para as 11 hol'fls ela no i te de 18 de dezembro eLe 1752, 
fa lleceu o ()o bisp0 elo M!llr nn•hã o, D. F r . Frfl.nc isco cl S . 'l.'hia
go, cujo co l'po se·ndo levado pa1·a os campos dle . Anaj a~ub<r , f!!'h 
embalsamado no d ia seguinte púo Dr. João Domingues Al
berté, que em 14 ele nove mbro do mesm o anno o Lin ha acom 
pan haclo para a fnzenda S. Lout·enço, pert ncenle ao mest re de 
campo Lourenço Bel feTcl» . (Dr·. Cesar Marques . E!ico.) 

CAJAPIÓ. Pol'. d0 Estado elo Ma ranh ão , n o mun . de São 
Bento ;. com 11ma. esclt. publ. de inst. pt·im . , creada pela Lei. 
Prov. a.1.2à4de22cle maio ele 1882. . 

CAJ.&RANA .. Pontal no Estado. cl0· R . G. elo N0r be , na 
parte da. costa compreb.enclida entre a ilha de Cima e a ponia 
dos T res Irmãos . 

CAJARANA . Serra elo EsLaclo do R . G. do Nor.ie, no mtta. 
ele Sant' Ann a do Mattos. 

CAJARY. Dit•ecloria parcial de inclios entre o Cajary, e a 
es tradt1. elo T apuyo, ela com . ele V.tanna; no Esbado· do Mat·a
nllão. Compõe- se de cerca de 100 rnd.i:os da tribu Gamel'la. 

GAJARY. Ilh a c10 Estado do P ará, no estuarw do Ama
zonas. 

GAJARY. Ig::cr apé elo Ns baclo cl'o Amazon-as, desa•g-na na 
margem esq . d0 ri o Solilm0es, clef:r0nte cl'as ilhas fd~~a.s). elo seu 
n ome, acima ela a: tcleia ele Santa Crúlz (C. Azevedo)•. Vi:àle 
Caia?"!J . 

CAJARY. H. io elo Es tado elo Parú., desagua no estuario elo 
Amazonas defro!)lte elas ilhas do seu a0me e ela de Gur upái. 

' CAJARY. Igarapé do Estado do Pará, no mu11. da capital' . 
Denonüua-se h.nj.e Tap aun·a. 

CAJARY. l'l.io d'ó E'stad1o cro Ma:r arrn ão, no· mun. de Penrel
va. Nasce n os lagos Buri t ia tá e Formoso, recebe o Massan·gamo. 
0 Cascudo, o Mystevio, 0 S . J osé e vae r eunilu-se ao• Mar::vcú, 
trib. elo Pincla ré , que o é elo Mea rim . 

CA:J AR Y. JLa·g0 elo EsUadG• elo llilar am b ãia, ao S .. cl'a cicliaele de 
Vrann a; prox.imo ela. vitlla ele Penafva. E' basLante jil·isc0so. 
Tem communi cação com o l ago ele Vi a nn a . · «Na beira deste 
l ago , dizia em 1820 o coronel P ereira do Lago, em partes· que 
de invet·no se co,bre el'UJgua repparecem r estos e· f' i•gmi:e's cl:e que 
a.hi h ouveram ed'ificios e a ti € a li nhados em fórlll'a d e rua» . 
Antbgamente ch:llma:va-se Caja?"an&. 

CAJ AS EIRA. Pov. elo Est ado do C'eal'á., fl'0 1111111. de Mece
j ana ; com um a escb. publ. ele ins ~ . prim .- , ereada peJ.ru Lei 
Pro w. n . 2 .005 cll(l ôlale sete'Dabr ·0 de 1882., Fwa nru estr!llda da 
capital a Mecejana , a seis kils. desta e a egua.l di.sta.racia d'aquella . 

CAJ ASE·IR.AI. Pov . elo Es·taclo do Cea rá , no• ler a:t0 ele· P aca
tuba; com uma esch. publ. de inst . prim., c.nea~l·a ]!)ela L ei 
Pro v. n .. t . 992 de 14 de agosto de 1882, e uma capella . 

CAJASEIRA . Log. elo Estado elo Cear'á\1 no m·un .. cl.a B.au-
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balha, onde tem l og-ar u rn a anima da feira (Dr. Guilherme 
Studat·t, cB.) . 

CAJ AS EIRA. P o v. elo E s tado de P erna mbuco , na ft•eg . de 
S. Caetano e com . ele Ca rua t·ú . 

CAJ ASEIRA. Rio do E s ta do el o Cea rá ; nascP. da Mer ,16ca' 
e, depo i ~ ele e ncher a baci a ch a ma ,Ja Lag 1a Gt·a ncle , s~ gtte 
para a pov. elos Re meclios, faze ndo R lia entra da 11 a eüt·ema ela 
com. elo 8o bt·a l com a ele Sa nt' Annn . o~sagun pelo lado esq. n o 
rio Acar ahú . · 

CAJAS nRA. C'tchoeir a 110 a' to Jt , pecut·ú, no Esia clo elo 
Mara nh ão . Tem bom ca na l, cor renteza f JL" te n n sêcca . Pel<t 
n a vegação orcl in a ria é passada a ca bo ou a r eboq iHl. 

CAJASEIRAS. Cida de e mun. do [~ s ta cl o elo Pnrnbybft do 
Nor te, séd da com. do seu nom,.•, e m terreno assás feetil, a i lJ5 
l e.,.uas cl fL capi ta l e 10 a O. ele Souza, á peq 1e oa ri is tancia da 
ex'lrema do l~ staclo com o Ceará . T em uma so ft't·1vel ma Lriz e 
m a is duas eg1·ejas , grande c •sa ele c 1ridade em uma co .Jina 
con te ndo uoa capolla , vas ta casa ele P.duca lldos ele ambo~ os sexos, 
outr,t par a a velhice desampa rada e ahda oulra pa r a tutes e 
officios . Essa cidade deve fL sua fu nclaçii.o a o padre Ig uaci o de 
Souza R 11 lim. Dist a 25 kil s ele S . J osé ele Piran h as, 50 da 
cida de do Souza e 110 elo Pia "cÓ . E11t1·e as se rra s e morros elo 
mun . n o1a m- se : o Serrote , elos Ca a ll os, Lage 11 s , Qn :~ ·ti, Re
dondo, P a u d' Arco , V e t·me.lh u, el o B~ nto , Aru.ra e out•·as. 
Orago N . S . ela P iedade e cli r:>cese c\ r) P anth yha . F Ci i ct·eacla 
pa ror.hia elo ter mo ele So11za pela Lei Peov. n. 5 ele 29 ele ,,,gos to 
de 1859 . Villa. pelo ar L. I <l a de n. 92 ele 23 de n ovembro ele 
1863; in<La llacla em 20 de junho ele 1864. Cida de pelo a l' t . I ela 
de n . 6 1. 6 ele 10 de j ulho de 1 ~76 . l~ ' c:o m. de prim eira enLr., 
cr eacla pel L Lei Pro v. n . 550 de 5 ele setembro ele 'l87-l e clas
sificacb pel o Dec. n 5.8-15 de 2 de ,i a neil·o de 1875. O mun. 
alé m ela pa r ochia ela ci dade, compt·eh encl ia mai s a de S . José 
de P iranh a", q ue foi elevada a vil la e m -1~85 . W ba nhado pe)os 
riachos Cacaré, Ma·t ta Fl'esca , P a tamute, Capueu·as, elo Pe1xe 
al ém ele ou trus . A pop. é ava liada em 12.975 habs. :::iobre suas 
div isas vide : Leis Prova. n. 791 ele 24 de setembro ele 1885, 
n . 715 de 1.3 de dezembro ele 1880, n. 569 el e 30 ele setembro el e 
1874, n. 485 de 31 de julho de 1872, n. 407 de 2 de novembro el e 
1871, n. 367 de 8 ele a br il de 1870. Tem d ua s eschs. publ s. ele 
insL . pt"im . Agencia elo correio. Criação ele gado . Cultnra ele 
a lgodão, ca nna e cereaes . Ha um orphelina to funda do pelo 
pad•·e I biapin a . 

CAJ ASEIRAS. Antiga villa do E~ ta do do Maranhão, ct•eada 
pela Le i P r o v . n. 698 ele 2 de j ulho ele 186-1 por tran s fet•en cia da 
villa ele S. J usé elos Ma tiões e ex t i nct ::t p?l a ele n. 880 de 4 de 
ju r1ho tle i S70 por Ler sido uovame 11 te remu vi da par a esLa a séde 
do mun . Fica á m a t•ge m esq . elo rio P a m ahyba , defronte de 
Therezina .. F oi res ta urada vil la , com o no rne ele Flores pelo Dec. 
n . 50 ele 22 de dezembt•o ele 1.8YO. La voura de algod ão e canna. 
Dist a ele Caxias 18 leg11as . Contém os povs . : Bonito, Buri'ty
Cor taclo , P aRsagem ele Sa11to Antonio e Boa Vista. Foi installada 
a 20 de maio ele 1891. 

CAJAS~IRAS. Arra ial d o Es tado d o Ceará , no mun. ele 
Sant a QuitgJ'i a, do lado esq. elo riacho Batoque . 

CAJASEIRAS . Log. do Es tado ele R . G. do Node, no mun. 
de Maeahyba . Ha um outro log . com o mesmo aome no mun. ele 
Mossor ó . 

CAJAS <;]IRAS. Rio elo Es tado do Piauhy, aír. ela margem 
dir. elo Guarib:1.s . 

CAJAS E:IRAS Riacho elo Esta do do Piaub y, dM <tgua na 
m a rge m esq. do Poty, me ia legna a bai :w do ri acho Serrinh" e 
duas aci ma elo da· Fortaleza. 

CAJ ASEIRAS. Riach o elo Estado elo Ceará; nasce na serra 
de Ma ra ng uape e clesagaa n a lagôa de 'l'ucuneluba. 

CAJASEIRAS . Rio elo ~statlo ela Bahia, no pr0longamento 
da E. d ' F. ela. Bahia ao S. Fra ncisco, entre Serrinha e Sa lgada 
Reune-se ao P a u a Pique . 

CAJASEIRAS. Lagôa elo Estado do Ceará, no mun. do 
Aracaty (P ompeu). 

CAJ ASEIRAS. Lagôa elo Estado do R. G. elo Norte, no 
mun . de Cangua retama. 

CAJÚ. Lo&'. elo illsLado do P a rá , no mnn. de Marn.panim, 
com uma eacn. publ. 

CAJÚ. P ov . elo Es tado elo Rio de Janeiro, no muu . de 
Mari cá; com um a esch. publ. de inst. prim., cr·eacla pela Lei 
P1·ov. n 1.326 ele 5 de clezem bro ele 1866 . 

CAJÚ. Bairr o elo Di sl ricLo F ederal, na f reg . de S. Chris
tovã,o. m• ex traordin a ria mente habitado, e em fr equenLe com
m,micação com o cen 1ro ela cidade·pelos boncls ela Companhia 
S. Cbr istovão . Nell e acham-se a antiga chacara ele 1·ecreio ele· 
D. J uiio VI , hoj e cl" nomi na da Quint.a elo Cajú e os cemiterios de· 
8 . Francisco Xavie •·, das Ordens T erceiras da Penite ncia e elo 
Ca t'Il10. Da r eferida Quinta elo Cajú partem os tramways elo· 
Ri o cl'Out·o. 

CAJÚ. Ilha elo Estado elo Ma ranhão, um,t das. maiores elo 
del ta el o P a rn ahyba , com cerca de sei s myriametros ele circum
fe rencia e t al vez 135 kils. ele superficie . Fica entre a barra el e 
se11 nome e a ele Mela ncieüas. Stla pa rte septentl'i onal desde 
a ponta do Bat•ro Preto, a E., até o po1rla l qne fica na ba rra elo 
Ca t' l' a pa to, tem o nome de F im elo P ast o pot· não te t• vege1ação· 
al gum a e ser cobet' •"- de dunas . Abunda extraorclina ria mente 
em V•'aelos e jacús , eoco n\nt nclo-se t a mbem nellét onças . A agua 
p oi>.Lvel, cp1e é ele l agoas , dize m ser a melh or que encontra- se 
nas ilh as elo P arn a byha, visinhas elo ma1•. 

CAJÚ. I lha na bah ia elo R io de Janeiro, a o N . e á peq uen.a 
dis tancia da Ponta cl' Arei a ; é habita da e contém fabricas de cal. 
E' denominada Lambem CaJuei•I"O e antiga mente 1\{ottCIS. 

CAJÚ. Podo no rio Itapemirim é Estado elo E. Santo. Dahi 
pa1·te um a es tracla qn e vae á sécle ela ex- colon ia Rio Novo com 
~' ex t3nsão ele cerca de 16 kils . 

·cAJÚ. Iga rapé do Estado elo Pat·á , no mnn . ele Curnçá, 
clesagua no rio 'l'a ruman. 

CAJÚ. Rio do Estado elo Mara nhão, desagua na barra ele 
se 1t nome .. ill' um b..aço do Parna hyba. Diz o prat ico Philippe 
que esse rw encontra-se com a b:J.rra ela 'rutoya n o porto ele 
Ma ntible , seis milh as ao S. ela mesma. barra e qtte a profun
did a de, q •1e por elle encontra-se sobre os bancos , é e"' tta l á da 
ban•a . E_' navega vel por peq'!enos barcos, encontrando-s9 sete 
a no,·e pes cre agua nas ma rés medias . 

CAJÚ. Riacho do illstaelo do Maranhão, aJl'. ela ma rgem esq. 
elo riü elas Flor es, trib. fia dir . do Mearim. 

CAJÚ. Rio do E soad o elo Cear á ; n asce na Serra Grande, 
extrema elo E stado do Piauhy, seg ue a direcção ele NE, e de
pois a ele N. e vae junLa t·-se com o rio Traipú . 

CAJÚ. Rio do Esta do de Sergipe, aff. do lritiquiba ( Inf. 
loc. ). Um outro infol'mante assim nos descreve esse rio: 
" Nasce no Araticum, no mun. de San ta L ttzia, e elesagua no 
rio Pia'lhy. 'l' em <12 kils . de curso. E' navegavel p or meio de 
canôas na distancia de nove ki ls.» . Solicita ndo nova inf., 
obtive mos em 10 de setembro de i888 resposta do presidente da 
Ca!J.ta,t·a ele San·ta, Luzia em que menciona esse rio como aff. 
do Il'itiquiba . 

CAJÚ. Ri hei rã o do Es lado de Ma tto Grosso ; nas c e proximo 
do Arraial Velh o, a o NNI~. c !1 sete kil s . ·da villa do Diaman
tino e desagua no ribeirão cl'Agua Fria, trib. do rio Pre to, que 
o é elo Arinos . O Dr. S. ela Fonseca ( Dicc. cit.) diz: «Cor
r ego .tdb. do ribeit·ão do 'l'eixe ira, braço do Ag ua Fri a . Tem 
sua 01·i gem perto elo Arrai al Velho, uns seis kil s ., a NNill . ela 
vil la elo Diam a ntino». 

CAJÚ . Barra do Estado do Ma t·anhão, entre a ilha ele seu 
nome e a do Meio. E' uma elas barra s elo rio Parnahyba, a. 
ma is larga depois da da Ttttoya , e v. mais perigosa ele enirar
se depo1s ela do Canapato, e de todas a m a is p it toresca. E ' 
circulada ele bancos que lan çam-se cinco milhas ao m a r e cor
~·em de Sill . ao NO. ; estendendo-se elo pontal elos Morros,· 
J 1ntam-se aos que sahem elo pon ta l elo O. ela barra do Meio e, 
reunidos, correm paralle los á cos ia por uma extensão de milha 
e meia, terminando na barra da Tutoya . Sua enkada é bas
tante pel'igosa , porqne sendo seu canal muito estreito e os 
bnnco;; dos lados muito seccos, formam quasi sempre uma arre
bentação ~eral a ponto ele não conhecer-se o canal; isso, 
porém, ate passar os mesmos bancos para clentt·o. Ha no meio 
della a corôa denominada Flamengo, onde os barcos encalham 
m uitas vezes. Diz o Dr . Cesar Marques, ser essa barra for
mada nelas aguas elo r io Todo e da bahia ele Manlible . 

CAJÚ. Praia no bairro do seu nome, na !'reg . de S Chris· 
iovão pertencente ao Districto Federal. 
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CAJUÁ. Sert·a do Estado de Pernambuco, ao NO. elo nnm. 
{le Agua Preta. Abunda em caj u<'iros . 

CAJUAES. Set'r<~ elo Estado do Ceat·á, entt·e os disls. ele 
Caio Prado e Castro . 

CAJUAES. Ponta na costa elo Estado do Ceará; nella ter
mina a enseada do l'rememLé . A tres milhns dessa ponta es
te~dem-se as corôas elos Cajttaes ao longo ela cosia até os 
Picos. 

CAJUAPARA. Uma das cachoeit·as do rio Gurupy que 
separa o Estado do Pará elo do Maranhão. O t•io Gurnpy recebe 
ainda um afl'. com esse nome . 

CAJUCA'. Riacho elo ll:stado da Bahia, at ravessa a estrada 
denomina da do P agão . 

CAJUEIRO. Pov. do ll:staüo do Ma.nm· i'io, á marg·em do 
rio Parnahyba, tres milhas ao N. ela ilha ele Igé>t'onhon. Nesse 
pov. tem aq uelle ri o 24 a 25 pés rl e fundo. 

CAJUEIRO. Log. no mun. ela Amau ação do Estado do 
Piauhy. 

CAJUEIRO. Pov . do Es~aclo do Ceará, no mun. da Barba
lha .. U:m seu dist., que é montanhoso, encontra-se pedra l111me 
e salitt·e. No mun. de i'.Iattrity ha um pov . com o mesmo 
nom e . 

CAJUEIRO. Pov. do Estado do R. G. do Norte . na pa.rle 
da cost :~ compr hendida enl t'e a ponta do C:tlc.anhal' e a Ilha de 
Cima no mun. de Tottros . Posqne a lgum as c.tsas e a lguns 
coque'it•os no ce ntt'o ele um a peqtiena ens<.acla , cujo porto é só 
accessivel a bat·caças . 

CAJUEIRO. Pov. do illstado de Pernambuco, a nove kils. de 
Goyanna, na es trada ele Olinda a I g- <rat·ussú, Goya nna e I tambe . 
Tem uma. esc h. mi:.:ta ct·eaLla pela Lei Prov. n. 1. 960 de 31 de 

·ctezembro de '1888. 
CAJUEIRQ. Log. no mnn. da capital do Estar!o de Pernam

buco . Ahi fica o Hospital Portuguez de Beneficertcia, cnjo pa
droeiro S. João ele Deu~, é festdjadu a 21 ele setembro. Foi esse 
hospital fund ado em 1855. 

CAJUEIRO. Pov. do termo do Parabyba, no Estado das 
Alagôas; com uma escb. publ. de inst . prim. 

CAJUEIRO. Pov. do !!:alado elas Alagôas, a 30 kils. de Ata
laia, a c.ujo mun. pertence. Tom uma capellinh<L da invocação 
de S. f; .,bastião. 

CAJUEIRO . Lo"'. do Estado el e Sergipe, nc> te1·mo deIta
baiana. O art. I da

0
Lei Prov . n. 938 de 30 de al!ril de ·1872 et•eott 

ahi um a cadeira de ens ino pri ma rio, a qual fot t ran>fel'ida pat•a 
o po''· Olhos d'Agua pela de n. 1. 129 ele 17 de mat·ço de :1.880 . 

CAJUEIRO. L og . do Es tado ele Sergipe, no mun. de Aqui
daban . Ha um outro du mesmo 110111e no mun . de Santo Amaro. 

CAJUEIRO . Dist. na ft''!B' · ela Giboia do tet·mo da Tapet·a, 
no l~ s t;• do ela Bahia. Orago S. F ranci sco . Foi creado pot• A.cto 
de 18 de janeiro de 188.2. 

CAJOEI E\.0. Pov. do ll: .'ltado ela Bahia, no rnun. de Ilhéos, a 
mat· c·c: a esq: do rio Itabipe . 

CAJUE IH.O. L og . elo :mstado ela Bahia, no mun . de Campo 
Formoso. 

CAJUEIRO , Pov. do Estado do E . Santo, no mnn. de São 
:Matheus . 'l'em uma esc h. prtbl. de in st. pl'irn., que foi su pprl
mida pelo art. li ela Lei Prov. n. 30 ele 14 de nov~ mbt•o de 1874 
e resl.aurada pela Res . Pt·es. em 28 de maio de 188l. 

CAJUEIRO . Um a das estações ela ill. de F. d.rs Alagôas. no 
EsLado deste nome, en tre as estações da Capella e da Garuel 
leira. 

CAJUEIRO. Serra do Estadu do Ceará, no mun. d!~ Geatlja . 
Com o m esmo nome e no mesmo mnn . i'az o senatlol' Pompett 
menç ão de ttm pov. di8tante ce t·ca de 72 kils·. daque!la c idade . 

CAJUEIRO. Serra do Estado elo R. G. do Not··te , nos muns. 
de Sant'Anna de Mattos e de Flores. 

CAJUEIRO. Se rr ili do g starlo elas Alagoas , á marg-e.m do rio 
S. Francisco, proximo da cidade elo Pão ele Ass .tcat• e dos seet•os 
denornioados: Pa t.o>, 'l't·avessada e Rtacho Grattde. 

CAJUEIRO. Sel'l'a do E~l.aclo ele Set•gipe, no lllllll . de Ita
baiana (In f. loc. ). 

CAJUEIRO. Peq•1enas ondulações ou morro> . situados na 
marger1t df} Paraltyl>a, no E~ ta do do Maranhão. Da· ilha do Gua
rapira sa?.e um a t·es ting": q • u~ es1.ende-se até quasi defron te desses 
monos. ,r,ntre ess;t, resLw ga e os mes mos lllOl'ros passa o canal 
tlo t•i u uom fllnclo de '18 a ;20 pés cl'aglla . 

CAJUEIRO . Ca bo do Estado do Pará, no mun. de Vizeu. 
CAJUEIRO . I lh a no rio S. Francisco, abaixo da villa do 

Capi m Gt•os~o e pt•oxima das ilh as denominadas Páo Preto e 
Surnbim. 

CAJUEIRO. Illu~ no rio S. Francisco, proxima da. ilha da 
Vargem e elas cac hoei t·,\s do Crauá e elo Brandão (Halfeld). 

CAJUEIRO. II h a do E:staclo das Alagóas, no mun. do Penedo, 
no ri o S. Fl'ancisco. 

CAJUEIRO. Ilha elo ills lado de Sergipe, no mun. de Pa
catuba. 

CAJUEIRO. Igat·apé do mstaclo elo Pará, banha o mun. 
da Pr;tinhu. e clesagua no rio Oiteiru. 

CAJUEIRO Iga r:t.pé do l!:stado do Pará; desagua na mar
gem e ,q do rio Capim entre os igarapés At·uma-deua e Santa 
Au n:t. Dá communicação com o rio Acar<i. pelas cabeceit•as (B. 
Roclt'igues). 

CAJUEIRO . Cor rego do illstado do Pará, na ft·eg. de Inhan
g·apy; desagua no igarapé Jacttndahy. 

CAJUEIRO. Rio cl•• Es iado do Pará, r eg·a o mun. de Vizeu e 
cles:>gua no mar. Tami.Jem o denominam Cotimboque. 

CAJUJ:IRO. Co rrego do illstaclc> do Ceará, no mun. de 
Met·uuca. 

CAJUEIRO . Rio aue banha o mun. de lpueit·as e Llesag·ua 
na tnal'gem esq . do ÍYlacambira, afl'. do Poty, no Estado do 
Cearâ. 

CAJUEIRO. Ribeiro do Estado de Pernambuco, trib. do 
rio Goitá. 

CAJUEIRO. Riacho do Estado de Sergipe, no mun. de 
ll.ab:tiana . 

CAJUEIRO . Rio do Estado da Bahia, lJanba São J oão 
elo Paraguassú e desagua no rio deste nome. 

CAJUEIRO. Corredeira no riu TocanLins, abaixo da foz do 
Arag,taya . «0 ri,,, diz o Eng. Florencio Lago, clahi até á 
parte superiol' tlo banco, que vae formal' a divisão das aguas 
do caua l du lnle .- no, e sempt·e de velocidade demorada, pro
!'uoclu e sem trupeços, em qllalquer estação». 

CAJUEIRO. Lag ôa do Estado do Piauhy, perto do morro 
do Chapeo. !!:' gt·ande e tem mais de seis kils. de extensão . 

CAJUEIRO. Pot·to no mun . de S. Bernardo, no Estado elo 
Maranhão, no l'io Parnahyba. 

CAJUElROS. Pov. do Estado das Alagôas, no muu. de 
Penedo . 

CAJUEIROS. Ou te iro semelhante a uma bola, na costa do 
Estado du H .. G . elo Norte, entre e ponta elos Tres h·mãos e a 
do Calcanh;u, j.li'Oximo do coqueira l elo Reclncto e ela restinga 
dos Ua boclos (ViLa! de Oliveit•a ). 

CAJUEIROS. Ig-a rapé do U:slado do Pará, na ilha Maraj6; 
desa.gua na ma rgem dir, do rio Arapixi (Fet•reira Penna). 

CAJUEIRO VERMELHO. Log. no termo de Alto Lougá , 
do l!ls ado du Pial!hy . 

CAJUFARAS. Se lvagens que hab itam osaffs. do rio Xingú, 
ac ima da foz do H.onuro (Paula Castro . Relat. do Xingú). 

CAJUHIBA. Tem esta denominação em seu começo, o rio 
S. MtgÚel no l!:R~ado d<~S A lagôas . 

CAJUHIPE. Ilha no t•io S. Francisco, enLl'C a ponta elo 
Aracu.rée a ba r t·a , proxima das ilhas Gondim, da Barra, :Monte 
e Corôu Grande. 

CAJUIM. lUo do Estado ele Minas Geraes, tl'ib. da mar-
gem esq. do Doce. 

CAJUNÁ . Dis t. do termo de Afftuí, no Es tado do P:.l.l·á. 
CAJi.JNÁ . l~to do Estado do Pal'á; desagua no Cbarapucú, 
CAJUPIRANGA. U ·n dos quat'teirõcls em que se divide o 

mun. da capital do Eôtado do 1{, ü. do Norte. 
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CAJUP'I:RANG.A . (Cajú vermelho). Uma das estações da 
E. ele F . do Natal a Nova CrLLz, no Estado elo R. G. do Nort~, 
entre PiLimbú e S. J osé, no kil. 23,500m. 

CAJUPIRANGA. Rio dó Esta do do R. G. do Norte• 
atravessado pelo estrada elo Natal a Nova Ct·nz . R ecebe o Caju
pirangninha, Mendes , Pitim bú e Pium . Nasce nos lagar es 
denominados CuL'L'a linho e Taba·tinga. :E' tambem denominado 
Pirangy e J a p2cang.:~. por atravessat· loga L"es desses nomes . 

CAJUPIRANGUINHA. Rio elo E stado do R . G. do Norte, 
afl'. da margem esq. do Caj upiL"an ga . Nasce n' Agua Vermelha. 

CAJURÚ. Villa e num. do Estado de S . Paulo, na com. 
do seu nome, ex-termo ela com. de Batataes, á margem elo 
ribei r ão elo ~eu nome, em terr eno elevado, no extremo ela serra 
do Cubalão, do nde clescortina-ae um vasto e lin do panorama, 
ligada a Casa Branca por uma es trada, que é atr a vessada pelo 
rio Pardo e ribeirão el a Boiada, a Ba tataes e Franca por outras ; 
distante 66 kll s . de Ba·tatars, 5D ele S. Sim ão, 39 ele Mococa e 360 
da cap ital elo E stado. Se us principaes ecl ificios são : a egreja 
matriz, as capei las do Rosa t·io, de S. Mig uel e de Sa nta Cruz e 
a casa ela Camara e cadeia . Ot•agos S. Bento e San ta CL"uz e 
diocese ele S. Pau lo. :Era um pov. do num. ele Bata laes , qtle a 
Lei Pro v. n . 10 ele 19 ele fevereiro de 1846 elevou a parochia, 
desmembra ndo-a claq ·telle mun. e i nco rpora ndo- a ao ele Casa 
B ranca. Voltou a fazer pa rltl elo mun. ele BaLa~:1e s em virtude 
de Lei P1·ov. n. 19 ele 10 Lle junho de 1850 e a e lle c011tinuoa a 
pertencer até qu foi elevada á categoria de villa pela de n.15 de 
18 de ma rço ele 1865. Foi creacla com. pela ele n. 92 ele 6 ele abril 
de 1887 e classificada ele primeira eo tr, pelo Dec . n. 167 de 18 
de janeiro ele 189J . 'l' em duas eschs . publs. ele in s t. prim . 
Agencia do cor reio. O mun . é montanhoso e cobet· ~o de mattas; 
possae t ambem a.lguns campos . T em diversas serras, senelo mais 
ex tensa a que atrave~sa·- o co m as denominações ele Loja, 111onte 
A legre e CCitrqtteJa, indo morrer no ba irro dos More iras. Uma 
outra serrn faz parte do tert·itorio com as cleneminações el e 
Tabuna e Gttbatão, indo esta termin ar junto á. cachoeira elo 
Tanque. Além do rio C11batão lla ou !;r a sel'L' a , que tem os 
nomes ele Contendas e Scwt'Anna . Ha a inda as serras deno
minadas : Encantcbdos, ll:lorro Agudo e Campo do Socao . E' 
o mun. banhado pelos rios Pa?·clo, A?·a1·aqua;ra, Boiculcb e C~t b:t
tão , para os q11aes convergem diversos r ibeirões e corregos enlre 
os quaes o Caju?'Ú e Lcwa-pés. Poss ue diversas lagôa; taes 
c~mo a Verde, elos NI01·rinhos, elo Carrego Fundo e elo Fura
dtnho. A pop. é ele 6.500 babs . Oa terrenos são fert ilissimos 
de terra roxa ~le pritne ira qual idade. Os principaes producto~ 
ela lavoura sao: café, canna ele assucar, a lgodão e fLtmo. 
Iniciou -se tambem com gra nde an imação o plantio da videira 
produzindo já r egnlat• quantidade ele vinho. Sobre suas divisa~ 
vide, entr e outras, as Leis Provs. n. 38 ele 25 de abril de 1857, 
40 de 6 de abril ele 1872, 48 ele 1 i de maio de 1877 e 29 ele ~ ele 
abril ele 1879. 

CAJU RÚ. Pat·ochia do :Estado de ~1inas Geraes, no mun. 
de S. João cl'E l-Re i, assente e m loga1· el evado. Orago S . 
~iguel e di ocese ele Marianna. F oi CL'eacla pelo Dec. ele it! el e 
JUlho de 1832. Transferida a sua sécle pa r a a capel ln do Onça 
pela. Lei Pro v . n. _1. 1~0 ele 9 ele aa-osto ele 18M, foi ele n•ovo 
romov 1da para CaJLU'U pelo D.L't. 1 da ele n. 1 . 671 ele 17 de 
setembt·o de 1870 e ainda. uma vez transfel'ida para o a rr11ial 
do On~a pela de n. 2.674 ele 30 ele novem hro de 1880 . Em 1884, 
a. Le1 Prov. n. 3.199 de 23 ele setembro elevou á parocbia o 
d1st. do Onça, conservando a parochia elo Cajul'ú. E xporta um 
numero cons ideravel de queijos para o Rio ele J a neiro . Tem 
duas eschs. publs. ele inst. prim. O te rritorio da fl' eg. é 
banhado pelo rio elas Mortes Pequeno, ribeirão elo Chaves e 
diversos cor regos . Oult ut·a ele cereaes e criação ele gado. Clima 
ge ra lm ente fdo e saudavel. Sobre suas divisas vide, entre 
ou tras, a Lei P1·ov . n. 3.442cle 28 ele setemb-ro de 1887. 

CAJURÚ. Pa,r ochia do E stado de Minas Geraes no mun. 
elo Pará; em um planalto, proxim o ao rio Pará. Ora.go N. S . 
d o Carmo e diocese de Marianna . Foi o anligo clist. de S. Gon
çalo d~ Pará pel'tence nte ao man. de PHang11y e elevado á 
categona de parochia pela Lei Pi·ov . n. 765 de 2 de maio de 
18~6. Tra nsfe rid~ par!l- o a n·a ia l elo Cajul"ú pelo a_r.t . I ~a 
Let Pro v. n. 1.19o ele b de agoslo de 1864, perdeu a Lllvocaçao . 
de _S . Go nçalo que foi subs ~ i tuicla pela ele N . S. do Carmo do 
OaJurú. Foi in corporada ao mnn. do P ará pel a Lei Prov. n. 
2.408 ele 5 ele novembt•o de 1877. K banhada f:Jelo l'ibeirão 
Emp~nturrado e pelo rio P ari. Tambem a denominam Ca1·mo do 
Pa?·a. Sobre su as divisas vide : a rt. 1 ela L ei Prov . n. 2.626 
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1
·da 7 ele j a neiro ele t 880. T em duas eschs. publs . ele inst. 
prim., uma elas quaes foi creacla pela L ei Prov. n, 2.903de 2() 
ele outubro ele 188.2. Lavonra ele canna , rulgodão, fe ijão, arroz e 
milho. Criação ele gaclo. Inelus tri a ele te ciclos ele algodão. 

CAJURÚ. Pov. elo EstaGio ele S. Paulo, no mun. ele São 
José dos Campos . 

CAJURÚ . Rio do Estado de S. Paulo, aff. da mm·g·em dír. 
do Piragibe, lr ib. elo Sot·ocaba. 

CAJURÚ. Ribeirão do Es tado ele S . Panlo., ba nha o mun . 
do seu nome . P erte nce á bac ia elo rio Pardo . 

CAJURÚ. Rio elo Estado elo Paraná, pet·tence n·te á bacia do 
rio Tibagy. Vide Guabi?·oba . 

CAJURÚ-ASSÚ. Saltó elo rio Pardo, no Estado ele Ma tto 
Grosso, de 6"', 5 ele a lto e 120 ele largo , formad o ·por nm a res
·tinga ele penedos que at rave3sa o rlo de l ado a lado, entre a 
s irga do Matto e a Cajlln't - mirim, na dis ta nci a mais ou menos 
de uma legua de uma a outra . E' de 80 a :lO@ metros de co m
primen•to, sendo ele cinco a clilferença ele nivel nos e.· tremos 
Se-u vllsado tu•o é ele 600 mett·os, e a baixo dalla aineLa vão as 
canôas, á sirga, por um estrei~o canal (Dr. S. da Fonseca 
Díco. cit.). 

CAJURÚ-MIRIM. Cachoeira no rio P a rdo, a ff. do Paraná, 
a 142 kil s . da foz . AM essa cachoeira offerece o rio Pardo 
navegação des impedida . A vel ocidade da corrente é de du~s 
milhas por hora. As canôas carregadas El escem·na cem faCJh· 
dade, não pncleaclo, porém , sttbil-a senão descarregadas e 
puxadas á sirga. 

CA.JURY. Igarapé elo Esta.cto ele Pará, na fJ.:eg . de Barca
rena e mlln. da capitaL 

CA.JUTEUA. Cac'hoe>ira no rio Xrngú, e:iljtre a do Cav itiá e 
a foz do r10 Guil'iri; no Estado elo Pará . 

CAJUTOBA . Ponta e bahia no Estado do P a rá, na etDsLa 
el o Oceano, en h·e a s Salitlas e a !lllnta ale C•lrtlÇ :Í. . 

CAJUTUBA. R io elo Estado elo Pará, na ilha Maraj6. 
Desagua no Oceano defronte ela i lha Mex iana . Pm·ece pl'ovit· 
elo lago Alçapão. 

CAJUTUBA. R io do E stado do Pará, li'gado ao Marapanim 
pelo canal Oajntuba . Sua mar g:em dir . perte~ c.e á villa de Ma
rapanim e a esq. a Curuçá ( Le1 Pro v. n. 88b de 18 de abrtl de 
1876 ). << O rio Gajutuba, informam-nos ele Marapan.i~ , nasce 
em um gr ande lago e desagua no Ocea no • . Commuruca, por 
um lado, com o rio Marapan.1m pelo fnro Pag~, e por ou tro 
lado, vasa no Oceano por um grande fllto denominado Camará » 
Recebe o Simôa. 

CAJÚ-UNA. Rio elo Es.ta do do Pará, na ilha Marajó, 
entre Ch aves e Ana.JáB. T em curll'opoaco eX'tenso, através de 
mattas e t erras em geral a lagadiças . Pouco a:ctma ela ponta 
S. Joaquim entra no Am a:.zon as per kes brruços ott bocas, ele
fronte da itha das Facas . Communica- se com o Anajás por um 
fLtro estreito ele 10 a 12 bL"aças, mas qae apresenta o fund o ex: 
tL" aorclina rio ele 30 a 40 ; n.a ba.rra , p:>·r ém, o fu nd{) não g uar~a 
proporção com o deste fttL·o, sen do por isso a sua na.vegaçao 
muito mais segura na pa rte super10r do sett curso elo que na 
inferior . Na Ccn·ta ele Velloso Baueto, acha-se es te L"lO figurado 
com ·o nome de Cajuanna . 

CA.JÚ-UNA. Iga rapé do Estado elo Pa rá, banha o mmn . ele 
Som·e e elesagua entre os igarapés Gra nde e Araruna. 

CAL . Ilha do illstado da Bahia, entre a de Itaparica e o con
t inente, proxima das ilhas denominadas Olho Amarello e Mntá. 

CALABAÇA. SerL"obe do :Estado do Caará, no mun. ele Santa 
Quitaria. 

CALA-BAÇA . Riacho do :EstadO< do Cean\, bamha o mun. 
de Sa.nta Quitaria e desagua na ma1·gem esq do ri oJacurutú . 

CALABAÇAS. Tribu selvagem do Estado elo Cea-rá . Vivia 
nas margens elo rio Salgado, onde hoje acha-se a vi Lia de LaVl'as 
( Dr. Theberge). 

CALABARÇA. . Se rra de E stado elo JI/Iaranhão, no muo. de 
Cedó. 

CALA-BOCA. Pov. do Estado ele Ceará, n.o termo da.Redem
pção: com uma esch. mixta, creada pela Lei Prov. n. 1.939 ele 
:1 de agosto de 1881. Constitue um dist. policial creado pela 
PortaL"ia ele 27 de dezembro ele 1883. Comprehende çs logs. 
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Pau- B1•anco PoÇ'o-Escuro ·e Taman<!lná . Ahi fica •trma es~a;çiiio 
da E. de F . de Batur.ité, a 651<,500 ela capHa1 e ~res ela cicl.aide ela 
Redempção. 

CALA-BOCA. Log. do Estado do Rio de Janeit•o; na freg . 
deltai.pú r.lo mun.. ele Nylerõi, na estrada qlle dessa cidade 
vai a Maricá. 

CA'1L'A-B OCA. Morr~ cloEstatil.o cl!oRio ele Jan:eirm, no mn<l!l . 
de Maricá, na estrada ela cichade deste nome até o rio da Vi
cencia. Parace ser ass·im de na minado por ter sido ontr'ora mmi 
frequen tado por quilombola~, crue assaJ!tava'ID os viandantes . 

CALABOUÇO., Log: •lo Estado elo Rio .,ele Janeiro, cer~a ele 
•alous k.Us . abaixe Gl:a séde eLa. ~t·eg. de Sant Anna de 1.\ilo<cacu. Ha 
:aesse logar um p or to, onde eús.tem sempre canôas qhle fazem 
a pass11;gem de~ vfaj .tEJ.,tes de u.ma para lltttra margem elo rio 
Ma.cac.u·. 

CAL ABOU ÇO. P'hrurolete na ponta cl0 At•sênal de Guerra 
•da Capital Feeteral. Catop·trico. Luz vermelha e verde, fixas. 
O J:óco eBi á a 2m,50 acima el0 sólo e 5m,OO acima do préa-ma~·. 
A luz verde este nGle-se da l inha que une a ponta do Calabollço 
ae Hospita l da Jurujub ~t, nm swcco cles~e nome, pa1·a o S . ( laelo 
da barra) e a vet·meLha; da men.cionada linha para o N . (interior. 
dahahia). 

CAL ABOUÇO. Peque•Ge rio Gto Esbacle do Ceaní; mllsce -na 
serra do mesmo nome e e~esagua no Jacurwtú. Rega a fl'eg . à e 
Santa Qui te·ria ( Pompêe ) . 

CAL ABOUÇO. Rio elo Estado elo Pat·abyba elo Norte, no 
mun. . ele Aranuta. 

CALABOUÇO. Rio do Estado de Sergipe, banha o iliilUn . de 
Santa Luzitt e desagua no Mussununga . 

CALABOUÇO. Cor reogo do Est~<ilio de Minas Garaes, aft'. do 
I'io das iVe lhas, triliD. do S. Francisco. Bnnha o ten]torio da 
f1•eg. ela Lagôa Santa. 

GALAÇAS,. :Pov. do Esta Gio de Goy::tz, situada, segundo· o 
e;x-senadel' C<tndido Mene~es, no recnato en~t·e o ribeirão J:acaré 
e o rio Verde. O Dr. Virg ilio de Mello France Cli)lltes.ba a 0pi
nião desse erud ito ex -senadot·, clizeJlclo. « Galc.çc~s · e.st(\ pacifi
camente da outra, banda, não s6 do r~e Verde como elo de S. 
Marcos, entl'e a margem dir . d'elle e o b1·acm esq. do r~o Vecis· 
simo » . Pat'a comprovar sua opinião , apoia-se o Dr. Mello 
Franco na Gm·ta da P?·ov. de Goyc~z elo Eng . Moraes Jaretim e 
na Lei Prov . n . 505 ele 22 de julho de 1873, que es~abeleceu os 
limites entr·eos termos ele Catalilio e Vai-Vem . Diz a Lei n. 505 
em seu art. I: << As divisas entre Catalão e Vai-Vem 'ficam 
estabelecidas ]!>elo moclo seguinte : ri o v~~·~s s.tma>, desde sua 
foz no i!'ie Par.anahyha até suas cabeceiras no dist. cl.e Ca1a.ça·s; 
des·ta cabeceit·a pela esru!lida do Catalão para Santa Luzia até 
m logalt' clelllon'lioJ.Ul!elo IrnbirtJ.ssú, e desse lmgM· gamhauúl.o a 
eS'tracla, que vem ele Santa Luzia para o porto de S . Mal!cos, 
!ilenominado S<Onto Antoni!o ela Soledacle. Es tn.s e1ivisas são civ is 
1l ecc lesiast icrus.» O ar·t. II ela Lei Pr0.v. n . @.23 de 15 de abri;! 
ele iSSO; i!l'corpmt·ou o Elist. ele Calacas ao mun. de Entt·e R Los. 

CAL ADAS. Rio do Estado elo Santa Catharina; nasce na 
serra do Taboleit·o e elesagua na margem di r. elo rio Cuba tão. 

CAL ADO. Set·r·a do 'Estado da Bah ia, no mun. de Campo 
.Formoso. 

•CALADO. Lago do Estado cle Amazonas, na margeJJl esq .. 
do rio Solimões , ac ima da foz elo rio Negr·o, entl'e os lagos 
Miri ty e P <'rú. . 

CALADOS. Conego elo Estado de. Mi.nas Gera;es, nas div.isas 
elo clist . de S. Sebast ião elos Fen·eiros, per tencente ao mun. de 
San to Antonio dos F ér t·os . 

CALAFATE . Pov. do Estado ele Minas Geraes, na fl·eg . do 
Cunal d'illl-Rei, hoje Be llo flor i.zonte. 

CALAGA. At• r·oio elo Estndo do R. G. do SU>I, afl'. ela mar, 
gtem esq. elo rio Camaquan . 

i(JAL AMBA. Rio do Es.t8Jclo dm E. Santo, erltne Cariaci~a e 
Q.ueimacl.o, ne mun. eLa Yic.teria . 

CALAMB ÀO. l"arochia do Esta:do de Minas Ge1·aes, no 
mun . elo Piranga, banhada pelo r io Glesse noma . E' no ta-ye] 
pela uberclacle ele suas terras. s~us habs . emp.regam- se, em 
gera•l na cultul' a ela canoa. Ora-go S'anto Antonio e droces·é de 
M:ari~nna. Emquan~o curato pertenceu ás fregs . de Sant'Anna 

da: Bar ra do if3aca~háo e dé Gtrillrapiram'ga. lnc0rpormifa ao 
mui'! , de Marianna ·pelo ar~. II ela Le•i Prov·. n .. 1.24!> àe l7 de 
navembro Ele 1865, fei e.levada á categoria de parocllia pela Lei 
Prov . n .1 .572de 22 cl.e .J ll' l·hm file 1868 .Rebaixacla dessa categoria 
J?e.~o art. VII! da Le1 l"ro·v. n. 2.027 cl.e 1 de dezembro de :1:87,3, 
Ít'l't t'Bsiaurada pele al't. II ela de n. 2.068 de 24 de dezembN 
ele t874. Uma estrada ligi.t-a á cidade do Piran"a. ~·em duas 
eschs. publ·s. ele i"llst . pr·im., um<~. das quaes c;'e·ada palia Lei 
P1·~v . n.2.468cl'e 23 cle .outubro de 1878.SGJbre suas divisas· vide: 
Le1 Prov . n. 3.272 de 30 de oubltbro ele 188J; n. 3.1:54 de 18 de 
ou ou b-ro ele 1883: n. 3 .062 de 31. de outuhre de 1882: art . I ela 
de n. 2 .097 ele 4 de jane~ r <'l de 1875. Agencia do cort'e.io, creada 
em :1:880 . 

CALANDR O. Rio do Estaclo da Bahia; cort·e pelas ai visas 
da f reg. de Santo Antonio do Tanquinho e 1·eune-se com ,o r io 
do Peixe, a'Jf. elo Jacuhy,pe. 

CALANGO. Ilha do Els~aclo do Amawm1Js, no. rio Negra, em 
fremt:e cl.a pov. ele M•otrra . 

CAL ÇA- BOTAS . Lageaclo no mun . de S. Vicente do Estado 
do R. G. elo Sul. 

·CA.LÇADrA. Ayres cl:e Cazal diz q u•e jun·t0 ao corrego da Cal
~·!lda. fica o .g;ra-ncle e ~Ol>escen te a.rPwial ele Sa:mta Lwzia .; hoje 
m:dade do )JJstELdo d e Mm as Geraes .. 

CALÇADA DO BOM F I M. Log . do Estado da Bll!l'tia, na 
freg . dos Mares da c1dade ele S. Salvador. A bi fica o gazo 
metro . 

.CALÇAD[NHO.. Cocrego ele Estado do Rio. de Janeitro. a.il'. 
do rio Cal.çaalo. 

CALÇAE)O , 'Viria e num. do Estado elo E. S'anto, ex-paro
cl'ti~t cl.o mu:n. do ALegre, l1'a com. elo seu nome. Oeago S. José 
e clwcese de S. Sebas'~ião . Foi creaüa poxodhia pela Lei .Pr0v, 
n. 11 de 16 ele novembro de 1871 e eleva clla a villa em 1890. 
Por seus !'imites correm os ribeirões elo Calçado, J,arelim e Veado; 
e estende-s·e a serra elas Cangarbas . Uma estracl.'a brga-a ao 
Ale_gre. 0. pl'Oject_? n .. . 29 de 1tl8{ pre tencle tl eleval-a á cwte
g?rra de v1 lla ;, nao io1, poTém, sanccwnaclo. ·Sobre suas di
Vlsas v tele: Let Pro v. n. 18 ele 1B de n ovembro ele t875: •n . H 
ete 16 ele novembm i:le 1871; n. 43 ele 1882. Foi incorporada ao 
mun . do Alegre e desmembrada do do Cachoei·ro elo Itapemirim 
pela Lei Pt·ov. n . 18 ele 3 de abril ele 188,1. 'l'em cltLas e·scbs • 
pnhls . de inst. pl'im ., uma d'as q ttaes creada pela Lei Pi:ov. n, 2 
d:e 3tl de outLtbyo de 1872. O mun . , além da parocbia da villa, com
prehende ma1s a ele N. S . da Co11ceição elo Muqui. Fbi creaela 
com. peia Lei n. 8 de 30 ele junhe ele '1892. · 

CALÇADO. Pov . do Estado ele Pernambuco, no mun •. de 
S . Bento, a 48 kils . desta villa. li:xpo.l'ta legumes e algoclão.. 

CAL ÇADO. Ribeirão d0 Estado do E. Santo, re5a a ft·eg . 
do seu nome e desagua no rio Ltabapoama. 

CAL ÇADO. Rio do Estado ào Rio ele hneiro, na 'freg, da 
Bem posta; nasce na se na do Capim e clesagua na mat~gem c! ir. 
do rio Parahyba do Sul. A.traves.sa a es~racla ele Magé a Sapu
caia. Recebe o cor rego ela Agua Fria. 

CA.LCANHAR . Ponta na cos·ta do Es taclo ~lm R . G. elo 
Nmr Le, 20 m ilhas ao N . •to• cabo de· S. Roque; na Lru ~. S. ele 
5o 8' 33" e 35o 28' 20" de Long . ·Occ. de Gt!eeuwich ou 7o 3@' 
36' ' E .. do Rio de JaneirO. E~ al!'eo·osa . Dahi o l.ittoratl volta-se 
de N. pat•a O. "'O CaLcanhar, diz Vital de Oliveira, é um Hgeiro 
pt::>nta l baiixo de arúa, tenGlo pouco antes uma duna mais esclllra, 
com pequen-a e~evação, á qual chamam 1\!lorro Pr·eto. E' f.lem 
clt!VIida o Calcanhar 0 logar mais saliente da vol'ta da Arnerica, 
nilim é porém ·tão rapiclo a formar um angulo OLl coto1•elle como 
'}Uerem St .. Adol)'lhe e oJrtres "'• 

CAL ÇÃO DE COUR'O. S2t•ra do Estado ele Goyaz, entre as 
Eregs . elo Rosario, Sant'Anna e Ou~o'F1no. 

tCAL ÇÃO DE COURO . R ibeirão do Es.tade de Goy,lz,, aff. 
.f!la marg-em esq. elo An•cla-S6, tcib. do 'J:'aquarwl, que o é elo rio 
elos Pa.tes e este Elo .Mauan.hão. 

CAL ÇÃ19 DE COURO·. Corr ego elo Estado de 6-oyaz, no 
mun. d<t capital. Desagua na margem esq. elo rio· Vermelho. 

CAL ÇÃO DO CARMO. L.og .. do li:staclio ele S. ·Paulo, no 
mnn . clm ·Crermo ela F1·a-nc:t .• 

CALDAS . Cidade e mun . do Estado de Mimos Ge•t'aes , na 
•com . do serl nome, nas pr·oximidadeo elo Estado ele S'. Paulo, 
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junto á S9L'ra do Maranhão, ligada a Camp:tnha, Cauo Verde, 
Ouro Fino e Pouso Alegre pot· e~tmclas. A salubridade elo seu 
clima, a ferac iclade elo seu le t· ritor io e ma is que tudo a exts·ten
cia ele fontes the rm aes c su lph tuosas em ~,~ u. territodo deram 
gra nde ejttsta nom ' a da a essa cidade . Possue Cai rias cet·cacle 
t!OO casas ; duas egr ejas, a matriz com d uas torres, poss uindo 
uma riquiss;ma imagem cl"! N. S. do Patrocínio, doada pelo 
Barão de Cald~ s, !\a ele N . S . do R osario, e uma capei la sob a 
invocação de S . Miguel e Alm as no cemiterio. No A im anah 
Sul Mine·iro (1tl8-l ) lê-se o se;;ttin<e : «A meia legua da cidade 
corre o •·io Verde de mai < de 11 metl'OS de largtlra e 
clous de profJ tllclidacle, e qtle é pat·alello com o rio V '· rclinh o, 
que passa p<:>rto. Um qua rto ele leg ua. a lém do primei ro 
destes rios exi, Lem. fo<:Les de aguas thermaes, •;ue toem rea
l isaclo admiraveis cul'as, Bando aconselh adas pat·a soffri
mentos de es~o mago, intes tinos, rheumatismo, etc . Não es tão 
a nalysadas, e n.- m bene ficiadas, e pertencem á empreza dos 
Poços. No loga t· das fontrs ja existem algumas cD.sa s, es 
tando ouLt·as em con <tl'flcção. .. O m«jor Manoel José F er
reira Bt·c•tas descobriu nn l'ico .solo ela freg. nech·as ele 
merecime uto e de m11 iLo valot·. asstm r ec0nheciclas por pessoas 
compelentes, COIIIO o abali ~ aclo professo r ela E sc h. ele i\!inas de 
Ouro Preto, Dr . Henrique Gorceix. Não nos foi possível obter 
sobre essa dPscobf r Ja 110 1icia mnis desenvolvida, apezar ele 
so licitacõ· s que fi zrmos e de que ~inefa n ão l iven-os t·espos ta. 
Consta-n0s, entretanto, que en tre essas pedras ha em abtw
clancia !illclos diamantes. aga<has, amethystas, ouro, forro, 
e·tc . , que constt •uem verdadeiras preciosidades ... Uma elas 
curiosidades ela f r eg . é o elevado roch edo da Pedra {;'?·anca, 
na sert·a rl e Caldas, e a legua e meia ela cida de . D o cimo desse 
r och edo access i"el uv is ta-sn a immensa snccessão de valles e 
montanhas forn<osas, distinguindo os pl'D.ticos, em dias l im
piclos, a se\'t'a elas Ap·u<>s Virtuosas, o a lto elo Rosario da Cam
panha, o morro da Vicl.o.r ia uas proximidades de S . João d'El
R ei a serra em qne es ta edd'ic.,da a freg . de .Matto Grosso 
(mu'n . de Ba J.ataes, em::>. Pa lo), e muitos outros Jogares . E' 
um espr.ctaculo ex tt•ao relin ar iamente bello, e que a imagina· 
ção mais brilhante cl escr evPrir1 com facili dad e . Essa sen·;t, 
opulentam en te ot·nrtda com as parasitas mais formosas e va
riadas , come~.a na fl'~g. de Santa Rtta ele Cass1a, sendo uma 
ran.Tifica çf,o elo serra do C·' t·vo, en tt'e es le mu n. e nele Ouro 
Fino, e te•·m ina no rio Verde nas fontes mineraes, que eslão a 
meia leg ua daqut . I iz-se que no interior dessa ser1• a encon
tt·a-se uma espaçosa gruta, com clivisõeq naturaes, semelhantes 
ás elo urn a vasLa habitação de ho·:nem " · Lavoura d e canna, 
cafê e fumo . Criação ele gado vacc nm e suino, e fabricação de 
queijos, vinhos e velas d~ cera. Sua eg .. eja matriz tem a invo
cação de N. S . rlo Patrocínio e depende da diocese ele S. 
Paulo. Foi err ada frr.g. pelo Al vará ele 27 de março de '1813. 
Elevada á categ<• ria de villa pelo arl. I § IV da Lei P rov . 
n. 134 ele 16 de lll Dt'çn de 1839 . 'l'ransferiela pll.t'a a pov. de 
Cabo Verde P" lo a1'ô I ela ele n. 290 ele 26 ele ma.rço de 1846. 
Restaut·acla vil la pelo a t·t. II ela de n. 45.2 ele 20 de outubro ele 
1849. EL·vada a categ-oda da cidade pe la de n. 973 ele 2 de 
Junho de-H:l50. Em vid <de da Lei Prov. n. i34d e 16cle ma rço 
de 1839 a cid • ele de Ca irias fez pat·te da com, do Sapucahy; em 
1850, pelo art. XII[§ Ill da de n. 47.2 de 3-l ele ma io, foi o lllltn. 
incorpot·;celu á c<~m. rle Tres Pontas, sendo c~m 1853 pelo a t·t. 
lll ela ele n. 6~3 de 30 ele maio reincorporado á c<.,m. c~ u Sapu
ca:hy. A de n . 719 ele i 6 de maio de 1855 (art. I § X) estabe
lece u nova a l tnração, em virt ude da qua l os muns. de Caldas, 
Passos e J acu by passrwam a form ar n com. do Sapucab y, cuja 
séde ficou SP.ndo Ca ldas ; a de n. l. 556 de 22 de junho ele 1868 
(art. li) cl esme mbt·ou dessa com . o mun. ele Caldas e o incor
porou á com . do Ja~· ua ,· y ; a den . t.74J de 8 de outubt·o ele 
:1870 el~vo11 Cabo Verde a com , con>titni nclo-a com os muns. 
de Calrln.d (sé.le) c Ca bo Verde; a de n. 2.037 el e 2l 'h dezembro 
de 187-1 deu á com . ele Cabo Vet·cl e o n ome rle Caldas. A ele 
n. 2.273 de 8 de julho ele t 87Jiincorp r ou .:~com. ele Caldas o 
mun . de \ l fe n a~ , q11e li1i della eleq mcmbt·a do pe la ele n .' 2.378 
ele 25 ele setembro de 1877, qne constit li tt a com. de Caldas 
com os muns. deste nome, de Cabe• Verelq e M 1zambinho, em
quau to n:io se inst« ll,tva a com . deste u l timo nome r. reacla pela 
ele n. 2.687 ele 30 ele novP. mln·o ele 1880. O Dec. ele 13 ele nuvem
hro ele 1890 cle,me mbt·ou da com. cl<< Galclas o lermo de Cabo 
Verde, constittlindo a com . de Caldas com o Termo elo mesmo 
nome e com o de C<tL"acol. 11' com. de pt·tmeil'a entt· . c lass ifi
cada pe los Decs . ns , 4.648cle 211 ele dezemut·o ele 1870 e 5.049 de 
H de agosto de 1812 e AcL;o tle 2.2 de fevereiro ele 1892. 'l.'em r1ua
tro eschs. puhls. de inst. prim. Age11cia elo cot-reio. O mun . , 

a lém ela parochia ela cidade, comprehencle mais a ele N. S. do 
Carmo elo Campestre e a ele Sauta Rita de Cassia, As frege. 
de N . S. da Satlde e ele S . Sebas·tião do J aguary, que lhe per
ienciam, foram eleva das a villa pelas Leis Provs. ns. 3.659 e 
3 .656 ele 1 ele seLem bt·o de 1888. l.!J' atravessado pelas serras do 
Maranhão, Cervo,:Samamba ia,Poços e diversas outras e banhado 
pelos rios, Pardo, Verde, Machado, Capivat·y, Antas, Jag uary, 
Soberbo, Lambary, S . Bento, Claro, Verdinho, Campinas, P ei
xe e otttros. Ha um ramal da E. ele F. Mogyana, que jartindo 
ela estação do Cascav<:>l, termina nos Poços de Caldas. Sobre 
suas divi sas vejam-se as Leis Provs. ns. 134 de 16 ele março de 
1839 (art I § IV), 533 ele 10 ele ou't1.1bro ele 185i (art. Xlf,) 720 
de 16 de maio d e 1855 (art. III), 818 ele 4 de julho de i 857 (art. 
XV), 1.6G2 de 16 de se·ten• bro de 1870, 1.992 de 13 r! e novembro ele 
1873, 2 .085 ele 24 ele deZembro de 1874 (art . IT), 2.668 de 30 de no
vembro de 1880. A re s~eitos elas aguas de Caldas consulte-se o 
impor tan ta estudo feito pela com missão compodJ. elos Drs . 
Ezeqn iel Santo~, Souza Lima e Borges da Costa. 

CALDAS . Pov . elo l!:s Laclo do Amazonas, n a margem N. elo 
rio Negro . Foi fundada por Joã o Pe reira Calclas com o fim de 
impediL· a. invasão dos h espanhoes. Diz o co nego André, em 
s <as iVotioias Geogn1ph·icc1s ele~ Gapita11ia elo Rio Neg?·o, que essa 
pov. extinguiu-se apÓil 20 nn nos ele existencia. « Pov. na mar
o- em esq. do t•i o Negro, e angulo infet·ior d~. foz do rio Caua
buri, fundada em '1785 pelo commissario plenipotenciario João 
Pereira Caldas, em a ta la ia aos hespanhoes ela Ca.ribana. Sua 
actual pop., em num ero ele 120, provinda de Damacuris e Barés 
em 12 Jogos, pla nta apenas para seu sustento, e extra e breu, 
casca preciosa, pi açaba, puxiri e salsa. Dista 169 leguas ela 
foz do rio J am unclá e 91 da confl. elo rio Negt'O» ( Ar. Amazo
nas . Diaa. cit.). 

CAl DAS. Pov. elo Estado elo Ceará, n o termo de Bat•balha; 
com umaesch, P "bl. el e inst. prim., ct·eacla pela Lei Prov . n. 
1.312 de 24 ele cler.embro ele 1870; e um julgado ele paz, creado 
pela de n. 1.330 de 10 ele outubro do mesmo a nuo. Deu celebridade 
a esse pov. uma fonte que ahi exis·te com a mesma denomina
ção. Em principio, acreditava-se que a fonte era miraculosa, 
e nessa crença, por mui ·to tempo, a fliuiu grD.ncle massa ele povo 
pat•a o pro:iigioso banho, que deu origem ao logar. «Ha ahi, diz 
o Dr. José Pompeu (Chc,l·og?· . elo Gecwá, i 888), uma fonte ·ther
mal, junto á fonte principal do Salamanca, a mais notavel 
depois elo Bata teira (Itaytet•a) » .'I.' e m uma capella elo Bom Jesus 
dos Affiictos. 

CALDAS. Estação da E . ele F. Mogyana; no Estado de São 
Paulo; entre Matto Secco e Casa Bl'anca, no kil. 134. Denomi
na-se hoje Engenhei?·o Mendes. 

CALDAS. Bella cordilheira que eli vide o Estado de S. Paulo 
d o de Minas Geraes. «A serra ele Caldas, esc revem- nos de Santa 
Anna elo Sapucahy, é a mais importante, na qual encontram-se 
montes e picos, de cujos cimos ~oza-se ele bellos horizontes. 
Dentre outros notam-se o~ picos ij[O Aleixo e Agudo e o monte 
Navio . A serra ele Caldas circumcla o immenso plateau dos 
Cam pca ele Caldas, onde estão edificadas a cidade cles·te nome, 
a v!lla ele Poços de Caldas, os povs. de Santa Rita de Cass1a, 
Campestre e Botelhos, per t.encenclo parte desses campos ao 
di >t. ele Sa.nt' Anna do Sapucahy » . 

CALDAS. Sana elo Estado de Goyaz, no com . do Rio Para~ 
nahyba. E' de f6rma quadrada, com quasi 2.2 kils . de extensão 
Possue a lguns lagos em sua parte superiot·, que é p lana. Abunda 
em optimas pas·tagens e é regada por diversos r ibeiros (l.Uri
feros. 

CALDAS. Rio do Estado ele Ooyaz, afl'. elo rio Maranhão. 
Nasce da lagôa dv seu nome . 

CALDAS. Rio do l!:staclo de Goyaz, trib . ela margem esq . do 
Meia Ponte . 

CALDAS . Rio elo gstado ele Goyaz, banha a cidade ele Ca
ta lão e desagua ua marg·em c\Íl'. elo l'io Paranahylm. Alguns o 
.ele nom in arn Gatuléio. 

CALDAS DA IMPERATRIZ. Log. do Es·taclo de Santa 
Catbarina, no mun. de S . J osé . Como se .L nome indica exis
tem ahi fontes de aguas meclicinaes, CUJOS mm·avilhosos efl'ei
tcs te em sido ap,t·eciados pelos cloenles que as procuram. O 
Dr . Alfredo E. l'auoay, além do que a r espe i to dessas aguas 
escrevea em se u Relat. qua ndo Presidente dessa pro v. , con
sagrou-lhes tl'eB a rtigos no j ornal denominado. Vulgarisaclor, 
O illustraclo medico José Martins da Cruz Jobun examinou-as 
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em junho ele 1833; e o não meuos clistincto D t•. Carlos Augusto 
~a Silva T elles analysou-as no labo ratorio chimico elo jll'O
~essot• Guig net . Possuem as Caldas da ImperatriZ um h o~l)lta l , 
lll fe lizmente sem capacidade pa r a o grande num~ro de e1~Cermos 
que se aproveitam clessas ag ua s . 

CA:E.DAS DE S. FELIX. Agtms thermaes e r io elo Estado 
de Goyaz, a 18 kils. da po v. ele S . Fe liz. Os olhos cl'agua 
são cinco : ele um sahe a ag tta. quasi a fe rver, e dos cl e~ais 
com d iver sos ar àos ele ca lot·. :São es tas aguas conhectclas 
pelo nome ele Caldas ele S. Feli x ou ele Ft•ei Re inaldo. O 
rio é formado pela r auni ão destes cinco olh os d'agua; tem 
bas·tan te largura, mas pouco fundo, e depo is ele correr por 
espaço ele a lg tms kils. h1. tlça- se no r io Mat·anh ão (Sai nl. Adol
phe . « Cerca ele 60 ki ls . ao S. elo a rt·llial ele S . Felix e 18 
afastados ela es·tr aela para o nascente es tão as c ,bldas de S . 
F'eliw, por O' lll'O nom e ele F?·e·i Reina ldo, Cfl ~ são quatro olhos 
d'agua gTa c~Lutlme o te tepicla , e ou·tro de li a mui qu r nte, onde 
se tomam banh os proficuos » (Ay res de Casal) . « As aguas 
elas Caldas ele [<'rei Reina ldo elo termo deste j ul)!·aclo ele S 
Feli x são sulfttreas e le rreas ; cli zam q11e são u te i$ aos que 
soffrem moi es tias cuta neas, paralys ias e obst t•Gcçôes ; mas e 11 
penso que ai nda não foram a na lysaclas » (Cunha Mattos ) . 

CALDAS DO NORT E. Log . na ft· eg . de Santo Amaro clô 
Cubatão do J~stado ele Santa Cathnrina . 

CALDAS DO SUL . l-tio elo Estado de Santa Catharina, a tl'. 
da m a t·gem di r. do rio Cuba tão . 

CALDAS. N OVAS . P11.rocb ia elo Estado de Goyaz, no mun. 
de Morl'inhos, na frald a ela linda sena que lhe dá o nome. 
Foi ot!L r'or a muito llot•escen te devido á a buncla ncia de ouro 
que e t·aextrah iclo de suas minas, e tamuem pelas agLtaR Lher: 
nu1.es. O arraial é circumd aclo ele lindos ca mpos, nos quae$ se 
apa5centa o gado. A.s mattas são de aelm iravel uberclacle. As 
madeiras ele co nsl. r ucção são de optima qualidade. Existem 
muitas jazidas de ouro e outros metaes preciosos , que, por fa lta 
ele exploração, perm a necem occnltos . Orago N. S. elas Dol'es e 
diocese de Goyaz. Foi c t·eacln. di ~ t. pela Le i Pro v. n. 16 ele 24 
ele junho ele 1850 e elevada á paruchia pela de n . 6 de 5 ele 
outubro ele 1857 . Foi i ncot·pot·acla ao mun de Pouso AHo pelo 
ar·t. III ela ele n. 4.28 de 2 ele agosto de 1869, ao ele San la Cruz 
pela ele n. 451 ele 15 de setemiJro de 1870 e ao ele Morrinhos 
pela de n. 620 ele 8 de abril ele 1880 e De c . n. 14 ele 18 de feve
reiro de 1890 . Tem eluas eschs. pu~ l s. ele inst. pdm . Sob t·e 
Sitas divisas vide, entre ou tras, a Le1 P ro v. n . 761 ele 16 ele 
outubro ele 1886 . A Lei P ro v. n. 834 ele 25 ele agos to ele 1888 
subsLituio a invocação des ta parochia que era de N. S. do 
Deste rro para 1~ . S . elas Dot·es . 

CALDAS N )V AS. Se na do Es tado ele Goyaz, no mun . ch=J 
Morrinhos. E' bem no tavel pela sua con figur ação, elevação e 
se 11S poços de agttas thermaes, onde os leprosos e rheurnaticos 
V<io procurar a llt vio, banhando-se nellas (fn f. l oc .). 

CAL O EIRA . Serr a. elo Est:tdo elo Rio de Jaueit•o, no mun. 
ele Macahé; en tre as fregs . elo Frade e das Neves. 

CALDEIRÃO Alcleiam ento fundado no rio Solimões pelos 
ft·ancezes ob3er va ntes . A loc. em que acha-se s ituado é a l ta, 
vis tosa e al'ejaela; proxima a. matta s de boas macleil'as ele con
s·tl'ltcção e l)el'to ele um iga t·apé de excellente agna. Tem 898 
braças ele ···ente . e compõe- se de egreJa e ele um as 30 casas 
bem preparadas, a lém ele ou t t· as menores. A pop . , quasi toda 
de indios cathec hi saclos, é ele 176 a l mas e empr .• ga-se no 
cultivo da mandioca e ele cereaes, na. construcção de canoas , 
na pesca e n a caça. 

CALDEIRÃO . Log. elo Estado do Pará, no mun . ele Som·e, 
com u ma escb. publ. 

CALDEIRÃO. Log. do Estado do Plauhy, no mun . de 
Parnag uá. 

CALDEIRÃO. Pov. elo Estado elo Pi.>uby, no mun. ele 
ItamarMy, na. serra elos Mattões, com 120 habs . ma is ou 
menos. 

CALDEIRÃO . Dist. elo Estado ela Bahia, na fre"' . ela 
Giboia. Orago S. Francisco. Ahi fica o ar raial Porto Alegre . 

CALDEIRÃO . Pov . do Estado da Bahia . a 90 kils . ela villa 
de Chique-Chi'!lte , a cujo mnn. per tence, com umas 120 casas 
(Inr. loc . ) . · 

CALDEIRÃO . Log . do Estado da Bahia, no mun . de Campo 

Fot·moso. Ha um outt•u log. do mesmo nome no mun. ele 
Maracãs. 

CALDEIRÃO. Sena elo Estado ela Bahia n o mun . da 
F eira ele San t'A11 na . E' t a mbem denom inada elo V.ig(J,l'Ú>. 

CALDEIRÃO. Mort•o do Es tado da Ba hia , no m·1 n. elo 
Riacho ele Sant' Anna . 

CAL DEIRÃO. Ilh a do Es tado do Am azonas , na parte elo 
rio Solimões compt•ehe ucl icla entt·e a foz elo rio J ava r y e a 
elo Juncli a tuba, prox im<t das ilh<ts denomin adas J avary, 'ran
a ry e Curameté . Abaixo cle lla li cam na mat·gem esq. elo 
Sol imões "s H t.?'i"e-i'·'bs elo CaUc irã~ , e ahi de;;ag- u;L o i garapé 
do mesmo nome . l~s sas ua n·e iJ· as t eem 30 a 40 pal mos ele a ltur a 
{Cos ta Azeve lo. C~.·i"tLb elo do i lma :Oitas) . 

CALDEI R ÃO. Ilha elo mstad•) elo Pa rá, no m tlll. d~ iYiacapá.. 
CAL 1EIR ÃO. Cana l ele 5) metr J s de la rgunt, que sahe 

elo Ama~on as . Recebe um pequen " braço d o Nhamu ncl oi. deno
min ado Goquinho . conLinuando des be prmto com o n'ome de 
Bom Jwr·Ji n at.é ele no vo sah it• no Ama,zo :Hts . 

CALDEIRÃO . Riacho elo Estado elo P iau hy, cles ag-tta na 
ma rgem e•q. do C:tni nrl é, aba ixo ela foz do r iacho ela Mocha. 
Tem um a l<Jgua ele curso. 

CAL')EIR ÃO . Riacho elo Estado do Cea1·á , ao poe nt~ ela 
cidade de. Milagre~; ' clesagua no ri •cho cl >s Porcos pela mar
gem elir. 

CALDEIRÃO. Rio elo Estado ch Bahia, aff. elo l'io Ve"·
melh o . 

CAL')EIRÃO. R io do l~stado ria Bahia , banha o mun. de 
Lençóes e desag tta no S. J osé (In f. lo c.). 

CALDEIRÃO. Riacho ela Bahi a ali'. elo rio Boqueirão. trib . 
do Sant' An na, que o é el o S. F1·anc isco . · 

CALDE I RÃO Riacho do Estado ele S. Pau lo, n~. ilh <t ele 
Santo Amar o; clesagua no ca na l ele Santos <1.cima ela foz elo 
rio elo Meio . ' 

CALDEIRÃO._ Ln go do ~s :aclo elo Ama·<o nas, na margem 
esq. do rto So l 1 mo ~s, log-o acuna ela foz do rio Negro. 

CALDEIRÃO. Cacho i l' a no rio Negro e Estado elo Ama 
z?nas, ~n tre as ele Cr oceo bi e Paredão, nas immeeliações do 
rw Cu~tabú,. E ' a ter ceiea sub i~ elo o r io (Ara uj o Amazonas). 
« De S. Mtgnel pa t•a .dwn te f01 p~ec: t so navegar por entre 
cachopos, até á cachoeu·a do Cu.lde~?·ao . Chama- se Caldeirão 
porque é nrn g,.a ncle vortice ou redomoi nho de a"'ml acceleracla 
entre rochedos . O riu che io é perigos íssimo de ve~cer ; a canôa, 
qu~ tem a desgraça ~te so t· Ul'l'ebalada po t• elle, passa pela 
uluma ele se r s·Jbmer gtcla » (Dr. A . R. Fer t•e it•a . ]) i(wio cit . ) 

CAL DEIRÃO DA LAGÓA DO BOI. Log. elo Estado da 
Bahü1, a nove kils . do pov. de Cal'iacá, no mun . de Bom 
Fim. 

CALDEIRÃO DE BAIXO. Log. do Estado ele Pernam
buco , no mun . do Bom Co nselho. 

CALDE IRÃO DE S . MIGUEL . C;tch oeira no rio Ne.,.r o e 
Es •. ado elo Amazonas. proxima elas çachoe int~ Paraná -pegttma 
e P eq•u arl\. Nes ta cach oe lt'a ele clots em clo1s mintttos forma -se 
um redemoinho, o qtte a tor na per i~osa pa t·a as montarias e 
igarités . Ah i ex:is lltl a pov. ele 8 . il•ti g- ue l ele Ipa t• aná . 

CAL DEIRÃO DO GUEDES. L og . do Estado de Pernam
bu crt, no mun . elo Bom Conselho; com uma capell a da 
in vocação de N. S. elo Carm o. 

CALDEIR ÃO DO INFERNO. Cachoe ira elo rio Tapajós. 
entre as cachoeir as d~nom i n adas Miseri cercli a e S. Gabriel. · 

ÇALDEIR ÃO DO INFE RNO . Cach oe ira n o rio Madeira, 
a li. elo Amazona• , entt·e a elo Giráo e a ele Morl'inhos. o:E' 
formada , diz o conego Bernat·rli no de Soun, po l' muitas ilhas: 
tem uma infinidade ele rochedos, todos com rumos divet'dOS e 
oppos tos; tl' e~ d itl'e r en·tes s irJ·as e um a leg.m de exte nsão~ . 
« A cachoeu·a Culcld ·rão do I n(e·t·no, diz o Dr . S . Coutinho 
não des mente o S JU nome. pois é um vet·dacleiro inferno tod~ 
essa r eg ião, on de o viaj 'Lnte tem sempre a m nrte dian te , ou 
e ntre as pedr.1s e col'l'entezas, ou na ponta ela setta elo malvado 
Caripun a » . 

CALDEIRÃOSINHO . Riacho do Estado d<t Bahia , aff' . do 
rio Corta- mão, que o é elo Jeq ui ri çá . 
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CALDEIRAS. Ribeirão do Estado da Eahia, no mun, de 
Ilhéos. E' um elos a limentaclores ela lagôa Iahipe (lnf. loc.). 

CALTIEIREIRO. Log. elo Estado de Pernambuco, na freg. 
do Poço ela Panella, á margem elo rio Capiberib~, na E. ele 
F . do Recife ao Caxa.ngá .. 

CALDEIREIROS. Riacho elo Estado ele S. Paulo, em um 
dos extremos eLa cidade de Santos; n:asce no rio Monte Ser
r ate . 

CALDEIRIN.H'O. Can·al qLte liga a lagôa do Padre com a 
ele Maricá; no Estado do Rio de J'aneiro. 

G.A.LDEIRINHOS. Log. do Estado do Rio de Janeiro, no 
mLm. de Maric(~ . 

CALDEIRÕES . Pov, do mLtm. da Paim ira dos Indi os , no 
Estado das Alagoas. A Lei Pro v. n. 915 cl 25 ele junho de 
1883 creou ahi uma esch . mix ta publ. de inst . prim. 

CALDEIRÕES. Pov . do Estado das Alagôas. no tet·mo de 
Traipú; com uma cadeira mixta de inst.prtm.', cTeacla pela 
Lei Prov. n. 92:!. ele :LO de jLtlho de :!.883 . 

CALDEIRÕES. Log . elo Es·~ado ele Min as Geraes, incor 
porado á parochi<t ele S . Francisco ela cidade ela Diamantina 
pelo art. V da Lei Prov. 11. 2.042 de :L ele dezembro de '1 873 . 
Com a sup._)ressão claquella p:trochia pela Lei Prov. n. 2.286 de 
13 de jLtllio ele 1876 voltou a fazer parte ela freg . da. Chapada, 
a que pertencia. 

CAL1)EIRÕES. Sen·a do Estado ele Minas Geraes, na fr·eg. 
cl'Agua Boa, perto ela pov. ele Santo Antonio. Já se tem 
extrabiclo clella onro ele SLtperior qua lidade , e ha gt·an.cle pro
bab ilidade ele haver a lli um~~ lavra riquissima (Do Vig. J. 
Antonio PimenLa). 

CALDEIRÕES. llhas no rio Amazo:1as, defronte ela foz 
elos. ri>Os elo sett nome e Nhamunclá. 

CALDEIRÕES. Pequeno rio elo Estado de Pernambuco, 
banha o mun. do Bom Conselho e des:tgua no Pra·ta, aff. elo 
Riachão. 

CALDEIRÕES. Rio do Estado da Bahia; desce da se!'l'a 
elos Lençóes e desagua no rio S. José. Um informaute elo 
mun. ele Lençóes menciona esse do nascendo ela serra elo 
C a pão Gt·a nele. 

CAL1JEIRÕES. Corrego do Estado ele Minas Geraes, banha 
o mun. da Conceição e desagua no rio Parauna (Inf. loc.). 

CALDEIRÕES. Couego elo Estado ele Minas Geraes; nasce 
na serra do seLt nome e elesagua na margem esq. elo rio 
Surubim (Inf. Joc .). 

CALDEIRÕES. Lagôa elo Estado das Alagôas, no mun. 
ela Pal meira elos Indios. 

CALDEIRÕES. C~choeira no rio S. Francisco, mun. do 
Abaeté e Estado de Minas Geraes . 

CALDEIRÕES DOS MIRANDAS. Pov. elo Estado ela 
Bahia, no0 m.Ltn. de Maracás, de cuja villa dista cerca de 24 klls. 
em. direcçào ao alto set•tão. E' bom 'J)ouso para as tropas que 
condu.zem cargas. Tem uma capellinha . A laJvoura é de 
cereaes (Lnf. loc.). 

CALEIRAS. Ilha do Estado do E. Sa:nto. E" um dos 
pontos rect·eativos da capital. Nella aportam iodos aquelles 
que se dirigem pua a cidade ela Victoria com carregamentos 
ele generos . E' povoada. 

C.A.LEMBE . Riacho do Es tado da Bahia, a o mUill .. d' Abbadia. 
CALENGO. Cachoeira ao rio Ba,1sas. aff. do Parnahyba; 

no Estado elo Maranhão. · 
CALHAMAÇO. Pequeuapov. do .Eshade elo Rio de Janeiro, 

na f~eg. de Jacutinga e. mnn1. de· Ióuas~ú .. Denomina-s.e hoje 
B1·ajo. 

CALHAMAÇO. Rio clb Es~aelo do Rio de Janeiro, aff. d'o 
Sanio Antonio, que o é do Sarapuhy. 

CALHAMARES. Nome ele um arrata..l, a.ctualruente des
truido, si tuado. á margem elo rii.Jeiniio de seu nome, IH> EstacLe. 
de Goyaz . Poss ttiu impol'tantes jazidas de ouro . Diz Alen
castro (Dicc. cU . ) ter sido fundado esse a1:raial _po r M;,.noel 
Pet•etra Ct&lha.ma.ro, genr o e companheiro de Barbholomeu 
Bueno da Silva . 

CALHAMARES. RiQ>eirão do Estrudo de Goyar., aff, do rio 
de S. Pedro, que é trib. ela margem 'C!lir . elo Cl'ixá-assú. Re
cebe o Guar inos . Em sua margem existiu o aTvaial acima 
citado. 

C,A.LHAMARES. Ribeirão elo Esmdo ele Goyaz . Banha a 
ft·eg . ele Santa Rrta do mu n . ela capita l e cotaJ:lue no rio Ver~ 
molho pela margem dir. abaixo elo ribeirão Cachoei rinha. 
Alencastre escreve Calhal!Wtro . . 

CALHANDUBA . Ribeirão do Estade ele Santa Cat,harina, 
atf. do rio Itajahy-minm. 

CALHÁ. O . Ass im clenomina,,a-se a ciclrade do Arassuahy, 
uo Estado ele Minas Get:aes . em vir tude ela Lei Prov. n. 3.326 
ele 5 ele outubro de 1.885. Víele Aramtah!l· 

CALH.Á.O. Log . na f t•eg. de Santo Antonio e Alm as elo 
Es'tado elo Maranhão. 

CALHÁ O . Serra elo Esta de elo Rio ele J aneü·o, na f reg, ela 
Ribeira e mun. de Angra elos Re~s. 

CALHÁO. Ilhota na en.trada da bahia do E. Santo, no 
EsLado deste nome. Fica entre a poula do ·r~tgano e a ele 
Santa Luzia. 

CALHÁO. Rio do Estado elo Maranhão, rega o ·termo de 
Guimarães e elesagtta no Oceano. Recebe o igarapé Polonia. 

CALHÁO. lHo do Estado ele Minas Geraes; nasce na serra 
do Ch ift·e e desagua na margem clir. do Arassuahy, proximo 
ela cidade eles te nome . 

CALHÁO DE S. PEDRO. São assim denominados clous 
rocherlos, sil11 !1dos a Ires milhas ONO. elo Arvoredo, entre a 
iTb a deste nome e a ponta N . da bah ia de 'rijucas, no Estado 
ele Santa Catharina . Na cli s·tancia de quatro milhas ao N. 
desses rochedos e a qnasi ou'tro tanto da praia fie<~ a ilhota 
elo Galé. 

CALHÁOS. Entre as ped ras clioper sas que Jimibam pelo 
belo onental os baaos ele Olmda, h a uma mais respeitavel, 
po~· ser mais secca, rt qual es bá cerca ele 530 melros ao SE . 
ela bar reta elo rio Taprudo; pouco ma is <tO O. existe outt-a 
igualmente pedgosa, que vem a ficar no meio do canal entre 
a de fóra e os 'l'abayacús de terra; a ambas denominam os 
Calhá.os (Vi·tal de Oliveira). « As marcas destes clous cachopos, 
diz F. Portugal, olhando-se para o SO., é o mosteiro ele S. 
Bento em linha "ertical com uma grande cavidade conica que 
form am dous montes mais altos que se avistatn pelo N. da 
cidade do Recife ; olhando-se para O., vem a set• a egreja, I'J:Ue 
se avista sobre o alto pelo N . ela cidade de O linda, clemoPancl@ 
por 78o SO., ficando ao. mesmo tempo entre es\a cidade e a 
egreja uma barreira vermel ha» . 

CALHARJ:Z. l.og. do Dis~ricto Feclerrul, n,a ft·eg. ele J aca
repagLtá. 

CALHEIRA. Porto na freg. ele Bacurytuba do Estado do 
Maranhão. 

CALHETA. Morro do Estado do R io de J ane.ir @, no mun. 
de Maricá, p1·oximo da pon.ta Negra. 

·GALHETAS. Bairro no muu. ele S. Sebastião do Estado 
ele S. Paulo ; com nma esc h . publ. de insb. pl'i•m., cread!ll pela 
Lei Prov. n. H ele 1:5 de junho ele 1869. 

GALHETAS Hho·tas ele pedra, que ficam ao NE. da il'ha 
do Boi, na baua da bahia do E. Santo; no Estado deste nome . 

CALIFORNIA ( S. Francisco da ). Po>. do Estada do 
Ceat:á, 24 k.ils. ao N. ela cidade do Quixadá, a cujo mn.n . 
per tence . Lavoura de algodão e canna . Foi ahi et•eaclo um 
di st . pela Lei P1·ov. n. 2.020 de 16 de setembro ele 1882 e 
s~tpprlmiclo pelo IDec. n. 33 ele H de' maio de 1892. 

CALIFORNIA. Dist . ela ex-colonia Santa Leopo~dina, no 
Estado elo E. Santo; com uma eseh. publ. de insb. prim. 

CALIFORNIA. Log. do Estado do Rio ele Janeiro, no mun. 
ele Campos. 

CALIFORNIA. Estação ela E . de F. Le0po1C!lina (Linha: de 
Campos), no Estado elo Rio de Janeit·o, entt·e as estações de 
Roc·ha :Leão e Imi'Joassica. 

CALIMBÁ. Log. elo Estado do Rio de Janeiro, na freg . 
de S. Lourenço e mun. de Nytet·õi. O peque no rio elo mesmo 
nome atravessa a estra·cl'a· que d'e IcaTa:hy vae !llo Ca:val'!-ãe. 
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C ALISTO. Pov. de i n clios Tar[anos, no Es tacl o do Amazonas , 
nas m a rge ns do rio Ut\llpez. 

CALISTOS . Corr ego elo E s tado de S. Paulo; banha o mun. 
da Boca in 1 .. 

CALMON. Ilha do Estado ele ilii n as Ge raes , no rio S . Fl'an
c isco', e ntt·e a foz elo Rio de Jane il·o e a caehncim el P it·a 
pora. pr<~x ima dtt cachoeira das Bareocas ('l'e ive e A r gollo. 
Obr . c i t..) L ia is s i t ua·~• ent t·e a l'oz dos co t•t• egos Ct•imin oso c 
da Gamel le i t·a, 

CALOMBO. Il ha do Rs taelo · do Rio de .Ja neit·o , no li ltot·al 
d o mun. de Angl'a d us Reis . · 

CALGl~GUÊ C'Jt·rego el o E stado de Minas Gentes . banha o 
m nn . de A l,;teté e rl esa~ua na margem esq . elo rio S. Fran
c isco. lê' tambem ele nominado Est reito (In·f. loc . ). 

CALU GY. Arra ia l d o Est:t do ele i\l in as Ge raes, na fceg . elo 
Ampa ro . 

CALU GY. Se t·t·a elo Estado do Ceará, no JUU t1. ele Boa 
Vi~1 ge m. 

CALUG Y . Riach o elo E slaclo do Cear à, nasce na se1-r <t d o 
sen nome e desogtta na maq;em clit•, d o r.i o Qa ixe t· amob im. 

CALU GY. Riach 0 elo ~~~Lado dn.s Alagoas : ban ha o m,uu. 
ele Anadia e clesagua na marge m di r. elo rio J eq ui á . 

C .!iLU GY- MIRIM. L rg . elo Es bado elo E. Santo, no mun. 
ela Se na, com uma esc h. publ. cl•' 1 ns t. pri m., c r eacla pelo 
lei l'rov . n. :l8 de '! de ma io de 1877 . 

CALUMBI. Lo q . do I•~s tado ele Se l' gtpe, no tor mo elo Soc
con o; com uma esc h. pnbl. ele i mt. pri m. , ct·eada pelo art.I[[ 
ela Le i Pt·ov . n. i.~2 1 ele 1882 . 

CA.LUMBI. Serra elo illstaclo cl:t Bah ia, no mun . de Monte 
Sa nto (lnf. loc. ) . 

CALUM B I. Ilh a n o baixo S . F r anc isco, entre a pon k\ elo 
Ar:Jcaré e a ba n·a , pl'O, irn a elas ilh as denom inadas Co>'6" 
Gn<n /e e H>· ito . Pertenc .. uns l't·a ue> be ned icti llOS. 

CALUMBI. Lagoa elo l~ s laclo do Mantnh ão , no nulll . de 
Loreto. · . 

CALUMBIS. R ibe iriio do E s tado dt1 Min as Geraes, afl'. do 
.Jequ itinhonha. Banh a~ tert' i tol'i ela ft·eg . ele S. Gonçalo do 
R io P reto e mHn. d a Dwma nttna. 

C.A.LUNDÚ. Pov. do mstado do Rto ele Janeieo, na freg . 
ele N . S. ela Gu ia ele P>l.copallyb,._ 

CALU NDÚ . Nom e qne em pa.l'le elo seu C>trso toma o rio 
Iguá, a li'. elo Casse rebú; no l!:s ta clo elo Rio de J a neit·o . 

CALUNGU il: IRAS . São :tss i1u clenominttc1:1s lliUU$ lan chas 
des~inadas á pesca . E> te tet·m0 é muito comm tun em Cabo Fr .o, 
E s tado elo Rio ele J aneiro . 

CALVA. Ponta da ilha da Ma ra mbaia, s ituada cleft·onte ela 
costa do J~stado do R io de .Ja ne it·o. · 

CALVADAS. Ilha elo [!;s taclo do E . S:111 to, na b::tllia deste 
nome, au S. da bana . 

CALVARIO. An-a ua lcl e ela fl'~g . de S. Braz elo Suassuhy, 
·termo ele [!;ntre;Rios e ills ta.do d e l\l inas Gel'aes. 

CALVAR IO . Anligo l'or L situa d o n a m a l'gem do rio Ita pi~ 
cm· ú no Est>tclo do Ma r anhão, A i el e o tt tu ul'o de 11W2 os i 'l SUl'
gentes elo Maran hão, elos qu a.es era <t a lm a Antonio Mon iz 
B a t·J· e il' os, contra o domínio holla nclez nesstt p;tt· le do nosso te J•
ritorio, a tacam e ton1am esse for te, q 1c e1·a g- ua r nec ido por 
711 home ns e d ispunha ele oi to peças el'e a rtilh aritt . «Ao chega
~·em itq1elle pon~o ,, diz c Dr . T e ix:e it·a el e Mell o, ti ve 1·am (os 
Ins urgen tes) a fe.IJCHlade de Hga r1· a t· ·llm so ldado que ha vi <t 
passado a noite fót•:t, e es te, a troco d c viela , lhes sel'viiJ de gu ia ; 
a con sP. l ho dests , poqtam-se os assa l~a nt1' S a 5:J pass os elo fu rte, 
})Ol' ~r"z ele um., gt·" nde peclt·a, q tw fi cou ch:1ma ndo-se desde en tão 
Penedo d,• P cwie noia, pol'q ue 6. s ua sombra pas3ar,tm os nossos 
m11 itas ho 1· as a té ofl'e t·ecel'- SC ensej o de ataca t· o l'ol'te . No fim 
de lias ab t·em-se as po t· las ao Loque de a l vo l'ada e sahe um a 
Pequena part .da de h ollanckzesaver . como de costume, se h avi a · 
a lgum" novid ade pela c.ll'C llllVI SI11b a nça, De tantas vezes que 
tinham elles feito es ta r ond a , a lnís u t ilíssima, clege nerat•a ella 
em s impl Ps fo rm alidade, de sorte q ·1e nesse d ia , ao passare1u 
Pelo pe 11eclo ne nhum dos ba te clot·es p ara elle o lhou, e ass im volta 
a r onda pat:a o forte com tão pouca desconfiança d<1. emboscada 
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que. os nossos a se~ue rn sem set· present iclos e com ella pene
t l'am n·t fo r ta lez>t: t inham Já QS 11os ~os ca hiclo sobre os h oll a n
el:r.es, quando as sentinet l as dãu por e les . O com manclan te quiz 
a meia t e n tar~~ t·es lste nc la, m as o r~ pe n lino e o usado clo a~aquc 
t 0lh e1t o sen ttmento e va lor aos soldados, elos qu aes n enhum 
escapou, . 

. CALVO . Rio elo E~tado de Gnyaz, r enn e-se ao rio el os Bois e 
Jlln iO> 1à0 desagua r n o ri o elo P e ixe. aiL elo Cor tm bá, q qe o é 
elo Pa l'anahyba , Recebe o l'ibeirão Santa R ltft. Isto d iz Cunha 
l\Ia tt.Js, qLL P. por ah i anelou. O D t·. S. el a Fonseca , na s11a V·io.
gem cto 1·eclu?" 110 B1·•azi l, 'l'. I , p. 99, diz: que o rio elos Bois 
desagua n •l P eixe pela dir . e o Calvo pela esq . 

CAMACANS. Indi os elo Estado ela Bahia . Fora m r eun idos 
na ::tl •.lea elo Catolé á m a 1·ge m elo ri o Pardo, sob a clir ~cção ele 
l?r. Lucl w ico ele L iorn e. « Os CA~UCANS. SiJA DIFFERENÇA 
nos NEGROS. Depo is que o governo de ix ou se m u m mis
s io1H1l'Í•> qne os di rig isse , os a. J ea men tos do mao-estoso 
t• io. Parelo e seus tt• Jbs . ,_ os Camacans passaram cl~ vi da 
agl'lco la a o estado pt· Jm tt tvo, r efug 1an do- se no; bosq 1es elo 
C oilul ~, onde for mara m uma po1·. ma is ou menos n11merosa . 
Esses se lvagqns 8ão pac dlcos e i nclolen Les , e só e ntmm em com
bate q uando são pe l'seguidos pel•lS seus inimi o- ,s na turae" . - os 
fero~zes P<ttaahós . São ele eSfia· t · t r~t peq uena, ligeira m ente' bra
c hyceph ;t lo., o r tbogn a ~as, ele côr cup t· ica mais ou menos clara . 
cl . ca bJ IIos neg t·os e c ll rri clos; possuem muscu la t.nra hem d esen ~ 
volv ida, a p:Lt· ele g- r a n de ag iliclmle elos mov imenl,os . Qna n do 
c<tminhftm p·iSam ele um modo especial, que man if'e :> la-se mais 
franca mente na infa nc ia: as pon tas dos pés fic a m voltad a 
l •g' H' a meUJe par a dentro, ele fórma que im itam o anclal' elo papa
gaio . Jsto não obs ta qtte s~j am vel ozes na pe rsegniçào ela caça, 
porque as pernas podem mo\' el'- se fac il mente, qualq lf r que seja 
<t po <ição d o tronco em t• e lação ús coc has; ot·a em linha ver
tic;d, ora aba ixaclvs, munidos ele a r co e fl echa, intet·na rn - se nas 
fl orest .ts , por en tt·e as col'lin as el e _sa rm en taceas, sem perdet·em 
o obJecto ele sua ephe men' as p1raçao . A stta nn :lez é qoms i com
ple ta : r a l'o e o q Lte possue um a modesta camisa ou um pa r ele 
c:alças, q ue a cus to ohteve co m o tr;<balho ele muitos cl i«s n a 
co mat·ca el e Ilh,eos, no Cachim bo o u Victnri a. pa t·a onde vae um 
ou 01üro, q •1e Jalla o pol'lu_g uez . afim de sa tis !'azet• <ts suas li m i
tacl iss imas necessielacles . Qttas i todos vi vem n a tctba com u ma 
s int ples t ;tn gn, occultando a<; p~1·tes ge nitaes. Entre ell es ê 
c1uas i descon hec ido o se·1timento elo pnclor, como o são as qua
licl a.cl e ~ q 1te uasce n; c m1 a. clv ili s açâ.o o t? p~· · 'g resso dos povos . 
O clit•e tto eL prop t•J eclade é egual me nte lumtado; vêe m-se ft· e 
q · t ent~mente os Cam aca ns vo l1a1·em elo nu\\to 011 elo ri o e distt·i
uuirem pelos habitttnte5 el a aldêa o prodnct') ' de suas ,caçaclas e 
pe ;ca r i a~ . Eshá a i nda em um nível mu :to ba ixo a a r 1e cer;l lllica . 
Os [lO IICOS utens ilios p_:or t~ n ce n tes á co mmunidacle, á excepcão ele 
a lg uns cumpl'aclos, sao fabt•tcaclus como entre outras t1·i b11S : 
pulve ris" !l'.ce l' tas ped r as mo lles e mistUL'<11ll o pó co m a rg illa , á 
qual adcl tcwnam agua bas t!1 Uie JlUI'::\ d a r-lh e conve niente co n
s ~ste n cia . e depois ele modela r em o' seus vasos, leva m-n'os ao 
fogo 1 . S i a este r espeito po.1cft ha bilidade r ? vel;t m, e m a lg·um as 
industdas estão muito ad iantados, c mo a de f 1bri car tec idos : 
fazem es tofos ele !los de a lgodão mttito bem tra ba lhados e tin
ge m-n 'os \le côr es viva s e variadas . Em ge r a l são poncd iutel
ligentes, como os povos que pel'm anecem ai nda n a ph ase ela 
edade ele ped r a ; entreta n Lo são d ltaclos el e !'aculclades esp?
ciaes be m de,e nvo lvidas, - o que muitC' os fa vorece ua l'ttde 
lucta pda existencia . T al é o tin o ele compt•eh"n cl •r em. qu as i 
in s tinc tiva m ente, a. topographia el e um t l oca lidade , de li:irma ;t 
orie ntarem-se faci lm en te no DHllto: a intuição ra picla que l hes 

' susc ilam as mais estr a nhas vozes elos pas~ar(ls . o r as to de se1.1s 
inimigos ~ t 1tclo 1sto a mpli ado pela pedei t" ão el os sen lidos, - qu e 
o vu lgo dcl lt·l hes a pL'oprieclacle s in gu la r ele« farej a t· ,, a g randes 
dista nc h s . P a t·ece qne em Stlll i n ~e ll ilre n cia ha pontos byper 
tl·ophiaclos p elo con t inuo exercicio cl e l'iv aclo elas cond ições cl:t 
viela se lvagem. ms te fac to e do numero elos q tte provam qua as 
cl i,·ersas manifes ta\~Ões rlo espit· ito são fi lh as ·exc lusivas elo ce t·e
bro, que f11n ccio na ele accorclo co m a su a fó rm a, SJla const itui ão 
chimica, a disposição molec ula r ele suas cell ulas , e mais o utras 
co nd ições tall·ez, que a sc ienc ia ainda não poude cl escob t•ir , ma~ 
q tte es t<Io sob a d epe nclenc ia das i'oJ•ças phys ico-chimi cas . Sem 
pre tend er avança t· hypotheses neste sen tido. el evo ass ig na lar 
u ma observação r e l'e re nte a um elo• mui tos el em entos , q ne con
stituem a base fundamenta l clu. procl tteção dos pheno mcno~ psy -

1 Aincln não obse t·,·ci cs e trabalho; sei por communicnção. 
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chicos: o a ug ulo racial elo Camacan é iatermecl ia rio entt·e o elo 
negro e elo eut·opeu, e comb inaçlo com o clese nvnl uimentiJ trans
ve rsal el o cra neo dá urn a cont'orrnação mais on menos bella á 
cab~ça . Não é pll'a es tra abar que essa fórma typica do cereb t· o 
concorra pa ra abrir um curso determin a do a todas as tenclencias, 
que já soffi·em o influxo das causas acim a expostas . Si os dou s 
gr c~ pos . ou para melhor d izee, as es pecies - negro e camacam 
são diifercntes perante a a ntbr'opologia , pet·ante a ethnol oght 
tambem o são. Cada um rellec te a s •1a natureza phy6ica na mot•al, 
na es tb e tica e na re lig ião, o qu '3 faz diversilicar em os cost 1mes , 
as in clin ações e as cren ças . Aos olhos elo observad01·, qu e dis
tancia não ha do autochtune americano para o cafre, o h ot ten 
tote 011 o austl'al ia a o 11 O ncg•·o é intr iga nte, supersti cioso, 
fet ichista, com q tanto o miss iona t·io Mofl'at, que r es idio 21) annos 
no ~ul da Afr ica, te .1ha encontrado hordas erra ntes de ca rres , 
sem fet iches e sem a mais v <1ga i rléa ele Deus . O Cam aca 11 é 
atheu; p1uco se preoccttpa com os phenomenos meteor ologicos , 
aos q 1aes liga u"' va lor p tu·amente ma teral, aind a mesmo que 
pt•od 1zam e m sua imagin ação uma imp r·essão vivaz na occas ião . 
-DA RELIGIÃO DOS CAMACAt'<3. « A no cão da idéa ele Deu ~ é tão 
vaga, tão i nele/inicia na pop 1lação elo v:..11e ilo Amazonas, q Lle os 
s imul;,ct·os são tomados pela divindade, não co nse"' Jtindo 
desatal'-se a rensamentos re!Jg- iosos ma i.s ele vacbs ». N ·s~as 
palav t' dR j ud ic ios»s, filh as de um es tudo bem dit·ig ido, r es 1me 
Mello Mot·ae Filho as crenças dos s!lvageus claquelle g ra nde 
e opulento Es ta do , e m um bello artigo ela R evista, rlcb Exposição 
Anthrop lngic-" JJJ·azileira, so b a ep igr., phe : Dettses F'etiches tio 
Amazonas . Sem receio ele errar, po le -se asse ve rar o mes mo com 
relação a todo> os incli genas lJrazileit·os , q11e pet·rnanece m em 
es tad o primit ivo . Os Camacans, por ma is in Limo q1te tenha s ido 
o se11 contacto com o hom em civilisado, ainda não se afast;u·am 
dess _· pontu, q ne os li ga á an imaliüade, quer se os co nRielere pelo 
lados JCia l, q 1er pelos seus se ntimentos l'eli g iosos . Pl·oc · ~t· e i des
cobl'i t• na ma io r parte d<! llcs urna intui~ão pe. rf t~a ou imperfeita 
de um En te Sup l'emo, e ba ldados Coram os meus es for ços, pot·que, 
quanto mai~ e xa t~in ava as i rléas claq ue ll es c •r ebt·os grosse iros , 
m a is meconvencta d~ qn e ellas gyra vam no Clrculo es tr tHtO el as 
ma is uegP. tHes nec ss id acles ela v iela material. A l g :~ns, q ·te não 
se l im ita m á convi vencia e ~clusi v:t da a ldêa e C]U e se lembram 
das boas lições que lh es deu o fin ado F t·. Lui z de Gt·a va , 1 engen
draram nm a espec ie de theogo ni a, si ass im posso exprimi r-me 
em b:u·monia com as suas aspit·açõas e o~ se ts coRtumes . Para 
esse> indigenas, aqne l!es qu e ueste mundo s3 co nduát·am regn
l a rm ente ; os qn e pertenceram á sua tl'ibu , vão, depois da morte, 
pa t•a uma« g l'a ntle casa» no céo, q ue é um a cu pola sol i el a , collo
cacla ac im a elas nossas cabeças , ora il l ,minada pelus r a ios 
a rden tes do sul, ora cl'ivada ele pontos luminosos , á noite, Alli 
occupam-se com os por iuguezes , ~ seus companh~iros Lle bP. m
aven tut· a nça , em • comer ba na nas, fructas e raiz de mandioca 
lJ.SSada "• e m liberdade a mpla, existind o. todavia, um chefe qtle 
os governa a que m cha mam << Nosso Senhor». Put·o a nthropo
morpbismo, como bem disse F euerbacll , procnrando a ol'igem 
das relig ões! l!:ssas crenças são a imafrP- m da viela desses i~fe
lizes homen s , aos quaes os miss ionarios tra balhara m, por mu1tos 
annos, para di spertar as espet·anças dos gozos da mansão dos 
justos. Ainda não poclera'm organizat· uma hi e t· archia celestia l, 
p ois . preoccupam- se em sat is faze r as e ~igenci as da vida n ll tri
tiva , que lhPs a bsorve a maior pa l'te do t empo, fi cando indiCe
ren\es a tudo que não lh es toc.1 clirectame nte os se ntidos , Os 
conhecimentos que adquirir·am depoi s da ca thechese \•ão-n'os 
desprezando, e uma prova sig nifica tiva é qu e crescem ignorando 
os rudim entos da r ell•>iáo paterna. As preces, o r espe ito aos 
sa ntos, que ta n las vezes ace it:u·a m pela impos ição dos castigos 
corpJ rae; . nãfJ g rava1·a m em se us corações como le is salutares. 
Quando pene tra m na eg1·eja, principalmente os ma is in cultos, 
olb am para as imagens elo a ltar como s imples cu rt osos e pre
stam-lh es menos irnpor t.tncia do q ·1 e ás missangas e litas 
-encarnadas . que recebem com RoJl'reguirl ão . Para o seu eopil'ito 
se lv agem, nem a nalureza lu xu ri a nte elos tropicos , nem os phe
nom enos me ~eor ologico~ cli spertaram-lhes a icléa de um Deus, 
dirigindo os des tinos elo uni{erso e vela ndo pela felicidade de 
snas cre.-t uras . A idéa elo ma l e do bem é a histeria r es umida 
elas clnt• es e elos pl'aze res , trans m it1 id<t d ger ação em ger o~.ção, 
r forçada ott rnodincada pel as se nsações indidduaes . Circum
stanc ias especiaes não permittiram que el les , elo mes mo modo 

1 O ultimo mi~si o n nrio que conheceram. 
2 Os Cn.,1acans ch:t'lla.ln portuguez a todo ind1viduo qu e não pertence 
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que a maioria dos selvicolas do Bt•azil, caminlmssem n a larga 
es trada elo progresso moderno, como acon t •ce u com os povos 
da r aça cancasica, impell iclos' pelo co ncnt·so de causas quasi 
todas orinndas da nec~ssi cla ele . Os seus cerebt·os imperfe it11s são 
tabula rcbsa, onde a expel'ie ncia quotidiana não pode esc t·e ver, 
se não em es treitos l imites; as im age ns, que a pp:1recem em 
sua imagin~ção, sáo varridas sem de ixa t· traços , ficand o apenas 
as q 1e são suscitadas clm·ante os acc iclenLes severos da sort e, ou 
as que se r eCet·em ás ca usas mais s impl es . !!:' porque náo foram 
com pl·ehe nd idos os missionarios em suas ex pl icações el a r eli
g ião ca tholica 1 , P. nun ca pude ra m d i ~ perta r naquel!es COl'a
ções as impressões de uma nobre eeli g ião 2 • Os IND!G8NAS DE 
0LIVEIXÇA E SEUS PONr OS 0 ,8 CON'l'ACTO CO~! OS CA~'lo\C ,\NS. Par
tindo-se ela cidade ele Ilbéos pda cos 1.a elo sul, depo is d ) um 
quarto de hora de vi açem a cavallo, av ista- se, ao long·e, a villa. 
ele 0\ i vença, envo lvi aa em tenu"'S nevoeiros, l'•\S ultan tes da 
e v.1poração elas aguas el o mar, que banha aquella villa , erlifi
cacla em uma pequ e na collin a , bem a r e jad <t e m ;ito salubt·c. 
Al l i >i vem, e m suas cas ·1s de pa lha, pntü:o se preoccupa nclo com 
o futuro , ou com as a lternalivas da so rte, os indios descendentes 
elos T upini7uins - tribu muito espa lh ada outl''ora no lill oral 
deste E~taclo 3 • H.,j e vão t'a reanclo os r cl Jn·ese ntantes da r aça 
p11·a; po rqua n lo o eleme nto pt•eto e bra nco, e s ua.s mu l t i ph~s 
combinações, le3m co ncorrido pa ra a l.et•at· a ptys i0nomia ca ra
cteris Li ca dos a n tigos alJori g~ n es . infJctd anclo uovo sanl3' ue ás 
gemções que lhes váo succeclendo. Da hi, es te mixto l !l COil
SLa nte, q ue ct•esce diariamen be e m vu·tuele ele nma se locção 
naLut·al e preconceitos sociaes , que pesam so i.Jre as classes igno
r a nteR , li xando todas as va ri ·cntes da brachycephalia a eloli
cbocephalia, do ortho.s- na lhi , mo ao progna ti smo a ft·ican o . Si 
des tas cons iderações sut) it·-se aos phe nume nos ele ot·dem psychica , 
ver-se-h a que o s0 ntit· e o pel\Sal·, se m attingi!'ern ao gráo ele 
tlesen volvim ento do bt·anco, são um pt•oducto ol'i gi nal, mes tiço, 
com~ _acon tec.•, e m ger al, co m a pop :1lação nac ion al, segunrlo a 
opuuao el o eruel u.o escriptot• Dr. Syl vi o l'to mél'o . p,, t· mai s ri go
rosa r1ue SeJa a a nalyse, não se pócle enco nt t·at· en tre os oli ven 
cia nos um typo mora l u nHorrne , cleftniclo. n otando-se. todavia, 
q11 e elle aproxima-s mais elo caboclo do q11 e elo ele quad q uer 
o :rt!'o g rupo . e thn i co '•. A re i ig- ião , que prol'es5am, fo i-lh es ensi
nada pe lo~ JeHti~as , 8 diariam ente firm a-se, so b o intlu ~o dos 
cos tumes e le is soc iaes, a peza r de ser Locada relo g rosseiro feti
chism o a frica no, q11e con ta mina-a e elo qua l elle.; não podem 
libel'ta r-se, como a ma iol'ia elos ur az ileil·os . O catholici Rmo e a 
pnreza ele saas ma:dmas, t a l como o co nce betl o pb tlosopho 
Chris to, não es táo ao seu a lca nce; in clinam-s~ corno os pretos 
de.ste p,d z, ao t'e ichismo, por ser mais access i ve l ás intell igen
cias pouco escla rec idas; on áq ma is aca nh adas . Não e le va m 
sua~ vis tas aos pri11ci[lios; guiam -se só me 11 e pelas cet·emoni as , 
pel a.s im agens , pelas apparencias, mas não deixa m de r eco
nhecer um ente superiot•, creaclor das cousas elo céo e el a terra. 
No rigor ela expt•essão não são a th e us , e nis to clifferern elos 
Camacans, que poderáo nivelar-se com elles , s i forem a lg um dia 

t Convém notn" que a reli,.iiio c>tholica 6 de tod'l.s a mais propt·ia 
para chamar a attenção do selvagem, pe lo es pcc tn.culoso dos SCU-:i rttos. 
e pelo nu•net•o dos seus íd olos . 

2 ·As tond encin.s , as disposiç3e3 do cspil'ito nccumulam-se lento .. nentc 
na ot•craJÜS'LÇii.o e t1·ans:n itte n-se , sob muitas variantes, de pais a filh os, 
de so~te r1ue "maior pnd e d"'s itl eas sugge l'idas no individuo tem suas 
ra.izes n o passado . 

Foram pL'ecisos milhares de a nn ·)S Pfl.l'a a raça beanca che rra t· ao es tad -
acLu?-1, e nell a as fuculdarles intellectul cS e nll'ectivns Jic tt re~n tão perfeo 
tas, como s i fossem inde pendent !S na 1t1assu. e nce phn!íc!l.. 

Fund ado ne~ te pl'inc ipi o irrJfu tavel , nã.o Re d~ve es perar por a pa.r 
das r·elig iões e c onhecimen tos a diantados o se lvage m amel'icano, o 
neg l'it o 1 o aus tr·ali11n o 1 e tc. 1 senão de pois d muitas gerações . 

Comq•t outo eu n[i ,, confir ne o fact•J que Hovelacque ci ta tL p. 193 
dos seus DciJt~ts tia l'Flt11nanitd, e f, et >UJ'neau, no co.p1tul o -Psychoto!!ÍG 
compar-de dos n1.ccs lutrmain:es - Soei 1louie -, ntí.o c on ~ id et•o im possive l 1 

porque dilfici\mente o indigen~ bJ•azileit·o ac .>s tu:na-se á vida ci l•ilisnda , 
u,na vez que elle não n. co mpl'ehen de , ne:n tue.smo adapta- se cx-abntrpto 
á el\a. 

Eis o quo d z Hovelacque : « Domene.c fa lia de u-n botocudo, medico 
diplomado na Bahia, que u:n bel!' dia ddv8l'it /'toe ct chaus.çwrcs e correu, 
nú C•>mo as lllà lls , po.ra o bosque paterno. Non , ddci!tllm.eM, l'habit 1>e 

1 ait paste moinc » . 

3 Os Tupinan1bás occupavam o norte da )3ahia; os Tupiniquins , o sul. 
Ambas as nações deRcendinm do lt·onc o co nmum- os l'up1s - que 
povonvaru g rande parte do territorio de. Brazii , antes de ser descoberto. 
(1500) . 

'• Em Oliveno..o. os caribócas (cafusos) são mais numet•osog do que os 
m~melucos; uns e outros lico.m muito áquem dos caboclos. 
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amparados pelas vantage ns do progresso moderno . E' natut·al 
suppor-se que os se•1s progenitores a borige nes não pos~uissem 
uma tb eogo nia, que , co mqua nto n ã o sobt•evirP.sse aos seus sect<t
rios, teria. ao m enos , i mpresso ás cr e nças actnaes os seus con
t ot' llOS se l vage ns, pnrque uma t• aça co nquistadora nao conseg ue 
nunra cles t' rl'a i' completamente dentre os venc idos os se 1s cos
ttt tp~s as s 1as inc\in<Lçõ• s e oq seus h abito~. A bis toria, que e 
a voz' elos secu los, clemonst t· a. que quando do us povos se mis
turam ama \o-a ma m-se o> insbnctos dos vencedot'?S e venci 
elos e~t um ~erto ponto, onde nãu ha l imites p t·ecisos, para 
cl is ting-uir-;e o qu L perte nce ús natu rezas cl ilferentes . . Entre 
os olivencia nos n ão se descobt·e C' .t isa algttm a rp1e lllcltza 
a cre l' na BXistenc ia pass:\d a de sent im? nto l'e lig i os~ ; Sltppl'i
mindo -se o qu e. Ih s fo i dado P"h calech ese, a sua imaQ' inação 
torna-s • um cles~ rto este ri l, no qual só pene tr aram as iclé<ts que 
se relacionam com o trabalho ma t ~ r ia l, ou co m as peripecias de 
suas caçadas e pescaria8. ffim quP, pois , afastam-se elos Cama
ca ns, que tanto se lh es asse mrlh am pe los cabe. Jlos, pe la côr, 
pe l r~ es La ~ut•a, comp a t·ados aos ele S<tn gue ma is puro , se não pela 
ctthtu·a? Qu e in tel'va,J lo exis te en tl'e elt e>, se nii." o es tr · i to espaço 
int3rpnsto pela conrJ.IIis ta c ivi lisado l'a 1 A in st itui ção elo conselho 
mu ni c ipal, a eseohL publica, a egreJa, as l utts poli Licas, tudo 
impul sio na m Oli vença para o nive l elas OILtt·as vil ' as, e vae 
coll oca nclo os s ~us f-ilhos Ita a l t. ura de co mjPtit·ern com os se us 
compatriotas nos va t·iaclos r a m,os do ser viço pub li co, ao passo 
que os catu leenses es tão e ntregues li. viela pt·imi ~i v a, desconhe
ce ndo a bso lu~am en te as leis elo paiz. Emquan1o os oli vencianos 
pro;; ricl em, os C>~m:tcan ~ Hcam es tac iona dos e m lucta com a 
a clve t·s iilacle. E' o caso de le m br a r a s palov t·as ele Büchner. tra
t ando de um a fracção elo povo.: « I-Ienl'ese meniqne l a p!ttpart de 
ces p:ll'ias d e la société n'ont Ill une co nsciencc Dien ne t te ele le 1r 
sit.uation, oi une notioli. exac te eles causes determi na ntes ele ce tte 
situab ion, o i même le se nt.1men t ele sou h ot· t· eur! >> (L' H omme 
selon lc! scicnce , tra cl . pat• l e Dt·. Le to •1rnean). FuTU RO o os CAM A
CANa . Le is i'ataes , eman ~ d as el a concu l'l'encia vita l, q •t e põe 
limites na tumes ao ra p iel ,, clesenvolv iment<J das esp >ci rs zoolo
g icas, promovem a exiincçii:o dos Camaca ns, a despe i to da pt·o
tecção que lhes tem vindo , mua ve~ por out 1·a, elo go verno ge r a l. 
Des cte que c\eixamm a viela nomacla pa t•a fot·mat·e m um pequeno 
nucleo co lon ia l, no l ogar cl enom inaCio Cati ti é, teem sido inces
sanLeme nte pe l'seg>I iclos pela s ·tribus se lvage ns , dentre as qu aes 
so bresahe a elos Patachós , qu e teem soffrido lambem g randes 
pet·clas em aLtas bata lh as sang,.e nLas. Depois qne m ol'l'eu o ultimo 
mis~ i o n at· i o, vil' ,un-se iode i'esos ; e naquelles tempos calam i
·tosos . qua ndo a vicLoria não lhes er a tavoravel, fu g ia m diante 
do inimi go. t oma dos ele •en·or, pal'aJ)a rageus l oGgin~uas, onde 
iam curar as s uas fertdas . c uida r e seus filhos até podPrem 
volta •· aos lares cl<'Se rios . Hoje, porém, qa e o t t·aba lho agricol a , 
vne faze ndo elesappar ecer as flores tas onde se occultam os s ilvi
col as e as fet'<ts ln·a vi as , os elementos da !l'Ue t'l' lL estão q uasi 
s ubstit ti nos pe las a l'tnas rl e fogo, m anejacl~s pelo braço el os que 
se d izem c i vilisaclos . Não h a piedade pat· a os in fe lizes Ca rn aca ns ; 
a todo mo me nto sen te-s ~ salta r aos a 1· ea, nes b atmosph8t'a ele 

. fumo e sa no-ue, q rte a todos envolve, es ta se ntenç>L de mor te : 
., <a,!tvc quF peut I sucaom bc qui clo il." 1 , A pt·ese nça dos euro
peus e elo~ seus cle> ce ntes, poss ·1iclor es elas mar av ilh as elas a rtes 
e inclu~t ri as, l onge de :>e r pa r a .os m tset· o~ a utocil tones um a 
garan tta ele v1da, tem t1clo os effeltos pm•nt cl nsos de nma ep tcl e
mia 2. E' o que attPsha a exper ienc ia quottd ta na neste estado, 
como nos de ma is paizes elo Novo Mundo, na Oceania, na Afriea , 
po1· toda a pa t·te onde se tem es ta lteleciclo a r aça bra nca. Que 
espe t'a 11 ça r esta a esses hom e ns , nos r udes esforços para uma 
ex i s~encia tranqni lla , a indo\ que :,ej <L em se us hum ildes tu}upâs, 
ensombrados por ma\tas v'i rgenr,, lon ge elos ruidos das cida-

t I. Buchner - obr. c i~ . , p. 338. 

~ Em seS$íi.O de i3 de outub ro de 1887, na Assembléa Legislatin l'l'o
vi? cin l, fa!ln.nd o de assu~1pt o ralabiv o ú. im m i~raçÜ. c l es t t'~ngeil·n, eu disse : 
«Sabe-se que um a; r aça tucu~t n. , selv:tgem, a da .A?~ tr~lw. , por exemlJ~ O , 
não pode c o mpetu·, na. soctedade , c om ou~r·a ctvdtsn.ün,. Aquell n. ex lm
g nP. -se rnpicl amente, po_1·que , corn o bem dt~se u ·n escrtptot• nota.v:e_l, a 
civil!Raçii. o levad:L ao ~ uo ?e uma. popul açu.o selvagem tem ns efle tt os 
pern ici11 sos Jo ttmn. eptd errnn. : tem as me~tn ilS co n.:cquencms funestas . .. 

. .. As mesmas causas que ~azem os af1·icnnos não prosperarem neste 
paiz, levam os ind igenas ?•·az t\ e i ~os. a d es!tppa~ece t•em. . 

Numet•osns tl'ibu" teem stdo anmqmladns po t• nao podet·em competir com 
os d«scen•lentes •l••s europeus. . 

E' di"U:t de lastima a sorte desta l'aça dosfavoreetda peln natureza; 
a p asst~s ta1·gos caminha para a ex tinccão total! » Amwos ela Jtssembléa 
L, Provincial rla Bahia -i887 . 

eles 71 Set•ii o va t•riclos da fa·ce ela tat'l' <l. , e!ll U!ll futu ro proximo, 
pot· toda s as ca •sas de deskuição, inch si v e as molestias conta
g iosas, que antre elles assum ~ m ma iot· gr a vidade 1 , pe las feb r es 
pa lu s tre·, hypoemia, ... e os que sobr eviver em a tudo isto c :u
za r-~e· h u o C<> ll1 os n ac ionaes, como es~á se d a ndo com os o1iven
c ianos .. . Triste eSJP ctacul o, que confrange t odos os corações 
com as dores e os g ritos das victimas ; só o philosopho contein 
pla-o da se r n1icla cle ela s ua consci e n ci~ .• sine oclio, nec amare, 
como mov im entos i.npres r. ri pti Ye is da dyn a mica Liclogica! S im 
a os Camacan;; não se poderá app ' icat• o a:c ioma ele Mo u.tesqu ieu; 
« H ew·eux /e p!?tplc clJnt i'h istoi• ·c est ennuyetese "· ALoUli!AS 
P AL AVRAS DA LINGUA DOS CAMACANS . A pronuncia~ão das pala 
Vl' <LS ela Ji ng tta dos Camacans, como em gera l s uccecle com á elos 
s ilvícolas elo Braz il , é di(ficil; e cl i lftcil irno o esct·evel-as, attenta 
a cit·c ·Imstancia el e não h aver, uo nosso a lpha bet.o , lettra s que 
ex pt·imam couec tamente os so ns, as mais elas vezes guttura es. 
Nas pa lav ras abn.i xo exar :1d as pt·oc tu•e i, pot• meio de accentos e 
r e uni ão ele c1n soa ntes, clat• urn a icléa approximacla ela r Ppre
S2ntação g-rap hica elo som nrt iculacl o, como se fazem entender 
aque!l e~ ind igenas. A col!ocação do ·trema no - o - dá-lhe o 
mesmo va lor que no a l le mão. O h é quasi s empre aspi l'aclo. 
A i nela recou~ nclo a ling uas conhecidas, 1 ucte i com emba raços 
a lgu mas vrzes para tom a r not a ele muitos vocabulos e outras 
vezes n ão o consegu i. Kfõ (cobrn.), pol' exemplo, n ão póde ser 
ex presso perfeita mente em n enhum elo~ id iomas : portuguez, 
f t•ancc•z, in g lez e a l emão, por não h aver caracteres· compos·tos , 
que tradttza m o som r apiclo e guttura l desse voeabulo. P r onun
c ia i-o é ma is fac il do que r. screvel-o. O h m a l se ou ve e o f'o é 
li geiram~ nte asp irado. A lín gua é pobre, porém rica ele onoma
topeias. JD' com m ·1m, n::t. c<Jn vet·sa, enco tttt·a t•em-se termos sym
bolysa ndo o p ensamento co mplexo ele uma phrase, o qual 
n a tural me nte deco l're da idéa clespet·ta tl a pelo objecto principa l ,. 
que mais rl i I' ect 'mente cab e sob os sent idos. Sob o i nfluxo ela 
co r1·e n te c i v ilt saclor a , elb vae le nla n~ ente se transfot·manclo, e 
um di a virá a clesnppal'ecer, Hca nclo só me nte, como attest .tdo de 
sua exis tenpia passada, um ou outro nome mocli fi caclo, pt·eso a 
algum a a rvore, a a lgum p enedo ou alg um rio. 
Cnbe~.:> -- nu1· ú. 
Ü L't~ l ha - uinco uk á . 
Olh o - n,nquedà . 
Nariz - lltnj icô . 
Bocca - di!t nricõ . 
Lab1 o - dinlttth. 
Hombl'O - nmcam . 

· Dente - dju . 
Lingua.- dibary. 
1\<lào -- nincas. 
DeJo (do ptl)-haúan . 
Bt·nçn - nhimi.m. 
Pe,coco - nin!w.t!jô . 
Ded o (da mão) - nhindjú. 
Unha- nhindjouM. 
Coxa - ac·t tç·,L 
P erna (cnnell n. ) - ca,i. 
Pé - uttdh il. 
Peite- o.nkit . 
Menina - carancódju, ou - quanin . 
Negro (homem ) - cuadà. 
P esson ile consideração - huahy , 
Pe~soa l'U\111 abonhô. 
Velho (homem) - st::uljtl. 
At·co - cuhan. 
Canôa - cn.n oacft. 
Cobra - l<fo. 
Bana na - dacô . 
Pe ix~1 - huam . 
'rt·ahyt·n (peixe) - huim. 
Cas>L- dhà. 
Fogo - dinltti . 
Lua - cli bê. 
Sol- yo tçou. 
E lle dorme ·- humhu m dh on. 
Quet·o peixe (desej o comer peixe) - nhuam quhà . 
Eu o vej o - ha hOch . 
Eu (rnc, eu)- chcan (o ch quasi itnperoeptivel). 
Dê-u1e agua ·- chcuu coU:hii.. 1 (1Jr . J. B . elo Sá Oli·veil'a) . 

1 A •yphilis, n. vario! a, etc., pr oduzom acção mais violenta no abo
rígene d' que no braú leiro civil isado: os microbios encontrando nnqueiia 
organi~açào maio •·. vitn".dade, despet·tam symptomas m:l.ls assustadores 
e qu11St sem pre mais per tgosos. . 

Qu·mto á syphilis. refiro -me ii. do i 0 e 2° periodo, porquanto não 
observei .manifestotções mais graves nos caboclos. Nos Camncans, indioB 
puros, nunca vi vestigios desse virus . 
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CAMACAOCA. Aldeamento elo Estado d o Mat•anbão, á mar
gem e ;q. do rio Pindaré, estendendo se deseJ e a Ü1zencla de no
mtnada Camacaoca até ce l'ca de seis kils. da co l0ni a Janual'ia . 
E ' compos to de indio s Guajajaras. lPoi creado <>C ele novem bro 
de 1854 . ' · 

CAMACHINHO. R iacho do Estado das Alagôas, n o mun. 
de i\laragogy .' · 

. CAMAC .IO. Pov. elo !!;staclo ele Minas Get•aes, na freg . da 
ctdade de S . Bento de Itapecel' ica ; com um a esch. mixta, c readu 
pela Lei Prov. n. 3 .217 cl . 1.1 cltl ont ·~ht·o de 188 !. Foi e levada 
a clist. p •la.Lei Pt·ov. n. 3 .3 19 de 1 ele ~ ··tembl'o de 1885. Sobt·e 
s ua s cltvisas Yicl~ , entre outl·as , a Le i Pt·ov. n. 3.4,12 de 28 de 
se tem br·o de '1887. 

CAMACHO. Lagôa do E~tado de Santa Catbarina. ·tem com
municação com a lagôa elo Armazem e d esagua no Oceano por 
uma lat·ga embocadut' .l de um kil. ill' bastante fttnda. 

CAMACUÁ. Igarapé elo Estado do Amazonas; desaQ' Lt~. n a 
mnrgem dir. elo rio Solimõe.> aos 3o 37' de Lat. S. e 21° 7' de 
Long. Occ. 

CAMADÚ. Furo no Estado do Amazonas; sabe elo Solimões 
acima ela ilha Jttça r a e ne lle e ntra defronte da ilha P<~ lb etct. No 
espaç11 do So l i mÕt' S q 1e medeia entre as boccas elo furo li c a a 
ilha Maiacoapani, 

CAMAIGU.f!INA. Rio que nasce nn face sep ten trional ela 
se l'ra do~ Parccy ~ e cles·1g>1a n a margem esq . do Jama l'i, no 
Estado de Mattv Grosso (B. ele iHelgaço). 

CAMAIPY. Rio elo Estado elo Par:i; é nm dos braços rlo rio 
Anauarapucú dll lado Clir. Diz LSaena enconLrar-se nas cabecei
ras · desse rio ai'VOt'PS ele puxiry, e a lguns mineraes, entre os 

· quaes a malacach 'la . 

CAMAIUA-TEUA (~1e tem muitas fl echas). Rio do Estado 
do Pará, L<' i b. da margem di r . do Capim, entt·e os rios Tambaia
mirim e Canichy. 

CAMAMÚ . Ci.clade e mun. elo Estado da Bab i[l, s 'de da 
com . elo s u nome, na mat·gem esq, elo rio Camamú, cli,;tante 
cerca cl 144 kil s . ela capita.l, 36 ele Santarém e 2·1 el e Mat·ahú 
e Barcellos; na Lat. ele tSn 56' . E' di vididn em c id ade Alta e 
Baita, esta a heira-mar . As ruas são tortuosas e l :tl'ga~, n mai11r 
pal'te d ,ls casas t? rl'ea~ , h avendo, poré111, a l"'ttn s sobracloR. Seu 
principa l ecli fiei o é a i\htriz; ex istindo mais ct"uas cape ll.> s filiaes : 
a el e S . Bened ict >.na praça do Des tet·ro, e a de N. S. do Ampal'O. 
Foi fttnclacla pelos jes uitas em 1550 . S ta egreja mateiz tem a 
invocação ele N . S. cl' A~snmpção e depende ela diocese archie
piscopa l ele S . Salvaelot• . l•oi crea da pa t·ochia ela vigarv.ria 
iorane~t ela Ilh éos em 15ô l p~ lo bispo D. P~dt·o Leitão; e e le
vada a categorn de v1lla pela Carta l{égla ele 22 de maio el e 
16,)3. LD' c.,m . ele primeira entr., creacla pela Lei Pt·ov. n. 395 
de 28 ele junho ele ·1850 e c lass ifi cada pelo Dec . n . 694 ele 31 de 
ago. to do mesmo anuo e Acto de 3 ele agosto ele 189.2 . << De~ mi
lctg.·osa Ima_ç;em de nossa Senh0,·e~ ela Assum pção da viL/a do 
Gumnmú.. A' Capitania dos Ilbéos pertence o Rio Cam"mú, e 
na~ Il ha5 cL Tinhat•é e Boepeba, q •1e são da mesma Capitania, 
c es tã r> mais perto ela Bah ia, ao nde 11 a 111uyto g randes illngenho~. 
E he ele sttber que ela ponta elo Padrão d~. Bahia vão col'renclo 
as prayas se>~enta l eg t•s ao Pol'to, 011 Rio de Santa Cr ttz . Este 
foi o sitio, ao11de dese mbat'cou o Capitão P raell'o Alves Cabral, 

E' commnm procurar-se o pare ntesco entro as tribus selva~~ens da 
Amet•ica pela fihaçiin . de suns Jin .ttu1s c dinlectos, cuj os vocabttlus são 
quasi semo>·e mnl esct·1ptos, por causa da dificuldade rle cxp l'imil-os em 
lin ,.(u~s eut·o péns . . 

Acc1·e~ce que mmtas vezes a mesma pn.lavrn. \! mn.l percebidn. pelos 
obse!'vadot·es, que não tee n os seus ouvidos educad ·•S para apo rl er ·L
rom-se de s.ms tão es tranhos, e assim a ma.is simples ina.UverLencia 
:>.rra,ta uma semelhança toda ficti>.:in. 

Outras vozes:, c 1incidencias ad ·niraveis se tol'narn o des~spe ro elos 
Rabios, se ·n comtud,, el1es desc l> brirem nesse fn.cto o ponto de união 
entre sé•· ies genealogic:>.s muit' dist·•nte~ um·•s das outras. 

No dialec to dos Xiquilanos agu" se diz- há- e entre os c~rnacnns 
- couhá. !Dntre estes, bL~.• • ço, so diz- 11.hi~t.am e entr·e os Ba·w·es. ante
bra.qo- ii.tthina , Entt·e estes, fogo, é -- peho-1ld ou hiolcd; entre aqueHt~s 
-d••akü. 

Ninguem, est"'u ce1·to, acret.1itarú que PSS~s indi os descendam do mesmo 
tro.nc~, pela coincidfjncia fortuita.que n ~1.bo de apoutn.r. 
· dSena.o, p lo mcs·no processo de tnduccao, chega•·emos ao extrem o de 
a tnltLir parentesco entre us Itomanas, que usam da expressão - coa
na»na (vo~ho) e. os Camacans, que se r-ervem do cuhan (arcJ), entre 
es tes que dtzem dthd (lua) e os francezes, por causa do sou diut> (Deus) . 
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qunnclo no 'anno ele 1500 clescobt'io o Bl'::tz il , a qu e ch amou Por l;o 
~eguro. E~t{L em altu ra de clezas is g r áos e meyo, cam inha a costa. 
desde a Bahia quas i Na d e Su l até o Rio Gntncle , q >te d esagoa 
em quinze g-ní >Se meyo , e elo Rio Gt·andcl aLé o de San h Ct· uz 
Norde5te Sndueste . N e st~. clistanc ta cle ,;e mboccam ao ma l' t rinta 
Rios. Os p t·incipaes são J agoari pe, Camamú, Rio elas Contas, 
Taype, Ri o ele S. Jorge, y_n e hc o mes mu dos llhé .>s , todos 
almnLlant iss i mos ele aguas e tetTas m nyto fertei ", e as mtt Las 
cle>de o Rio. das Co nt;.~ até Santa Ct·uz, sãu de páos j)l'ec iosos. 
Nn.~ riueyras pois do Rio Cam:unú se fu ·tclott a V i lia. qu9 de lle 
tomou o nome. N<l Ig l' ,i a N[aLris des l:>. Vi lla h e vener<Lcla a m'tla
grosa Im:1gem ele n o'i~a S enhor;~ ela Ass •tmpc<io , Padroe ira e 
o t·ago ela mesm~. MaLl'is . g s ta Vi lla haverá me nos ele cmn a n
nos qn~ foy f t: nd acbL, e a sua principal Igreja deeli~ar ;tm os sons 
povoadores fiO mystet·io ela Assnmp ;ão ela Virgem Ma ria , cuj a 
Sagmda Image m se cnllocou no meyo do seu r etabolo ela Cape lia 
mót· e•n hil nicho , qtte nelle se f'ez .•. Na mes m;1 Igt·eja Ma tris 
da Villa elo Camamú he tambem tida em muyta veneração ha 
mais de ·lO anno> h na Imngem ele nossa. Senho t·a elo Rosario : 
pot·qu e se e ·1tende a manelar:tm faz t' o~ Pretos pe lo' annos 
de 1ôo0 ... Na. m ~q ma refe l'icl a Igeeja Pal'oqn ia l ela Vi ll a do 
Cam;trn(l se vê hü;t Capell a . dedicada a s Almas do Pttl'"fiLOl'iO, 
que lic '· no COl'P1 da l g l' ej a, na CJ >Ial se vê cullocacla á p

0

a t·L,, elo 
)!;vangelho hü<J. Imagem ela Rainha elos Anjo~ com o li l,ll lo ele 
sua Conceyção purissima . .. N:c me>tmt Par oquia ela Vi !la de 
Ca mamtt ha ouLra Cape lla eleeli cacla ao g lorioso Ma1·ryr S . Se
bastião, aonde se vê colloc<L cln hün Imagem da lll iiy ele DeoR, a 
q •1em 1nvocam com o tiLulo elo Amp tro , e como no Bt·azil pP!a 
m>~yfll' pal't~ os Pardos se l'l·e m a Mày de Deos deb:~yxo cle;;te 
titnlo. este~ são o~ q ·•e na Vil la d .. Camamú servem e f'es te i 1m a 
esta Santiss im a Imagem, o qne fazo m em 2 1 elo Novem bt·o dia 
ela SJ.ta P1•eq entaç:io ... Fóra cl<l Villit ele Ca mnmú em clt s t:Lnci<t 
deqnas i hum qu•r ode Jeqoa, se ed ificou i1 Lta inha dos Anjos 
ht~ma U:rrnicla. Nesta l~rmicla se co llocon ltnma Imagem ela 
May de Deos , a quem vene t·arn com o tit ·tlo elo Dcls tet'l'c> ... » 
(Santua?"in ll{a,·i ... no T. I X). A pop. cl:t cicla.rle é d~ 3.000 
habs . e~~ do mu11. de 12 a 1.3 .000. Tem clttas "9Ch'l. pu hlo. de 
1ns t . prtm. Ag•ncut elo correto. Ao mun i•e t·tencem as ilh as 
Q >iepe, Pcq u~ na, Maranguá, Pom b >s, P eclt·a Fttr >da. Caj, h i ba 
Chique il·o e Gato, est.a p, l'to ela cidade; a s seuas elo Cavaco~ 
lndai ás ; e os ri os Aca r aby . Ot· njó, Carnamú, I grapiuna, Co n
dnrú, Pina ,·é , Lim e ir·a, 'ririt·y . C:unocim , a lé m de o ttros . 
Ne l i e encon ll'am-se peclt·as ele conslr ncção , peclrd ca lca rea, turfa 
e ban·o para olaria .. A lavottra cons iste na cnltul'n ela man
di oc 1, a lg um c >f'é, cacat t, canoa de assuea r , al' roz, f , ijào e 
milho, qne n iio chegam para o .cons ·1mo A pesca é insignia
cante . A inclu<tria fabril constste em farinha ele mandioca, 
r apaclut·as e obt·a.s el e nlat·ta. A exportação limita-se á fa l'inha 
ele ma ndioca, caca t.t, café e f't·uctas . Os ge>te r os são exporLa
clos pat·a a capital. donde veem t >elos os ge ne t·os importados. 
As L eis Prova. n. 2.256 de 8 ele agosto d '1 881 (a l't. li) e 2.45~ 
ele 19 ele jun bo de 1884 const ituil'am a com . ele Cama.mú só
mente com os termos ele Camamú e Santa t·em, deix:1 nclo es~e · 
ultimo de fa7.er parte ela c 111. de T ap ·r·oá e o Acto ele 3 de 
agoato ele 1892 com os tet·mos ele Camamú , Igeapiuna, Sa nta- · 
rém, Barce ll os e Marahú . Sobt'e s •1as divisas vtde , e ntre ontt·as, 
a Lei Prnv. n. i.02J de 2>) ele maio ele '1868 . Foi elevada it. 
c.a tegol'ia de c idade pe lo D~c . de 22 ele junho da 1891. J\loucbez 
s itútl a c idade ele Cf\mamú <t margen di r. do rio Acar,dli o11 
Camamú e a 10 milhas do mar. 

CAMAMÚ. Ilh a do Estado ela Bahia, no meio d ft bahia ele 
seu nome, com se is kils. de compl'ime n Lo sob t·e tres ele la rgtu·a . 
ApresP.nLa a lg um as coll tnas ma1s e levad:ts que a coBta visinha 
e é dtv_tcltd <l em ·tres ou quat ro partes pot· estt·eibos c<tn:res, 
onde $0 pod em entrar peq enas emba,·cações . Diz Mouchez que 
a coRta !!: . dessa dha se rve ele mat·gem esq. ao rio Marahú. 
E' habitada po r 400 indivíduo s . 

CAMAMÚ. Rio elo l!Jstado da Bahia, desce da sorra dos 
Ay noré•, ,. ·g1 o m•m. de sett noma e desagua no Oceano. 
Alftt·ma Mvucbez RPl' esse rio navegavel sómente até 4.2 k ils. 
acima ela foz. E' fot·mado pelos rios Acarahy e Orojó. 

CAMAMÚ. Porto na foz do rio de se n nome, no Eetaclo ela. 
Bahia. E' ft>rmado pot·· d iversos braços ele mar e é, na opinião 
de Mouchez, de pois da ba hia ele ~. Sa lvador, o mais bello 
pot·to ela costa N . elo Braz il, não só pela . sua g t·an cle ext3nsão 
e profuncliclade, como pela calma ele suas aguas . :Sua en1rada, 
assás e~tre iLa, é formada ao Nc pe los recifes Sororoc >.tssú, que 
cercam a ilha Qu iepe, ao S . pela ponta MuHL. Vide Mouchez 
- G6tes du Bré.ii, p . 76. 
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C.\.MA.M:U AN . Rio no Es-tn.elo ela Bahia . nasce n as circum
visinhanvas do r io do Fracl e a s - is kil s . do logar clenominado 
.Juas ema, que é uma campina agreste . 

CAMAMURY. E' um•t fmcta s ilvestre das maltas elo Ama 
zo nas, J ~L ui a 1Jrec iada pur seLt delicado sabor. Ab 1ncla nos 
m eze: de março e a hril e só dá de quatro em qua t.ro a nn os. E' 
mu1to t•a ro·tlar e m dous a nnos segu1dos . E' Cl'ença e ntt·e os in
dio~ tht triiJ'I J1f.mti.; q ne o appat·r:c im enlo da ft·.Lta p1·~sagia a 
m11 rtc de alg 1m tuchaWJ,. [<;' bat·lm ro o sys te m<t el<t c lh úta; 
p ar a fazerem-n a , tunto os indios como o bom m ci vilisaclo , 
derntba rn a a r vore . 

CAMA.M ÚS. Trilm tapu ia que, com os Anaccs e Acr iús, 
h;LI.Jil.ara ui ver sos pontos d • l>ac ia. elo rio Acamhú : no I.;staelo 
do Ce:1.l'à . l!:ram s .j itos aos 'l'abaja r as d .t serra tle I biapab<t 

r(Dr . P . Thebet·gc). 

CAMANÁO, Antiga pov . elo lfls.taclo elo Ama:r.ona~, na ma r
:gen. ~sfJ . elo ri o Neg t·o, no co meço da secção ma is. encachoei 
rada do rio . De 39J c:J.sas q1te tHe, está boj~ r ed i1zi ela a um 

·s iti o ele um nü li tat·. Fui assim c ha macl <\ elo pl'incip<tl Luir. Ca
man áo . '1' inh;t, ao tempo e m qtte o Dr. Alex:tnclre Rodrig ues 
'F erreira po1·e.Ua pa~sO Lt, apenas se te ca5as . Clle):!on m:lis tarde 
:a pussttit• eerca de .!,00 fogos, um a egreja. d edicada a 8ào 
:tl~rna t•Llo e nm cem iterio . 

CAMANÁOSL Caehoeü·a no rio Neg1·o, a ba ixo da po1•. de 
":::l . Gabriel. Fica em um a po1lt.1. boda l'ol'ln acla por urna gntncle 
p ed1·a na rnat·getn esq . do rio . !!:' e m 1111\ log<H' des ta ponta 
<jue descat·r·eg<tm as igarüés e dqJois de llas passar em a cu.
chue it•a á etip ia , então as carregam de novo ac ima cltt m ~sma 
eac iLooiL·a. 

(l!AMANDOCA!A. Anti g<t par ochia elo mun . ele Pouso 
A leK·.t·e, no l!:.ltado dfl Minas Geraes. Foi e levada á categori a 
de..-i-lla co m o nnme de Ja.,qucwy pel<t Lei lrov . n. 171 de 23 
do rna t'\:o cl c 18JO. 

CAMA.NDO CAI A . R io dos Estados ele i\lina Geraes c ele 
. Pall lu ; nascJ no pt'imeil'o nos ca mpos do lUbeit·;lo L<' u11 elo, 

e L'elltle- se ao .fag 1ary , q ue com o Alib<tüt l'ormam o P il'nc icab~. 
·tri b. do Tie té . H.ega em S . Paulo os 11111n s. rio Soeco l'l·o, 
Mogy -ro irim e de N . S . elo Ampat·o e e m i\lin as o mu n. ele 
J agua t·y . Atmves~a a es tt·acht. q .e elo Ampa t·o vae ao Soccorr o 
(S . P a ulo}, e c n tra,·essaclo pel <t E . de F. Mogya na, C[Ue ahi 
tem tlm a ponte de mad eira com 32m de vão .. l.yres ele Cawl 
diz s "t· o Ca• ua 11docaia mmo do Sapucaby. 
CAMA.~TDRI. Ant iga pov . elo illotaelo do Amazonas, nas 

mat·ge n~ elo rio [nui xL. Foi t ras lada.da com o nome ele villa 
de ~I 1 ri uà pat·a ll m .trge m do rio Neg t·o. !!:. a actual vi !la. de 
Barcellos. 

CAMAPECIQUI. Lago do Estado elo Am azo nas , n a mat·
gem d ir . do rio P urú'l " O cana l que vem <t'O Purús te m 12 
b1·aça ; ele largura proxirname1lte ; o lago este nde-se muito ao 
cent ro e communic~. com outl'os a inda mal conhecido » . 

CAMAPÚ. L ago elo Est<tdo elo PMá, á esq. elo rio Urua r:i, 
qu.e vae sahit· no Am<~?.o nas, sepa ra ndo os rnuns. ele Monte 
Alegre e Gurupá . 

CAMAPÚ. Igara pé elo Estado elo Par{~ , banha o mun . da 
Pra inha c clesagua no rio Amar.onas . 

CAM:APUAN. Porochia do Estado de l\Linas Gcraes, no 
mun. de Cataguar.~s , b..>.nhada. pelo> rios Mul'iah é e Co,·onel. 
Orago San to Antonio e diocese de S . Sebastião. Com a deno
m iL.tação de Muriahé foi creacla p ela Lei Pru\' . n . L. 90 l de 19 
de j ·ti h o ele 1872 e inco l'p ra da ao m u n . ele Cataguazes pelJ 
art . I ela ele n. 2.18J de 25 tle novembro de ·1875 . 'l'omoLt a 
denom ina ção de Ca mapuanpelaLe i Prov. n. 3 .17l de lS de 
Ot!Lubt·o dt~ 18d3 . 'l'em urna es :h. publ. de ins t . prim. para o 
sexo remi nino, creacla pelo art. li da Lei Pro v. n. 2.'!1)3 de 5 
nov embro ele 1877, a lém de nma outt·a pat·a o sexo mascu lino. 
Lavoura de cafe. Tem cc l'ca de 6.000 habs . Sob,·e suas divi
sas vide ; ans. I e li d<t Lei Pt·ov. n . 2,\JQ(j rle 23 de se i.Pmbro 
ele 1882; art. VI da ele n. 2 .085 de 24 ele tlezembt•o d 1SH. 

CAMAPUAN . Pov . do E .;tado ele Ma.tto G:osso, banharla 
pelo l'io ele seu n <• lll e . Foi fundada p~ los Paul istas, tendo sido 
seu primdt·o estabel ecimento cerca de d?us ld ls . arredado do 
actual, j unto ela conf. elo Ca~apuan-assu com o C~tm~puan
miri m. J az na Lat. S. c! ~ 190 3::> ' 1.14 11 e Long. Occ . cle3-!3° 38' 4" 
do mel'icl ia no da i! lu\ de Ferro (In!'. l o c . ) . 

CAMAPUAN . . 'erra do Estado ele Minas Geraes, no mun. d o.> 
Que luz. . 

CAMAPUAN (Varaclotu·o elo). Paragem da ser ra do Aman
lntlli, onde a tr avessam a me m<l se n a , u·ansportaclas por ter r a 
as canàas e ca l'gas que, subindo elo L"io Para ná pelo r io Parcl~ 
vã.o ter ao rio Paraguay pelo Cox im e 'l'aq1mry, ou \'ice- vHsa ... 
Desde o pot· to do Sanguesuga, pt•incipal c,tbece ira elo rio Pardo 
ate o tio ribe il' ã.o Cet· IJLU)JU'hn 1 cuj as aguas correm para o Coxim, 
o v.traduu 10 tem 6.230 bl'aças (13 kik e 11.1e io) ele extensàó na 
di recção de N., um pouco pat·a ·O. 0 terreP.o e pnnco acc i~len
taclo , e campo li mpo . O cleclive, do lado do Pat·a nít, é muito
s Lave, um pouco mais abr ttpto do l auo opposto toclavi.L de po uco 
tlilli ci l lransito para g-rosse tl'OS carros d lJUa tro massiças eoclas 
e p.1cbat!os pot· seis ou oito .1un tas tle bois . \. priuci piu a referida 
nav~ gaçti.o faz ia - se pelos rios Auhanúuhi e ~·Ib ote te ln ; e 
qua ndo o. serta nistas cum. çat•a m a tomar a via de Camapua n , 
U.e i~a vam as canôas no sal to elo Ca.[ut·ú e tl'anspot·tavam por 
Ler t·a as cargas ;tté o Cox im, onde tor .1avam a embarcai- as em 
outt-as canàas vindas de G.Li a bá. r\. distctncia elo salto elo C.1jurú 
a Cama pua n, em linha rPcta, é proximam e nte de 120 kds . De 
Camapu:m á cach o ira ela lla·l'''" no 1'aquary ulti ma qte se 
enconlra pa r a ch gar ao rio Pa t•:tg ay, ha pou~o mais ele 130 
kils., tambem e1n linha r e la. Os irmãos João Leme e LouL"e nço 
Leme fu t·am os prim eil'os, q te, ~ m 1725, commette t· a m a tra
La lhosa e. mpr e.za ele su uit· com as c;t nóas pelas iuntuneras ca
choeiras elo rio Parclo , e ,·«ral-a pat·a a be1r a do rio Camapuan 
onde su pla 11tou a prime it·a roça., 110 m.:s mo a 11110. Desde entãC:: 
foi toma ndo incremento a l'azend(t que allt se l'undou ( na La t. 
de J9o 35' e L~ ng . 5J 0 2<' O. ele Pa ri z, ou 10° 55' O. do Pão de· 
Assuca t'J ' . E ' ele h a muito co n hec id<t a impor ta.ncia e traten-ica 
ria pos ição ele Camapua n, p la f.tcil iclade co m q 1e ~e lJÓtle cEtll-i 
pe 11 etrar na p1·ov. e até a ca pita l de Goyaz e m oito, Oll menos · 
cl ia s de Jll<t rcba de cavallo (Cunha Mattto~, Itine,-r,~o , · i o , p. 300) : 
\.ccresce nta re i, q te_ nenlu tm ob t.ac u lo otf ·rece o lt'!lJec to ele 

ca t·l'os a te as cabe en·as d ll Aqtu daua na e elo Apa , na l'ro: t t •ira 
elo I aragaay . A inda em iS:37 pO'itiuia 150 escravos . Ali i acha
va m os viajan tes os. ~a r·t·os e IJoi · neceôsa •·i os pa ra o tran sporte, . 
e p L·ov tam-s~ ele leLJa o, a t· t·oz, touc111 hu, car ne secca e ate r .< pa
clu ra e agt tal'llente . Ap~za t· do sua impor ancia, deixou de exis
tir es te e>.abdecimento; e até a p~qu na pov. de n-ent livre 
q~t ex istia. junto á fazenda na mar"em opposta e P.sq . do ribe i:.. 
r ao. t ~m -se t•et Lr<tdo pal'a o logar do ('on·cd~1· . dista nte duas 
leguas. U:stâ tamberu ahandon<Ld::t. intoil'a.men té a nayen-ação 
do r io PMclú (B. de Melgaço) . o 

CAMAPUAN. Rio do l!:stado de Min as Geraes aJl'. da 
mal'gem di r. do Brumaclo, t rib . do Pa raopeba, e aLrav~ssa a es
tracl <l de Queluz a ::i. J oão rl'ITil-Rei. Soln·e e u~ e no logat· 
denomi nado Ma n o~l Go nçal v"'s h~ uma pon te. Infor mam- nos 
t et· e lle or1ge rn na (;tze nda deno mumda Cataguazes, na dh• Jsa~ 
ela fL·eg. de l!: ntre Rios com a ela Lagàa Dourada . H.ccebe o cor
r ego LlO Caquende . 

CAMAPUAN-ASSÚ. Rio do E: slaclo ele Ma tto Gt·osso. ba
nha a pov. elo seu nome e :lesagua i1a mal'gem di r. rl.o r io 
Coxim . !!:' p8.1CO suscepti vel ele navegação pela desigualclad de 
seu le i10. cober to de vocheLlos. Seu CUL' • é ele per lo de 100 kils . 
recolhendo as agua do Chit-irica o 1 Xiririca , Taqna ru~&Ú ~'lài 
l•' ica, Almoço e alguns outros. •a margens são habitadas pelos 
in rlios Caya põs «O B. ele Mel3aço eliz te t· es:;e ri be iro suas 
funt s a il OLL 1.<! kils . a r umo de S4SO.; que sualargut·a n a 
co11f. com o Camapuan- mirim é d 10 metros ; e qu~ clahi 
pat·a bai xo até o r io C 1xim é ele cliflicil n :wegaç{\o pe lo po uco 
t'unclo e pelas mui •as tranqueiras ele arvor~s cabidas ,,_ O Or. 
S. ela Fon$eca (D ipo ci t. ) dil : «Camaptte~on-assú H.tacbo a fl:'. do 
Camapua n- 1nirim. E' muito est r <l ito e ele pouco fundo . Sua 
extensão sera ele 70 kils . , sua la rg ura na foz de 10m, seu fuud o
m~not• de meio metro » . 

CAMAPUA.N-MIRI M. Rib3iro do Estado de Matto Gros
so, clesà,jua no Cam a !.Juao-assú . .E' de diflicil navegação. O Dr. 
S . da Fonseca (Dico cit .)cli z : "H.iacbo nascido na se t•t•a elas 
Araras, i6 a iS ki ls. a E8ill. ela faze nda pelo meio ela qual 
passa . Desagua na ma.rgem dir. do Coxim . Recebe á dir. o~ 

1 Oc•m a, po i~o de mulhot· , apuam, t·edoudo (lingua Lupi); a pparencia que
dizem apresentar dous morros dessa pat•ngelll _. avistado s de longe. 

2 Dr. J,n.cerdn.. Em 1830 algumas obset·vn ções de rlistnncins lunares. 
del'am-me 5130 41' O de Pnriz. No meu iJlQ!ppa. da pt·ov . n.do ptei a de 
56J 31'. 
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ribeirões de Mãi Fica, Lage, A.lmo;:o e á esq . o Cama puan
assú, Xiririca e iVIata Maho ''· 

CAMAPUANIA. Uma das divisões territoriaes do Estado 
.de Matto Grosso, idaada por Ayres ele Casal. Vide !Jororonia. 

CAMAPUM. Ex trem idade N . ela ilha Manoel Go ncal ves, 
na foz do rio Assú. Estado elo H. . G. do !\ode. Fórma a entra
da ela pequena babia, em cuja margem meridional fic a o pov. 
de N. S. ela Conceicão (pratico Philippe ) «Do pontal do Amar
goso pert·> de 4,5 mi lhas por 7ôO NE . está o Jogat• que cleno
min~m Barra ela Ilha , ficando a meio o pont:d ele Cama
pum, qu e sahe mais fóra, e a O. do qPal ve-se o pequeno pov. 
e coqueiral elo Lagamar » (Vital ele Oliveira). 
C~MAQUAN. Villa e n1un. elo Estado elo R. O. elo Sul , 

séde da com. elo se11 nome, á beira ela serra elo Hel'Val, a O. 
ela lagôa elos Patos, a 159 kils. ela cidade ele Porto Alegre, a 
i20 c\P S . Jeronymo, a 132 de Pelot·Js e a 108 da E nct•uzilha
da. Uma estrada li ga-a á colonia de S. Feliciano. !!;'o mun. 
regnclo pel os arroios Duro, Velhaco, Jacaré, Subtil, elos Orpbãos 
e rio Camaquan. E' montanhoso ao N. e O. send o ao S. e E. 
geralm ente pla no, co mpo~to ele extensos bosques, ba nhados e 
lagél'as. As sel'!'as qu e o cortam pertencem á cordilh e ira elo 
Het·va l. A lavoura consiste n <1 cultura ele milho, feijão, man
dioc;l, tabaco, balatas, tr igo, cente io, algodão e muitas ft·uctas. 
A indnstl'ia limita-se á carne secca, farinha de miibo e ele 
manelioc·•. cortume ele cou ro~ e 011tras pelles, lom l>ilho, calça
do, carretas. A pov . foi, em princip io, uma capella c t·eada no 
2° dist. de S . João Velho no anuo de 1790 ; mats tarde tran
sferida sua sécle pa ra o 1° clist., t~ ndo Anna Goncalves Mei
l·elles e 011 tras pessoas dado as terras para pa.trimonio elo pa
droeiro ela capella, que !'oi el , vacla a parocbia pela Lei Prov. 
n. 294 ele 14 de novembro ele 1854 e incorporada ao mnn. ele 
Porto Alegre pelo nrt. II ela ele n. 474 ele 4 ele dezembro ele 
1861. Villa peht ele n. 569 de 19 de abril ele 1864 ; installada 
em 7 ele janeiro de 18ô5 . Com . pe la Lei Prov. n. 1.-113 de 18 
de maio ele 1877 e class ificada ele primeira enLr. pelo Dec . n. 
6 .707 de 13 ele outubro elo mesmo anno. Foi termo da com. ela 
E ncruzilhada, Sua P{lTcja ma Lriz 1em a invocação de S. João 
Baptista e depende ela diocese ele S. Pedro. Sobre suas divisas 
vide: a rt. li da Lei ProY. n. 560 ele ·19cle abril de 1864 . Tem 
agencia elo correio e eschs . publs. ele ins t. prim. 

CAMAQUAN. Villa e mun. elo Estado elo R. O. do Sul, na 
com. ele Camaquan; ex-termo ela com. ela Encruzilhada: nas 
abas ela sen·aclo 1:-Ierval, ao Nl!: . ela villa ele S. João Bap.tisla 
de Carnaquan . Orago N. S. da~ Dàl'es e diocese ele S. P ed >·o elo 
Rio Grande . Foi C!'~> ~ ela pa1·ochia pelaRes. ele 29 el e agosto de 
1833. J•Jievacla á categol'ia ele "illa pelo art . I da Lei Prov . 
n. 402 de 16 ele dezembro ele 1857; ext in cta pelo art . I da ele 
n. 474 ele 4 de clezem bro ele 1861, que incorporou-a ao mun. 
de Porto Alegre ; restau raria pela ele n. 075 ele ·L9 ele abr il de 
1875. Sobre suasel ivisas -vide: art. li ela Lei Pt·ov. n. 402 ele 
16 de dezembro de 1857. Agencia elo correio; eschs. publs. ele 
·instr. prim. 

CAMAQUAN, Rio elo Estado elo R. G . do Sul; nasce de 
urna t·amificação da Serra Geral, rega os muns . do seu nome e 
desagua na lagôa el os Patos. aos 31° 16• W 11 de La L S. e 
8° ·3' 20" de Lon g. Occ. do Rio úe Janeiro, )?,Or Ires boccas 
denominadas : Barra Grande, Funda e Falsa. l' em como tt·ibs. 
a pat·tir ela origem: o Camaquan-Chico, os arroios Palmas, 
LaQ'em, Velh aco, T ol'l'i nh as . Santo Antonio, Cut·aj á, Camargo 
Pedras. Cuvuá, Falso, Ladrões , Subti l e outros. N,t Bart·; 
Grande foi batido Gari ba lei i, quando achava-se ao se 1·viço elos 
di~siden Les, pelas forcas legaes ao mando elo Barão do Jacu by. 
Nicoláo Dt·eys, na sua Noticicb dcsc>·i]Jtiva da prov. do R. G. 
do Sul, publicada em 183\1, diz: «O rio Camaquan tem sua 
or igem na Coxilha Grande e COl'l'e pPrpendicularmente a ella e 
á l<~gôa elos P atos, onde vae desaguar tlepois de um curso, mais 
ou menos de 30 legua~ . Banha. como o Jac .1by, um largo valle, 
formado ao N. pela coxilha Babiraquá e a serra dó He!'Val 
e ao S. peJa cox ilh a Piratinim e a se1·ra dos Tare~; an
grosqa-se ele nu merosos afl's. , que descem cle, ses terrenos 
montuosos. Suas margens ofl'e1•eéem o esplendor tla ·alta e 
ft·ondosa vegetacão elos climas quentes, e sua embocadura, na 
Iagôa, acha-se coberta entre os mattos que se es tendem sobre a 
costa ela mesma. Até o anno ele 1829, o ponto de reco nh eci
mento da entrada elo rio, na l agoa, era 'indicado ao na\' egante 
por uma enorme fq;rueira, cujas ramagens e.steocliam-se no bori
liOnte ac ima de tocl3:s as ~~·vot•es ~a vizinhança. Foi pena que o 
tempo ou a 1ncuna nao respet\asse essa campestre a talaia,., 

O Eng. Eleutherio Camargo diz: « Naoce esse magestoso rio 
(o Ca r aquan) na ramificação ela Sert·a Geral, que tem a deno
minação local ele se •·ra ele Santa Tecla, no mtt n . de Bagé ... 
E' caudaloso e notavel sobretudo pela gJ·aocle veLcicl<Lcle ele 
su~s aguas , . Sobre e~~e rio lê- se no Au.sland (jornal alI e mão 
ele StuLtga1·d) de 30 ele maio ele 1887: <<Este rio muda perie>cl i
camente ele profJwclidacle, tem uma co rren lez<~ muito furte que 
ás \'ezeg corróe as ma 1·gens, arrastando a tH·ra; tem muitos 
bancus, saltos, rapiclos, e macleit·as a l'l'ast<tclas pelas ag 1as . 
E' en tretanto navegave l, faz endo-se por elle certo comm erc io 
de macle i ra s e car,.ão até á cidade elo Rio Gt·ancle. Desagua na 
lagôa elos Patos por cinco b>cas, elas quáes a mais co nveniente 
para a navegação é a denominada Bart·a elas 'l't'?S Bocas. 
O Sr. Soyaux n n,vegou o· rio a té S. Jose elo Patrocinio, peov. de 
200 habs.». « O r >o Icabaquam, vulgarmente dito Camacuam, 
r ecebe p lo rumo elo N., desde a Sita bMra ua lagch elos I' a Los, 
var1os an·otos, os q11aes , bem que pequenos, são com t 1do abun 
dantes e derivados ela ponta a ustra l ela t•• l'e l'irl a seu a elo Hal'va l · 
repartido porém na sua or igem em clous; destes o lll P. t·iclional: 
de!l()minn elo ·Camacuam Chico on peque no, tem "a.ri as vol'tentes, 
alem das quaes en t'ICJUecem o Camacuam h uma plebe ele arrnios, 
Qne nel I e entl'am ela banda elo S., a sabet•: o elas Palmas, o elas 
l'orrinhas, o g rande ele Sa nto Antonio, o do Camargo, o elas 
Pedras, o Ca1·abá., e tc. (Visconde de S . Leopo ldo. Annaes da 
Prov. de S. Ped,·o.) » 

CAMAQUAN. R io elo 11Jstado do R . G . do Sul, aff. da 
margem. esq. elo rio Uruguay. Recebe o Cambuiratan . 

CAMAQUAN-CHICO. A1-roio elo Estado elo R . G. elo Sul. 
a:ff. ela margem clit· . elo rio Camaquan. Recebe os al' ro ios Colo
r!.clo e lbit·:.-mil'im pela ma rgem esq. e o Tigt·a pela clir. 

CAMARÁ . Po'' · do Estado do Ama1.onas, na margem esq . 
elo r 1o Negro, ent re a cachoeira Mar:tcab i e a foz elo rio 
Canab 11 ri. Possue uma egt·eja ela in vocação de N. S. elo Carmo. 
Fabr1co de rMes e maqt1eira. Dis ta 900 kils . ela cOtlf. do ' rio 
Negro. 

CAMARÁ. Pov. elo Estado elo Pará , no mun. ela Cachoeira, 
á margem do rio do sett nome. Ha uma outra po-v. elo mesmo 
nome no mun. ele Monsarás. 

CAMARÁ. Pov. do Es tado elo R. G. elo Node, no mun . ele 
S . Miguel elo Pau. dos Ferros. Orago S. Miguel. 

CAMARÁ. Serra do Es·tado do Ceará, no mun. elo P ereiro. 
Fet·til e cultivada. Limita os Estados elo Ceará e R. G. do 
Norte. «E' ele cliffici l accesso em t•azão de Sttas íngremes 
lade iras, principalmente a elo Páo flranco,un ica enbrada par<t o 
Pereit•o, para quem vae elo Icó. » (Padt·e Bellannino. Ob1·. cit .) 

CAMARÀ. Ilh a do Eslado do Amazona~, no rio Solimõ~s; 
proxima elos para nami rins T apiira (boi) e Uaju 1·á. Nella habi
tavam os J 11 l'im auas, quallclo, em 1637, o capi1ão-mó1• Peclt•o 
Tei xeit•a subiu o So lim ões e, não obstante se t· essa Ll'ibu a ma is 
guerreira e ma is hemivel desses tempos, recebeu e agasalhou 
bem aquelle intrepido vinj >~nte (\Vilkem ele Mattos). 

CAMARÁ. Rio elo Estado elo Amazonas; elesagua na mar~ 
ge m di r. elo Solimões, na enseada elo seu nome, immecliata
mente acima elo Aruparaná (Arauj o Amazonas ) . 

'CAMARÁ. R io do Estauo do Pat·á, na ilha Marnjó, por 
cuj o lado oriental co t·re. D~sagua na parte claquella ilha ba
nlmcla pelo ri, Par :i. ou Tocantins, ao S. ela V1 Jla ele Munsarás, 
aos 5° 28' ele Long . Occ . e 58' ele Lat. S. Recebe pe la margem 
di r. o rio Cat·arupó e o i g;~mpé QiiiÓ e pela esq. o rio S. Mig•tel 
e os igarapés It~tba , Pane ma, Mãe· ele Oetts e TaraJ•aua (Vide 
(;_arta Gcogr·aphwa da foz dos g?·anclcs dos Amazonas c Tocan
tins, levan~acla por José Vel loso Barreto) . Em uma inf. que 
no~ fot enviada ela vi lla ele Monsarás são ci tados os seguintes 
afls. desse r io : Quió, Jacardtuoa, Cararapó, Aturiá, Capatlema, 
Jutub'1 e S. Miguel. 

CAMARÀ . Cach oeit·a no rio Capucapú. aff. elo Jatapú. E' 
separada da cachoe ira do Cut•ral por uma ilh a . 

CAMARÁ. Grande enseada na margem d ir. elo rio Soli
mões, na qual se lançam os t•ios Arupara11á e Camarâ; no ffis
taclo do Amazonas (.\ra njo Amazonas). 

CAMARA. E' assim denomi nado um grosso caudal que eles· 
agua na margem dir. elo rio lgJlass4, alf. . do Paraná, logo 
acima elo salto Osori'o. Foi assim designado em honra do i l
lustre vencedor do Aquidaban, o Sr. Visconde ele Pelotas, An
tonio Corrêa da Carnat·a. 
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CAMARÁ. La go do Es ta do do Am azonas, no dist. do 
Coa t'Y. 

CAMARÁ-ASSÚ. Ilha do Estado elo Pará, na .parta d a costa 
des~e l!; s tado compreheuclicla entre a ba l'!·a do Gnt'llPY e a bahia 
de Caete . li; ' mais ex:~e nsa qtte as cit·cumvis inhas , coberta de 
ma Ue> •to do egua l. F orm a a ponta E. da ba hia de Caeté . 

CAMARACAN. Lago do E st,Ldo do Amazonas , no dist. de 
Arirua n, no l'io Purus . 

CAMARÁ-COARY. Barre iras á marge m do Solimões, no 
Estad o do Ama zonas, eu tre a ponta Ca t· a na ry e a costa elo Coa· 
nut•ú (Cos ta Azevedo) . 

CAMARADA . L og . do Es tado da Perna mb ttco, n o muu . do 
Limoeiro . 

CAMARAGIBE. P ov. elo l!; s ta clo de Perna mb uco, n o muu . 
de S . Lourenço ela Matta , 

CAMARAGIBE. Pov. do 8sta clo d ts A.lagôa s, na com. e 
·termo ele seu nome, na m ·u·ge m esq. elo C·tma rag ibe, a 36 kils. 
do mar e a 1\) 0 0!0 . ela ciddele elo Passo . Poss ~t e uma egr.1Ja elo 
Senh or Bo m J 2sus . 

GAMARAGrBE . lVlun. elo E >tado elas Alagoas . Vide P asso 
do Cwln.bl"tbgibe. 

CAMARAGIBE. Ribeiro do Es tado de P em a mbuco, atL d a 
ma rge m esCJ,. elo Sel'inhaem, no qual clesag-ua a H llils. ele clts
ta ucia da vtlla des te nome . 

CAMARAGIBE. R io elo U:s ta clo d~ Pe l'lla mbuco ; nasce n a 
:mat ta do 13 ·zouru e , a .1ós um curs•• to: t to >o, lanç<t- se na mn r
gem esq. elo lJa[Ji be ri be , no s itio denomi nad,, Zmgue . R eco lhe 
as agtw.s elos ri be it•os Pntta , J\bcacos, S. Braz , Taba tin "'a, 
Pcclt·as e Un a . Tambem o cl<a nomin a m Camtti"Hgi. o 

CAM ARAGIBE. Rio elo ills t ~telo elas Alagô :ts ; nasce entre 
o BJ li'i.o e o log-a t· lmpt·ensa, no I e!' mo de S. J osé ela L age ; banha 
o p ·w . do Ca rnilrag iptl pela m argd rn e,;q., a cid acl ~ elo Pas~ o 
p8la clir ., e, a p6s um c.u·so ele 75 a 80 kils . cl ~;;ag tla no Atlan
tico a 47 kil s . ao Nill. ele Mace ió . !); ' n .weg<W3l pol' pequenos 
vapor~s , biale.s , ban:aç<LS e canô.ts cles cl a foz a té á cidade elo 
P asso. EnLra setJS a lfs . notam -se o d • .ch" Bonito, o Galho d o 
Meio, o Dous R i<tchos , Mirim, .R.iaohão, Vermelho e Cocal. 

CAMARAHÁ. Vide Ouma.r'iá. 
CAMARAHAM . L ago elo Estado do Amazonas, na ma rgem 

esq . do rio Plldts . 
CAMARAIPE. Rio elo Estado do P a rá , ali'. elo P a cajá. 

CAM ARAN A. P a raná-mit·im el o EsLado do Amazouas; cles
agua na margem di r. do rio Purús. T ~m 6J braças ele larg ura 
e cut·so mui to long·o (Dt·. S. Cout inho). 

CAMARÃO . Pov. elo Esta d.o ele Set·g ipa, na com . ela Ca 
pella , ~roxima ela ma rgem clir, elo l'iO Japara tuba-mirim. 

CAMARÃO. Log . do Es tado ela Bahia , no rio Vermelho , 
com . da ca ptta l. 

CAMARÃO. P equeno pov . do E stado elo RiocleJaueiro, no 
mun. ela Es trella. 

CAMARÃO . Serrola do Esla clo elo Ceará , no mun. de Ca
nindé . 

CAMARÃO. OutBiro elo Estado ela Bahia, n o mtm. ela capi
tal. Abi li mt a egr ej a de S. Lazaro. 

·CAMARÃO. P equeno rio elo Es t:tclo elo Ceará , nas divisas 
elo cl is t. da Cal'idade do termo de Caninclé . 

CAMARÃO. Riacho elo Estado das A.lagôas; banha o mun. 
de Ana clia e clesagua no rio S. Miguel. 

CAMARAOSINHO . Il'ba no 2° dist. ela cidade ele Bre· 
ves no Estado el o Pará . 

CAMARÉ. Rio elo Es tado de Ma tto G t·o <>So; nasce nos ca m
pos dos Pa.recys , ·toma a cli~·e cção do N. U; lé.recolher o peque n o 
rio Branco : cliria:e-se clepots pat·a NE. M e _putar-se a1 no Ju
ruena, quasi 170-kils . a cim a da f'oz do Arinos , Affirma m al
guns ser e lle fot·m ado pelos l'lOS Br~tnco e Para aa o. . O Dr . S. 
da Fonseca (Dioo. cit.) cl tz: «RLO tt•Jb. esq. elo Juruena. 
Nasce nos ca mpos dos P~recys, entt·e os pfl. ralblos 12° e 13o S: 
Seu curso é pottco conhectdo. Sabe~s e apenas qu~ tem um aff. 
conside~·ave l, o rio Ca.raná, t1ue tem por tr 1b. o rw Branco» . 

CAMARARÉS. Selvagens do Est fl. clo ele Matto Gr0sso; ha
bitam as imm~eliaçõ es do rio Ca mara ré . 

C AMARA TUBA. Pov. elo Estado elo Pat·ahyba do Norte, 
na com. de Ma ma nguape, junto da confl. do rio Pitanga com 
o Ca maratuba . 

CAMARATUBA. Serra do Estado ele Peruamb:ICo, nos li~ 
mites ela freg . ele CoH ent es. 

CAMARATUBA. P onta na costa elo Es tad o elo Parahyba 
do Nol'te, ase te milh as a o S-1 SE . elo Gua,j ú. « A pont>t ele Ca
mar at 1ba , diz Vital de Oli ve ira, tom a- se mui saliente por ser 
ele outeiro grosso a llnaudo r apid a mente , no ex tremo elo qual 
se uo t;un clivu sas e peq11e uas ba rreit·as, de c0res clilferentes, 
que do m a t• pt·od uzem am i.Jello e ll'~ ito , tl q te muito se cles·ta 
ca m do t•es to da costa ». Pelo S. da ponta de Cama ra luba des
agua o rio elo mesmo n ame . 

C AMARA TUBA . R io elo Es ta do elo P d. r ah yba do Norte; 
desagaa no Ocefl. no a 16 kils. 0/_ da bahia da '1'raiçiio Ayres 

' ele üazal escreve Ctb mnurUJtib.t Oll Cam -nC!I'Cbtive. «Deste rio 
(Gu;tju), di z o St·. B~aut·epaire R ohan, em clis ta1Ícia cl ~ sete 
milh as , a rttmo ele •10° Sl!:., está o rio CtnHl. r a tuba, na La t. 
6o 37' 55,. 1 S. e L ong. s o 9' 21'' L. 8 ' est re i&o ua foz e che io de 
coroas; cl e ,,tro, (l11rém , é m a is r,mdo e oJI~ rece navegação pa t•a 
bat"caças a té á di s ta ncia ele uma leg tta, no loga t· cha mado 
Sa nL' Ann :L. A cos ta a pt·es~ nla a lg tm as dunas, ma is ou menos 
altas , co berta~ de mat lo, sendo a pon ta ele Ca marat 1ba ele 
pe ttu~ na s !Jan e iras de di lier e11 tes oô l' es e cl ~ agt·a da va l aspecto. 
O co t·Ü{(, de l'eci f e, que immer . .;e tHl f •z elo rio Gua.JÚ, co nt i núa 
pa ra o S., na dis tanc ia ele me 1103 ele milha da Lrl'a, e em 
a lg·uns lagares a lagado , n ão oll'aracendo ancoradouro al.~um, 
Com cinco milhas ma is , por 32° S ~ .• li.ca o pontal ela Trincne ira 
ou pon to da 'l'mição » (M.;c . pertence n te a o a tnor.) 

CAMARA.TUBA. Rio elo Es baclo ele P ernambuco, ba nh a .o 
mun. de Bo m Co11oe lho e clesagua no Pt·ata , aff. elo Riachão. 

CAMA.RATUBA. Ri acho do Es tad <J elas Alagôas, banha 
o n1un, Ll e :::l. J ose ela L <Lge e clesag ta no Cauhôto, ail'. elo l'io 
Munclahú. 

CAMARGO. Log. elo Es tado elo à .m azonas , n a sub-prefei
tura elo Ap tlá e mun. ela La brea . 

CAMARGO. Arroio do Es tado elo R . G . elo Sul, trib . do 
rio Cam aqu an pela ma l'gem clit'. 

CAMARGO_. Riuairiio do 8 sba clo ele Goyaz , a t'f. ela maraem 
esq . elo rtbetrao dos Macacos, trib. do rio da s Arêas (fuf. 
loc .). 

CAMARGO . Lag o do E s baclo do Pará , no rio Mapuá, ua 
ilha Jl<l a r<tJÓ. 

CAMARGO. Lagôa do Estado do E. Santo, n a margem esq. 
elo rio Doce, entre a Iagôa do Meio e a elo Campo. 

C AMARGOS . P àr ochia elo EstJ. clo de Minas Ge l'aes , no 
mutl. ele Ma ria nna , a 78lm acima do nivel do m ar (Aroeira) . 
Em 1854 escreveu o Sr. Assts tV! a rlias, no seu ;llma.na.ch de 
JYli n a.s, a res peito dessa pov . o segtlinte : « Não nos co nsta ha
ver est.abelec imento algum rural á excepção ele uma faz~ nda de 
ct·ia r, mas em ge r,d pla nta m e c l'iam em peque na esca la mi
lh o, feij ão , anoz, ma ndioca , e gado vaccum, cava lla r e suino ... 
No dis·t. existe uma rica la vra c! ~ out·o de b >m quila t~ , p er
tencente a oq Sl's . se nador T eixe ira ele Souza e Mosqueira, 
mas que olfe rece algum as cli tficuldades, que só podem ser 
vencidas por força ele machinismos » . 0l'ago N. S. ela Concei
ção e diocese d e Marianua . F unda da em 1701, a 12 kils . ela 
cidade de Ma t•i a nna, foi e leva da 6. ca·tegoria de parochia. pela 
Provisã o de '16 de feve reiro de 1818. Su·t séde foi, em 1880, 
por for ça da Lei Pro v. 11. 2 . 706 ele 30 de novembro, transfe
rida pa ra o at·t·a ial ele B ento R od,...i,qttes . Tem duas eschs. 
P -' bls . ele in s·t. prim., tendo sido a do se :w feminino creacla 
pelo a rt. I da Lei Prov. 11.2.164 ele 20 ele novembro de 1875. 
Deve seu nome a Thomaz Lapas de Camargos, um dos pri
meit·os explur adores das j azidas a uriferas de Ouro Preto, que 
es tabelece u-se nesse lagar em 1701, 

CAMARIM. Riacho do Estado de Pern ambuco, banha o 
mun. ele Goitá e clesagua no rio d este nome (In f loc.). 

CAMARINHA (Ponta da). Na ilha do Cabo Frio do Estado 
elo Rio de Janeit·o. Um pouco fóra e:dste uma Jage submarina 
com o:JS8e nome . 
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CAMARISTA . Log . do Estado elo Rio de Janeiro, no n1un. 
·de Maxamb om ba, na estrada do Commercio . 

CAMARTELLO . Lago elo Es tn.rlo da~ Alagôas, an 1wxo 
:;i cidade do Penedo, elo lado elo Stt l. E' bastante piscoso e 
nunca secca . R ecebe o rio Quebt•a Frasco . 

CAMARURY. Ilh a do E stado d0 Pu.1·á, no rio Tapajós 
po uco a ba b:o ele U1x ituba, pov . el e MutldJil'ncús. 

CAMASSARY . Po v. do Estado das Alagô::ts, HO mun. 
de Col'ltripe, na dis Lanc ia ele 2-l kils ., com cet·ca ele 600 
hahs . 

CAM ASSA TI. Y . Lng . tlo ffi s tarlo da Bah ia, no tet•mo ela 
}latt:\ de 8 . João. Ahi ft ca tuna elas c$t 1çõ es ela E. ele F . ela 
Bahia . Agencia rio co t·t·eio , creacla em 1881. 

CAMA.SSAR Y. Pequeno r· i o elo l~ sl a do da B \ h ia, atr. elo 
rio Grande, que clesag tra no est re i to q tte l'ica en•t·e a ilha ele 
ltapa t· ica e a coslá elo mn11. ele Jag uarip . 

CAMATIÁ. Rio elo Estado elo Amazonas . Vide Gvmatici. 

CAMAÚ. Imponcnt~ fiJr le e r~·n i do p los inglczes com o 
auxilio elos inclige nas Nhee ngDyb:ts . At•tutns e Tucujús, um 
pouco an :::> . ela act ta l c idade cl~ M tcapa, nas vis i nhanças ela 
p ont <t el e Casca lheira . no l~st·,clo elo P, rá. « 1\. noticia el o 
estahelccimenLo ele tão re<>peitave l aclvers<t r io. diz o ex-se•1aclo r 
Canclido Mendes , fot•çou o G•>vel'!laclot· elo Estado do M.ara11hEío 
a ordenar a s n t li1ho Feliciano Co elh n ele Carvalho, qtte 
havia succecliclo a No ronha na aclm ini s trnç•io elo Pará, que 
s~m el e tença fosse desa lojar ele Gamaú e escarm entU. L' os novos 
invas <JL' es . Pondo {L su;L di;;posição os l' ecm·sos ela colon ia, 
ma ntlon o Govern <~.do t' Fntnctsco Coelho rle_ Car va lho, p~.ra 
o- uial-o na empeeza e como se11 illlm ed iB.to o Sargent•J-m ót· do 
~sLa<lo .\otonio r ., ixeira de Mello. que iU annf'ls depo is (1642) 
se consti~uia o liiJertnclor elo Maranhã~ elo jugo l!o lla 1icle~ . 
P6J<·-<;e avaliar tl im po,·t·Jncta de Cama~t pelos aprestos que 
:t:e'z F e lici a1o Caelho em Camuta, onde ass ist ido ela tl ôr dos 
mui~ d estemido~ cabos que contava o .t~staclo. levou pam o 
ponto occupaclo pe los ing leze>, em 19 de .Jllllho ele '1632. e m 127 
-cano •s, 2-!J so ldados e 5.000 indigenas ft·ecb e it·os. Gnnaú foi 
asse liaclo e t' ' llditlo por assa lto, na noute ele 9cle julho desse 
anno, co·1c n enclo_muito pat·a cõse resu l 1. ado a intt·e piclez do 
Capi1,ão Pedro Bayao ele Abeeu . O qo mm a nclanLe lloger o 'fray, 
inglez, qu e t1n ha Hlo es perar na lo r. elo . ~mazonas os reforços 
que lh e promette,·a ele Londt·es o conde. de Bt·echier , a lém ele 
outr os elos Estados ela Holl a ncla, e morto em combate pelo 
Capitii, Ayees ele Souza C~1 i c h ~n·o , re ndi~l a a gLtarnição do 
navio em q1te se achava». l!.m 1hS6 o Cap t ao-:renera l Antomo 
ele A.llmq uPt'C[Lte Coe i ho tle Cat·va lho t·eso l v eu fo t·~i fic a r a 1~argem 
s pten1.l'iona l tlo Amaz~nas pa ra pOt' termo as tncursoes elos 
ú·ancezc~. Para esse llm all t S 3 a pres~ nLott com o Jesutta 
Aluiz io Cnraclo, italianC', cli~l.incto math>matico; e, depo is ele 
-exum i11ar as pos ições elos antigos fot· tes To,·r~rJo, Gotmaú e i\-la
•·io_..,.,1 tomados aos ingleze; e ho ll a nde z e~, fundo u e m a br il 
de i63~ so bre a~ rttinasrlose.~ 1nclo, a fur taleza de Santo Antoni o 
p onco acima ela uc!qn.]. l!: s Le facto mo ti vou a expedição ele 
llll'l offic1o. que em 169 1 dirigiu o i\!Lu·q nez ele li'e rolles [;qnelle 
CapiL;i,o-genet·a l para Cl llil e ,·acua%e os te ,. J'itorios ela marge m 
septe ntrional elo Amazonas, porque era esse o limit da Guyana 
France7.a . Re pelli da tão impert inente. rec la mação em 8i de 
maio de i6\J7, f•J i a fot· l.o l eza de Santo ,\.n-to ni " de 1\facapá 
soqJrehendid" e tomada p3lo mes mo Mat·quez ele Fet·olles . ~ste 
d esastr e exc ito L! os brins do Cap itã'> -genet·,d , e passados 4·0 d ias 
F ranciõcO ele S~ur.:t l''uncl:i•,, sec unclarlo pot' João Mun iz ele 
Menclon ç~t , tomal'am de a9Ralto a l'orta ler.a, a pós um renhido 
comlJaLe. ll: m 1[ de mtwço ele 170::J ce lebt'OJl a F rança com 
Porttt~a l um tt·a taclo provis iona l, p ~lo qna l obr i!iava- >e a não 
invadi't· o nosso ten·itorio ~. té tiiJ hçr~o final da questão; clPmo
linclo OS p·a'LU:S lleZeS as fol't i rtcaçõer, qtte tinham na foz_ elo 
Amazon as . A esse lt'a tado. segu11-se o ele Utrecbt em 1113, 
que fixou de finitiva mente os nossos li mit_es co m a ~nyana 
Fl'ancer.a .. Esse cel ~ lll' e tra tado fo t posLenorm ~nte relut·çaclo 
pelo ele Vie nna em 1815 e Convenção de Pariz ele 1817. 

. CA.MA.UIÁ . Um elo.> affs. ela margem esq . do ri o Canu
mar., tr ib. do Amazo nas (Geog,·. Phys. de T.Vallp:uas) . 

CAMA.YGUHINA . Rio dol Estado de Matto Gros:;o, aff. 
esq . elo Jamary, Nasce no araxá elos Parecys (Dr . S . ela Fon
seca . lJico. cil). 

CAMAYURÁS. Sclva~cns qtte· habitam os ::tfl"g, .. do rio. 
Xingú , acima ela foz elo Ro nu t·o. no· Es t<J.clo de Matw · Grosso. 
(P<t ,,la Casti'O {letat. cl • Xin.r;ú.). 

· CA.M BA, R io elo E!starlo rla Bali·ia desa.g ua na ma:·ge m dil· ·. 
elo Jaguar 1pe, pou~o a 1ues des te 1·io· hLJl\'l\ r-se no Oceano. 

CA.MBAH U BA. Log·. do Estado de Goyaz, sobre o· rio Ver
melho, que a bi tem um a ponte . 

CAMBA.HUB A.. R ibeirão elo Estado de S . Paulo, nas di
visas do di~L . de Pitangueirus elo mun , ele Jabo ti cabaL 

CAMBA.HUBA.. Corrego elo TI>;laclo ele Minas Ge t'ae9, banha 
o mun. elo Abae té e clesag.na na margem esq. elo rio S . Fran
cisco (Inf. loc .). Liais menc iona- o como al'L da mugem diL'. 
ass im como dá noticia ele rlous r ios com esse nome. 

CAMBA.HUBAS. Pov. do gstac!Jo de Minas Garaes1. na. frcg . 
de J cl quit ib{t e m l/1 . de Sete Lag-óus ; com um r. escll:. P'LlJl. cle
in s t . pt· im . para o sexo nutscttlino, ct'eacla tn la .tei Prov . 
n. 3.217 ele H d e otltubro ele 188.;. 

CAMBAHY. Log. elo Estado cl:a Bahia, no nHtn . ele Saulo 
Amaro. 

CAMBAHY GRANDE. Arroio do Estado elo R. G. do Sttl , 
t 1·ib. ela lll a rge m d'it· . do ri ·1 Vaccaca hy, aíf. elo Jat.~.1hy , Atm-
vessa a c:;LJ•acla cl <:J S . Sepê a 8. Ga bl'i el. Recebe o' Çamhahy
s inho_ 

CAMBAHYSINHO . Log . do Estado do R. G. elo Sul, no :l •· 
cl ist. elo termo ele S. Ga bt•i el ; com uma esc-ll. •. p tbl. ele

. inst. pl'im . , creacht pela Lei P r ov. n . 1.10'1 ele 8 de maio. 
ele 1877 . 

C!\.MBAIÃO . Ilha do Eslade-do fi. Sant0, ao N. . dn pov. dttt 
Una ele Gnampa ry, em !'re nte Íb pra ia da Pon.ta da• Ft·u cta . g •· 
das maiores e a qLLe se a cha pelo S. das ouLt'i.liS .. V ide T·iie-• 
Ilhas . 

CAMBAIO Serra elo Estado el a Ba l1ia, no m tt.n•. de Mo-n,te
Santo (luJ'. l oc .). 

CAMBAIUVAS. R io eln Esl.r+clo ele Santa Cathar in a, banJl.a. 
o mun. ela Costa ela Sena e desagua no Pelotas (fnl. loc.). 

CAMBA.MBE . Ilh a elo E s taclo elo R io de J a 11e iro, no n:J.u.l'lJ. 
de lguussú. 

DAMBÃO. R iacho do Estaclo das Alaguas; han.ha o mun . ~le 
Anaclia e desagLta no rio S . Miguel. 

CAM BÃO·TORTO. Pov. do Estado de P er nambuc·o. no 
mun . dtt l~scada . E' a sécle ela parocbia de S . Jos6 ela Boa 
Esp~ran,,a . 

CA.MBARÁ. Log. n o mun. de Pocotlé do. Estado de Matto 
Gros>o. 

C AM BARÁ. Rio do Est'tclo elo Paran:i .• banha o mun. de 
P twanag ua e elesagua no rio Gllarág·uassú (Inf. loc.) . 

CA.MBA.RÁ.. Lageaclo do Estado de Santa Ca'tl1arina, no 
rnun. ele S . Bento 

CAM BARA.SAL. Log. do Es t1. do ele Mat to Cho>so, ::i. mar·
gem esq. elo I a l'ag-uay, nns 16 kils. abaixo elo rio Negro, boca 
do Tag1rary (De. S. da Fonseca. Dioo. c1t.). 

CAMBA YUOCA.. C;tehoe iL·a no t•io 'l'i eté do E~tado do 
S. Paulo, e ntre as cachoeiras Timbaú-mirim e do Cttm po. O 
Dt• . F t· anci,co J osé ele Lacerda e Almeidu escL·eve Gwnbayttvocc~ 
e diz s ·r CJ.mbay'Ltpa, uma especi e ele tact uuras ou cannus ele que 
se útzem es teira.s , e oca., rachacht. 

CA.MBAZES. Aboríge ne;; que dominavam 110 Estado ele 
Ma tto Geosso . Dir.e rn a lguns pertencerem elles á tt•ibu dos 
Gttaycur(ts . 

CAMBiÍ:. Laqôa do Estado do E . Santo, n o. d ivisa dos 
cl isLs. ele Cariac ica e i11angarabi (Dicc . Geog1' , ele Cesar 
Ma rques). 

CA.MBEBA. Lagoa do Es tado elo Ceará, no di st: do Pecem , 
termo de So ure . 

CA.MB EBAS. Antigo n ome da ac tunl po v. ele Javary, no 
Estado elo Amazon tts. 

CAMB EBAS. Nação inclig . do miciliada na pa l"te superiot• 
do Solimões, acima elo rio J tLt a lty, n as ilhas Cambebas· 
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J ulga -se se : oriu nda ela Co l tunh ia, donde emig r ada , ent t· ou 
n o Solimões ac ima do rio J apu t·á . São mui to doceis e por 
isso tende ntes à c ivi iisacào . Cult iva m o a lgodã o, de q ue tecem 
.pa nnos p<t r a sau ves t ~ta r io . T ecem a i nda l'eclea e fazem 
m a n tas pa t'<t co bri t·- se, a Cttte clenomi tl am Wpeoio·Mubs . São 
g uet;,J."yit·os e c t• u ·~ i s no confli cto, c o1· t~ ncl o a cabeça do i n imigo 
para tl'ophéo el e suas ma locas, fazen do elos dentes ga l'ga n 
·Lilhas pa r a se us ado rnos . e esc l' a visa nclo os pri sio neiros , qtte 
todavia são htt ma namente t r a ta dos . S tt[l. a t'OHt é a fl echa, que 
a r r emessa m com a cs tt•l ica, em loga r elo a rco, á gtlisa ela s 
t r opas el e A ta bal ipa . 'l' a mbem os de nom inam : Omaglt cbs, 
Omü uas e Umaltas. 

CAMB E B AS. Il has s it,uadas na parte sttperior do Ama
zo nas , acim a ela l'oz elo J tttahy. 

CA MBIB E . Col'l'ego do E s lacl-J ele Minas Garaes , afL elo 
·rio elas Velhas . 

CAMBI OÁ S . Aldeia me nto de i nd ioa no Estado ele Goy a z, 
h a bi tado pot• i nclios C<tyapós , Xe t' cl t1t ~ s e Gnaj a.j a ras . Tem 
uma esch . ele i nst . p rim. 

CAMB IR A . I o- a t·apé elo Estado clu Am azo nas, afL ela mal' 
ge m cl it· . elo rio Paclani t· y, tri b . elo Negro; e n tr<! o P uraque e 
o MOCUl' IJ. , 

CAM B I R E L A . Serra dol Es tado de Sa nta Ca lh a rin a . E ' um 
co nLra lor te de co nfor mação gr <t n itica ela Sel'l'ct Ger a l ; a tra
vessa o E8tado e ter mina no Oceano , expeli indo mui tos galhos 
p~ ra o nasce nte . E lla e suas r a mi!\ c:cções a li menta m <tO N , o 
Itaj ah y- m il'i m , o 'l'ijucas Gt•a ncle e o Cubati'io; a g , o Ma~ 
s iambú, o E m ba ú e o Ga ropaba : ao S. o Un a , o Ca piv:u y, o 
Braço do Nor te . Ayr cs el e Ca zal cl tz : « O c,,mber~ZZ..b li ca sob :·e 
a etlLr acb m el'i d ional elo por to ela capik\ l el a p r o v . de Sa nt;c 
Ca tharina ; é '' mais alta montan ha, q u s ~ av ista desde 
Santos a lé ás 'l' o t'l'es , . 

C AMBÔ A. Pov. do E s·tado de Pel'll a m buco, n o m un . do 
E. Sa nto ( Pa:t cl 'A. lho ); co m um a esch. pub l. el e i 11s t. p l'i m. , 
creacla pela Le i P r ov . n. 1. 517 ele il ele ab l'il de 1881. 

CAMBÔA. Pov. · elo Estado ele P el'lla m buco , na ilha ele 
Itamaracá . 

CAMB ÔA. Log- . elo E st ado el o R iu de J a ne iro, na mar gem 
m e t·icl ional elo r io Parab yb::t elo Sul , cerctt ele 60 ki ls . distante 
cltt c idade ele S. Salvador de Campos . Em 1779 foi abi fu ncla clo. 
um a a lde ia ele índ ios Cor oados . Vide P iclelis ( S ) • 

CAMBàA . Set·t·a do Es t.tdo do Mara nhão, no mun . ele San ta 
H e lena , elo lado elo N . ( Resp . ao Que3t , ela B ibl. Nac .). 

CAMBÔA , Ilha elo E s t<telo elo Par a hyba elo Norte, no ri o 
Para h yba . 

CAMBÔA . U m elos b•·aços elo r io S :tape ; no Es tado ele 

P ern :1 mbuco . E' in s ig nilicante . 

CATY]:BÔA D A P OVOAÇÃO. Vide 1igua- manl. 
CAMBÔA D O ARROMBA DO. E' o nome ele um dos bracos 

elo r io.Aca rahú, no Est·.tdo do Ceadt . Po L· e lle sobe m os vapot·as 
cos te iros a té o loga t· Cacimba, o nde h :t u m g ra nde a rmaz3m 
que r ecebe as ca rgas . 

CAMB ÔA DO MATTO. L og . do Es tado el o Mal'anh ão, n o 
mun. ela capit::).l , com nma fabdca de fi ação e tec idos . 

CA MBÓA DO MATT O. L og . na cos ta elo Es tado do Ce an~, 
e ntl'e a ponta J a barana e a bal'l·a do J agual' i bJ , A ca mbô:.t , 
qLte dá- lhe o nome, nenhum va lor tem, pois nã o pr asta -se á 
navegação . 

CAMBÓA DO MEIO. Vi de AgtteH?Ubl'é. 
CAMBÔA DO P ADRE. Lo.;·. do E >ta clo do Cea t·â , a seis 

kils . ele Camoc im, a tra vessado pe la E . ele F. elo Camocim a 
Sobt:al. 

CAM B OA D03 BARCOS . E xte ns:J e est re ito cana l q tte 
comm nnica o rio A ma l'goso com um ala(l'ado OLt bt·aço el e mar 
de nom ina::lo B Ltl 't'Cb ele~ l lh a ; na cos ta. elo ]Es tado elo R . G . 
do Not·ta . ' 

CAMBOA P INA . P ov . do E ,; taclo do E. San to , no mun . 
des t~ nome ; co m uma esc h. publ. ele ias t . pdm., e~· eada pe ltt 
L ú Prov. n . 13 cle2 L ele novembt•o de 1S70. 

CAMBOAPIN A . C<tna l elo Es tado do E. Santo, separa o 
mnn, des te nome elo ele V ia nna e co mmu nica o d o Jhcú co m 
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a bahi <t élo E . Sa nt o. Di zt>. m let· sido abe1·to pelos índios a 
ma ndado e so b a lisca li saçii:o dos j esui ta s . O Govern ador B'L"an
c isco .-U ber to R ubim (l8 t2) e m pl'incipjo ele sua ad mi nisl l' açii:o, 
ma.nclott clewbs tl'lliL' esse ca na l. 

CAMBO ATÁ . Pov . elo E s tado do Rio ele J a ne iro, no mun. 
ele Aramanta ; com uma esch . [)'tbl. ele inst . pr im. 

CAMBO AT Á . R iacho cb E s tado cb Ser g ipe , no va lia elo 
rio deste nome . 

CAMBOA'l'Á. R io elo Estado do R io ele J nneit·o . at l'avessa 
a estr a da que ele Qtl ei mados vae a Maxambomba e tlesag ua no 
rio elos Poços . Sobt·e el le existe nma ponte const l'lli ela a 18 ele 
a g·os lo el e 187S j tulto á es t 1.ção d 0. Qtteimaclos , nos li mi tes elas 
l'L"egs . el e Sa nto Ant onio d :J Ja cnt ing« e N . S . el a Conceicão de 
i\l a r a picú . E' tl' a tlspos to pel a I<.:. d ~ F' . Central el o B l' azil . 

CAMBOIM. R io elo Es ta do elas Alagoas. no mun . ela 
Uni ão . 

. CAM BON A. L ogo . elo Estado ,das .\.l ag-ôas ; com uma cap·ella 
ld ta l cht egTe,( a ma tl'i z ele Macúo . 

CAMBOR IÚ. Vi !la e mun . cl Estado ele Sa nta Calha-
t·i na , na com . el e Itaj a by . 0 L"ago de N. S . Clo Bom Successo e 
cl i1lC3S2 ele S. Se b:1stião . F o i c t·ea cla pa l'ochia pel a Le i Pt·ov . 
n. 292 el e 26 ele ma io ele 18 !() e elevada á v ill <t pe la ele n . l. 076 ele 5 
ele a bril ele i l:IS4. T e m 3.277 ha bs. E' li mi tada a E. pe lo 
Occca no e " O. pelas vertea t 3s elas se t· r a> P il ões, i\Lteacos e 
'l'aper a . A. hi fica o mcn·o do Boi. So bt·a sua s d ivisa s vide : 
Le i P t·ov. n. 8:!2 de 12 de mat·ço d e i SSO. Nell a fi ca o po" . 
elo Ga rcia . Tem claas eschs . pu bis . ele i ns t. prim . F oi a sé ele 
ela vil la mu cladll pam o l og- m· el enom i11aclo Garcia pelo Dac . 
n . 96 ele 4 cle fe,·ereit·o d 3 18'J~ . 

CAM BORIÚ. Ilh a do Estado ele S. P a u lo, no nnm. ele 
Ca na néa. 

CAMEO~IÚ . lUo elo l~ >bacl o ele S .Hlta Ca th a rina : clesagna 
a o N. el a ba h ia el e Itaj a hy . S :m l'oz l'orm :t um a br igo cont t· a 
os ventos cl J S . , o qna l é po uco c:m hec ido e só f requeil'tado 
pot· peq ue nos nav ios , qt le não dema ndem m:tis ele se te palmos 
e só com mtu·é de enchente . Duas a Ir es m il h as p:t.t·a E . e 
e ntr e pontas sa lien tes exi st9 a pt·a ia das L a ran .,.eit·as on de 
pocle- se a ncontr a abr i::;·o elo ven to SO. A sonda ~nost ra ahi 
sete á doze bmças de ag ua, fundo de a t·eia . « l1s te r i o (Ca mbu 
r iú- a ssú) , di z Carlos Va n Lecle, cuj a la r gnr a é ele cem metros, 
pouca OLt nenh u m ~t corrente t e m, nas enchentes orcl inarias 
até á dis tanc ia ele qua tro leguas ele sua foz, até onde s o b~ 
a mat·é . T em pouca pr ofuucl icla cle e a Jo-uns baucos el e a reia 
fo l' maclos por gl'andes a r vor es q ue , cl~stacanclo-se el as r iba n: 
ceints , a gglome: am- se no fu ndo elo r i o e r cteem po l'ções de 
a r e ta q ue dunlll uem a corrente . As n ascen tes es tão nos 
bosque;:; , e n tre a bacia do I taj a hy- m irim e elo Tij ucas "· 

CAMB ORUPY . Peqne no ri o elo Es tado elo P a r á n a i l h a 
i\hr aj ó ; desagLut no rio P ar á ou T ocant ins, entre a foz elos 
\'ios T o ré e i11 il'induba . 

CAMBORUPY. R ibei r o do Es tado elo R io ele J a neiro; 
banha o m un . ele Cabo F r io , 

CAMBORY . L 0g . elo Es tado do E . San to, na fr eg . ele 
Ca r.Lp in a . 

CAM .30RY . P ov. elo Estado elo R io cl J a ne it·o , no ter mo 
ele Maricá. 

CAMBORY . Pov . elo Estado ele S . Paulo, no m un . ele 
S. Sebas tülo . 

CAMBOR Y . Sen ·a tio Es tado elo R io de J a neiro, nas divisas 
elos mu n · ele Ma l'icá e I tabor ahy . 

CAMBORY. I ih;t do Estado ele S . Paul o, no mun . el e S . 
Sebastiáo , na foz elo rio qne a tl'a vessa o ba it·t·o ele seu nome . 

CA MB OR Y . PL"a ia no m tllL de Uba tuba elo Es tado ele S . 
P a u lo . 

CAMBORY. P i·a ia na ilha ele Sa n to Amar o elo Estado de 
S . Pau lo . 

CAMB ORY. Cor reg., do Es la do elu JE ,,pil'i to Sa nto ; clesagua 
na p:·a ia ele Ma r tth yp.•. 

CAMB ORY-GUASSÚ. R io elo Es ia clo ele S . P au lo, b:mhao 
mnn . ela Co nce ição ele Ica nhaem e clesagun. n o rio Br a nco a!f 
elo Co ncei çi'io (In r. Joc . ). ' ' 
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CAMBOTA . Arraial elo Estado ele Rio ele Janeiro, no rnun. 
de Valença, na estrada que vae de>sa cidade á freg . de Santa 
Thereza. 

CAMBOTA. Morro. elo E~tado elo Rio de J aneiro, nos limites 
elo clist . ele Peclt·o elo Rio pertencente ao mun. ele Peteopolis 

CAMBOTA. Coerego do. E~ taclo de Goyaz, aff. ela margem 
esq. do riueirão Mesquita, trib. do rio S. Bartholomeu (In f. 
loc.), 

CAMBRAIA. Pav. elo Es tado ele Minas Geraes, no termo de 
Out·o Preto; com uma esch . publ. de inst. prim. 

CAMBRAIA. Nome ele uma lavL"a ele cliamante3 no rio Je
qtlit inhonha, a 20 kils . ela cidade ela Diamant ina; no Estado 
de l\fi nas Geraes . 

CAMBRAIA. Serra elo Estfl.clo elo R io ele Janeiro, no mun . 
ele Itaguahy . 

CAMBRIÚ. Vicle Cambol·iú. 

CAMBÚ. Rio do E~tado elo Pará, banha o mun. de Soure . 
E' pouco importante pe lo volLune ele stlas aguas; navegava! na 
distancb ele se is kils . por pequenos barcos. Tem 30 a 36 kil ~. 
ele extensão e fó t·ma cliveei! OS p3quenos lagos nos campos. 

CAMBUCÁ. I..og, do Estado elo Rio de Ja neiro, na freg. elo 
Capivary . 

CAMBUCÁ. L0g . elo Es Laclo do Rio ele Janeiro, na freg . de 
Suruh y elo nmn . ele Magé . 

CAMBUCASEIROS . Log . do Dis tric to Federal, na freg . de 
J acarepag uá . 

CAMBUCY . Log. no mun. ela capital elo Es·taclo ele S Paulo. 
CAMBUCY. Bairro do mun. cb Sa nta Branca ; no Es tado. 

de S. Paulo. 
CAMBUCY. Nome ele un s terranos per tencentes á Fazenda 

Nacional e si·tuaclos na margem esq. elo rio Pa rahyba, no mun. 
ele S . Fideli s e ills~ado do R io de Janeiro. 

CAMBUCY. Es tação da E. de F. Santo Antonio de Padua. 
no mun. ele S. Fidelis do Estudo ch l-tio ele Jan eiro. Denomina
va-se Vallci?Cl ' :1 n tas. 

CAMBUHY . Cidade e rnun . elo Estado de Minas Geraes, 
ex- parochia el o mun, ele Jagua ry, ligada a esta cidade e a Ca
pivary por es trad as ; asse nte em uma verdejante colli na, ro
deada ele extensas serrania s e maLtas riquíssimas . Sua egreja 
matri z tem a in vocação ele N. S. do Cm·mo e depende da dio
cese de S. Paulo . F oi creacla parochia pelo §VIl elo art. I da 
Lei Pt•ov. n . 471 ele 1 ele j 1nho ele 1850 e elevada á categor ia 
de villa pela ele n. 3.712 de 27 de j 1il ho de 1889. Foi installada 
a 19 ele fevereiro de 189:J . Foi elevada á cidade pela Lei n. 23 ele 
24 de maio ele 1892. Foi class ificada com . de primeira ent t•, por 
AcLo de 22 ele fe vereiro de 189.2. Seus ler renos dão excellente fu
mo. Comprehencle o bairro de Mombaça (§VII art.1 ela Lel Prov. 
n. 2.764 ele 13 ele se ·embro de 188 '1) e o pov. da Capella elo Cor
r ego. T em duas escbs. publs . ele iust. prim., uma das qtmes, a 
elo sexo mascu lin o, t'oi creacla pelo art. I ela Lei Prov . n. 2 .064 
de 17 ele dezemb ro ele 1 7-J, e a elo sexo feminino, pelo ar t. I 
ela ele n . 2 .065 elo mes mo cl1a , mez e anno. Sobre suas divisas 
vide : art. II ela Lei P 1·ov. n. 877 ele 8 dejunho ele 1858. Porta
ria de 30 ele junho ele 1859, Lei Pro v. n. i.59:J de _24 de julho ele 
1868, n, 2.405 ele 5de novembro de 1877. Age ncm elo correio, 
creada em 1873 . S ua pt·imitivasi tuação eea a um ldl, da actual. 
Foi seu fund adot· o Capitão Fra ncisco Soares de Figueiredo, 
velho portug uez, qne deu o patl'imon i o para a fundação ela nova 
freg . La voura de fumo, café, milho e feiji ão . Industl'ia pasto
ril; fa bl'icação ele C[Uci jos. O mun, além ela paroch ia ela cidade , 
cornpt·ehencle ma is a de S. S ~ bas tiã o e S. Roqtte cl0 Bom R e·tiro 
e a elo Senhor Bom J es us ci o Col'l'ego Foi creada com . pelo 
Dec. ele 13 ele novembt·o de 1890 que cons ti lu io-a com os t~rmos 
de Jaguary e do ele Camlnhy des membrados da de S. José do 
Para izo . 

CAMBUHY. Pt·ai a na ense:tcla de J acueca nga, em frente 
ela ilha elas Ca bras, no mun . ele Angea dos Reis e Es·tado elo 
Rio ele Janeiro. 

CAMBUIM. Pov. elo Estado ele Santa Catharina, no mun. 
da Lagnna . 

h 
CAMBUINHA. Log . e ponta na costa elo Estado elo Para

yba elo Norte, logo ac ima elo cabo Br,wco. 

CAMBUIRATAN. Arroio elo Estado do R . G. elo Sttl; desce 
ela serra ele Santiago e, depois de r acebet· o Piauhy, desagua na 
margem esq . do Camaq uan, ai!:. do U t•uguay. 

CAMBUIS . Pov. do Estado da Bahia, na parocbia de 
N. S . elos Prazeres e mun. de Entre R ios. 

CAMBUQUIRA . Parochi a do Estado de Minas Geraes, no 
mun . de Tt·es Corações elo Rio Verde, distante nove kils. da 
cidade da Campanha, a cujo termo pertenceu ; no dorso de 
gr aciosa e pouco elevada collina, ligada a 'l'res Corações por 
uma estrada atravessada pelo rio Lambary. A agtla mineral 
dessa loc. é acidula-gazosa e contem ferro em quantidade maior 
que ele ordinario e ncontra-se nas aguas mineraes . Foi creacla 
clist. pela Ijei P ro v. n. 1.881 de 15 de julho ele 1872 e elevada 
á categoria de pat·oehia pela de n. 2.694 de 30 ele novembro de 
1880 . Denomina- se mais geralmente A guas Virt~tosas elo Cam 
buquira. Foi desmembrada elo mun. ela C:tmpanh a e anne
xacla ao ele Tres Corações pela Lei Pro v. n. 3.197 de 23 de 
setembro ele :1.884. Tem duas eschs. publs .• de iust. pr1m , 
A E. de F. The Nli ncts anel Rio Railw:1-y C. es tá autoriqada 
a co nstruir um ramal que passe poe essa f1·eg . Sobre stu\s divi
sas vide o Dec. n. 18 ele 15 ele fevereiro ele '1890. 

CAMBURUPY. Vide Cambo.·1tpy. 
CAMBURY. Vide Cambo!"?J· 
CAMBUTA . Pov . elo Est ado ela Bahia, na com. ele Santo 

Amaro, na margem esq. do rio Serig·y . 
CAMEANAÚ. Rio elo Estado do Amazonas; desagua na 

margem esq. ou septen triooal elo rio Negt•o, entre os rios 
Anavilbana e Cm·et·ú (Bae na). Ara uj o Amazonas e o Dt· . A. 
R. Ferreira escrevem Canamaú . 

CAMECRANS . Inclios habs. do Estado do Parii .. Acba v a- se 
cliviclicla essa nação em cinco tribus, que tinham os nomes ele 
Macamecran, Coricamecra n , Porecamecran, Chacamaecran e 
Piocamecra n , e cujos costumes e ling Llagem eram mu ito seme
lhantes. Hoje acham-se ou extinctos, ou co nfuli.d idos com 
outros babs. (Ayres ele Cazal.) . 

CAMELEÃO. Serra cb Es tado do Cea1·á, entre Saboeiro e 
Arneiroz. Dá ori gem ao rio do seu nome, !p!e vae desaguar 
na margem esc[. elo Jag uaribe. 

CAMELEÃO . Ilha do Estado do Amazonas , no rio Japm·á, 
trib. do Solimões, á d ir. (de quem sobe o rio) ela ilha do Al
bano e pouco abaixo da i lha l\Iariá. 

CAMEL"EÃO. Illn elo Estado do P ar á, no rio Tocantins e 
mun. ele Mocaju ba. 

CAMELEÃO. Ilha do Estado do Pará, no l ago Ar ipecú, 
que fica na margem esq. do rio Trombetas. 

CAMELEÃO. Ilh a do Estado do Maranhão, "n o mun. de 
Tury-assú. 

CAMELEÃO . Ilha no rio S . Fra ncisco, nas proximidades 
da cidade da Ba..rra e das povs. ela IV.Ladeira Secca e ela 
Conce ição . 

CAMELEÃO. Igarapé elo Estado do Pal'á, na .ilha Grande 
elo 4rapiranga e mun. ele Quat ipctrú. 

CAMELEÕES . Ilha elo Estado do Pará, no mun. ele Ail'uá 
ao N . da ilha Maraj6, entre as ilhas das Melancias e Machado. 
Tem ao N. a ilha elas Fle x:as, ao S. a de Maraj6, a E. a dos 
Machados e a O. a elas Melancias . Fica em ft•ente ao r1o das 
Tartarugas . 

CAMELÕES. Ilha do illstado doPará, no rio Tocantins. 
CAMELEÕES. Nom e por que é tambem designado o rio Se

nimby-Paraná ali'. do Solimões . 
C\MELLO. Se1·ra elo Estado do R . G. do Norte, com perto 

de 30 kila . ele comprim ento . Vista ele longe semelha-se ao dor so 
do an imal, de que lhe det·am o n0me. 

CAMELLO. Morro elo Estado elo ill . Santo, na com . de 
Santa Cn1z, e:llre os t•ios Reis Magos e Santa Cruz, aos 
19o 57' de Lat. S. Mouchez afli t·m a que es;e morro tem 530 
mett•os de altura e é visivel aos 19o 57' Cl:e Lat. Na Planta dos 
engenh eiros Cintra e Riv ier1•e é elle figut·ado corn 630 me.tros 
ele altura . No J1icc. Geog1·. do Estado não é menci0nado. 
Mouchez escre ve Garnello. 

CAMERITUBA. Igarapé do Estado do Pará, banha ,o mun, 
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de Mojú e desagua na margem esq . do rio des te nome 
(rnf. loc . ) . 

CAMÉS. I ndios do Es·Lado do Paraná, habs. dc:s ferteis 
valles do I vaby e Pequery. 

CAMETÁ. Cidade e mun. ào Eslado elo Pará_, sécle ela com. 
do"·se tt nome, na margem esq . do t·io T ocan tins, . cerca de 
78 k ils . acima de sua foz, a i SO SSO. da c1dade de Belém. 
Conlém uma pop . de mais de 3.000 almas, um collegto ele 
meninas (de N . :::;. do Soccorro), qua tro es.cbs . publs. ~sta
cloaes e uma municipal ; cinco ruas; i3 travessas ; cwco 
praças, sendo a de Pedro II a maior, mais bella e mais pi tto
r esca pel a a rborisação que cerca o pal ace te mulllc1pal , ed tll 
caclo no centro clella; mais ele 300 casas, se ndo 16 so brados ; 
um caes ele ma rinha na l'r en te da ciclacle, ainda não co ucluiclo, 
mas tendojá800metros d e ex tensão; dous· cemiter ios (o ele~. S . 
da Soleclacle e o Is rae lita) cle n tro cl::t. cidade e ex tt·a -muros o 
cemitel'io caibol ico ela Lampodosa, c inco egrejas (Matriz, 
Mercês, S. Be.necl icto, Bom Jesus e Socce rro, esta ul'tim a no 
bairro ele Pal'ijós); uma bibl io Lh eca com ma is ele 3 .000 volu
mes ; 20 lojas ele fazendas; 13 ·tave t·nas, quat~o padat· ias; dois 
açou,.ues ; cinco aLUcinas ele a 11:1inte; quatro ele funileiro ; 
tres de sapateiro; uma. ele fel'l'ei r o e ele serr alhci t·o; duas typo · 
g raphias, etc-. A cidade á illurn inacla a gaz e poss ue algumas 
ruas calçadas ; entt•elem commercio com a capita l por me10 
ele seis vapores mensaes o com o Estado ele Goyaz pot• meio de 
boles ou canôas pequenas. E' uma das mais a nti gas p ovs. elo 
Estado. Como uma g rande pade das cidades e vi llas ela Repu
])llca, teve por origem uma aldeia ele i nclios, cujos primeil'os 
missiooar ios foram os padres ele Santo Aulonio. Sua situação 
não teve l ogar no sitio em que acha- se actualmente assente, 
mas no l ogar b aie deno min ado Cameta-tape,·a . Em 1634, foi 
doada com todas as suas terras a F eliciano Coelho de Car
valho, com o t i tulo ele capitania, por seu pae Francisco Coelho 
de Carvalho, go vernador el o Maranhão . No anno segu in te foi 
·elevada · á categol'ia de villa, mas de facto não gozou elas pt·e
:rogativas que dá esse ·titu lo se11ão quando foi incorporada aos 
clominios ela Corôa . Em 1835, quando no Pará r ebentou a cleplo
ravel rebellião , conheciL!a depois pelo nome ele Cabanagem , 
Came·ta clisLingui u- se por sua fidelid a de á lei e á! orde m pnblica, 
formando um centro ele resisteucia contr a os Cabanas . Em 
18,!8, foi, pela .Lei P r ov . o. 145 ele 24 ele outub ro, elevada á 
cate o-or ia de cidade Era com. de ter ceira enir ., creaela pela 
Lei Pro v. n. 87 ele '30 ele abril de 1841 e ela ssificada pelos. 
Decs . n. 687 ele 26 ele julho de 1850 e 5. 023 de 24 ele julho ele 
i8?2 e 1.016 ele 14 ele novembro ele 1890. Sua e&reja m~\Lriz t em 
a invocação ele S. João B:~ptis~a e depende da uiocese elo Pará. 
Agencia elo corre io . O mun. li mita- ~e ao N. com a bahüt de 
Marajó e com o ele Igarapé-miry,_a L . com este mesmo m~m. e 
o ele Moj(t, ao S. com o de MocaJuba e a O. com o de Oetras , 
O tet•t•eno é ger a lmente pla no, leveme n te inclinado para a bacia 
do Tocan tins e corlado por muitos rios. Sobre a lavom•a Jnfor
mam-no s elo saguinte: « 'l.'oclo o mun . occupa-se no fab ric ) de 
farinh a , na planta.ção ele milho, a rt·oz e feij ão , mas em pequena 
quanL idatle não cbega11do muttas vezes par a o consumo . A 
.grande lav~ura cousiste na colhei ta elo cacáo, plantaria no 
e:xtens0 archipelago que divide o Tocantins desde a foz em 
clous rios, nos ·ter renos das margens desse n o e nas elos seus 
afl's ., e ·Lambem na terra firme. Os cacoeir os ele CumetV. dão 
geralmente du as safl'ras. a primei r a ele abri l a jn nho, que é a 
maior e es·tencte-se a todos os cacoaes; a segunda em dezembro, 
mas só nos cacoaes pl a n \a dos nas ilhas e nas ver zeas, sendo 
q)las i nulla nos ela ·terra fi r me . Colhe-se tambem ~t·ucto de 
anclh ·oba, ele que fabrica- se azeite; prepara-se o mtU to acr e
chLado sabão cfe cacào. Quanto á exiracção ele procluctos nai.tt
raes, prepa ra-se no mun. gommfl. elastica; col he-se a f t·uc ta 
da ucuhuba, donde se ext r a be cera de boa qualidade;· o ccco 
do burity, donde tira-se o marfim ve!l'elal par a dive rsos a rte
fados; . colhe-se baunilha, cnmaru extrahem-s e dive rsas 
-qualidades ele oleos e r esinas. A agr icul'tura elo mun. não 
t em ma ior desenvolvimen to por causa da fa cilidade que ha em 
colh er e yende r productos naturaes . O terreno pres ta-se á 
cul tura ele a rroz, milho, feijão, café, a lgodão , urucú, tabaco, . 
canna, e outr os generos '" _A incll: stt·ia é quasi_ nullo.; não ~a· 
um só estabelecimento movtdo a vapor ou ser vHlo por machl
n as ; todo o serviço é braçal. Entre os procluclos ela peque na 
i ndustria notam-Ee o preparo ele louça ele a r gila, taquarys, 
cuia s dou radas, objectos muito procllrados o de venda fac il. E' 
o mun . r egado por diversos ri?s, entre os quaes nota r emos: o 
Tocantins, Cupijó, Jab~ly-apepu, Bu·tbatuba, J açape tuba , .Mupy, 

GuaJar á, J acuruarú, Vaccar ia, -'\.b.y, Cacb.oeil'i nha, Caripy, 
Acuan, Itapocú, T abatinga, Curuçambaba, Ajará, B i tuba, Moi· 
raba e diversos ou·tt·os. O uni co lago permanente elo mun. 
é o Mupy . En tre os por tos qtte offer ecem fac il accesso a vapores 
e barcos de g rande lotação, notam-se os ele Camet<Í, Pacajá, 
Parijós, S. Benedicto e Curuçambaba. Sua pop. é calcu lada em 
25 .000 h abs . O chma é quente e secco, porém sauclavel. JSas 
mudanças ele estação apparecem - febres interm ittentes ele ca
racte t· benigno; ainda ass im quas i que só é n.ífectada a parte 
ela pop. que h abita em tet·renos humiclos . l.i;s~á o mun , bem ser· 
viclo ele estradas, que poe m em communicação a sécle elo mun . 
com diver sos poutos . Poss tte elo lado elo S. a es tt-acla ele D. 
Leopolclina, desde a cidade alé o ponl.o em que ramifica para 
o Cupijó ; denominando- se desse ponto em diante estrada ela 
Vaccari a até o s i tio desse ·uom e e elah i eslracla do Arary. Ao 
N . ele Cametá exis te a estt•acla da Aldeia, larga, pla na, de um 
kil. mais ou menos ele extensão e que communica a cidade com 
a pov . ele Parijós . Do me io dessa estrada parle outra, elo Jogar 
chamado Co~ove lo, na d irecção ele O. , chamacltt estrada elo 
Pacaj á, que atravessa o igarapé Cul'iman, onde existe uma 
ponte ele madeira, por onde tt·ansitam carros e cavallos . A O. 
elo Curiman a estt·ada ramifica -se tomando uma a clirecção elo 
N. e vae cla1• ao Pacaj á, e a out l'a n direcção elo O. e vae ter
minar no campo que lica a L. do Cupijó. Comprebenrle os povs. 
denominados : Parijós, Cametá - tapera, Limoeiro, Pracahuba, 
Acaputeua, Torres, S . Béneclicto, Mahü, Carapaj6, Pacajá, 
Menclaruçú, C:1 ruçamuaba, Cupijó e divel'sos outros. O mun ., 
a lém ela parocbia ela cidade, compt·ehende mais a ele N. S. do 
Carmo do Tocan t ins. Sob1·e suas divisas vide, entre outras, a 
L ei Prov . n. 32 ele 30 de setembt·o de 1839; a ele n . 349 ele 6 
ele clezemb t• o ele 1859 ; a ele n. 856 ele 31 ele março cle 1876. 

CAMETÁ. Pt·a ia si tu ada ao N. da ilha hlanaú-irú, no rio 
J apurá . Fica na Lat. S. el e i" 40' 29" e Long . O. ele 25° 22' 21" 
E ' assim tambem denominada a costa da mat·gem esq. daquelle 
rio comprehenclicla entt·e os igarapés Itcbihué e Guaribas . 

CAMETÁ-TAPERA. Log. elo E .>taclo elo Pa t·á, n a com . e 
termo ele Cametá. Foi ahi fundada a actual cidade de Cametá , 
mais t arde transfe rida para o Jogar em que actualmente se 
acha . Fic<t ao N. ela cidade e ele lia clistan te uns oi to a 10 k ils . 
Na primeira egreja ab i edificada foi enterr ado Francisco Coelho 
ele Carvalho, governador elo E stado do Maranhão e Gram Pará. 
Hoje a pov . está clec<telente por causa elo máo pnt.o ; mas ainda 
possue umn. egreja que, em tempos idos, foi ecliücacla pelos 
missionarios, um cemit3t'io , a lgumas casas de ·belha e palha e 
es tabelecimentos commerciaes insignificantes. A pop. não 
e:tcede tal vez a 300 ha bs. 

CA·ME-VOU. Pov. elo Estado ele Pel'llambuco. Orago S . José. 
T em uma esch . publ., creada pelo a rt. II da Lei Prov.n , 1.714 
ele 28 ele julho de 1882. 

CA-ME-VOU. P equeno rio elo Estado ele Pet·u ambuco, aJl'. 
elo rio Una . Banha a com. elo Bon ito. 

CAMIADEIRA. Sel'l'ot" secca na f reg . ela I mperatriz do 
Estado do Ceará (Pompeu), 

CAMICHÁ. Lago elo Estado elo Pará, na margem clir. elo 
rio Trombetas, acima ela foz elo Cuminá . 

CAMICHÁ. Fur o que clesagua na margem esq. elo rio Soli~ 
mões, pouco acima de Coary, que ílca na ma1·gem opposta. 

CAMILLO. Log. do Estado ele S . Paulo. Existe ahi uma 
pon te que liga a parLe alta á pal'te baixa dn cidade elo P a raby
bu na . 

·cAMILLO Ilha do Districto Federal , na freg. ele Jacaré
paguá, á ·margem S. ela lagôa deste nome . Tem uma grande 
cai ei r a e á el e propri edade particular. Hoje consti t11e uma penin· 
sula, j:)Drquanto acha- se ligada aos terrenos ela Muzema . 

CAMILLO . Serrn do Estado ele Minas Geraes, no mun. ele 
S. Paulo de lVIuriahé (Ip.f. loc .) . 

CAMILLO DIAS . L og. elo Estado elo Minas Geraes, no 
ll1Uil. de Queluz, sobre o rio Piranga. Ha ahi uma pon~e sobr e 
esse rio. 

CAMINAHÚ. Rio elo Estado elo Pa~·á, banha o mun. ela 
Prainha e clesagua no J oary . 

CAMINHO DO PAI DOMINGOS. Log . uo mun. ele S . 
Francisco ele Paula ele Cima da Serra elo Estado elo R . G. do 
Sul. 
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CAMINHO NOVO. L og . elo Estado ele Pemambuco, na freg . 
elo ::iS. Sacramento ela Boa Vista , com. e lermo tlo Rec ife; co m 
uma e>ch . publ . ele inst, . prim., c re[l.ela pel[l. Ler Pro v . n . 805 
ele 1:2 ele Junlro ele 1860 . Fica na estrada elo Recife a C[l.xangú . 

CAM lNHO NOVO. Log·. do E:otaclo d·) Pa1·anú, no mun. 
ele Guaratuha. 

CAMINHO NOVO. L og . elo EstaJo ele Minas Geraes, na 
ft· eg. ele S. Domin gos do R io elo Peixe, banlH\do pelo ribeirão 
Achupé. 

CAMINHO NOVO . Rio elo Estacl ,) elo Paraná, banha o mun. 
ele Guaratuba e clesagua na bahia des te nome (In L loc .). 

CAMINY. Vide Gcmini. 
CAMISÃO. Villa e mun. do Eq laelo ela Bahia, sécle ela com. 

elo seu nome, na se rra elo Camisão, a 'l\)9,5 kil s . da cap ita l elo 
Estado. Orago Sant'Anna e diocese archiep i:wopal ele S. Sal
vadot·. Fo i e levada :i categoria de vil l a pelo al't. I ela Lei Pro v. 
n. 520 de 23 ele abril de 1855 , insta llacla em 3 ele março 
do anno segrtinte, E' com. de pr·imeira entr . , creacla pela Lei 
Prov. n. L 3li ele 28 ele maio el e 1873 e cl ass ificada pelos Decs . 
n s . 5. 3.28 de 2 ele julho elo mesmo an no, 1.190 de 20 ele dezem
bro ele 189J e de 3 ele agoqto cla 1892. O mun., a lém ela pat·o ~hia 
da villa, com prelte ncle mais a de N. S . elo Bom Conselho da 
Serra Preta. Apop. ela villa écle7 .83ibabo., e aclom ttn. ele 
18.763 . Sobl'e suas divisas vide art . IV§ I ela Lei Prov. n. G7 
ele 1 ele junho ele 1838 ; n. 3!2 ele 5 ele agosto ele 1848; n . 2 . 502 
de 1.7 de julho ele 1885 . Age}lcia elo corr·e io et·eacla em 1859 ; 
eschs. publs . de in s t. pt•im. Do Sr·. José Machado Pech•eira 
r ecebemos a 22 de abri l ele 1803 a seguinte informação : « O, 
aspecto physico desta villa é montanhoso ao NE. a l!J. e ao S. 
descortinanclo-se ao N., NO. e O. um g"l'ande taboleü·o,queconcluz 
a vista a urna distancia ele 10 leg uas. Está a sqe ntada na 
explanada de pm morro, a que chamam, talvez em falta ele otüt·o 
nome, morro elo Gcbmisão.-0 mun. é atravessado por tres rios: o 
do .Peixe, o Ccbpivc.,-y e o p,.c,tigy . O pl'imeü·o nasce na f'azencla 
cleuominael::1. Cam isãosinho e divide nas cr,beceiras o Carnisiio 
com os lermos ele MonLe- Alegr P. e Riachão do Jacubype; tem poL' 
tri bs. o Canwú, o ela Vcwzecb elos Bois , o Pcb1tlista, e o Se oco · 
o se u curso é ele 250 kils. mais ou menos e clesagrw, no Par· a~ 
guassú. O seg undo nasce nas matt1s elo Orobó, n o lo n·a r deno
minado Riacho elo Ouro, e divid o Camisão CCim o 

0
term o elo 

Rosario elo Orobó; r ecebe as agtlaS elo Todos os Santos e elo A "'Ua 
Branca; o seu curso é de 300 kils. appt·oximadamente; taml~em 
l ança-se no Pat\lgu:tssú . O te!'ceiro vem ela fazenda denominada 
Soln·aclo, ela mesma fl'eg. elo Camisão ; é alimentado pel as aguas 
elo Cipó; seu CUL'SO e cle200 kils . a])proximaclamente; j oga- se no 
Jacuh ype .-I-Ia uma cadeia ele pequenag montanhas, mais ou 
menos altas, conhecidas no seu conjn neto pela nome ele serra 
da l'l![atta , com duas legnas ele extensão e uma de lnrg ura, 011 
pouco mais . Os morros proximos :i villa são os ele S~l ?ÜCb C1·u.z, 
ela Lag6cb Scb?gacla e elo Mtw·io!J ; são isolados.- I-Ia apena~ 
p equenas lagôas como a cbam:tcla SalgcbclcL, que tomou o nom e elo 
facto de serem sempre salgadas as Stlas ag uas, p ot· mai' r1ue 
r eceba as aguas pluviaEs . Demora a 1.5')0 ms. ela vil la ou ta l vez a 
dois kils. - As pri ncip1es cudosiclad~s naturaes stio as seguintes: 
a serra da l\Iatla, cuja extensão ficou di ta , e que é ele nma 
fer tilidade aclm iravel, em qual que r ponlo pr·oc tua clo. Proclnz. 
podanto, abundantemen te, t 'ldo qnan to se poss a cr1lt i v ar; 
inclus ive o café, que p5cle sat· c lass ificado entl'e as melhores 
qualidades;- treze vertentes pet·ennes, ele agua potavel, ela 
melhor possi vel. Den Lre ellas a lgumas fol'mam cot·re;,ros , que 
se presta m á il'l'i ga~~ão parn algLws pontos da-Serra ela Ma·tta- , 
onde eslão todas , á distancia ele uma legua p a rn a Villa . 
Muita tctbalinga, a lva, no Jogar clenominado- li'ontinha - , 
tambem na a llrtclida - Serra ela Matta.- Um riacho salg-ado, 
perenne, chamado mesmo o Salgcbcl'l , cnjas aguas são i nfallive[ 
r emecl io contra diversas moles t ias, e n tl'e as quae3 especial 
mente, as syph iliti cas . No le i to e na~ margens encontra-se 
muita pedra ca lcarea. Aq11i caba um:J. noticia, que ·tr·ansmilto 
pot· conta ele quem m'a deu, a li ás po r· conta elos ma is antigos 
elo Jo,.,.a r. Ha 60 annos, mais ou m enos, extt•;thiu-se muito 
our o, 
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em pó e em ba!'ras, n o Jogar elenominaclo - Ca.bo?·onga-, 
ainda da Serra ela Matta. - Cul tiva-se o fe ijão, o milho, a ma n
dioca , o fumo e o café, além ele pequenas pl antaçõe> ele cannas, 
arro~, batatas e outras . A industt·ia dominante é a pnstor il : 
cria-se em alta es~ala, e gado vaccu m e o lanigel'o.-Não ba 
es tradas ele ferro, por incuria elos governos e falta c!P. iniciativa 
parttcular .- Para a Vil la da Baixa Grande-. ela mesma com. 
do Cami~ão, por acto do Governo elo Estado, complementar da 

Lei ele 15 d .i ulho ele ·18?2, pois que até e n Lii o pet•Jencia á com •. 
do Orobó, suppt·essa palo mesm o acto, nove l egoas ; para a elo
Monte Alegre, que desta com. passou para a ela J aco bin a, pe lo 
pelo mesmo acl:o, '1 2 l egoas ; pat·a a elo- Riachi.i.o elo .Jacuype- , 
da co m. ela Feira ele Sanl' Anna, 12 legons : para a ciclatle des te 
nome 15 legoas ; pat•:J. a fr· eg . ele Sel'l'a l" t·ela , des te termo, 
nove legoas ; pa ra a frag . elo Bomlim, el a com . da lie ira, 
Lambem 10· legoas ; pat·a a I;Ieroica Cida de da Cacho ir·a 
20 legoas; p1ra a fr· eg . ele Sa nto gstevam elo .Jacnype, da 
Cacboei t·a, 12 l ~goas ; para 11. fr~g . ele Santo Antonio de 
Arguim, elo T ermo elo Cru•t•alinlro, ela com. ele S . Felix, 
·IO legoas; pal' .\ a Vi l la el o Cun·al inho, finalmente H l eguas , 
- Depencl enclen les elest!t . Vill:J. exis·tem os povoad Ps - elas' 
Pintadas e a ela Se t• t•a Preta, qu 3, como disse, é fre g uezia . -
0 eLliflc io ma is imporhnte é a Casa el o Conse lh o Mtt nic ipa. l .
Diz-se que h ouve aqni urn a a lde ia ele inelios, não sei ele qtte 
nome ; a Villa foi povoada p .. los portug uezes i•! ilio te rnpo,·e . »· 

CAMISÃO. Serra elo E s tado ela Bahia , n o. mun. elo seu 
nome . E' couer ta ele grandes ma ttas . Nelb ctlitiva-se algodão 
e m gmnde qrmnt.iclacle. 

CAMISÃOSINHO . Pc io elo ~ ·ltaclo cl:J. Bah ia , n o mun. elo 
Riacbão elo J acnhip e (l nf. l oc . ). 

CAMISAS. Al't'oio do Estacto elo R. G. do Sul, aff. ela margem 
esq. do T aquat·y, trib . elo J acuhy. 

CAMOCIM . Cidade é mun. elo E stado el o Ceat·:i , na c0m . ela 
Gt·a nj a, no li ttor·al, no l:J.clo eoq. ela foz elo l' io Camocim ou 
Cul'ia lui, com um exc llente por to . Diocese elo Ceará. Foi 
creacla vill:J. pelo art. I ela L~ i Pr·ov . n. 1 .8<19 ele 29 de setem
bro de 1879 e elevael :t. á catego r·ia de ciclach p3ht Lei Pro v. 
n. 2 . Hi2 de '17 de agosto ele 1889. O mun . teve f'õro civil e ~on 
selho de jurados por Acto ele 9 ele fevere it·o ele 1884. Comprc
hencle as paroch ias ele Camocim e elo Bom J esu.s dos Navegantes . 
Tem duas eqchs. pubk de inst. p ri m . Ag·enc ia. elo correio . 
Sobt·e suas dtvtsas vtcle, ent<·e outras, a L ei Prov . n . 1.923 ele 
24 ele seLmbro ele 188') . Nella fi ca a es·tação central ela E. de 
F . ele Sobr al. Sagundo o Dr. J. Pompeu (Gho,·or;,· . cit .) Camo
cim clis~ a da capital , pot• via marítima , i 48 milhas ou 274 kil s. 
Camocim é derivado segundo Ma rtins (c it. p. 49,1) de oaa, pau 
e mocyne, polit·: pau hwt·aclo ; segundo Ale nca r (J,·ao. ci t.. 
p . 171) é col'L'uptela ele co, buraco; ambyr-a, clefrwcto e anhotim, 
enterrat•; segundo B . Rodri g ues (Ens. ele Scieno ., cit., 1'. H 
Nota) é corrupt ' l a ele ccmrotim , pote , mudado o t em c por 
e ~tphonia . «A vilJa ele Camocim, diz o ~r. Antonio Bezet•ra ele 
Menezes, assenta numa planície arenosa, contornada elo lado 
elo N . pelo Atlantico e a ~, pelo rio ele seu nome, que ofl'e r ece 
um excellente ancoradouro, o melhor ela prov., o qua l tem pro
porções para accomocla t• cerca de 30 nav ios ele alto callaclo. Em 
frente ela vil la a so11cla tem S3mpre e ncontt·a clo de 12 a 25 p és 
ele agua . Proximo ao podo ergrte - se a estaçiio ela E. ele F. ele 
Sobral, edifício ele nobre apparenc ia, cujo andat· superior cl omi
na o res~o elas constt•ucções circumvisinhas. Inco ntestavelmente 
é mais imponente qnea da c idade ela Fot·taleza, que, por causa 
ela architeclllL'a acaçapaela, per•cl e toda a elegancia . Dalli tle~
corlina-se mag11iflca vista do oceano ; á esquerda um a extensao 
plana e triste, como a 1msz ta elos hung a1•os, coroada aqui e a llr 
de al'Yol'es ele c,)r verde·negro qu e fazem av ultar a so lidão elo 
clesel't'o; e ú, direita ilhas ele aspecto pittore~co somb!'ea m as 
margerts elo rio com o luxo ele virielente Yegetaçiio. Entre as 
clive r·sas rua s e pracas lar·gas e .espaçosas, amda com grandes 
claros, sobl'esae <\ r .ra cht Boa V1sta, que se est9nele ele norte '3o 
sul, onde se l'eem preclios ele optima construcção. A agitação 
cons tante do povo na~~ ruas , a a fiiuencia ele passageiros des ta e 
cl:l prov . elo Maranhao que concorrem ao hotel, certa animação 
nas transacções cotmu erciaes , o grito ela locom:: tiva annun
ciando a sahicla ou che gada de tr•ens ele Sobral , os navios anco
r?~dos no pol'to a r ece bet'2JU carga para c!Bntro e fóm elo Impe
l'LO, causam a quem desembal'ca aqui pela primeit'a vez agraclavel 
Jmpt'ess iio, De feito, é a localidade ela prov. q11 e mais tem pro
gredido , e ela qual h a tudo que esperar em fnturo niio muito 
remoto . Esta espera nç:J. aclvem de que não b a a inda oito annos, 
exis tiam apenas dois armazena ve lhos chs companhias costeiras 
e um ou outt·o casebre ele pescadores ... Como pov. recente ni.i.o 
tem ainda edirtcios nolaveis; por isso se t•ve ele pl'isão um preclio 
particular· , a mnnicipa.lidacle faz as suas r euniões em outro, 
s~nclo ele notar que ate para o c11lto catholico falta um templo 
condigno. Quem observasse ligei ramente a casa velha ele tajpa, 
pouco ass eiacla, onde se eli'ectuam os actos mais solemnes de 
n ossa santa r e ligião, ficaria fazendo desfavorare l conceito 
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acer ca d os bons sentimentos elos h a bitantes, si não se desse ao 
t rabalho de ,.[s iLar as obra s em começo de unn gr ande egt·eja , 
traçada caprich osamente p or um h ab il engen h eiro, qne ~l ém 
ela m an- nifice ncüt ela p l an ~a, assentou- a em loc<t l a pt·az tve l , 
em um"doa lados d a pr aça mais espaçosa e e lega n~z . A'. t a r de 
elo c;lií\ 16 levou -m e a ctuios ida el e a vis ttLU' o mercado, s t~u n.clo 
n a p'a rte occiclen ta l ela villa . Cons ta d e peque nos qua rtos, fo r
mando um quad L"i latero cL mesquinha :~ppare ncta , <tlguns dos 
quaes despidos ele r eboco, onde o silen_cio e a ausenCJa Lle com
pradores destoam do bulício e an im açao cht part.e pt•oxtnHt elo 
p orto . De ,•o lta ele um passe io áque ll e laclo , .en tl'e t no e.s t:tbele 
cim e nto el as mach inas e mpregadtts no se t· vtço da vta - fet·rea, e 
n ão pude deixa r ele admi r a r tt ot·dem e r egttlal'ldacl e com <J t;Le 
fun ccionam, prendendo -se, . como uma te ta ele a t· an h a? uma as 
outras ele um modo aclmu·avel. Note t a lgumas cles ttm1clas a 
out ros mi stet·es que não se encon~ram na~ olftcinas la e;tação 
da capita l , clistr ib niclas ·tocl:;.s co mmocla mente e m lal'g"u espaço, 
de m odo que o trabalho se exec t1ta facilmen te s em certo :a· ele 
a tropello . Os op3ra rios conc lniam u m wagon para passage: r os, 
infor mando-me um clelles que clalli j á te em sab ido a lg11 ns cat·t·os 
e mpreaaclos no tn\fego ela estrada. S i não tee m ét elega nci a elos 
co n str~iclos nos Estados - Unidos , que fazem o se r ~i ço ~la estrada 
ele Batul'ite, Lem mai~ solicle?., j á pela cc.ns tt· ucçao, .la pe la m :t
cleira empregada, e sobre tnelo a g ra nde vantage m ele ser fabn 
caclo por cearenses. Tive a inda occasião el e_ ver e a dmt t'tll' uma 
peça, de ca li bre 18, tt· az ida com alg um tl'abalbo do fo l' te el e 
J el'iquaquara pelo sempr e lembr ado Dt·. P n vat . D1ante desse 
troph e11 eu r ecordava a gne t•t• a h~llancleza , um a das . m~ ts b!·t
lh an tes paginas de nossa lustor1 a , em Cjtte o pa trt ot1smo ele 
pou cos tl'iurnph a ra ela bravura e denodo ele exeecl!os cllSClpll
naclos de uma g r a nde n ação . Nada se i si ganhamos com o 
tl'iumpho! >> • 

CAMOCIM. Dist. elo term o ele Bezel'ros do Estado de P er
n ambuco, creaelo pel a Lei Pt·ov . n. 1.240 ele i ele junho d e i87(i 
(a rt. UI) ; com um peq ueno cemi te rio ; uma esc h . publ. c t· ea.la 
pela Lei Prov . ·n . 1.959 el e 31 ele dezembro de 1883. 

CAMOCIM. Estação ela E. ele F. do Sobral; no Estado do 
Cear á . E ' ele tij olo e ca l, cobe rta com te lhas , corn 37m,20 ele 
frente e ~3" 1 ,60 ele fundo, sita no ki l. 0,00. Compõe -se ele clous 
andat·es ; o ·ter reo com tl'es p ortões , seis jane llas ele ft:e n tc e tres 
ele cada l ado, e o sobr ado , n a pat·te c~n~ra l elo eel tflcto, com 
ci nco janellas de frente, d uas de cada lado e duas no fundo. 
Annexa a este ecli fi c io, pelo lado poster ior, ha uma elepencle n 
cüt p a t·a abr igo de cart·os, el e t~jo l o e cal, co:u 19"',50 de _frente 
c 6Qm 00 ele fundo, ·tendo se is Jane llas de cada la do. Fo1 con 
cluid~ esse ed ilic io em 1882 . Foi inaugurada a 15 de Jane iro de 
1881 · est:\ a 4m,50 de altu m, na L at . S . de 2° 54'46" ,31 e n a 
Long. de 2o 22'42" , 60 E. elo H. i o de Janeiro . 

CAMOCIM. Rio do Estado elo Cem·Ct . Desce ela se l'l'a Ibia
p aba , pessa p ela cidade da Gr anja e vi lla ela Palma., e cidade do 
Camocim e clesag ua no Ocea no , cerca ele 40 luis . ao O. ele J en
coaco t·a, ;os 2o 53 ' 41'' de La t. S . e 2o 31'8" de Long . E. elo R io 
ele J aneiro . E' navegavel até perto da cidade ela Gra nj a e f'órma 
na bar ra um bom podo . E' t ranspos lo, n a cid a de ela Gr anja, 
pela ferro-via elo So bral , so bre uma ponte ele 4m,5 ele l a l'gn ra e 
112m ele vão t otal solida mente constru icla. E' tambem deno
minado Cw·iahú. . Pompeu diz que o porto chama- se Camocim 
e o rio p:.tra cima chama -se Cttriahú, e en·t re tan to clescu.ve- o 
com o nome de Camocim; Millie t (cit.) diz que o> inclios que 
vivia m na pa l'te supel'io l' o ape lliclavam Crocthi~í; C. Mendes 
(111ems . cit. 'l'.II, p . 459, No ta) accr esce nta que Já se chamott 
>·i o de Santa Q,·uz ele S. Bhmcisav ; J . Pompeu ( Chorogr. ci t . , 
p. · i'l) diz: Camoaim ou Cu>·yahú; Sobreira (Geog1· . elo Cwd~< . 
2a ed ic., 18.88) desc t·eveio com o nom e de Q,·oahú. (ou Cw·iahú), 
R ecebe os riachos 'l'ra ipú, Haco lomy, ela Ct· tu, Joase it·o '3 di
versos outros. 

CAMOCIM. Rio do Estado cb. Bahia , ba nha 0 mttn. ele· 
Camamú e corre para o mar. 

CAMOCIM , Porto n a costa do Estado do Cearit, s itua do a 
5,9 kils. da foz elo rio do m esmo nome . E' o melb or pol'to d o 
l!:staclo onde h a e ntra da franca , ftmclo e espaço pnra qua lquet· 
nnv io 'mercante e clá cle sembnrque a p r a ncha . E' assás fre
queu tudo e é escala elos vapores ela companhia Maranh ense e 
Perna m bucana , que a hi entram em qualquer pt·eamar ele m a t·és 
de lua ou de qnarho, por ser em de noye pés os seus calados 
ma xirnos. O Dec . n. 6.940 ele 19 ele Junho ele 1878 decla r ou 
estrada geral p ar a o serviço do E sta do a ferro - via elo Porto 

elo Ca mo0 im a Sob r a l e autorisou por conta elo Estado os estu
clo3 e a construc~.ão d as oln·.1s . J!;m 31 ele clezem bt·o d e 188.2 
com a aber ~ u t·a ao ~ral'ego ela estação tet·rnina l do Sobr a l cbe.,.ou 
a fel'l' o- v ia ao sett Lerm o, conta ndo 128k. 120 ele ex<e11sio total 
gm segtlid a. publicamo.> duns impo rtailtes noticias sob t·e ~ 
Podo elo Camoc im, a pri me it·a escri p·l;a pdo Dr . Luiz ela Rocha 
Dias e a seg nncla pelo Eng . J osé Privat. «O Pot·t·) üo Ca 
mocim, pela SLLa pos ição a c in co ki ls. da foz elo rio elo mesmo 
nome, por s:ut ex~ensão, l ar9'11L'.t ,_ proftulcliuacle e a lH igo , pela 
natureza ele seu lnndo e osc1l laçao ele marés deve in cont~sta
veLlt ente ser cl assificado en tt·e os bons porhos fluviaes e como 
o melhor elos que ex istem n i\ ex ·tensa cos ' a do Cea rá . Süu aclo 
a 3° 12' ele La~ . S. c 49o 7' de Long. Occ . c1 G,t• ce llwich é for
m a do pelo rio Col'iahú (Camocim ), que nasce na fr al da ori en
tal ela Ser ra Grande ou ela l i.J iapu t)[t, e t em 50 leguas ele cnt·w 
tortuoso . E' nm porto ela mat·és m J ias, attinginclo as oscilla
~:ões a 3m,O, n:1s ma rés ele Dgttas vivas orelina l'ias, e a 3rn,30 nas 
el e " rtuinoxio. Nas marés ele aguas mortas as osc ill ações variam 
en lt•e 2m,50, e 2m,70. Aln·a nge este pono des te a extremidade N. 
ela il ha elo Sebo ate á bahia cle nom in acla~cla gma . Sua ex tensão e 
ele tl'es kils ., apres ~ntanclo lat'gtwas ·clescle 39J ate 800 metros com 
p :·ofuncl iclacle nunca i nfel'ior a 4 1u,O:J, e em muitos loo·ares s u
peri ol' a 9tu,OO nas n1ais baixas n.gua<; de syz ig ia ele e'q uinoxio .. 
O seu fundo é o tn 3!lvw e o mais S3gnro possivel, pois é co m
posto uniCamente a e are1a e at·g illa. A bal'l'a elo rio Camoc im 
é limitada a L . pot• ext~nsos baucos ele a re ia e a O. por cl ill'e
rentes a rrecil'es ; é, porém basta nte la rga e tem ele prol'unclidacle 
nas mais ba ixas marés ele syz ig ia de eq1Li noxio ele 1."',80 a 1tn,9Q 
em largm a sapariot· a 250 me tros. Em qualquel' preumnt· de 
aguas vivas pode m p:t.ssar l'r ancamenhe nav ios ele cal ado até 
'!m,oo. Em perfe ila h :u·moaia com OJ ventos re in a ntes acha- s3 
a clirecção della , pJt•mittinclo faci l e segtu·a passage m ao3 na
vios , que elemancl::un o porto ou del le sahem . A entt·acla, po- · 
l'e m, cfe navios de ca lado supe t· iot· a 2m.50 nã.o é praticavel em 
todo o tem po, embora d ia ri a mente sopi·e com fo r ça, e clmante 
oiLo OLI nove h or as , a vil'ação ele l ;\l'go NE; . A l'al'La de ag :ta n a 
ban·a, ott as hor as el e preamar , dese ncontradas elas h or as da 
viração, tomam impossivel a entraclLt , e a ss im são os navios ele 
calado superio t• obrigados a ct•uz<tt' ou anco l'a l' á vista elo portos, 
pr at ica essa mui tas vezes al'l' isc:.tcla. Ser ia , en~retanto, mui t() 
facil t ·JL·n:.tt· o porto a.ccess ive l em tedos os lempos a emba rca
ções ele calado ::LLé <!m,OO, po is que bastaria pat•a isso em pt'e"'at•-se 
um r ebocador a vapol' . Com o e mprt:go desse rebocador"' um a 
[ll'at icagem zelosa, a construcção ele um pba t·ol, a collocaçko ele 
boi as bem v i s iv ei~ e ele balisas segut·as melborariam as suas 
c,ouclições a j)(l ll to tal ele p ocle1·mos class iJ.ical-o ele exce llen te . 
I• ó t·a ela barra podem os nav io~ ancora r n a enseada das Imbm·a 
nas, vulgaPmetlte denominada- do Feijão- , onde encontram 
bom ancor adou ro co m 403 me tr os elo ft!lldo e m baixa ma1·• .. 
« Po1·toclo G'~<m.ocim . O po~to do Camocim é situado a 5,9 kils. 
da foz elo ri o elo m es mo nome , que é snj~i to á osci llação elas· 
mat·és. Repetidas e acttraclas observações fe itas durante os me
zes el e agosto , se tembt•o e outubro ela 1878, e os ele ja n eiro e 
fev er eiro de 1879 clemonsLl'a.ram que as osc illaçõ zs ele marés ela 
baixa ao pt·eam;u · regu la t·am n a méd ia : em agtms vivas 2m,95, 
em aguas mol'tas 2m,00 . Por é m elas obser1•ações fe i tas em se
tembt·o ele uns, justamente na época elo eq•tinoxio, em que o 
sol e a l ua e~el'c em sua maior acção , e, pol't:mto, se obser vam 
as maiol'es marés de syzigias, ass im co mo as menores ele qua 
ch·a turas , for am aquell as osci ll ações ele : 3m,20 em agnas vivas , 
im,85 em aguas m orts s. O estabelec im ento elo por·to, isto é, a 
hol·a. elo preamat· lunar, é ás cinco e m eia horas ela tar de . Como 
a rnór pa rte d os rios, o Carnocim tem o. sua barra mni p erto 
ela en1bocaclura. Esh barra é o ponto culminan le elas p a rtes 
s ubma rinh as do delta, de que te1·emos ele fa li a r mais adiante, e 
que compr~ hencl e todos os ba ncos ele a r e. ia. que formam corno qua 
o punta l ele N . ch Ilha Gra nde que sepam o rio Carnocin ele nm 
ele seus bt·aços, de nominado ri o elo Fe ijão . As sondagens effe
c~uaflas com o maio t· cuidado nesta barra, ele agosto a outubro 
ele 1878 e ele ja n eiro a fever eiro ele i 879, as quaes foram referidas 
as obse r vações el as r eguus ele m a r és , cl emonstt•aram que ell a 
conser vam em média na bai xa mar ele aguas vivas ainda itn,80 
ele profunclielacle, Aclel icionanclo- se a essa profu nd idade as cótas 
ele 2•n,95 e 2m,OO, ele oscillação media el as marés de aguas vivas 
e mortas, e diminuindo Om,60, p a r a ter em con~a a clept·essão elo 
mar, dev ida aos ventos e á pressão barome trica, assi m como a 
camada de agua n ecessari a sob a quilh a elos n a vios, vê- se que a 
l.Jal'l'a daria passage m em a guas vivas a nav ios de ca lado ele 
4 111 ,'15, on mais de 13 pés inglezes, e em agnas mortas ele 
3m,20 on mais ele 10 pés . Nas épocas de equinoxio poderia 
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ella dar fran ca entrada a navios ele calado de 4m,40 ou superior 
a 14 pés mglezes. Foram estas as condições em q t:e a Commissão 
constructora da E. de F . ele Sobral encontrou a barr a do r io 
Camocim, quando se p t•ocede tt aos estudos do porto, de agos to 
de 1878 a feve rei ro de 1879. Em Relat. apresentado aoExm . Sr. 
sénaclorPresJdeute da prov . , disse a Ca pi tan ia do P or to : 
lnfe lizmen te a bana do mesmo nome (Ca mocim) conttnua a 
ser obs tt•uiela_com as areias, sendo, tal ve"z , em ftrtu ro be m pt·o
xtmo, tmposstvel a entrada de nay ios alli. - No posso desco
brit•, por mai s que busq ue fazel- o, e m que se baseia o chefe 
daquella r epartiçao para a vança t· uma l.al propos ição, poi s que 
actualmente acha-se a ba rra no mes mo es tado em que a en
controu a Com missão, quando fi z os es tudos a que acima me re 
feri . Os proprios praticas clella e os com mandantes elos vapo
res, que aqu i entt· am e sabem mensalmente e frequentam este 
porto desde longa ela-ta , são ~odos unanim es em asse verar que 
h a muitos a unos o es tado ela ba rra se tem conservado o mesmo. 
Esta asseveração é tambem comprovada com a entt·acla e sahida 
ele mais cle40 navios ele véla e ele longo cu rso que, ele agosto 
de 1878 a fevereiro dest e anno, aqui vieram tt·azer materiaes 
para a es trada e vi ve res para os indi gentes soccorr iclos pelo 
Estado. 'r odos el!es entra ram e sahiram com a maiot· faci li
dade, sem a mais leve avar ia, agua rdando, bem entendido, ven
tos e rnar~s favoravei s, por f<1lla ele um r ebocador . Alguns 
eram ele 500 a 600 to neladas me tricas ele a rqueação e concttl
ziam carregamento pesado, como materia l li xo e rodan te ele 
uma E. ele F. Os seus calados val'iaram entre 11 e 13 pés in
g l czes, a ttioginclo o de dois a '14 p~s . Não cita rei os vapores elas 
companhias Pernambucana e Mat·a nb en se, que aqui entram em 
qualquer prearn.ar de mar~a ele lua ou ele CjU a r Lo , por serem ele 
nove pés os se us calados maxirnos. Na minha opini ão , a ban a 
elo Carnocim, lon ge ele continua r a ser obstt•tlida com as a reias, 
tende, pelo contrat·io, a conservar a sua posição e profundidade, 
e este meu parec0r funda-se nos estudos que fiz no pot·to 
e s ua barra . A maré, que se manifesta no meio do Oceano por 
um a i ntum escenci a ela massa liquida, se tra clttz ao longo elas 
costas, e nos r ios que desaguam nas marés, por corren·tes mais 
ou menos rapicla ~ . A en·trada des te porto é sujeita á influencia 
ele duas correntes ele marés; uma que a longa-se pela costa e é 
transversal ao canal da barr a , e outra que entt-a por esse canal 
c se propaga rio ac ima. Silo estas correntes que a qua lquer agi 
tação sen~i ve l elo mat·, cujas ondas pondo em s uspensão as allu 
'•iões, obrJgam-nas e seguirem o movimento ele translação ela 
massa liqu ida e :1. depositarem-se pelo fluxo elas marés pa rte na 
enseada e no rio, e pa rte ao longo ela costa. Si a s correntes de 
marés não ·teern acção pt·opria sobre os depositas de a lluviões 
existen( ~ s no fundo elo mar, o contraria se observa no fundo 
dos rios sujeitos a marés. O fl uxo e o r efluxo des ta s determi nam 
um movimento alterna·tivo das a ll uv iões, espec ie ele movimento 
perpetuo corno apropria maré. Quando o rio clesagna em uma 
enseada, esta ponco a pouco se enche ele detritos ma rítimos e Jl.u
viaes e f6 rma um delta. E' justamente o qne acontece aqui, onde 
os detritos rnari birnos e flrrviaes formaram o deHn que se esten
da da Ilha Gt·ande pa ra o N . , e que eleve set· considerado como 
margem clir., ou ele L., do canal elo bar ra . Por sobre este 
delta no ponto culminante da s par tes sabmarinbas e na cl irec
c;;iio de E NE, abre-se a ba rra elo r io Camocim . Si co ns iderar
mos agora que as velocidades maxirnas e mínimas elas corren
tes de marés, observadas , regulam de ntro elo porto de 2.<110 
a 6.433 metros por hora, e no cana l ela barra attinge a 9.660 
met ros; si considera r mos que a demor a do pr eamat·, ou o tem
po e m que a maré fica es Lôl'a, sem encher nem vasar , é quas i 
nenhuma, succedenclo o mesmo na baixa mar, o ctue foi com
provado pelas cut•vas ele mar~s estudadas ; si considerarmos 
ainda que a duração do fluxo é igua l á elo r efluxo, como o de
moo.straram ta mbem as mesmas curvas ele maréa ; chegar e
mos a conc lusão ele que pela velocidade a dquirida pelas corren
tes ele flu xo e r efluxo elas marés que teern bastante acção para 
impe.clir o deposito ele a lluviões n os Jogares aonde se fize r em 
sentir; pela n enhuma demora dos p rea ou baixa-ma r , que pode
ria estabelecer um r emanso favo rarel áquelles depositas; pe la 
egualdacle elo fluxo e r efluxo das maréa, que evita o encontr o 
das enchentes e vasantes, favo ravel aos clepos iLos; d iffic il se t·á 
a obstr uc;;ão do canal e, portanto, da bal'l'a elo rio Camoci m. E' 
verdade que durante a época ela secca, o fluxo I em mais ener
gia qu~ o r efluxo, e tende , porLanto, a fac il itar o clel)os i to ele 
alluviões , mas, dur ante o tempo elas chuYas, a vasan te, tendo 
u ma ener g ia mu ito super ior , restabelece as causas no seu 
estacl? normal. Aquella energia elo fluxo é m ui to p ouco 
superior á elo r ell.uxo como seria fac il demonstra r pelas obser-

vações feitas: a da vasante , por ém na época ch uvosa é tamanha 
que se tem observado no p or·to elo Camocim o facto elos navios 
ancorados não poderem evitar a maré ele enchen te por causa 
das correntes superi ores das agnas elo r io. O fac to ela ban ·a se 
ter consenado nas mesm as condições desde tantos anuas com
prova que estabebceu- se o equi l íbrio entre as forças que produ
ziam os deposites ele a llu>iões , que form arJm o ba nco, e os 
que tendiam a cles tr uil-os. O banco chegou á sua m:n ima al
tura, corno acontece diante das embocadu r as elos rios , e abi se 
conserva, a pezar ele t r es annos consecut ivos ele secca, durante os 
quaes o Jl.uxo elas marés além ela s ua ene t·gia supel'i or, 
·ti nha quasi dia r iamente o aux il io ela gmncle força elos ven
tos ele ENill, r1ue sopt•avam. com gr a nde intens idade. A lis.iclaele 
da pos ição da ba n·a e elo canal é um facto ele impor ta ncia rea l, 
a que ero ~p·a ncle pa t·le cler e a ba rra a co nsarvaçiio parmanente 
ele sua p ro[ tmcliclacle. Esta ftxicla cle é clete t· mi nacla pela cl irecção 
que torn a o p ro pr io canal ela barra . Os braços do rio Camocim 
clesaguam na sua ban a , re tm e m- se no ponto O. da I lh a Grande, 
em umi cana l, cuj a la rgut·a att inge a 250 metros, e que em uma 
extensão ele quatro k ils. se vae graclLta lmen te alargando ·aM 
chegar á barra . A m a rgem elo O., ott esq . , deste canal faz parte 
da tet·ra firme e é toda compos ta ele grés ; a ele L . , ou di r., são 
os bancos ele a r êa que forma m o delta a que me te nho ref'ericlo . 
A natureza r ochusa da margem esq., a s tta con fi guração, as 
r a piclas co1·rentes ele. aguas que a ella se encontram e impossi
bilitam o deposito ele alluviões obrigam por es te lado o ca na l a 
manter-se na sua posição . A l a r gtu·a ela tuargem cl ir. ou do 
delta , a sua alLitucle , em ·todos os poni,os supet·iot· ás ba ixas-mar 
de aguas mOt·tas , a tenclencia ao ct•escinlent? pel os depos itas 
constantes ele alluviões mar ilim as e Jl. uvi aes, que e m tres a nnos 
consecutivos tivemos occas ião ele obset·var, a sua saliencia obri
gada, de que a diante l'a llaremos, comp letnm o endigtteme11t do 
canal e o tornam ftx aclo. O delta fotz pouca sa lienc ia sobre a 
costa, não passando dadireção ge r a l des ta , corno se vê na Planta, 
r es ultado dos estttdos feitos . E sta fi x idacle IH\ saliencia é 
obr igada_ porque as alluviões Lransportadas ao lat·go pelo 
r efl•txo , sao levadas pel as correntes tt· a nsversaes da maré ge ral, 
que a longa- se pela costa, e es palhadas mais lon"e . A ba rra 
acha-se justamente na posição destas conentes tr~nsve rsaes : 
cl a h i a sua fix iclade . Como ·todas as barras ele rios e ele fu~;. d o 
ele arêa a elo Camocim se des loca . Isto clá·se ás vezes mais 
pa r a c ima, ás vezes m a is p:tr a baixo elas correntes elo rio: 
mas a cleslocação no senti do mes mo elas correntes ge r aes e do 
ca nal , é mui pouco sensível , e só se obse t·va n as épocas elas 
g randes e ncbe11tes elo rio e cluranLe as g t•anrles ma rés ele equi 
noxio . gm todos os casos , a amplitude da "cles locação é tão 
pequena que nada inll. tle na posição elo balisame trto elo canal , 
nem na pt·ofunclidacle ela lm r ra . Devo faze t· nota t· que os com 
manclan Les elos vapores, os p ra hcos ela ba.l't'a e a lguns ve lhos 
pescadores que desde men inos conhecem o porto elo Camoc irn, 
~ão una nirnes em assevera t· ·qtte a posição ela barra e elo canal 
nada absolu·tamenle te m mudado. São es tas as con1l iclerações 
sobre que basee i a m iuha opin ião qtta ndo d isse que, longe de 
sor obstruida pelas arêas, a ba !'l'a tende a conset·vat• a sua posi
ção e profuncl icla cle . Direi ainda a lg·umas pa lav ras s0bre o podo 
elo Camocim . E s ~e porto a cha - se nas m es mas cond ições de 
muitos ela E m·opa , que, antes ele r ecebe rem os mel_horamen tos· 
ele que careciam pa r a pocler<o rn sa tisfazer as e Xlge nc tas elo 
comn'l erc io, só dava m entrada a grandes na.vios d urante a 
época das agnas vi vas, sendo os que chegavam mais ta r de obri
gados a cruzar o u a fundear no l:1l'go a té novas agttas . Pa ra; 
el le cbegat·á tambem 1u11 momento em que, o desenvo lvime nto 
ela industr ia, produzindo_ natur a lmente o aug tllento de navega· 
c;;ão, lhe i mpor á a necesstclacle el e mel horat· as snas condições 
para tornal-o apto a receber g ra ndes n av ios e m qua lc1 uer es ta
ção elo perioclo l unar. A exce ll encia elo porto, propria mente, já 
ele ha muito é recon hecida; a sua barra unica mente necess i tará 
melhora mentos , Tem- se conseguido apl'OfLtnclar as barras ele 
rios , sujeitas a mar és , p or u m s imples es treitamen to elo c tnso 
ele seus canaes, pr ocur ando-se dar a esse és tre itamen to a fór rna 
gera l ou p lano dos r ios que são mais ou me nos desprovidos ele> 
barras . A f6 rm n ge l'al des tes r ies é a ele u m tr apezio, cuj a base 
inferior é o mar, o q ue quer dizer q ue elles ·teem u ma l ar g ura 
q ue se augmen ta gradual mente a té ás barras e bt·u scas s in uosi-
dades. A applicação deste pr ocesso ele est t•ei tame nto elo curso 
elos r ios ou canae3 , no Clyde que conduz ao porto ele G lascow, 
na Escossia , e em a lg un s por tos ela F ra n ça, sobt·e a Ma ncha , 
notaclarne n·te no ele Isig ny sobr e o V ire, deu os ma is sa ti s facto
r ios resultados . Nav ios que s6 entrar a m nas aguas vivas, pu c'.e
r am fR'}i l mente faze l-o em aguas mortas, senao pa.ra nota r-se 
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que a profundidade das barra elos canaes tem-se mantido sem o 
recurso de dragas ou de outt'?S meios .artificia~s. Aconflgura
ção do canal e da barra do no Camocun pot· SI só 1ncllca com 
.quanto seria facil e satisfactoria a applicação desle processo, 
que tem a sou favor a autoridade das expe t·iencias ad~uiridas. 
- Escriptorio tecbnico da E. ele ~. de Sobral, em Camoctm, 
16 àe· setembro ele 1881 . -Jose Pnvat, 1° engenhe1ro» . Sobre 
a entrada da barra elo Camocirn leia-se ainda o que diz o pratico 
J?hilippe .Francisco Pereira, no seu Rotei?·o da Cosla N. elo 
Brazi!, p. i02 . 

CAMOCIM A SOBRAL (E. ele F. de). No Estado elo Ceará. 
Vide Sobral. 

CAMONDONGO. Riacho elo Estado elas Alao-ôas, corre a 12 
ou 20 kils . de Coruripe e vae desaguar no rio Piauhy. 

CAMOPI. Lago elo Estado elo Amazonas, en're os rios Nt>gro 
e Japurá. Desagtta no rio Unini (Araujo Amazonas.) 

CAMORIM. Dist. elo mun. ele Agua Preta·, no Estado de 
Pernambuco . 

CAMORIM. Log. elo Diotl'icto F ecler al , na ft·eg . ele Jacare• 
paguá, com uma capella de . Gonçalo elo Amaran te. 

CAMORIM. Serra do Estado do Rio ele Jaueit·o, na freg . 
ele Jacttecanga. 

CAMORIM . Serra do Districto Federal, na ft·~g . ele Jacaré
pagua. Dá ot·i gem ao rio de seu nome e ao Gaçamby. 

CAMORIM. Riacho elo Es tado elo Ceará, banha o mun. de 
S. Francisco e desagua no rio Caxitoré, a Jl'. elo Curú. 

CAMORIM . P equeno rio elo Estaclo de Pernambuco, rega a 
com de Goyanua e clesagua no rio Tracun haem . 

CAMORIM. Pequeno rio do Districto Federal, nasce ela 
serra do se11 nome e desagLLa na lagoa Jacarépaguá. 

CAMORIM. Vide Jaca•·epa,guó, . 
CAMORIM PEQUENO. l\Iono do illstado elo Rio ele Ja

neiro, no m un. ele Angra dos Reis. Dão- lhe 580 metros de 
altura . 

CAMOROGIPE. Pequeno rio elo Estado da Bahia, banha a 
cidade ele S. Salvador e clesagua no mar. Acha- se em quasi 
toda a zona ela cidade cob rlo por uma abobada de tijolo. Um 
canal liga-o ao. rio Lucaia. E' vulgarmente denominado rio das 
'I'I'ipc~s . 

CAMOROGY. Pov. do Estado da Bahia, no mun. de Ta- . 
peroá. 

CAMOROGY. Rio do Estado da Bahia, aíl'. ela margem esq. 
do Pojuca. Não é navegavel. 

CAMOROPIM. Log. elo Estado do R. G. do Norte, no mun. 
de Mossor6 . 

CAMOROPIM. Log. do Estado de Sergipe, no mun . ele Ja
paratuba (InL loc.) . 

CAMOROPIM. Log. do Estado elo Riocle Janei_ro, no mun. 
de Cabo F1·io : com uma esch . publ. de mst. prtm., creacla 
pela Lei Prov. n.1.759 ele 30 _de novembro ele 187.2. Encontl·a
se tambem escripto Ca?>wrupL 

CAMOROPIM. Rio nas divisas elo Piauby com o Ceará. 
E' de pequeno curso e desagua no mar abaixo elo Tim_onha, 
formando a la..,.ôa do mesmo nome . Sua bal'l'a, cheta de 
grandes parcei's presta-se a pequenas canoas. A' distancia de 
duas milhas cle'lla ha uma rest inga ele pedras com quatro 
metros ele a"'ua. A navegação em frente desse rio eleve ser 
alo-um tanto ~fastacla ela costa em razão dos cabeças seccos que 
ali encontram- se por fóra ela barra. Atravessa grande parte 
do mun. ela Amarração, recebe pequenos tribs. ·todos de agua 
salgada e fórma na f'oz !t barra denominada Barra Gt•ancle . 
Seu curso é avaliado em cerca de 77 kils . ; suas ma1•gens estã,o 
cobertas ele espessos mangaes. 

•CAMOROPIM. Rio que communica as aguas das lagôas 
ele Papat·y e Groahiras com o Ocea~o. Sua _ban·a disrta ce!\ca 
ele nove kils. da enseada do Ttbao e se1s elo pontal de 
ll.'abatinga . 
CA~OROP[M. Riacho elo Estad.D>Clo R. G. do Nor te; cle

sagua na barra de Guamaré. 
CAMOROPIM. Rio elo ]]}stado elo Par<>.hy_ba elo Norte, 

banha 0 mun. ele Mamanguape e clesagua no rto deste nome. 

CAMOROPIM. Lago elo Estado elo Piauhy, no mun . da 
Amarração. 

CAMOROPIM. Lagôa do Estado do Ceará, no mun. de 
Aracaly. E' muito piscosa. 

CAMOROPIM. Lagôa formada pelo transbordamento do 
rio S. Francisco, no .l!:staclo elas Alagõas . Em suas margens 
faz-se o planLio ele arroz Pro:dmo fica-lhe uma outra deno
minada CantO?'Opim Gmnde . 

CAMOROPIM DE BAIXO. Pequeno rio do Estado do 
Ceará; desagua no mar proximo á, foz do Camoropim . Sua 
barra não offerece abr igo por ser cheia de corôas. 

CAMOTINS . Igarapé do Estado do Pará, atT. do rio 
Abaeté . 

CAMOTINS . Rio elo Es tado do Pará: no mun. da Cacho
eira, na ilha Marajó . E' um braço do rio ·Anajás. 

CAMPANÉ. Arroi o elo Estado do R. G. do Sul aíf. da 
margem clir. elo rio Jacuhy. ' 

CAMPANHA . Cidade e mnn. elo Estado de iV'Iinas Geraes 
sécle ela com . elo seu nome, aos 2i0 31' de Lat. S . , a 300 kils: 
de Ouro Preto; Eltuada em uma collina pouco elevada da 
qua l goza-se um lincliss imo panorama. 'l'em 7 .235 h~bs. 
li. cidade é edificada em amphiLheatro. Além de um clima 
saluberrimo, possue fontes ele aguas fel'l'eas e ab mclantes ma
nanciaes de agua potavel. Seus principaes ecliíicios são· a casa 
ela Camara, a egreja parochial da iuvocação de Santo Antonio 
do Valle da Piedade, as egrejas de N. S. elas Dôres, ele N. S. 
das l\Iercàs , de S . Sebastião e uma elegante capella no ·cemi
terio . T em ainda uma casa de caridade, creada pela Lei Pro v. 
n. 30 ele 22 de feve reiro de 1836 e ino.u gurclda em 8 ele junho 
de 185 1, um theatro, uma grande cadeia, uma praça ele mer
cado e uma bibliotheca pu blica . Pertence ;i diocese de 
Marianna . O Almanak de Minas (18q5) traz a seo-ninte Ca1·ta 
elo Dl'. Pereira de Magalhães sobre o clescobrimeuto ela Cam
panha : «Sem pot.!.er precisar bem a época, em que se deram os 
factos, que vou narar, ma.s segundo dados prova\'eis creio 
poder asseverat· que elles tiveram lagar entre as éras ele i710 
a 17.20. Foi pouco mais ou menos neate perioclo que escapa
elos das prisões ele Villa Rica do_is sen tenciados, um que se 
ape!!tclava Montanhez e outro CUJO nome me não lembr a atra
vessaram os sertões in h a bitados, que se estendiam ao SO ele 
Villa Rica, e viajando p~:n· muitos dias depararam com um 
qllllombo composto de dots pretos, sHuaclo na Lat. austral 
ele 21° 16 ' e 2° -15' de Long . elo meridiano elo Rio ele 
Janeiro . Estes pretos tinham seu peq_ueuo es tabeleci meu to 
rural, d~ qua~ e ele alguma pequena cl'iaçao da porcos tiravam 
sua subststellCla, sendo provavel que se commLtnicassem com 
alguma pov . mais proxima parll. o J;Uais ele ·que necessitassem. 
Tomaram então os fug itivos adeltberação ele viverem em socie
darle com os quilombolas, qile os haviam hospedado e assim 
viveram por algum tempo, até que manifestando-se algum pre
domínio da pa1•t . dos brancos, deliberaram os pretos descartar
se daquelles; deu-se então um confl.iclo elo qual sahiram 
victoriosos os brancos succumbinclo os pretos, ficando portanto 
os dois fugitivos proprietarios da cabana e mais pertences. 
Assim isolados seu tiram a necessidade ele commnnicações, e 
neste intui to trataram ele explorar os arredores, até que no fim 
ele dias pud e1·am percebet· dos altos da sel'l'a, em cujas fraldas 
estava estabelecido o quilombo um f .tmo que se elevava para 
os lados de L . , tendo então este meio ele guia foram por 
picadas até encontr ar uma fazenda, estl!belecida á margem 
esq. do rio Verde, cujo dono era applicaclo ao curato de Bae
pencly, e e es te o b gat· onde está hoje situada a freg . da Con
ceição elo Rio Verde. Esbbeleciclas as r~laçõea entre esse 
fazendeiro e Monhnhez e seLt companheiro, casaram-se com 
filhas do tal fazendeiro, o qual a convite ele seus genros foi com 
toda familia estabelecer-s" no quilombo, talvez levado pela 
abundancia de ouro que prome·Hia o te rreno, já explor ado 
pelos genros . São estes os primeiros habs. elo logat· onde é 
hoje a cidade da Campanha qne rapidamenle_povoou-se pela 
allluencia de mineü·os quer ela capitania de !Yfltlas, quer da de 
S. Pa ulo. ]!]sta noticia me foi dada po1· meu avô o coronel J osé 
Francisco Pereira, fall ecido em 1855 com 95 annos de idade, 
qne er o. homem de verdade e t~ ve relaçõ ,s e amizade com un1 
neto ele iliontanhez, que lhe communicou todos estes detalhes . 
-Ouro Preto, 29 ele junho de 1804.- Dt . Manoel Joaquim 
Pereira, de Ma,galhEies>>. Foi, em pi'incipio, o arraial da Cam-
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p~nha do Rio Verde, elevado á pa roch ia p la Ordem Ré&" ia ele 
do 1752. Vil l::i. com a denom inação de Cwnpc11>ha ela Pnnceza 
da Beim, por Alv ará de 20 de o ut ~t hro de -l798 ( 1\lon.se nhor 
P izan o ) ou Alvará de 26 de novembro ele 1799 ( segundo OLttros ). 
Cidade pelo ar L III da Lei Prov . n . 163 ele 9 ele ma t·ço d!l 18JO . 
A cidade e3 tá , s~g-unclo Spix e J\Ia rl ius , a 913 me Lros ac.una do 
n ive l elo mar . l!:nLre as es tradas q·1e a llga1U a cltf'f"eren tes 
pon tos elo Es tado no ta m-se : a el o Ca r mo ela Esca t· amuça pa t·a a 
C<t mpan ha . passando pela MuLuca; a cl::J. Campanha p1r a Out•o 
Preto, atra'vessacla pala l'io do Pe ixe; a ela Campa nha pa ra S . 
Gonçalo do Sa p~wahy: a ela Conq ui>ta; a el a Ca mpanha para o 
Cam bttq ·tira ; a que váe a 'l'res Pontas e é a tt•avessacla pelo rio 
Ver de; etc . O m u n . é r egado pelos r ios Ve rde, d o Pene, Sa nto 
An toni o Lamba t·y Gl' ancle, Dout·a.clo, P alrue11·a , co t•t·ego dos 
Lazaros' e ontro3. O mttn .. a lém ela p::tt'Qchi a ela c iclnde, com 
~rehe n cle ma is a de N. S . ela Saucle elas Aguas V iduosas e 
Senhor Bom Jesus elo L amba l'y. e os cl isLs . elo Mttn clo Novo e 
Va rgem Gt·an cle . Tem agenc ia elo co t•t•eio e cinco escbs . publs . 
ele i nst . pdm . ::lolJreseus lim ites vitle : Lei Prov . n . 99 ele 26 
ele mat·ço de 1838 ; § IV ela. ele n . 13-! ele 16 ele mar ço ele 1830 ; 
a r t. XII da ele n . 533 ele 10 de ou tttbro ele 1851; ar t. XIX ela el e 
n . 818 ele '!ele j ulho ele 1857; a !'L. X da. de n . 1.'190 ele .23 ele 
julho de 1864; al'ts . Il e IV da ele n. i. 20~i cl 9 ele agosto de 
1864; n . 1.528 ele 20 ele j ulho ele 1888 ; a t·t . H ela de n . i. 665 ele 
16 ele se ~em bro ele 1870; a l'l . (ela. ele n. 2.·151 de 30 ele outubro 
ele 1875; n. 2.30J de 11 ele j tlho de 1876; n. 2.405 ele 5 de nove m
bro ele 1877 ; n . 3 .197 ele 23 ele se lembt'o el e 1884; Dec . n . 18 
de 15 ele feve reit·o ele 1890 e Dec . n . HJ4 ele 22 ele setembt· o ele 
:1890. Fo i class ificada com . ele terceira en t.t·. por Ac to ele 22 ele 
fJver ei ro ele 18\J2 . 

CAMPANHA. A. n tigs. pa<·och ia el o Es t1clo c~e :Mi nas Geraes • 
e levada ~t caLe.,.ori a ele vi lia com a clenom1 naçao de S . Gonçalo 
elo Sa puca hy p~lo a rt. I ela Lei. P r o r. n . 2. '154 ele '19 ele oul tibl'o 
de 1870 . Vide Sctpttc_thy . 

CAMPANHA (Aguas V ir tuosas ela )_. As v e l'i e n t~s dessas 
a"'uas acham-se s ituadas em uma l oc . cltstan te sets lul s .,po:tco 
m"a is 011 me nos, ela pov . denominada A lwnba1·1J e 20 ela cida de 
da Carr.p :tnha, ela q ual é separada pela serra elo mes mo nome 
E' esse l aga r u m < pequena baix:acla ou pl a nicie de co nfi gtll' ação 
irregula r , cons t.ituicla por um só lo mais secco que o do Cacha m
b ú, porém apresen tando a inda, em um ou ou ~ro ponto a lgtms 
pequenos cha rcos, q ue fac ilmente p~clem set· at errados . Nã o 
oll'erece como o Cachamb(t 11m a linha ele morros rodeando a bai
xada, mas, ao la do ele pequenas collin as , d ispostas i l'regular
men~e . no~am - se se!'l'as el evadas , taes como a ela Campanha e 
ou tras·, que üca m a ma iot· dis tancia !!:' essa pla níc ie a tr~ves
sacla pdo rio Alambar y ou Lambar y e pot· u m pequeno t'lacbo 
que parece ser a limenta do pelas sobras d as fontes mineraes . 
Compa t· anclo as condições na turaes clessv. loc . com as elo Ca-;
chamb ü, não se pôde deix:a t· ele r econbec e t· qu e sett cltma e 
m elhor não só porque o sólo é ma is secco, como t::t mbem por.que 
su a ve.,.e tação é mais a bunda nte e sua tempera t ttra rela tiva
m ente ~a is ba ixa . Desse co nj tm cto ele ci t·cums ta ncias clepl'e
henele- se a causa elo engra ndec imento q tie ou tr'ora apresentou 
o Ala mba t·y; en treta nto, acha-se ac tualmeuce este lagar por 
a ss im di ze r abandonado é qttas i l'ecluzicla s tt a pop. a um dimi
nuto numero ele h a bs . Tres são as fontes do Ala mbary, du as 
das q naes nã'> gozam ele g l'a ncle importa ncia . Ach a m-se taclas 
m ui prox imas u ma elas outras, no. c~ ntro ela pov., onde exis te 
u ma pecpteua praça r Jc ta n; ula r , 1ncttl ta e fec hada nos qua tro 
lados po1· u ma pare:le ba ixa , cles~ ~n acl ,t a t•aceb ?. r um a gr.a cl a ele 
fer)'J. No ce tl l t•o des';::t praça ex: ts te uma bomba CJ•te b rne Je 
agua polavel aos h abs . elo log . Em um el o.~ angulos ela praça 
.e de ntro de ll a , fi ca a fo n~e denominada gazosa, que tem a fot·
ma de um poço circula r ele um me ~ro pouco ma is OLt menos ele 
.cliametro, co n s·~ rtti clo ele tij olos e ele poucil. profundi dade . A agua 
dessa fon te é a bmlCla ntiss ima e ele tlma notave l e ffe t·vesce n
.cia . Sua s~11nrfic ie J.ivrl' fi ca a cloiR ou tres me lros abai~o elo 
nivel elo sólo; desce-se á fonte por uma lar ga e.scacla ria ele 
,pedr a . A prod ucção ele ac iclo ca t·boni co é tão cons_lclerave l nessa 
.agua que j ã. tem il tel J ca usa ele mot•te por as phyx: ta ele a lg tlmas 
p&ssoas que i mpl'Uclente Jl~ente a hi se t eem ~l emora clo .. A a na 
l yse fe ita nesssa agua 1ncltc:1 que ell a é p?rfe tta mente lunptda e 
tra nspar ente, mesmo depois ele pr.ol ongaclo r epouso, incolo.ra , 
inodora , de sabor pi ca n te muito pronuncia do de ta l modo efl; r 
vesce nte que é cliiT'tcil, sem in·ter rupção, bebP-r um copo chew, 
Contém ac iclo sulphurico, silicico e ca rbonico , se>qn ioxido ele 
ferro, potassa , cal, mag nezia, chlol'O, etc. Vide Paulino; JJ1ada 
e A.fJuas Virtuosas. 

CAMPE C:HE . I lh a elo Es~a do de Sa nta Ca tharina , defronte 
ela f reg. ele N . S. el a Conce ição el a Lagôa . 

CAMPEIROS. Serra do Es tado ele Minas Ge raes , :; a fr eg . ele 
Dores elo A ter r a elo . · 

CAMPEIROS . R ibe it·ão do Es tado ele Ma tto Gt·osso, alf. 
el a mm·gem esq . do Vaccaria . Nasce na serra ele San ta 
Ba,l'ba rn . 

CAMPELLO. Log. elo Estado de i\liuas Geraes, sobre o ri o 
Novo q tte a hi tem uma po n te , na estrada que ela cida de elo 
Pomba va.e a J uiz ele Fóra . 

CAMPELLO. La~·ôa "elo Estado elo Ri o ele J aneiro, no mun. 
ele Ca mpos, uni da à ' lae·õa el a Baroner:a pelo vallão ela Sau
dade . Nella la mbem clesagua o vallao el o NogueJt·a . Sobre 
ell a cl iz Saint Aclolpho : << L ago do Es t<tclo elo Rio ele J a 
neiro, n a em bocadura e sobre a margem esq. elo r1 o P a
rahyba co:u o qnal communica por dois canaes . em s.tm 
ex tremida de meridional, os quaes forma m um a linha CUJa mawr 
larg ura Jlca clll'ronta elo r io . Tem es te l ago duas leguas ele N . 
a S. , e ma is ele me ia ele l argo» . O majol' Be llegar de d iz: « A 
elo Campello cuj a~ aguasse communi cam com as c~as lag~~s d~s 
Sau dades e F or mosa, e com as elo B t'C.I O Gm ncle, Coxos e I Jg tbt
baya, co mmuuica nrl o- se tambem com as_ elo Pa,rabyba pelos cor
reo-os elo Jtmcli á e el o Jacaré, e pelo Valao ele Campo Novo; tem 
3.400 bra~.as so bre800 " · • O can a l elo Nogueir a , di z o Dr. 'l'ei
xei ra el e Me llo, cleslin ava-s~ a pô c· é m communicnção o rto 
P a rahyba com a Lagoa do P o,qo ou do Ccvmpello ele qu': dis ta 
a lg un s kils . ~ tem ps l'Lo ele se te de circumferencia, apt·ove JLa nclo
se a n a vega,,ao claquella lagoa e toda s as que com ella se con~
muni cam, em be nefi cio elos seus m or adores e elos ela parocl11 a 
do Mol'l'o do Coco, . «Além do rio P ar ahyba na parte elo N · 
H ists a la.goa elo Campello (u ma das g t•ancles cles Le dist. ) que 
pt·incipia na Ba l'l· a Secca e se termin a nos Ca mpos Novos de 
~. Louretwo . g • ele avultadas ag ttas e sujeita a gra ndes ch eJ<tS 
que lhe co mmunicam mui tos e longos bt•0jaea , que para ella con• 
co rrem; ·tem nav0gação ele canoas e balças que co nd uzem ma
deiras vindas elos Se t• l; õ~s el e Cacimbas ; no tempo secco é o se u 
f ttn clo lim it1clo, mas não priv a as co nduções. (Capitanic~ eleS . 
Th9mé, por Augtis to ele Cat·va lbo. 1888 . I neditos). 

CAMPELLO. Serra elo E stado ele Minas Geraes , no mun. 
ele P onte Nova , 

CAMPESTRE. Cidade e mun. elo l~s tacl o da Bahia , na 
com . ele Lavras Di a ma ntinas , 6,6 kils . di sta nte ela c idade ele 
Lençóes, Orago N . S . da Concei.ção e di o~ese archiepi~ co pal ele 
S . Salva dor. l~ oi ct•eacl<t par ocbt a pela Let Pro v. n . 899 de 15 ele 
maio ele 1863 e incorporada ao mun. ele Lençóes pelo a l't. III ela 
de n. 1.014 ele IS de abril de 1868 . '!'em 7.567 habs . e tr~s eschs: 
publs . ele ins t. pl'im. Sobre seus limites vide : . a rt. li ela ~e1 
Pro v. n . 899 de 15 ele maio ele 1863. Age ncia elo correiO. 
Foi creacla villa pela Lei Pro v. n. 2 . 652 ele 14 elo maio de 
1.889 ins ~all acla a H ele el ezembt·o do mes mo anno, e elevada 
a cidade pelo De c. ele 27 ele .i unho ele 1891. 

CAMPESTRE. P a rocbia elo Es tado d e Minas Gera es, n a 
t- 0111. e termo da cid ade ele Caldas, no meio ele uma cam pma , a 
40.kils . cb cidade elo Machado, a 48 ele Mach acltnho, a 
40 ela es tação cl~ P oços ele Ca ldas , a 20 de S. J osé elo Bo· 
b lhos e a 46 ele Alfenas ; regacla pelo 1·ibeirão Ci;t mges tre, 
pelo rio elo P eixe, que Jl.assa ao pé da f reg ., e pelo r to I a rdo, 
que passa a N kil>.; ltgacla a Alfenas por uma es trada cl~ 
rodagem. Orago N . S. do Ca rmo e cltocese ele S . Paulo. Fo1 
em pl'i neipio um clll·ato ela freg . ele Cabo Verde elo mnn . ele 
J acuhy . A Lei Pro v. n . 120 ele 12 ele ma rço ele 1839 e le·w u o 
pov. ú categoria ele cli s t . ; o a r~. I § V ela de n. -! 84 ele 3 de 
abril ele 18,10 elevott-o á catego ria ele parochi a ; o art. II ela 
ele n. '152 de 20 ele oulttbro de 1819 incorrorott a parochia rro 
mun . ele Caldas . Poss ua rica s minas cb ferro e muito out·o. 
Cultura ele milho , feijão, arroz, ca nna, fumo e café, começa ndo 
a desenvolver-se a cultura ela vinh a. Ct·iação ele gado. Além da 
m a. Ll'iz, tem mais a egreja ele N. S. elo R osario . T em duas esc'hs; 
publ s . ele ins tr. prirn . , uma elas quaes foi creada pelo art, I ela 
Lei Prov . n. 2.HH de 2;) ele novembl'O ele '1875 . Sobt·e suas 
di visas vide : a rt. VII da Lei Prov. n. 65<1 ele 17 ele jttnho ele 
1853; n. 1.660 ele 20 ele .JUlho ele 1868 ; a rt. Il cln. ele n . i 662 ele 
Iô de se tembro ele 1870; n. 1.992 ele 13 ele novembro ele 1873 . 
Agen cia d o correio . Attribue-se a orige~ desse .pov. aos dous 
irmãos Fr~. ncisco José e Ma noel José Muntz . O pr1meu·o manclott 
cons tr tlit• um cemit2rio e 6 seg u:nclo um templo mocles·to. 
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CAMPESTRE . Dist. elo ter mo do Rio ele Con tas; n <J Estado 
d a l:lah!a. · 

CAMPESTR~. Log. do Esttelo de S . Paulo, no mun. de 
Bragança. 

CAMPESTRE . P ov . do Estado do R. . G . do S ul·, uo mun . 
ele 'Sà.nto Antonio ela Patnliha · com um a esch. p !tbl. de in~t . 
pl'im., cr eaela pela Lei P!'ov . n'. 1.041 ele 20 ele maio ele 1876 . 

CAMPESTRE . Pov . do Estado elo R. G . <lo Sul, elo termo 
ele Santa Mal'ia; com um:t etich. p11bl. ele in s t. pr im., creada 
pela Lei Pro v . n. 1.217 cl'e 14 ele maio ele 1819. 

CAMPESTRE: . Ba it·ro do mun . ela cidade ele Musamb inho, 
no E stado de Minas Ger aes . 

CAMPE.3TRE. Log- . elo Es ta :lo de i.\iina ~ Gera es, no dist . 
cb lti t~ ga . 

CAMPESTRE. Sel'm elo E~tado d <t B.dlia, a E . da se t•r an ia 
da Fuma . 

CAMPESTRE. Nlon·o do Estado de Minas Ge raes, n a f reg . 
da A l<~ gôa e m11n. de Ayun 10ca (l nf. l oc.) . 

CAMPESTRE Rio aíf. ela margem esq elo t•io Negro, ·trib . 
da Iguass ú( l~ ng . Ecl . .r. ele Moraes. R~lat. 1872). 

CAMPESTR E DE SANTA CRUZ . Log. elo Estado elo 
Pat·aná; na freg. elos Ambrozios. 

CAMPESTRINHO. Log. elo Est:.Lclo de S . Paulo, na ft· eg. 
do E . Sa nto do H.io do PeiÀe (lnf . loc. ) . 

CAMPES l'R INHO . Ri bei t'ão çl0 E stado elo Paran á , banha 
o roun. ele S . .To sé elos Pinhaes e el~sa;·11a no l'io Faxina!. 

CAMPESTRINHO. Rib3iri'io elo E >taclo ele Minas Gera es, 
ba nha o mun . t.l.e Caldas e desa g,ta no rio elas Antas (Inf. 
lo c .) 

CAMPIN A. P a roch ia elo Estado do P a rá, no mun. da 
capita l . Orago Sa nt'Anna e d iocese do Par á. Fo i creada 
em -1727 . T em dltas eschs . p ctbls. ele ins lr. p r im . 

CAMPINA. P twochia elo Estado do Pal'á, no mtm. da 
capita l. S:m eg l'e.J a matriz tem a itwocação d a S3 . 'l'l'inclacle 
e depende da diocese elo Pará. l~oi c t·ea da pa t· ochia pelo art. 
I ela Lei P t·ov . n . 63 de <!de se te mb ro de 18!0 . Sobl'e suas 
cliwisas vide : Lei P1·ov. n. 101 ele 14 ele m:.t io ele ~8:12. T em 
cl uas cschs. publ:; . ele instt·. prim. 

CAMPINA. Bairro do mun. ele San to Ama t·o, no Es~acio 
de S. Pattlo. 'l'a.mbem dizem Ca mpina Gt'.J.Ude . 

CAMPINA. . Um dos CjLtarteil'Õe> ela pa t·ochia de Votn.verava, 
no E s tado elo P a r a ná . 

CAMPINA. L0g. elo Estado de Sa nta Caiha ri tlP., no mun. 
ele Guri ty btlllOS. 

CAMPINA . S ~n·a do Estado de Minas Ger aas. n a ft· eg . 
cl'Alag.Ja e mun. cl 3 :l.ynl'!loca (Inf. loc . ). · 

CAMPINA. Mol'ro do Estado ele iVIatto Grosso, no mun. ele 
S . Luiz üe Cacar _. s . F az pade da sen·a elo Dia mantino . 

. CAMPI N'A. Ponta na co>ta do Estatlo elo P ,trahyba do 
Nort?., ent t·a o c1bo Bra nco e a ponta d o Matto, 

CAMPINA . R ibeil'o elo Estado elo Amazonas; clesagtta no 
Soli mõe> , acima ele F onte Boa. 

CAMPINA. Igarapé do Es tado do P a l'á, bl.nha a coro . de 
Gur.tpá e clesagua na ma r gem dit•. elo Amazonas . 

CAMPINA. Ribeit·ão elo E s tad o de S. Paulo, fól'ma com 
oatros o Al'ilas que, dep:>is ela r eun i<to com o Peão fórroa 
o Apia hy, ·trib. do Paranapanema (Inf. loc . ) ' 

CAMPINA . L·tgeaclo no Estado d o P a ran á, corre J pelo 
mun. de Gua t•ap ~tava e faz ban·a no rio P a lmi ta l. · · 

CAMPINA . Ribe irão do Esta<:lo d e Minas Geraes : nasce 
na sen ·a cb seu nome. banha o mun. ele Ay J ruoca e ciesagua 
no l'io des te nome (Inf. loc . ). 

ôAMPINA. Na ma l'ge m esq: do Pat·aguay, oito kile. aba ixo 
ele Vil la Mal' ia ; no [J;staelo ele MaLto Gt•osg:J , E' uro iil.os pou
cos logare~, C[Ue , sem se re m montuosos, ficam sobraaceit·os 
á inundação perioclica. Nada tem ele notavel senão que, h a 
cousa ele tl'in ta e tantos annos, h ouve a idéa de para a hi 
transfe1•ir-~e o At'aena l ele Marinha (B . ele Me l~aço). 

DICC. GEOG . ~t 

CAMPI NA. L ago do Estado do Amazonas, desagua na mar
gem dit· . elo Solimões logo ac ima ele Fonte Boa . 

CAMPINA (Bart·eil'as ela) . Na margem esq . do rio Pul'Üs · 
tem 1.000 bt·a ças de co mp t• im ento e quat t·o ele altu r a . Nella~ 
está as~ e nte uma maloc il. ele ~iUL·as . Abundam os castanhe il'os 
e boas made iras ele cons tr <tcção co mo atauba, mass :1randuba 
cecl l'O, etc. A cam pina dis ta 189,1 m ilhas ela foz elo P urús' 
que t~ ro ele la r gu t·a neste ponto 180 a 20:J braças . Po uco adiante 
das barre iraq fica o lago d a Campina : é gt·ancle e maito 
piscoso (DL' . S . Cout inho) . 

CAMPINA . Salto no rio Pil ranatin~a , entr e as cachoeivas 
de InaJá e S. Fe liciauo . T em tl'ea qaédas. Seu va r aclou ro é 
ele 2 .500m, em uma gmnde !age ele p eclt·a ele amolai' . 

CAMPINA DE MONTE ALEGRE. Bait'l'o ela freg . do E. 
Sa tlto ela Boa Vista no Estado cb S . Paulo; com uma esch. 
publ. de i nst. pl'im., ct•eaela pela Lei Pt·ov. n. 48 ele 2 ele 
a bl'il ele 1883. 

CAMPINA DO BASILIO . L og . elo Estado de Pernamlmco, 
no 20 clist. de S . J osé , mun. da c:tp i tal. . 

CAMPINA DO GREGORIO. Leg. elo Estado elo Par aná 
no m un. de Palm as . , ' 

CAMPIN'A DOS MINEIROS. L og . do Est.aclo de S . Paul o 
no mun . elo gspil'i to Santo ela Boa Vis ta. ' 

CAMPINA GRANDE . Cidade e mun. elo Esta do elo Pat•a;
h yba do Nort2, sécle da com . du sea nome ; em uma ch apacia 
ela s ~rra do B: r bo r em a ; a 180 kils. ma is ou menos da capital. 
Ora i o N. S. ela Conc_ição e diocese elo P a r ab yba. Anti ga
me •• te tei'B o nome ele C.limpincb; q uanclo pov. o ele Cam1Jina. 
G1 · a nd~ , e rtttando eleva da a villa o ele ViUa No va d(t Rainhcb; 
p1·evaleceLt afl na l o ele Campi lUL Gra nde . Em virtuch el a Or dem 
Gera l conceclida pela Ca L"ta Regia ele 22 de j ulho ele t76ô ao 
Governador e Ca pitão-geoe l'al Conde d e Villa Flor , foi elb. 
eeigiela em freg . e villa a 20 ele ab l'il ele 179:J pelo Ouvi.clor 
get·al ch com. e desembargad or An toni•J Phil tppe S :Jares de 
rl.ndl'ade B :·eele~ocle . A Cur ta Reg ia clete l'mi nou a principio 
que a V illa Nova da Rai nha foss e er acta no log u· elos Ua l'irys. 
'l'e nclo bavido uma repl'esentaçã o çontra isso L'oi órclenada a 
e levação ela villa em Campina Gran rle, como se vê da segainte 
~arta: «T endo attençam á r e r resentação que vossa m ercê mt'l 
faz na Stla ca l'ta de 1i do COl'l'e nte á t• e · p~ ito elas rasoens que 
j) ) nde t· a para não ss Cl'ea t• na fregaezia elos Carirys a nova Vil la 
da Rainha mas s im na freg ttez ia da Carop in a-Gt•ancle elo mesmo 
clist r ic :o peJa t•azão de s . r aquelle terren J secco que não admi tte 
plan taçoens c só unica me n te faz;n1das de gadns, de sor te 
que pH'a se pt•ovet·em ele farinhas as vão b 1s : u d' a li a muita 
dis ta nc ia, q tanclo pelo contrar io o Jogar da Campina- Graade 
t'3 mjunto a s i t ~ rras ele planta, co m commocliclacle para se por 
em execução as prol'idetlcias qne dete l' m itla a Ca l' ta Regia ele 22 
de j ttl ho de 1766: ordeno a vóssa mercê ... na fl' eguezia ela C:J.m
p ina - Gt•ande a me11cionaela V illa Nova ela R a 1nha. q ·1e tiuha 
determ inado se creasse no logar elos Caril'ys; isto p -Ias rasoeos 
qt te voasn. mer cê me eept·esen ta na mencionada car ta. Deus 
Guarde i vossa mer ce.- R3ciJ'e 25· ele ag >t.o de 1783.- D. 
Thomaz Jo é ele Me llo. - S r. D ··· D~sembargaelo r Antonio 
F e li ppe Soa.res ele ALlclcatla de Bracler od3s, O tvidor Ger a l da 
Coma t'C'l da Parahyba ». [];levada a cidade p 3la Lei Pro v. n . 
127 ele Ll ela ottttb t·o de '1864. E' com. ele segunda tJn t l'., 
creada pela Lei Prov . n. 183 de 8 ele agosto d e '1865 e clas 
sillcacla pelos D~cs . ns. 3 663de i cle jnlho de 1855, 5 . 079 ele 
4 el e set mbt·o ele 1872 e n. 494 ele '[.! de junho de ~890. 
Possue exce lle ntes terl'enos pu·a a cu.ltu ra elo a lgodão. 1'em 
d uas esch~. publs. de inst . prim. ; agencia do corre io. Co~ 
prehende os dists. ele Po~inhos, F agundes, .Bot\ Vista e S: 
Francisco. Sobt·e suas cl ivi>as virle, entre outras, a L el 
Pro v. n. '10 de 30 de março ele 1837. O mun . ao S. N. é 
mais ou menos mo ntanh oso e, co mquanto j á em gel'al occupa do 
por te t·t·enos culli va clos , ha di versas matt cs com macletl'!: s de 
cons tr LIC<;iio e mar cenat•ia. A O. é gera lme nte pbno e compoe- se 
ele campos pat·a criaçã·J d~ gado . !]; ' percouiclo pelas serras 
BoclopitáJ, Arl'Ucla e Ja t1cla hy ra e r egado pelos rios Cft rima tahú, 
Mamanguape, A raçagy, Santa CI<Lra , Sa nta Rosa, Boclocong6, 
Inga, a lém de outt•os. Lavou r a de canOJa ele assucar, mUho, 
fei jão e a t·t·oz. Gt'ancle cria~;iio ele gado . No mun. encon
tmm-se pedras ele constm cção, pedra calcat:ea e barro ele olaria. 
A r espeito ela cida de ela Ca mpina Gt•ande assim se expressa o 
Dt· . J offi l:Y, no seu li vro Notas sobre a Pa1·ahyba : «Está taro
bem sobt·e a Borb1r ama, 30 leguas ao pentll ela capital e a i4 
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pouco mais ou menos da extrema da Parahyba com Pernam
buco . SiiiHtda em ·terreno accide n tado entr os l"ios ou r iachos 
Boclocong-6 e I ngá, a me ia legua de cada ttm, occ upa períme tr o 
r elat ivamente extenso, porq 11e a lgu mas eles ma ruas são sepa 
r~das por graucl~ s espaços sem edificação. Em 1888 es ta c idade 
tmha cercn ele quatro mil habs . e er<J. ta l vez a mais pop ul osa e 
prospe t·a do in ter io1· elo Estado; porem, havendo depois cl%;;e 
anno scccado o se u gra nde deposito tl'agua, cJ uhec ido pelo no 111 e 
ele Açude Velho, o unico refrigerio ela cr iaí·ão e elo co mmercio 
ele transito ele u m vasto terri to l'io, é p rovavel que ten h <J. clim i
nuiclo o munero de seus habs . A c idade e mal prov ida de ag:~a 
potavel: apenas possue duas fontes ele dom ínio particular, as 
quaes não teem capacidade pat·a a abastecer regularmente nos 
annos mais seccos, o que tem feilo ge net·a lisar a co nsL r ucção de 
cis ternas, de cu,j a agua usam os habs. m a is a bastados . Gr·an cle 
Qa r te elo povo be be a ag11a sa lob ra ele cacim bas do r iach o 
Piabas, q11e li mita a cidade ao N . e Nasce nte . A sua m a triz, 
r ecentemente concluida, é uma elas mel hores egrejas de todo o 
Estado; tem mais out r a ela i nvocação ele N . S . elo Rosario, 
casa da cariclade, boa casa ela camara mu nicipal co m todas 
as accommoclações para o tr ibuR<J. l do j ury e a ud ienc ias elas 
a u tonclacles, e uma elas cadeias ma is segtt rRs elo Es tado . 
Passando por Campina a prinpipal estracl~. que liga os ser tões 
da Parahyha e R. G . do NM te as c1dades da Parahyba e 
Rec ife , é por is to mtti to animado o seu r.ommercio de tt-a nsito, 
pdncipal mente em ce rtos d ias da semana , ele qni nta-l"e im até 
sabbaclo, quando são fe i tas as s11as grandes feit-as de gado~ e 
ele generos a limen tí cios . . . Campi na Gt·ancle e uma das 
l ocal id<J.de> mais ant!gas elo in I e r io r elo Esta do : pri nci piou 
sendo uma aldeia de i ncl ios Car iry; fre[. em 1i69. fo i elnvacla 
a villa com o nome ele Vill::t Nova da l-ta in ba a 20 ele a hril de 
1790, mas este nome ofHcial desupp3r eceu, prevalece ndo o an l:igo 
Campi na, por que foi sempre conhecida. Co nSol"VOu-se por· 
mais de 60 annos sem p rog resso a lgum notave l ; por ém de "1860 
paL·a cá tem a ug mentaclo tanto q •1e a Slla pop. qllad ruplicou 
apezar ela escassez de ag,ta potave l, el e que se mpre se resse ntio . 
Foi no mu n . dessa cidade q tte teve principi o em -1 875 o mov i
rnen to popul ar denom inado Quc brc~-lt ilos, na serra Boclopi tá, 
quatro leguas ao S. da c idade. E ssa pop. serra na, ignora nte 
e imbuida da prej tti zos, j á se t inha opposto em 1852 á execução 
ele uma lei censitada que c ha mara m lei do oapti ·l)eÍI"O, movi
men to que fi cou conhecido na cheon ica loca l pel o nome ele 
Ronco de~ abelha, . A se dição Que b1"a-lti los fo i feü a por· es ta 
mesma pop . , sem o meno r plano preconcebido, e , devido a 
di versas causas e circu mstan ci as , percorreu a m aior pa rte da 
prov., a lastrando-se pel as vi s inhas, e chegan do mesmo até á 
d as Alagoas . A tur ba clesenfr e<1.da que imou nessa cida de e em 
m ui tas out t·as os ca t-torios e a rchivos munic ipaes. P a ra suJfocar 
a se-lição fo i i mpoten te o governo provi ncial; da capital do 
I mperio part iram fo l'ças co m mandadas pelo ge ner a l Severi a no 
da Fonseca, que , sem um com bate si que r , sem a menor r es is
t encia, ocCllpa ram Campina . Os sediciosos, apezar de numerosos 
deba ndaram-se; porque não tinha m um ch efe capaz ele os cliri·
g ir . A ptmição elo crime foi p retexto p:Lr a as maior es viole ncias 
por par te das fo r ças occupan tes ; ce nte na res de popula res de 
de todas as eclades for a m presos, s ujeitos ao s upplicio do oollete 
de oouro e r eme tti clos p 1.r a a capi tal do Imperio. Pode mos 
a ssegurar , como tes temtm ha ele vista, que não é verdade ir a a 
opini ão dos q ue dizem ter s ido a sedição Q.uebra,- l<ilos promovi da 
pelo cler o parahyba no e pr incipalmente pelo miss iona rio P adre 
"Ibiapina.. A causa fo i a decretação ele novoe impostos pel a 
asse mb!éa provincia l ela Para h yba em sua sessão desse a o no . 
A noticia chegou á essa pop . pobre e ignor a nte de ta l modo 
a ugmenlacla e ex tt·avagan te que despertou Jogo um od io geral 
contra o gove rno, q ue ch a mava elos tj.outores ou ba,ohcweis. 
Queriam um governo de ho mens r ils ti cos como ell es . Neste 
estado de exal tação ele e'lp iri l.o es tava o povo qua ndo poz-se e m 
execução a lei que es ta beleci a. o sys tema metrico decim a l , cu_J a 
va ntage m n ão p ode ndo por ell e se r comprehe ndicla , fez exp lo
dir a m ina ja prepara da. Os n ovos pesos , pa r a e;;se povo , 
sy mbolisa v:>.m o attg mento dos impos tos , a ty ra nnia do 
!fOvarno, e por i sto fez con ver gir para elles o seu ocl io. Deste 
iacto, pois, p t·oveio o nome ele Quehra,- hilos , da do aos sediciosos , 
os q11aés o m a ior ma l que ca usaea m foi a des tr nição de do
cume n tos preciosos com a inciner ação de mu itos a rchivos 
pu blicos.- Na a n tiua. cadei a des ta cidade esteve preso em 
i 824 o patriota Fr . J oaquim elo Amot• Divino Ca neca .-Entre 
as ·J?ovs . que existem n es te mu n. a ma is nota vel é a el e 
P ocmh os, seis leguas ao NO . , collocada entre g t·andes pen aelias e 
serrotes, uma legua dist ante elo rio Curimataú ; t em umas 40 

casas, u ma soll'ri vel eg rej a em r eco ns tr ucção, casa de caridade . 
institui cla pelo padr e lbiapina, e uma peque na feu·a semana l : 
e m seu dist. n ascem os rios Ma ma ng uape , Ar açagy , Boclo
cong6 e San ta R os<t. Essa pov. , cujo no me é cleviclo aos 
peq Lte nos poços que pl"imiti va.1ü ente fo t"ma ,·<J. m o se :1 olhoel'agua, 
con ver Lido depois em açttele, pt·i ncipio u como faze nda de criação, 
senelQ de -18 15 a 817 consLru ida a sua cape lla ele N . S. ela Con
ceição. Na sua s i ngela his toria h a clottil fac LO s salientes, que 
fi ca ram impressos na me morüt popu la r. J!: m feve t•eiro ele 18,!9, 
cle t'l"o Laclos os r e vol tosos li beraes n o combate ele AL·ua, como 
deixamos narrado, procllea ram o se t·tão e na ma nhã elo d ia 
segu i nte chegantm a Poc inhos, tra nspostas em uma n oit~ as 
10 legu as que se pat·am es ta pov. claquella cidade . Alli os 
ch efes elos revo ltosos Borges da Fo nseca, R . J . da Camar a 
Sa ntos Leal e otltros ft> nn a r a m co nse lho e r esolvet·a m o lice n
ciamento e d ispersão elas suas forças, em razão el a i nefi cacia 
da r esis te ncia . Sep .u ·a t·a m- se 0:1 ch 3fes em d iversas c1iL·ecções 
disfar çados em vaque iros . Gua rda mos eomo a ma is r emota 
reco rd ·tção ela iufa ncia essa eru r a cl a elas fot'(~as rebe ldes, ca t• 
rega nclo os seus fel'icl os , e obdgadas pela fo me á a ba ter o gado 
q ue procurava a bebid(IJ a ·t iros ele clav ino tes e baca mar te.s . O 
outro facto r efer e-se á sed ição Qt~eb> ·cv-hilos. Occupada a c idade 
ele Campi na pe las l"o t·ço s legues ao mando elo genera l Seve riano 
ela Fonseca, fez ell e cle<; taca r no d ia im meel iato o c<>.p itão 
P ieagybe (l1oj coro nel) , com um piquete de cava lla l"ia a·té 
Poc inhos. E ra um d ia de dom in go, a pop. ach ava-se r eunida 
pa t'<t ouvi e missa, q uando fo i rep~ nti name nte invacl icl<t e oc
cupa cla t::>cla a pov . pel <J. d i ta !"orça . O capitão Pit·ag ibe d ispoz os 
seus soldados em um c ircu 1o na pt·aça q ue fica jullto á egrej a , 
e m a ndou que p ar a ella entt·asse m todos os ba ba . F ez a smL 
escolh a, dando liber dade aos ve lhos e va le tu clinarios, e npll
ra ndo u ns 40 home ns, dos qne lhe pa rece ram ma is r obus tos, 
orclenon que f0ssem a manados com col"(las ele car uú, e :Hsim 
co nduzio- os a té Cam pi rut . onde foram la nçados na cade ia . 
Co nvé m ad vert ir que os h a us . dessa pop . r econhec icln.mente 
pacificas e ordeiros, não tomar a m parte na seclição . - As outras 
povs . el o m un. de Campi na Grande são : Boa Vista, S . Sebas
ti ãe> , Marinho, M11l11ngú de Cabaças .» 

CAMPINA GRA N DE . V illa e mun . do Es Laclo elo Paraná, 
ex-par ochi a elo mun. elo A rraial Queimado, elo qual dista 
iS kils . e 30 ele Curyt iba . Ot· ago S. J oão Baptis t<J. o diocese 
de Cur y ti ba . F oi ct·eacla pa r ochia pelo a rt. I ela L ei P r ov . 
n. 360 ele 18 de a bril tle -1873 e el evada a villa pela de n. 726 
de26 de novembr o de -1833, In s tall acla em 22 ele m ar ço de 
1884. Passo 11 a denominar-se Glyce ri o pel o Dec. ele 11 de 
fevere iro de 1890, volta ndo a denomi na r- se Ca mpina Grande 
pelo Dec . n. -1 de '16 ele novembeo de 1891. T P- nclo s ido disso l
vida a Asse mbléa desse Es·ta do lico1t nu llo o Dec . n. 1. T em 
agencia elo correio e cl 11as eschs . publs . ele i ns t . prim . , CL"eadas 
pela Lei P1•ov, n . 356 ele i6 de a. bt· il ele ·1873. Sua pop. peesum ivel 
é de 2 .500 h a bs . , que occupam-se n o pr epar o ela h erv a ma tte e 
na cr iação ele gado . O mun . é r egado pelos rios 'l.' aqua ry, Meio, 
Pinhal. Cerne, Capivary , P apa nduva, Estiva , Ma rrecas , Mon
jolos , Casso lllmga, Ca nguiry , a lém ele outr os . Vide Glyoe?"io . 

CAMPINAGRANDE. Log . na freg . ele S . L om·e nço da 
Ma Lta e Estado de P erna mb11co . 

CAMPINA GRANDE. Bairro elo mun . ele Sa nto Ama ro, 
no E stado ele S . P a ulo . 

CAMPINA GRANDE. Log . do Es tado ele Sant~. Ca tha r ina, 
no mun . ele B lumenau, na ma rge m esq . do r ibeirão P ita nga. 

CAMP INARA . Un' elos affs. ela margem esq . elo rio Ca
num a n, tri ~. do Am;;.zonas. Na Geogr . Phys. de \Vappce tts 
faz- se mençao desse n o com o n ome de Cam11inara na p . 86 
e Campina,>"ana, no Regist, ·o Geog'". â p. 457. 

CAMPINAS. Cida de e mun . do E~tado ele S . Pattlo, sécle da 
com. elo se u nome, sitn acla a NO . . ela. ca pi ta l , e m meio ele um a 
vas ta Cflmpi na , ele que lhe vem o nome. Se11 as pecto, apezar el as 
boas edificações que possue, não é hello, devido á s11a s it11ação. 
ba ixa . E' uma cidade ele ex tensa ár ea. , r uas em ge ral dit·e itas , 
alg nJnas be m ca lçadas e co m gr a 11cle n umer o de ed i fic ios parti
culares. construidos com g6s to e e legancia. Seu s principaes ed i
íic ios são : Eg>"eja, Nl a triz, s ob a invocação de N. S . ela Conceiçã~, 
ina ug urada a 8 ele dezembr o ele '1 883 e começada a con s tmtr 
em 1807. Ess2 bello ·templo a ch a-se s i tuado n a pa r te mais 
central da cidade, occ upa ndo uma ~.rea r ec taugtllar de 2 . 073m 2 

A enormil mole eleva-se de muito ás ma is altas cou s tr ucções 
.que a cercam. O pla no ter reo ela cnnstr ucção é distribuído do 
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segninLe modo: porti<:o d e 26m,30 de co mprimento pcw 3m ,70 
de l ar.,.m·a dizendo pat•a a g rande nave; g~ancle nave longi
Luclin aí' com 36tu de c.:> mpl'imen to por 13m,50 ele l argtu·_. e 
Dave t ransversal com 28 111 ele comprimento sobre oi to de la r
gura ; duas cape llas la tera s e 110 Cundo a c!l;peLla-mór, 
co tlJ<"\ndo o e d i !i cio 12 gra ndes sal as clestm aclas a s'tc.nstta , 
COil SiSlOl'iO e OIIÜOS misteres do cu l to . .'\,_parte antel'l Jt elo 
edihcio com fundo ele 43 m 50 e leva- se 21m,50 a cim a elo eó lo 
e comporta clous anelar es,' o pl'imeiro . ao uive i elos .Pulpitos 
contenlo qua lt·o sa las , e o segurrclo pt to sal as com .J a_;lP.llas
tribunas sob re a gm ncle nave . . O .t t·ontespt c to com :J9 111 el e 
alttll' a, e m fórma de to t't'e assy rt a , e co mpos to ele tres corpos 
sobrepo~tos e decora dos em es tylo class ico . O pri me it·o, ele 
ordem j onica, tem sa lt e n te a pa l'te centra l co ro..L cla por um 
ü·otltão . Dão ingL'esso no templo tres larg.Ls a berturas, e sout·e 
e llas re ina u ma galeria ele quaclt·os Ol'l1aclos ele arch ire levos 
em c ime n to . O seg ttnclo cot'PJ ele orde m cory nthia , comport:t 
o mos tr ado r de u m g l' a ncl e r e log io, fl a nqueado po r clnas 
l a r gas j a nellas em a t'cael a, sendo occupado por pl•l.tafot·mas 
ele passeio o espaço qtte medeia entt' e es te corpo e os a ng·u l os 
elo ecl ifi.cio. O terceit·o co rp asse nta em base quad rada, ·t nclo 
sobre <t fr ente umajanella tl anqnen.cla pot' espaçosos p asse io< . 
Sob1·e este corpo ele v a-se a py r a tnicle ck cot·oame nto rlo edl · 
Ji c io. T od a a co n s tt'llcção é de a lvenaria de p~ dt'a Ol'rli na t'ia 
se ndo ele c imento as molduras , os capiteis, ornatos , e Le. 
O embasamento, o hwgo adro e a escaclat'ia são de excellen te 
canta r üt az Ltl. A decoração in teri cr nos a l tat'es e capellas é ele 
rara stun ptuosidacle . A esc ttlptm·n e pt·ofus a e traba lh ada co m 
esmer o. 'r odos os rel evos são exect!lados em ceclt·o ve t·m elh o, 
CUJO tom é aclmimve l men~e renl çaclo pelo f'tlnclo bl'a nco de m al'· 
mot'e. Nos p t'i ncipaes a ltar es a d ispos ição acloptaela foi a ele 
um peris~y lo semicircula l' coroado de t'icas cupol as . 0l'Ua m a 
n ave oi l:o pa t• s de p ilas t r c1.s corynthias co m l'ico entab lament . 
As a bobadas são cylinddcas, sal vo uo c ruza mon to elas naves 
onde se eleva um zimbot' io esph erico. A principal na. ve como 
as cape i las são or namentadas por magniftcos t•elevo> . O edifíc io 
é banhado de a b11 nela nte lttz por mei o ele l une tas ab artas acim ~t 
elo entab la men·to gera.!. Este mo nu mento elo espi r i ~o r elig ioso 
ela pop . ele Camp tnas io i e t•guiclo á cus~a ele clonal ivos p :t t'Li
cula res e com o pr0clncto ele um imposto mttni cipa l q tte, espe
cia lme tl te cles ~inaclo a ttl fim, proelnz iLL avultada quanti~t . A 
e"'rej a es tá pl'Ovida ele excellente mobi lia e accessoriLS em todos 
o~. se ttS compartim~ nl;os . Na gm 11cle n a.ve .e capellas acham ~se 
disposta s 300 cad tra s gdn ufiexol'las, es tofadas em mat' l' oqntm 
preLO. A sachl'lstta possu.e g ra n de copta ele aJ fa~as de valor a 
ricos paramentos. A egTeJa de Sa,nta Cnt z, matr tz ela f reg . elo 
m esmo nome. A d o Rosa1··io. A ele S. Benerl•icto, cuja hi sto L'ia, 
assás curiosa, é a&s i rn narrada no Jor nctl elo Com??WI"cio desta 
Capita l, ele 17 ele novembro de 188+ : « O a frica~o 'l'i,to, h a ma is 
ele 15 a nnos qne fo t escr avo ela v !Uva elo cap it&o- mor F lon a no 
ele Camar O'O A. nclracle , tentou levatltat· umn capell a em louvot· 
elo santo de sua devoção , S . J?2necl icto . Havia proximo á antiga 
estra da ele Ita tiba e no ba irt·o ele Campina Velha um ten·eno 
e m pá rte occnpaclo por. um ce mitel'io e em pa r t~ por um pequeno 
eclificio conhecido pot• pz tgo elo conego MelchtOl', q11e fora con · 
st rtliclo pel o co neg-o ela Sé ele S .Pau lo, paclt·e M~ lchior F er n<tncles 
Nunes ele Camargo, p tra ue lle serem sepulLa clos eUe e se us 
pal'en·tes mais pl'oximos, e aquelles que, em nttmer o ltmt tado, 
tivessem quem pe la sep11ltttl'LL pagass ao pa l' ocho uma dobla , 
c1ue deve t'i a se r app li cacla a esmola; ele missas por a lma elos 
captivos. Isto de tt a iclea de ser aque lle l oca l esco lhido para a 
nova capella: Reqtterando-s e á Camara MnnLcipal . concedeu ella 
mttis alg tlm te t'l'e no a nnexo, e ma is tüguns passos pr eliminar es. 
:Mes tr e Tito, abonado po1· a tt2s t :~ clos da Camara , so lic itott e 
obteve p1·ovisã.o, a u to l'isando-o a leva r a e{fei to tt proj ect wr.h~ 
cons trucção. Deu- se começo á obl'a que es tó. pres tes a concluir 
se. As in terrnpções t eem s ido ft'equentes devido á fa l ta el e meios. 
Ago r a , porém, pa t'ece que a obra tem p t·ogr eclido e pt·omette ir 
a ~é á conclusão . A egreja eleve a pt'esenlal' nm <~specbo boni to 
qua ndo es t ive r acabada .• Mede de compl'imento 130 palmos in- · 
c!us ive a sachr is t ia e 45 d e largura en tre muros, tendo a a ltul' a 
p t'opo rcional. A cons t rucção é ele a lice rces de pedra com super· 
struct 1ra ele t ijolo. 'l' em uma nave com tl'ibun.as suppo t·taclas 
em pilar 3s de arca da ' .» 1'1. Santa Casa ela Mtserwot•d ta, estabe-

1 l'\ão deixa de sel' ta mbem curioso o seguinte documento que o n1e smo 
Jornal public; e que se t'efere ao pl'imeil'o _inven tal'io que se process m 
Am Cam pmns ern :1798 n l cal'torw de o_rpha.os ~ausentes . Chamara-se 
José Corrêa Marques o fallecid o 13 et•a mventttrta nte D. Attna Card oso . 
São es t:1.s as vm·bas da o.vahaçao dos bens : «4 Jaças e 4 pares de 

l ec imenbo de pl'iméira Ol'clem, com uma capella; o ecl iftcio ela 
i\!Iun ic ipa ltclacle, que s et'Y e tambem de cadêa ; Mel'ca do el e ge
net·os al im enticios e vet·cluras; Matadour o, um dos melhot•es do 
Estado; '1' 11eatro de S. Ga d os ; Escli. Ag ro no mica ; Casa ele 
Be nel:icencta Portngueza; Circo lo Itali ani Un i ti ; l~sc b. Col'r êa 
ele ~1e ll o; Gollegio Intern ac ion a l; Collegio C ttl to á Sciencia ; 
J~sch . F el' t'eira Pen te ,tdo: Cl :tb Semanal; Hyppoclr omo; 'l'hea..:. 
t ro R. t nk; Gazome Lro; E scrt ptOl'IO da Mogyana; Hosp i ~a l ele 
V a rio losos; estações da E. ele F., e tc. E' a formoseada por um 
bem pl an tado j:trclim , onde se vê uma bell issim a g r nl>t, e com 
um co t·e Lo para m tts ica, ofl'er ecLdo pela fundi ção Liclgerwoocl. 
No l a rgo ela Cnclt~a ta mbem ha um jardim. A peqnena d istan 
c ia ela c idade fica o Bosque elos Jequi tibas , a pt·azivel , porém 
não concon·ido , pa sse io a bel'to pel o ciel adão Fran cisco BLteno 
de Mirunclii . U m outro qtte e"iste n o la rgo S. BenedLcto es tá 
abandonado . Dous siio os a r nt balcles ela cidade ligados já a 
es ta e t'etlllielos pela ru a denominada Aven ida Barão ele Itaptu·a 
e pelas t•uas ele ~an ta Ct·n z e D . Liban ia . A cidade é sel'vicla 
pot· uma linha de bo ncls, q ue tem tres ra maes . \i nda em Cam· 
pi nas notam·s'l d ivet'S'l.s biol<o thecas , co llegios pa rt lc ulaL"es, 
associações po li t;cas, de rec t•e io e benelicen te's ; dive rsas typo · 
g l'aphias onde impdmem- se 11otaveis jot'll aes , como a Gazetco 
de Cwnpinrts, Di.t 1·io ele Gc!mpina,s e Con·eio ele Cam11inas. A 
pop . c!,\ c ielacle póde s t' cs tim ad•t em 25.000 habs . - Foi em 
se u pl'incipio um p 1w·o, onde p·trava 1u os intrepidos paulistas , 
qqanclo accom me t\iam os inv ios conftns de Minas e Goyaz. 
Com o tL·a nsco t'l' t' cloô tempo3 <Llg·nns tauba teat1os es·ta belece
t'a il1-se em tot' llO elo bosque, chama do Matto Gt· osso, e form a 
ram um nu cleo, cnja orige m r emonta ao anno de 1739. se n~o o 
t 3t' t·eno p11ra Jograclo ut·o elos moradores doado pot· Ft·a·nc tsco 
BatTeto Lem e . Augmentanclo a pop .. se ntiu- se necessidade ele 
um <t c:tpe lln , pois!). matl'iz m a is JH'oxim a e ra a ele Juncliahy . 
Neste sent ido I' equet·e t·am licença, que lh es fo i concedida pelo 
b is po D . Ft· . Manoel ela R esutTeiçiLo, pa ra a fac lura ele uma 
capella inleL"i na, e mqnanto se conclui a melhol' ·tem plo. Et·ecta a 
cap3ll a , (;, i nom eado pal'Ocllo lr e . A n tonio ele Pactua, religtoso 
cl<t Ordem elos Me nores ele ~ . F r a ncisco : e este ln nzeu a mo
eles~" e rm_ida, passando a ce lebt·a r nella ·a pr imeira m issa a 17 
de j ulh o ele 1773 . Irr~ tallacl a a f l'eg : ele N . S , da Conceição ele 
Campinas . tratou o povo ele agJnQta t• os mews ele· erg uer um 
L mplo melhot• e, á custa de esmohts, fo i concl tLida em 'L781 a 
m ateiz, que s ubst itu iu a capelli nha provi tio ria. A 25 ele julho 
F,·. Jose do MorLte Car me llo e S iqueira, que então er a o paracho, 
benze u-a e a 26 fez trasla cla t' a imagem ela pacl t·oeira pa t'a e lla, 
cdebl',tnclo na mesma occasião a primei r a missa . Rapido foi o 
pL'Ogre9So el a pov . ; el e ·todos os pontos , a inda os mais r emo tos 
ele ·s. Paulo. foram a.tl:luinclo imm igeatrLes que a ugmentaram
lhe a pop . Em 1797, sendo gover nador e capitão-general de 
S . Paulo, Antoni o Manoel ele Mello e Cast eo Mendonça, foi 
Campi nas, por provisão ele tJ e Ordem ele 16 ele novembro, gra
duada com os fót·os ele villa, mas com a denominação ele S. Ga.r 
los, e m hon ra ele D. Cnrlota Joaquin a , esposa de D. João VI, 
t endo log·ar a .ins ta llação a 12 elo mez ele dezemb t· o. Em 1842, 
foi elevada a c idade p ela L ei Prov . n. 5 ele 5 ele fevereiro, que 
r est rtuiu-lhe a peimitiva denom inaçã o ele Cai1?11Jinas . Sua par o, 
ch ia foi, pela L ei Pt·ov. n . 85 ele 18 de abri l ele '1870, cliv i cl icla 
em duas : tt do lado do N . teve a deno minação ele p a eochia ele 
Santa Cmz e por sede a mati·i7, vel ha; e a elo S. , par ochia ele 
Nossa N. S. ela Conce ição e p or sede a ma lt·ü nova . E ' com . 
ele terce iea. e n t r. , Cl'eada pel a L ei Prov . n. i1 ele 17 ele ju lho 
ele 135 ~ e c lassificada pel os Decs. ns . 4.890 ele 14 de fevereiro 
ele 187:! e 9.359 ele l7 ele j a neit'o ele '1885 . Age n: i a elo coneio
estação telegra phica. O mun. confina com os d a Limeira; 
Mogy-mi.t'im , Amparo, I taliba, J uncl ia h y , Incla iatuba, i\Ioute 
Mót· e s,,u t t Baeba ra . O tetTitol'io é pouco montanhoso, com
qllanto in ~·ulat· : os acc iclé'l1les elo t ert'eno são fl'equentes, m;:s 
pouco sen.s i,·e is . Extensas p la n tações de ca fe cobrem o solo; na o 
obstante, ainda ha maltas vit·gens, s i bem que afastadas elo 

i! rincos de out·o, com 10 oitavn. , a i $280, !2$800; 5 c o lh ere~ de ]l t' ll.ta 
corn 3:--, oitava.s a 100 r s., 3.)500; S prat ~ ~ de P.S tanho com o ltb ras a 
tOO l'S . , i . .'óOO; 'i cscmvo dG nomeSim plicio, il5$400 ; ide nome João, 
121'$000; 'i de nome Luzia, '10~$000; 'i Cl'i " ulinb tt, Angelo. (i unno), 
'i6$v00; 'i m'lltü a, il lnrles ta. (:W ann os), 150$000 ; 1 cavallo escut·o , 5$000; 
'i cavallo t·osilh o, '10$000; ~ varcas velhas, 3&~00; '1 tout·o, 2. 500 ; i 
novil ha, 2~550; 21 ca.pad os , . 21$000 ; 12 capn.d inho s, 3'520; metade de 
u·n si tio , 100$; metade do sttio da Ba1·ra, 51$200; metade da c a':>. da 
v i!! a, 12$800. A~ cusLns impnl'tn.rnm em i0$210 : a saber: a. o jUiz

1 
IJ OO rs. · 

:to escri1•iio, 6$)50; aos an liadores, i $200; aos partidot•es, 1$000; a~ 
contador , 80 r s. • 
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centro populoso. Possue o mun . excellentes campos para pas
tagens. Não h a sere as, nem morros díR nos r!e menção, po
dendo entretanto serem citados o mono Vermelho e o do Tei
xeirínha, descortinando-se des te uma parte da c idade. Regam
no diversos rios entt·e os quaes o Atibaia, Jaguary, Capivary
IDJrirn, Cabras, Anhumas, Quilombo c Pinheiros. Este ultimo 
será o manancial da em preza ele abast•c im ento ele agua dessa 
c1dacle, cuj as obl"as ja estão encet1das pela Compa nhia de Aguas 
e Esgotos . O clima é em ge ral ameno ; mas o da cidade é irre
gular e menos salubt·~ . Fót·a da c idade, porém, o at· é puro e 
agradavel e o clima salubre . O principal producto da lavoura 
do mun. é o café, cuja exportação média annttal é calculada 
em 10.500.080 kilogs.; a canna d assucat· e cereaes são culti
vados em pequena escala . O commercio e a industria estão 
muito tlot"escenLes, con ta ndo-se ahi impo<"ta ntes inclustt·ias ele 
fundição e mach inas pa r a a lavoul"a. O mun., além da paro
chia ela cidade, compl"ehencle mai s a ele Santa Cruz e os povs . 
denominados: Atibaia, Cabras, Santa Barbara Vil"a Copos, 
Vallinbos , 'l'erra Preta, 'l'aqum·al, Padre Abel, Roc inha, Re
bouças, Fundão, Canelle iras, Macuco, Ponte Alta e clive t·sos 
outl'OS. E' o mun. serv ido pelas l1nha~ Ter1·eas Paulis ta e Mo
gyana. A cidade dista 30 kils. ele Itatiba, 3G ele Juncli a hy e de 
Indaiatuba, 54 de Limeira, 60 de Mogy-mit·im e •1.2 elo Ampn·o. 
No livro A P1·ov. de S . Paulo ('1883) vee m as. see-Ltintes dista n
cias : -105 kils. da capital da prav., 61 ela L imeira, 59 ele 
Mogy-mil'im, 65 elo Amparo, 28 de Itatiba, 45 de Junclíahy, 24 
de Inclaiatuba, 33 de Monte -mór e 45 de Sama Barbara. Sobre 
suas d ivisas vide, entre outras, as Leis Provs . ns. 25 de 16 
de mal'ço de 18<17, 12 çl ~ 10 de junho de 1850 (art. III), 51 ele 12 
de abril ele 1865. 5 ele 20 ele fevere iro de 181j6, 18 ele 16 de março 
de 1 ' 66. 12 de 8 ele julho de 1867, 50 ele 7 de. ab ril de 1871, 7 
de 20 de m a r ço ele 1877. Abi nasceu o insigne maestro Garlos 
Gomes. Sobl'e Campinas lê-se na 1\iemm·ic~ sobre a viagem. rlo 
porto ele Santos é~ cidade de o~'?(abá, por Lui1. cl' Alincom·t (1825): 
«A villa ele Campin as ou S. Carlos de Campinas é ainda pe
quena situada em uma alegre pla nície naLat. S . de 22o 50' e 
Long.' 47o 20 ' ele Greenwich, 18 leguas ao NO . de S . P aulo. O 
terreno qtte a cer ca , a cttl'ta distancia, é a lgum ·tanto ma is 
elevado, representando á vista a fót"ma ciecular, todo cob-rto 
de carto e espesso arvoeedo. Foi S . Carlos ao princípio uma . 
freg. pe,.·tencente ao t rmo ele Juncliah y; depois, pelos poclet·es 
que vieram ao governador ela prov., fui creacla vil la no dia 4 
de novembro, e proclamada ·tal em 1<! de dezembro· de 1797, com 
o tit.ulo ele S. Carlos. em comm~moraçiio elo augus to nome ela 
rainha, a Senhora D. C:wlota Joaquina. An~es de se r villa. 
constava sómente ele nove moradas de casas: hoje chegam estas 
a mil e a se is mil almas a pop. ele toda a freg. (em 1818), CUJO 
01·ago é N . S. da Conceição . A egrej a , que f o i erecta em f' reg '" 
e em que se cele brou a primeira missa no anno de 1776, es tá 
bastanLemente arruinada . A vi !la entende-se do SE . quarta el e 
S. ao NO. quarta ele N ., e, á esq. da r na da entrada, é lindo 
o local para se co ntinuat· a mesma. O terreno paea a clil'. ela 
rua do Commercio, e para a lé m da segunda ma, por det1·az da 
Matriz, clecl ína s ua 1·emen·te até ao ribeiro, c1ue fica proximo e 
corta a estrada á sahida da v illa, o qual se p<',SSa por nm a 
ponte ele pranchões; e, a poucos rms:>os, sub indo-se uma ladeira 
pouco inclinada, ex iste o bairro de Santa Cruz, fot·mado de a l
gumas casas em to l'no ele um largo 1 , e uma erm ida na fre nte . 
As ruas ele S . Carlos são direitas, e de boa largul':t., mas não 
guarn ecidas ele casas em toda a S IUl extensão, por haver nellas 
r epe tidos espaços murados , principalmente nas suas extremas á 
dit· . e esq., e na segu nda por detraz da egt•e.Ja. As casaq são 
terreas, excep~o um a propt·i eclade; em geral de te.lha vã e cons
tr.uidas ele taipa. A caclêa é um peqneno edJficJO velho, com 
gracle.s ele páo; e a casa ela Camara é pouco melhor; uma gl'Ossa 
estaca ele madeira toRcamenle lavrada, com a éra, e m que foi 
e l'ecta a villa fórma o pe lourinho, que está no largo da Matriz. 
O assucat• faz' o primeiro e mais c1nsíeleravel ramo ele exporta .. 
cão qne monta a cem mil at· robas por anno; a aguardente o 
seg:mclo; almnda em milho. feiJão, arro~, capados , e ontros ge
neros ele que . depois de elednlltclo o peectso para o consumo elo 
paiz, o restan te, que mont::L a quantidade não pequena, vae 
abastecet· S. Paulo , !Lú e Sorocaba. Tem mui1o boas ft·uc·tas, 
como figo s, uvas, lim ões doces, limas, pecegos, laranjas, jabo
ticabas, melões, melancias, ananazes, algumas silves tre~, e o 
terreno é apt·opr iaclo para a cultura do muitas outras, si não 
obstasse a isso a incaria dos babs. A escrava~ut•a fól'ma o prin· 

1 ll oje te:n g•·ande •u,nero de casas arruadas (1823). 

cipal r amo ele importação, depois o sal, fe rro, aço, gado e outros 
geoeros em meno r quantidade. Todo o tel'l'eno ele Campinas é 
optímo para a plantação ele canoa; de maneira que, ha 12 annos 
a es t:t parte ·tem-se conhecido um augmen to cons iclerave l na ex
pn·tação do assucar. O Ioga!' chamado Anh~tmas ' ·tem a primazia 
entre osmaís pa raa clitaplantação ; basta clize1·- se que, ba perto 
ele (iQ annos , que recebe a planta sem que tenha sido pl'eciso dei· 
xar- seo terl'eno em clescanço, por sa não conhecer o menor abati
mento na producção: tal é a sua fol'ça! Tem o teneno todo ele 
Campinas a gra nde vantagem ele não ser m.inadovelas formigas, 
que são fataes às pl antações, em outros muitos loga l'es ela prov. 
Ha no termo cJeqta vUla 60 engen hos, contendo os do fabrico ele 
aguardente; 15 dos quaes são movidos pol' agtta; e outros 
muitos se podem levanta!' poe esta m >tneit'acommoda. O princi
pal senhol' de engenho é o coronel de mí lic ias Luiz Antonio, 
morador e m S. Paulo, homem ajudado peh fortuna ele um moclo 
espantoso , e que possttc urna das mais solidas casas elo Bmzi l: 
só elle, em Campinas, tem i6 enge nhos, um elos qnaes lhe ren
deu, em ·18'17, nove contos ele réis ; a sua colheita annual não 
desce de ·t l'inta mil at'l'Obas ele assucal' , e a r enda clft sua casa 
an.da ''m oitenta mil Cl'U7.aclos. Além desta existem outl'as ele 
uons fundGs. O lel'reoo é pt'oprio tanto para a can na míucla, 
como p:1ra a de Cayena; com tudo l'azern 111ai s uso eles ta ultima, 
que chega a 10 e 12 p:tlmos ele a lto. Apeza l' elo g l'ande UllJUet·o 
ele ar:·o b <\~ de as~ucar, que se extrahem de Campinas, a CLll
tura. deste fe t• liliss imo e delic ío;o paiz deve reputar-se nas
cente; ainda ha leguas e leg uas de terreno inte iramente co bel' to 
de matto virgem; e o mesmo se vê em mui las sesmarias , que 
deixam de se r culti v~. clas, pela fdta de forças de se us donos. 
São g t·andes as pt·op ~rções que t em S. Ca t"! os para ser uma 
villa opulenta; a lém da aclmiravel posição qtté occttpa e ela fer
tilidade elo ·terreno; respira - 1e a llí um ar puro, l?oza -se ele um 
cl ima sacl i o, e ele boas w;uM ; e rtnalmen te a i neta se não tem 
conhec ido uma só molssLia enclemíca>>. Saint Flilait·e, em sua 
Voyc~ge clans les pl"Ovinces r.le Saint P aul et d e Saintc Oathe
?"ine, diz «Campin as eleve Sllll ori gem á fabricação ele assucar . 
Dlll·ante muito tempo acreditou-se que as te t'l' as pre t~ s elos a l'
reclot·es de Itú eram, de toda e~sa par te da prov., as unicas 
pt·opri as para a cultura da ca n na; en'tre ta nto, apeza r desse 
preconceito , a lgtlmas pessoas expe rimenlarain, em 1770, pla ntar 
essa gt·aminea nos tel'l'anos ele um roxo peonunciaclo que de
pen dem elo actual termo ele Campinas; o successo cor·oou seus 
trabalhos, sendo desde l ogo sou e"empJo seg-u ido por ou tros la
vradores. Constl' uiu-se, sob a invocação ele N. S. ela Conceição, 
um a egroja cuja primeit·a missa Coi ce lebt·acla em 1776; um 
anaial se formou e foi Campinas; Jogo a egreja da Concei-,;ão 
tornou-se paeochial ; em fim, em 1797 o rapitão-geneml Antonio 
Manoel de Mell o Cast t·o e Mendonça eeigiu em villa e em ca
lPça ele tm•mo, com o nome de S . Carlos, a nova pov. que a.~é 
então pertencia ao tel'mo de J uncliah y . Em uma extensão de 
cerca ele se te leguas, o termo ele Campinas comprehenclia, em 
1819, cerca ele 6.000 inclivicluos, e em 1838 contava-se 6 .1389 
h abs ., a lém ele 3. 917 eset•avos ... E' de toda a pro v. ele S. [ aulo, 
o termo que m ais assucar procluz » . 

CAMPINAS. Paeochia no Estado de Goyaz, no mun. do 
Bom I<im, a m. cl:l. serra doSabino e sobl'e urn pequeno teíb. do 
rio Meia P onte, com clim a salub t·e, só lo mui fertil e inclustl'ia. 
que começa a desabrochar p t'om issor a de ditoso porvie. Orago 
N . S. ela Concaição e di ocese ele Goyaz. F oi cles membt·acla ela 
parochia do Senhor do Bom Fim e elevada á ca te9ori a de pa
rochia. vela L ei Pt·ov. n. 2 ele 10 ele .]11lho de 18,!4. A pop. é 
estimada em 2.580 almas . O Joga r dessa parochia fôi desco
berto em '18'10 por Joaquim Gomes ela S ilva Geraes, na·tural de 
Meia Ponte, que ahi entrou em pl'ocura de \;mas lav t·as de ouro, 
q.ue aflhmavam existi r nesse Jogar; não as encontt·anclo e, im
pressionado pela magnificencia do sitio, nelle estabeleceu-se 
com lavottra. A seu convi te, e pela no tic ia elas boas maltas e 
campQs de criar que tinha a nova parag~m clesco bot·ta, imme
díata me nte para ahi alllu íeam fa.miliascle lavradores, qae assim 
clemm co meço ao pov. « A f reg . de N. S. ela Concdição ele Cam
pinas, pe1·Lencente ao mun. do Bom Fim, diz Alencastro.(ilfso. 
da Bi b. Nac .. ), foi creada por nma L~ i Pt·ov . de 10 de JUlho 
de 1814 e Leve começo em i S'lô. E' pequeno o arraia l, mas es tá 
s ituado em apraz ivelloga l', Cjlle dista claquella cidade oito l eguas , 
á margem die. elo rio Meia Ponte. A uberdade dos terrenos-

1 Este s itio que dista. Ua. v 11la lerrua e meia, til·a o nome de um ri
beit·o, que Ih ~ passa junto, e 9ue 

0
05 a~t igos chamaram Anhumas, 

de urnas aves deste noJue qu 3 alh o.ppnrecw.m. 



CAM -403- CAM 

deste clis·t. f'ltz com que seus habs. tiejam get·almente agl'icul 
tores, e ass im é que em Camp1nas ha 311 situaçõe~ de lavoura. 
J\IIilho, feijão, a n·oz, café e priucipalmea.te fumo sao os generos 
de sua cuHura ... » 

CAMPINAS. Lo" do Es tado do Ceará, no pov. de S . Fran
ciscó ao mun. ele Santa Ct·uz. 

CAMPil:NAS. P0v. elo Estado de Pemambuco, no mun . ele 
Ouricury . 

CAMPINAS. Pov. elo Estado de Pernambuco, no mun. ele 
Goitá (In f. loc. ). 

CAMPINAS. Log. elo Estado ele S. P aulo, no muu. de Ca
breuva . 

CAMPINAS. Log . elo Es tado elo Prtranà, no mu n. ele Campo 
Largo ; com uma esch. publ. de in st. prlm., ct·eada pela Le i 
I rov. n. 537 de 31 de mar.;o ele 1880. 

CAMPINAS. Quarte it·ã o do elis.t. de Pü·a by; no EsLaclo do 
P a ran á. 

CAMPINAS. Dist. do mu n, elo Serro, no Es tado ele Min as 
Geraes . 

CAMPINAS. P equeno pov . do Es tado ele Ma tLo Gr0sso, na 
ma t·gem esq. elo rio Parag uay, a 1:l ktls. da Vtlla Mar1a, 

CAMPINAS. Pontal na costn do Estado do P a.rahyba do 
N'o 1· te, proximo á po nta da Camboinha. 

CAMPINAS . R io e~o Estado ele Sa nta Cath:H·ina , aff. elo 
P ira hy- piran ga . 

CAMPINAS . R ibeirão elo Estado ele Minas Geraes, no mun. 
de Ca ldas (lnf. loc.). 

CAMPINAS. Lago elo Estado elo P ará, entl'e o sit io ele P <t
l'lcatuba e a c idade ele Obidos . E ra a ntigame n te de nom inado 
Tuc mncm, t endo ne\J e ex ist ido um gr :~. n cie pesq11eiro t•égio . E' o 
mais impol'ta nte ~ue esJe l~staclo poss ue . I~' formado por 
mui tos outr os clecli1I'ere1ltes climensõe;, e qne hem . até sua en
·tt·acla no Amazo nas 74 kils . ele compr imento e a hu·g ura 
ele um a t t·cs, pouco ma is ou men os . l~s te l ago, que durante 
o in vet·no é tão largo como o pl'Oprio Amazonas, n o verão fica 
r eduzido a um igarapé ele 300 o '100 met1·os de l a rg lll'a, porque 
secca m os muitos la!l·os lateraes q11e lhe dão um aspecto im
ponente e que tem desde 20 metros até 14 ki ls. ele ex tensão . 
O Lao·o Gra nde das Campinas llca na co m. de Santa1·em, e é a 
mais

0

ex tensa bacia ele agua doce ele toda a região a mazonica 
elo Es tado elo P a l'á. E tambem cleuom iuaclo Villcb Ft·anc::~, . 

CAMPINAS BELLAS. Log. elo Estado elo Pt~raná, no muu . 
ele Ti bagy, ban hado pelo l'i~ elo Púxe e , Iageaclo elas Antas , 
atr. elaquelle rio . . Tem 36 fogos com 39~ almai7 e cltsta 52,8 
kils . ela sécle ela vllla (Inf. l oc . 1887) . 

CAMPINA SECCA. Pov. elo Estado elo Pará, no mun. ele 
Ma l'a p'l nim a mat·gem clir. elo rio deste nome, com lim a capell a 
clecl icacla a' Santa Luzia . (In f. lo c. ) 

CAMPINEIRA. Serr ,\ do Es tado ele P erna mbuco, no mun . 
elo Li moeir0 . 

CAMPINEIRAS . Lo"' . no mllll. ele Bal're il•i nhas elo Es tado 
elo Ma1·anh ão . E' um po~co secco , comtuclo cul t iva-se muita 
1Uai:1clioca; peoclllz bem milho, a reoz e algodão. Suas chapruclas 
criam m uito gado cavall ar, S:m pop. reg ~:~la por umas 300 
almas. 

CAMPINHO . Log. elo E stado elo E. Santo, no mun. ele 
Via nna. A Lei Pro v. n. 20 ele 9 ele ma io ele 1.833 auto ri zou a 
creação ahi ele umn. each. publ. para o sexo mascul ino . 

CAMPINHO. P ov. elo Elstaclo elo E. San to, no mun. da 
Sel'l'a ; com uma esc h. publ. de inst. pri.m., Cl'eac\a pela Lei 
Prov. n. 13 ele 2i de novembro àe 1870., 

CAMPINHO. Log, cl0 Distl'icto Federal , na fr eg . ele Irajá, 
distante 26 1< ,•100 ela cidade do Rio de Janeit'o, e 929 II!e tros ela 
es tação ·de Cascadura, na E . ele F. Centra l elo Bt·az1l, com a 
qual se commnnica pot· um rama~ f erreo e peh~ es trada ger al 
ele San ta Cruz . Abi fica o labora torto P!'rotechnwo,_pe l'tenc~ nte 
ao Ministerio da Guel'l'a , e onde se fa ~Jrteam tnuntçoes e at·ttgos 
belli cos ele toda a especie para o se rv1ço elo exet·c1to e das forta
lezas. Occupa um a á t·ea 86.400 ms. qs. Ao ~ado elo labora
torio existem um forte desa rmado, uma cape !la ele_ N · S . da 
Conceição a es tação da E. ele F. Central elo Brazli, que ~e 
liga á via 'permanente, proximo a Cascaelur a, e, c:1sa ele res1-

clencia elo capitão-ajudante, Perto da capell a ha um p eq uen o 
cem ite rio pe t·tencente á lrma ndac\e . Na es trada de Santa Cruz 
encontram-se a pha rmacia, enferm aria, o qJUar te l do des taca
menuo mil i bar , casa elo di•rector,. rnedico e pharm'!lceu ti co. 0s 
b0nds ele Jacarépa~uá percorram a !'reg de h'ajá desde Casca
dura até o Campin110 . 

CAMPINHO . Log . elo Estado ele S . Paulo, no muu .. do 
Banana l. 

CAMPINHO. Pov. na freg. ela Lagôa Santa e Estado de 
Minas Ge raes . 

CAMPINHO . No pr0longamento para O. elas terras da 
ponta elo Mutá e depois ele um espaço grande fazem as terras 
um cotovello e seguem pa ra o SO. em sens ível cn rvat!!l'a.; nessa 
g 1·ancle inflexão ela cos ta ha um g t·auele e profu ndo sacco ele 
nom in!llclo Ens~ada do Campinho, onde fundeiam grandes 
na vios . Convem obse1·var que o fundo dessa enseada vae a bai
xando á proporção que nella se pe ne tra . Fica na costa elo 
Estado da Bahia . 

: é:AMPINHO . Ra mal ela E. de F . Ce ntl'al do Brazil e ntre 
· ·eascadura e Sapopamba . F oi i1nugurado em fevet·e iro cie '1879 

e te]ll1..524 kils .. · de extensão . Passou ao d omí nio cl~ssa Estea
cla. por cessão elo Miuis tario ela Guerra naquell e mez e ann o. 

CAMPINHO. Ponta no littol'al do mun. ele Cabo Fl' io do 
Estado elo Rio ele ~ane i ro , entre a ponta elo Al'poaclm· e a do 
Caldeieeiro. 

CAMPINHO. Itha do Estado da Bahia, no mun. de Ca
mamú . 

CAMPINHO. Ilha do Estado d'o lfl. Santo, no rio Doce, en
tre a ban·a des te l'io e a pov . de Linh ar es. 

CAMPINHO . Peq tleno t:io· elo Estado elo Rio de J a neiro, 
no mun . de Augra dos Reis; clesagJa na enseada ele Jurú
midm. 

CAMPINHO. Coerego do Est ado ele Minas Geraes : nasce na 
lag a Santa , ba nh a o te n itol'io'Cla freg . deste nome e c\esag ua 
no ri o cla·s Ve thas (lnl'. l oc . ). 

CAM.PINHO. Con·eg.:> elo Estado de Minas Gera es, l'anha o 
mun . le MLnas Novas e clesagua no rio Ita maraneliba . Ha 
nesse col'rego uma jazida ele amethystas (lnf. loc.) . 

CAMPINHOS. Pal'o chia. do f!:staclo d a Bahia, no mun. elo 
Coração de Ma r in, dis tante 19.2 kils ela sécle elo mun . ele San to 
Amaro. 0l'ago N .. S . da Oliveira e diocese a rchiepiscop al el e 
S. Sa lvador, Fo i creacla p arocb ia e1u 1718 pel o a rce bispo 
D. Sebastião Monteiro. Tem 8 .208 h a bs . Sobre suas divisas: 
vie~e art. Il da Lei Pro v. n . 23 ·~ d e :l9 ele mat·ço ele 1846; Lei 
Prov . n. 386 ele 20 de abril ele 1850 ; Lei P rov. n . 417 ele 27 
ele n'Íaio el e 1851. 'l' em duas eschs . pnbls . ele in s t . prim. Com
prel1 encle o a rraial cl,a Lapa. Poss ue uma casa ele Misericordia 
f undada. pelo fa lleciclo P. Qtteiroz e um asy lo para orphans 
eles validas. 

CAMPINHOS. Pov. elo Estado ele SergipP, no mun. elo E. 
Santo. Orago Santo .Antonio. '!'ornou- se sécle ela. villa claq1telle 
nome pelo art. I ela Lei Prov. n . 852 ele 9 ele abri l ele 1870; 
dispos ição essa que foi r evogada pe la ele n. 1.i15 ele 24 de 
a bril de 1879 . . · 

C.:II..MPINHOS. Pov. elo Es tado ele Set·gipe, na margem dur . 
do rio S . Franc isco, pl'o:s:ima ela ilha S. Braz . 

CA'MPINHOS . Log . do Estado ela Bahia, ue mun. do 
Campo ForQ:toso . 

OAMPINHOS. Riacho elo Estado de Pernambuco ; clesagua 
na ma l' "em esq. elo rio S. Francisco aba ixo ela foz do riacho 
elos Magclantes . P ro :s:imo fica-lhe o se rro~e elos Campinhos. 

CAMPINHOS. Ri beirão elo Estado ela Bahi;c, banha o mun. 
elo Prado e desagua na marge m esq. do Jucurucú, um kil . 
acima elos 0Lttsiros e sete ela vi!la. 

CA:MPINHOS. Co rrego elo E s tado ela Bahia ; desagua n a 
marn-em clir. elo rio .Jequitinh onha, entre a foz dos corrego s ela 
Esca"clinba e ela Game l!eit·a (Ct·ockalt ele Sá). 

CAMPI NINHA . Pov. elo Estaelo êle P ernambuco, na m&r
gem meridiona l elo r io Goyanna, a ci11co kils. ele sua foz . 

CAMPININHA. Capella elo mun. ele Tatuhy, no Estado 
de S. Pau lo. Orago Se.nho L' Bom .Tesus . 
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CAMPININHA. Bairro do mun. do Rio Novo, no Es tado 
de S. Paulo, 

CAMPO. Sert•a mu cto al ta e fr on teira ao Qttartel ela Vill a 
do P rincipe, na di v isa elo E~ taclo de E . Sa n·to com o ele Minas 
Geraes. A stta base é banhada .Pela m:t rgem Occ . do rio 
Gua ndú (Dicc . Geog 1· . ele Cesae Ma rques). 

CAMPO. Serra elo Es Lado 'cle Minas Ge t·aes , no mun. ele 
S . Gonçalo elo Sapncahy. 

CAMPO. São ass im denom inadas d uas ilhas situadas n o 
r iv 'l'oca n Uns, a pritneil'a elas quaes ftca deft" onr.e ela foz elo 
r io Farinha e a segunda ao S . Per~encem ao Estado elo Ma
ranhão . 

CAMP O. Lagôa elo Es tado elo E . Santo . Existe es ta pe
q uena ln.gôa na margem esq . elo rio Doce . Recebe as aguas ela 
l agôa do Ca mat·go e acha -se a pouca d is taaci<J. elo mar ( Dicc. 
Geogr . ele Cesar Marques) . 

CAMPO. L :tgôa elo Estado de Goyaz, situada 110 clistl'icto ela 
freg. de Sa nta R ita, á margem Occ. do r io do P eix:e , para 
onde sa ng ra . E ' grande e a bunda ntiss ima em peixe . 

CAMPO. Cachoeira do rio T ieté : no Es l.a clo ele S . Paulo . 
Fica en tre as cachoe iras clenom itlacl<is Ca mbaia"voca ou Cam
bayttoca e Avan han clava-mirim . 

CAMPO. Ca choeira no rioP ardo, en·tre a de Manoel R o
d r igues e o salto do Cu ráo ; no Es taclo ele Ma tto Gt·osso. 

CAMPO (Sirga elo) . No rio Pardo, e nt re a elo M:l.t to e a elos 
T res Irmãos ; no gstaclo ele Ma tto Grosso· (D r . S. ela Fonseca . 
D icc. ci t .). 

CAMPO (Igara pé elo) . A lr. ela margem ellr . do rio Arum ájó, 
trib. ela bahia ele Caeté (In f. loc.). 

CAMPO. Pequeno rio do Es tado do R io de J a neit·o·; j ttnto 
com o Belm onte d esagua na marge m dir. do rio Ml.ll·iahê . 
Nascem ambos no sen ão ela s Fx·ec he\r "-S . 

CAMPO . Co l'l'ego elo Est1.do ele S . Paulo ; clesag ua na 
margem esq . elo r io Ti etê entt· e o por- to de Lencoes e o sa lto de 
Avanha ndava, prox imo elo cot·rego elas Tt·as Lagôas e elo ri
be irão dos Patos. 'l'em uns d ous metros de la rgllra . 

CAM P O. Ribeit·ão elo Estado ele S . Pa ulo , banh a o mun . de 
Lençóes e clesagua no rlo Tu.t·vo. 

CAMPO. Co tTego do Estado de Minas Ger aes, banha o mun. 
ele Mi nas Novas e clesagl!a no r ibeirão elo S enna, a ff. elo r io 
Itamar a ncliba . 

CAMPO ABERTO. Co n ego do Estado de Go_yaz; reune- se 
com outros e j untos vão desaguar no Tio elo Peixe , a H'. elo 
Coru mbá , que o é elo P ar a nah yba . 

CAMPO ALEGRE. Dist. elo mun. ele Corrente ~ , no Es ta do 
.de P er namb uo . 

CAMPO ALEGR E . Log . na freg . da Graça , mun. ela ca
pital do Es tado de Pel' nambuco. 

CAMPO ALEGRE. P ov. elo Esta do das Alagoas, a 12 kils . 
d a l'~eg . do Pão de Ass ttcar ; com uma cape lia da i a voca '()io de 
N . S . ela Luz. 

CAMPO ALEGRE. Al'l' a ial do Es ta do d a Bahia , no ml!n, 
elo Rema nso. Se us h a bs. cultivam ma aclioc11. e cereaes . Ha a hi 
u ma g t· a nde l agóa . 

CAMPO ALEGR E . L0g . do Estado do Rio ele Janeil'D, na 
fr eg. çle S. J osé do Rio Preto elo tet·mo ele Sapucaia . 

CAMPO ·ALEGRE. Log . elo Es ta c~o elo Rio de Ja aeiro, no 
~o d is t. paroc hia l ela ft·eg. da cidade de Ca1ltagallo . 

CAMPO ALEGRE. Log . elo Dis tl'icto F ederal, na freg . ele 
Campo Geancle . 

CAMPO ALEGRE. Log . no mun. ela Ft·a nca e E stado ele 
S. P a nl o . · 

CAMPO ALEGRE. Ba it'ro da freg . ele P assa Quatl'o e mun. 
de Plt·assununga, no Estado de S. Pa ulo. 

CAMPO ALEGRE. Log . do Es tado ele Santa Ca tha l'iua, 
no m un . ele Joinville . Projecta-se uma es brada dahi ás marge ns 
elo r1o Negro . Tem uma capella ca Lhol ica. 

CAMPO ALEGRE. Parochia no mttn. de S. Bento do 

Estado de Santa Cathal'ina . 0l'ago SS. Trindade. Foi creacla 
pa t·ochi<t pela Lei Pt·ov. n. 1. 240 ele 23 ele outubro ele i 888 . 

CAMPO ALEGRE. Aot;iga denominação da a ctual cidade 
de R ezende elo Es tado elo R io ele J a neit·o. 

CAMPO ALEGRE. Antiga denominação ela pov . ele T a
peraguá, p~rbence rüe ao lTis ta clo elas Ala goas. 

CAMPO ALEGRE . E s tação (do r a mal) ela E. ele F. Com
pa ahia Rio Cla l'o ; no Es tado de S. P aulo; entre as es tações 
ele Brotas c-~ Mono Pellaclo . Agencia elo correio, CJ' eacla em 
junhu ele 1887. Fica a 28 kils_. ela estaçã o do Visco nde elo Rio 
Clar o e a 75L111 ,20 ele a ltitude . 

CAMPO A LEGRE. Sãn ·a dfl E >taclo de S . P a ulo, no mun . 
ele Casa Bra nc<t . Se 11 ponto nuüs elevado é no logar de nomina do 
Ag1.lclo, a i02•n ac ima elo ni ve l elo mar. 

CA M PO ALE GRE. Riacho elo Es tado cln Bahia. ha nha o 
mun. elo Morro elo Chupéo e clesag ua no ri o BoniLo (inf. loc. ). 

CAMPO ALEGRE . .Ribeit·ão elo K1 taclo ele Min as Oet·aes, 
ba nha a [reg . d e J abo ticatulMs e clesag ua no rio des te nome . 
Denomina-se hoje R.ct~J ' O elas [;',·eiras . 

CAMPO ALE GRE. Lagô<t elo E stado ele S . P aulo, no nnm. 
de Casa Bra nca , p l'ox ima cl <L seú a elo se l! nome . 

CAMPO ALEGRE DO MOSQUITO. Pov. elo Estado ela s 
Alagôas, no mu 11. de S . Mig l!el. 

CAMPO ALTO. Log. elo E stad o de San ta Ca·tha rio a . no 
cl is t. ele Curl ty lmnos. ]]] mllito s ujeito a aggressões elos sel-· 
vage ns . 

CAMPO BELLO. Cidade e mun. elo Es tado ele Min as Ge
r aes, na co m. elo seu nome, ba nhada pelo rio S . J oão , aff . do 
Jaca..-ê, a '18 kil s. elo r-io Gra nde , s iLtw.cla na encosta de um a 
pequena collina , pl'Oxima á sel'l'a ele Ca ndeias . O mun . é 
gar <Llm ente montanhoso. coberto ele trcattas e d campos ele cria
ção . E stá si huaclo entre' os muns . de Lav1•as , Dôres, For miga, 
Jtapene1·ica e Oli ve ira . Divide com os ele La vras e Dô1·es pelo 
rio Gt• a 11 de·, co m os ele Itapece rica ~ F ot"m iga pelos rios La m
ba1·y e Sa nt'Anna , e com o ,cle Oli ve il'a pelo Jaca ré. Dista ela 
c tda cle de Lavr as cet'c:t ele 60 kils., de Dôres '!8, ela F ormi ga 60 de 
Itapece)' ica 60, de Oli veü·a 66, ela Capita l F ecle r ÇLI 480 , .ele Our o 
P t·e to 240, ele S . João cl'J!;l-R.e i 141 e da E . ele F. elo Rto Vet·cle 
108 . E' ba nhado De los 1'ios Grande, Jacar·é, Sa.nt' Anna, Cttnha , 
S . João , Cavallos-, S. Miguel. S. Peclt·o, 'l'aboões e al gttns ou
bras; e pr. rcot'riclo pelas seguintes serras e mor ros : J acutin ga, 
Recl0 11clo. Café, Tt·es· Irmãos , Crys taes, Bohicào , Ba ndeira , Co
ro a do, Forc!._ttilha, Bra nco, !!]ma , Es treito, Bexiga, Sol, Meia 
L ar a nj a e tiert'inha . A l a voul'a elo muo. se nte- se como que 
peiacla no se u clese nvolvtmento, já pela falta ele bl' aços, já por
que muito se tem desc ut·a clo 11a in ~ro clllcção de melhor a mentos , 
a inda os mais incli spensaveis, como sej a o ar ado para r otear 
as te l'ras que se diz cançc;clc;s . Cumpre, entretanto, confessar 
q11e os ter re nos elo mun. são ttberrimos e prodtnem com a bun
cla ncia, a lém ele todos os ce t·eaes, o ca fé, a ca nn a ele assucar, 
o algodão e o fum o, que são cultivados por a lguns faze ndeiros. 
Nas invel'llaelas, feitas a machaclo, eng orda m-se , durante o 
anno, cerca el ~. 16.000 rezes, sendo 6.ú00 pl'Oclllziclas no mun. e 
10.000 importadas elo centro, e cl'es t,as, depois ele gordas , são 
ex portadas pa t·a a Capita l.Fede1' 11Jl cer ca ele dez mil. T"a nibem en
gor clam-.>e ce n Le nas de por'cos, que são exportados em pé ou em 
toucinho. A inclustl'ia con s is te n o fabr1c o de ag uat·clente , as sa
cal'. ftuno, polvilho, velas r.le cet·a , tijo los e telh as , ·tecidos ele al
go dão, e tc. [~ xi s tem no mun. 20 engenhos de canna, movidos a 
ag11a e a lg :llls ele se rra . E xis tem ta m bem muitas officinas de 
serralheit·o, onde fa brica m-se feeios e espor as que são vendidos 
p<tt·a o inlerior. O muo. é geralmente sa lttbre, com ex:cepção 
das maege ns elo rio Gra nde, onde ma nifes tam-s febt·es inter
mi tte11'tes, por eccasião elas inu11Clações . Não h a no mun. estra
elas ele t·odage m. As estradas pelas quaes faz-se o ·trans ito ele 
carros de eixo move l, ele tropas e viajantes, são os t ol't twsos ca
mitlhos a bertos pelos primeiPos h a bs . dessas r egiões . Por 
Ca mpo B3llo pa"sam as boiadas que vêm do interiot• para a 
Capital F ederal segninclo em direcção a Lavras. Collocaclo entre 
diver sos mtms. , Campo BeiJo communica -se com elles por ca 
minhos, a lg tms reg tt lat"es, como sejam os que vão a Formiga e 
e Lavl'as . A se is k il s . da cidade ha uma lagôa, cl!jas aJg ttas, ao 
con tra rio elo qtte cleve l'a accontecel', desappa l'ecem nos mezes 
das gt·aades chuvas (ele novembro e março) deixando todo o 
espaço, qlle estava s ttbmel'gido, intei!'amenLe enx:trto e cobet'tO 
ele vege Lação; nos mezes, pol'ém ele secca (de abril ·a outttbro) 
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surgem novamente as nguas e recobrem o primitivo l eito, em 
uma exte nsão e pl'ol'utldiclade cons icleraveis. O terreno sob re o 
qua l está eclific<tda essa cidade, foi doado por D. Catha l'ina Thia
ria de J esus, j á fa ll ec icla, e a Matriz fei'ba a ex pensas ela mesma 
e elos f'a ll eciclos Manoel José ele Castro, Manoel Marttns Cat'clo
so e cHvusos outr os devo tos . O pl'imeil'o cape llão foi o padre 
J er onymo Raymundo da Fonser ::L , qus foi septlltaclo no corpo 
ela Malt·iz em 19 ele janeiro ele 1807. O primeiro v ig.l.ri.o cla Jreg. 
fo i o paclt·e Franc isco ela Cunha Barboza. Stta egr e.1 ?- matl'lz 
tem a invocação elo Senhor Bom Jesus e depende ela cl tocesa ele 
Marianna . F'o i ar eada parochia elo mttn. tle Tamanduá pelo 
Alvará de 24 ele setembro ele 1818. !!:levada á categori<t ele villa 
pela L ei Pt·ov. n. 373 de 9 ele outub t·o ele 18·18, foi l' ebaixacla 
dessa categori.:-t pelo art. XIV ela ele n. 472 ele 31 de maio de 
1850 e l'estaul'ada pe la de u . 2.221 de 13 el e Janetro ele 1876. 
Ins Lallacla em 28 ele setembl'o de 1879. [<'oi ele vada a cidade pela 
L ei Pt·ov . n. 3.196 de 23 ele setembl'o de '188,1. 'L' em t res eg-rejas, 
casa da Ca ttlaro e cadeia . O mun. alem ela parochia da cidade, 
comp1·ehencle mais as de N. S . das C;tndeias e ele Crystae.s e o 
di s t. ele Pot•to dos Mendes, e os p ovs . Coroado, 1\.[l'onsos , ela Agtm 
Limpa e ela Bo<t Vista. 'l'em t reseschs. publs . ele in st., prim. 
uma elas quaes areada pela Lei Prov . n. 3.2'17 ele 11 de outub~·o 
de 188<1. A&eucia do co l'reio; ct•eacla em 1876. Sobt•e suas dtvt
sas vide, etftre out.r as, as Leis Pt·ovs. ns. 2.685 ele 30 de novem 
bt·o da 1880 (al't . I § VIl); 2.976 ele 10 d~ outttbro e 3.061 ~le 8de 
no,•o:nn bro, arn bas ele 1882. Foi classlf10ada com. ele p rtmeu·a 
entr. por Acto ele 22 ele fevet·eiro ele 189.2. 

CAMPO BELLO. Pat·ochia do JJ;staclo do R io de Jane iro , 
na com . e tet•m o da cidade de Rezeilde, n a margem esq. elo rio 
Parahyba, a O. e a pouco mais ele l2 kils . dac1uella cidade . 
Clima salubre. So lo assás fel'ti l. O tenitodo e regado pelos 
ribeirões Ma noel Fernandes, San to Antonio, Var aclou t•o e ln
clayal. Ot·ago S. José e d ioce8e ele Ny te l'õ i. Foi creacla clist. 
pelo ad. I el a Deliberàção ele 13 ele ouLUbt·o de 1838, decl a r ada 
cape! la o li a ] Cll racla da fl'eg . ele N. S. da Conceição de Campo 
Alegre pe la Lei Pro v. n. 139 d e 5 de abri l de 1839 ; e levada {~ 
categor ia ele parochia pelo ~. rt. I da ele n. 272 de 9 de maio ele 
1842 . Occupa uma superrtcie de 618,27 kik qs. A pop. é ava liada 
em <1.705 h abs. E' quasi excltts ivamente produc tora ele café. !J;s
'tação t elegr aphica . Age ncia elo con eio, cr eacla em 1866. Ahi 
fica uma estação da E . de F. Centl'al elo Braz il, no ramal ele 
S . Paulo . T em dua s eschs. publs. ele inst. pl'im. E ' uma pov . 
verclaele i l'amente encan tadora . 

CAMPO BELLO. Pov. do Estado do Cearà, a O. ela serra 
elo Ba tu riLé, no m un. ele P aco ty . 

CAMPO BELLO. Log. do Estado ela Bahia, no mun. ela 
Gil.mellei ra elo Assnruá r ln f. loc.). 

CAMPO BELLO . Passou ass im a denominar-se a parochia 
ele Baguaes, no Estado ele Santa Catharina. Vide Baguaes. 

CAMPO BELLO. Estação da E. ele F . Central elo Brazil, no 
rama l ele. S . Paulo, entl'e Rezende e I·tatiaia, 20Jk,543 d istante 
ela Capital Federal e. a 407 111 ,6<10 ele altura sob re o uive! elo mar ~ 
A parte dessa Es'tt'acla entre Rezende e Campo Bello (12k,9J5) fo1 
ina ug nr ad::t a 23 ele março de 1873 e en tre Campo Bello e Boa 
VisLa (12'',796) a 30 ele janho do mesmo anuo. 

CAMPO BELLO. Fazenda do mu n. de Ubemba, no Estado 
Minas Get·aes . E~ per tencente aos padres da Congregação da 
Missão da Serr a elo Cal'aça, que n ella estabeleceram um colle
g io de inst. prim. e secundaria. 

CAMPO BOM. Parochia do E s·ta do do R . G. do Sul, no mun. 
ele S. Fra nci sco ele Paula de Cima da Serra , na margem clir. 
elo rio das Can1 isas, em Jogar de bella appa1·oncia, com uma 
esch. publ. ele i nstr. pl'im., creacla pelo a rt. II da Lei Pt•o,·. 
n . \184 ele 27 ele abril de 1875 . Orago S. José. Foi areada pat·o
chia pel a Lei Prov. n. 1.450 de 26 ele abril ele 188•1. Por s uas 
divisas corre o rio 1'ainbas . 

CAMPO BOM. Log. elo Estado ele Santa Catharina, no mun . 
ela Laguna, com duas eschs. J2Ubls . ele inst. prim ., arcadas pela 
Lei Prov . n. 816 de 1 de l).lalO d e 1876. 

CAMPO BOM. Log. no 2° dist. ele S. Leopoldo clo .Estaclo do 
It, G. elo Sul com uma egrej a evangelica e uma esc h. p ubl. 
de in s t. prim'., 0 1·eacla pela Lei Prov. n. 1.545 .de 17 ele dezem
bt·o ele 1885. 

CAMPO BOM . Nome de uma lage existen te na costa doEs
tado elo R. o. do Sul, na distancia ele 14 milhas ao rumo de 
49° SO. elo cabo Santa Martha , e NO-SE. com os comol'os ele 

areia elo Campo Bom, e a ·tres milhas da p raia . Tem essa pecll'a 
cet·ca de 32 metr.os de compl'imento EO . sobl'e 8,8 de Japo-upa 
h avendo no l og-a r mais s ecao. cpte é no seu extremo N . ape u a~ 
13 palmo.> d'agua. A' volta da ped ra o fundo é ele 128 a '135 pa l
mos, at•e ta fina, e sómP-nte pelo la do do S . se recotl h ece uma. 
restinga ele pedras, que vae ele 24 a 80 palmos gr adualmente na 
ex t3nsão ele i10 met1·os, fu ndo que conserva em distancia ea-ua l 
pol'ém de cascalho g r osso e concha, passando depois rapida..: 
mente ele 'IH a 160 p el mos, concha miucla e are ia fina . Em bom 
tempo n ão é esse escotho denuli.c iulo pelo meno l' indicio : com 
ventos . porém, do lat·go o mat· empo la mtlito sobre e lle· fio
t·ea ndo quando as bt·isas são fl'escas . Entt·e a !age e a co'sta o 
fundo é l impo é vae de 135 a 16 pa lmos, per to ela pra ia, fundo 
de l otlo e areia fina, onde se p6cle ancorar . Sua posição ficou 
ass im determinada por Vita l ele O!ive il' a . a qttem pertence o q11e 
acabamos ele esc t· ever: Lat . 28o 45' 30'' S. e Long-. 50 48' 20'' O. 
elo R io ele Janeiro . A vanação ela agul ha é de 7o NU: . 

CAMPO COMPRIDO. Log-. elo gs tado elo Parana no num . 
da cap ita l, à bei l'a ela es trada ele Matto Gt·osso . Pe,:tenceu a o 
mun. elo Ca mpo Largo, ao qual foi incorpo t· aclo pe la L ei Prov . 
n. 260 ele 29 ele março ele '1 811. 

CAMP_O DA BELLA-~ISrA . L~g . n a t't-eg . ele N . S . ela 
Conso laçao ela .cctp ttal elo E~taclo ele S . Paulo, no novo bairr o 
elo Bextga . Aht, em nm lagar e levado , lançou-se a 11 ele a<>osto. 
ele 1884 a pedra fundame nta l elo eeldicio de M ndicidad~ ele 
D. Pedro II. A L ei P ro v . n . 3 cl 5 ele fe ver ~iro ele 1884 creou 
a hi uma esch . publ. pa~· a o sexo fem inino . 

CAMPO DA CIDADE. Cbamava.-se assi m toda a vasta su
perli cie co tuprehenclicla entr e o antigo fosso (l'ua ela Valla 
hoJe Ut·uguayana ) e os mangues ele S . Diogo (hoJe Cida de Nova). 
Atncla e.m 1711 toda essa immensa á r ea el'a ass im designada na;; 
J1ifemonas que-relatam. a tomada da cidade pe los francezes, 
apeza r de se echat· .1a a esse te mpo reta lhada e ed ificada em 
mui Los Jogares, pot• elifl'erentes chacaras. O que clell a ficou 
r estando, co mo log t· aclotll'O p ubli co propl'iamente dito, foi o in
_tttnlaclo campo ele N . S. elo Rosado, elemat·cado e a linhad·. 
pel a Gam~ra em 22 ele dezembro ele 1705, ele 103 braças ele com
pnclo pot· oO ele l a t·go . Seus limites contavam-s a desde a rua dG 
Ouvidor aM á da Alfauclega, e da Valla a té á elo Fogo . Este 
mesmo logt· ado uro quast que desapparecen pelos afor ame ntos quE> 
a ht se fiz; ra m de 1750 em diante, r estando hoje clelle a penas a 
pequena a reaco nhec1ela p l o nome ele Lar "'o elo Rosat·io (Tombo 
das l'e?·ras l1![unicipaes. 1863. "' 

CAMPO D A C~UZ. Dist. areado n o tenno de S . Benedicto 
elo Estado elo Ceara pela Let Pt·ov. n . 1.786 ele 2.3 ele dezembro 
~,e 1878, á març;-em elo rio Inuçú, \1. nove kils . daquella freg. 
I e m um a ca petl ae u maesch . pttbl., crea ela pel o Dec . n. 53 ele 
15 de Junho de 189.2 . 

CAMPO DA ESTIVA. Dis t. elo mun. elo Rio Nen·ro no Es·· 
taclo elo Paraná. "' ' 

CAMPO DA FORCA, L og . no mun . ela Ft·anca no Estado 
de S . Paulo . 

CAMPO DA GAMB6A. Log. do Estado ele Santa Catharina 
na est t·a da denominada de Dentro . ' 

CAMPO D A GORDURA. Log. elo Estado ele Minas Geraes 
no muu . ele Itabira sobl'e o rio Tanque. ' 

CAMPO DA GRAMMA. Pov. elo E stado elo Rio ele Janeiro, 
na fr eg . ele Bemposta elo mun. do Parah yba elo Sul; com duas. 
eschs. publs. ele inst. prim . Agencia do correio. a reada em 
1861 . 

CAMPO DA GRAMMA DE BRAÇANÃ. L og. na freg. ele 
Santo Antonio de Sá. 110 mun. ele Habom hy; no l!:stado do Ric> 
de Janeiro; com uma esch . mi:"<ta creada por Acto ele H de 
jneiro ele '1 890 . 

CAMPO D 'AGUA. Log. no termo de Anchieta, do Esta do 
elo E. Santo. 

CAMPO DA LANÇA. Log. elo Estado elo P araná, no clist .• 
do Rio Negl'o. 

CAMPO DA LUZ. Suburbio na freg . de Santa Iphigenia. 
pet·tence nt e. a o mun. ela capital do Estado ele S. P a ulo. Abi Jicam 
o R ecolhimento el a Luz e o Semina.rio Episcopal. Es te ul
timo, sitnaclo em frente ao jardim publico, foi fundado pelo 
bispo ela diocese D . Antonio Joaquim de Mello. 

CAMPO DA MOSCA. L og . do Estado de Ma t to Grosso, {t 
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margem do rio Guapo1·é enLt·e o Camp:> elos Veados e a P r a ia 
Alla, · 

CAMPO DA PHOCA. Log . do Eslaclo de Minas Gel'aes , 
nas cltvisas da freg . do Rio Manso, mu nic í pio ela Dia man
tina . 

CAMPO DA POLVORA. Assi m denominava- se a acLu al 
praça ele Uruguayana, na cidade ele Manáos do Esta elo do 
Amazonas. 

CAMPO DA POLVORA. Ell'a ass.i.m . d·enominaela uma d as 
praças ela cidade de Belém, capi~al elo Esta do elo Pará . Ahi 
ficao the a. tro da Paz, repataclo por mtti tos como o p t•i meit•o do 
Brazil. Nella desembocam as e;·tr!IJelas ele Naza t·eth e S . Jero
nymo, que servem ao aprazível bairro de Nazareth . Denomina
se hoje P1•açu, D. Ped1·o I I. 

CAMPO DA POLVORA . L og. elo Bs~aclo ela Bahia, no 
mun. ela capita l. Ahi l'oi executado pot· uma commissão mi
litar, José Igoacio Ribeil·o de Abreu Lima . o pad1·e Roma, um 
dos implicados Dll Revolução R epubl icana ele ·!817, e mPet' tlaJ11 -
buco. lJenomiua-se hoje Camp' dos 1\.fartyNs . Nelle fica o Asy lo 
elos Expos tfls. 

CAMPO DA RAPOSA . . Log. do DtslrictJ Fedel'a l , no 
suburbio denominado Riachuelo e fl' egrrez ia do Engenho 
Novo. 

CAMPO DAS ANTAS . Log . do Es~aclo do Rio ele Janeit·o 
n a fl' eg . de Santo A tlbOtli o de Thel'ezopolis, sobre uma mon
tanha, pel'tO elo pico do Fl'ade. 

CAMPO DAS ARARAS. No rio Guaporé e I!:staclo de Malto 
Gt·osso, uns 12 ki ls. aba i xco dos de San~a Rosa (Dl'. S. da 
Fonseca. Dicc. cit.). 

CAMPO DAS CAVALHADAS . Log. elo Estado de S . Paulo, 
nornan. do Banana L 

CAMPO DAS EGUAS . Log . elo Estado ele S. Paulo, no 
rnnn . de Mogy-mirim. 

CAMPO DAS FLORES. Pov. do Es tado elo Rio ele Janeiro ' 
na es teada ele Macahé . 

CAMPO DAS FLORES. L og do Dislricto Fedel'a l , na ft· eg: 
de Jacarépaguà. 

CAMPO DAS FLORES. Log . elo E sbclo do Pm·aná, no 
mun . d!L capital. Perte nceu ao mun . ele Vot•Jve r ava, ele cuja 
fre3 . fo t d esmembl'aclo pelo al'~ . IH da L ei Prov. n. 360 de 18 
de abril de 1873. 

CAMPO DAS ONÇAS. L 'lg el o Estado de Goyaz, no dist . cto 
elo E . Santo elo Jutahy. 

CAMPO DAS PITAS. Log . elo Es ~ado ele Ma üto Gr osso,;), 
margem d ir. elo Guaporé, a ans 120 ki1s . ela l'oz do rio Verde . 

CAMPO DAS POMBINHAS. Impor tante loga l' habitado 
por clil'e rsos ct·ia dol'es de gttdo, no lllllll. ele Itapicurú-mirim 
do Esta do do Maeanhão. 

CAMPO DAS PRINCEZAS. Eella praça ~ j ard in ada na ci
dade. do R eci fe e Estado ele Pet·nambuco. Teve, a ntes dessa 
•le nominação, a de Pr'lça elo Erario, Cam)1lo el a Hon ra (em 
1Sl7) e Pt·aça (lo Pabcio . Ahi fica m o palacio do Gove rno; o 
tbeatro ele Sa nta Isabel , talvez o primeir:> do Bra zil em ele
gcLucia, o Paço M:unicipü, a Bi bliotheca. e o Qnar~el de cava !la
ri a. No lo3ar em que está hoje o palacio do 6-oyerno, foi outr' 
ora res ícle ncia do celebre i\llaaric io ele Nassau . !!;' a tt•avessacla 
pala ferro-via elo Caxa ngá. 

CAMPO DAS T.RES BARRAS . Log. do E>tado ele Matto 
Grosso, na marg~m e,q, elo rio Gnap oré, abaixo elo Maugabal 
Grande . E' assim clcamaelo ele cl ~tas babias basian~e l ugas , que 
se abrem quasi fronte i t•as . 

CAMPO DA VILLA. PJv . elo Estado ele Santa Catharina, 
no mun. ela L :1guna. 

·CAMPO DE AREIA. Log. elo Estado elo Rio de J aneiro• 
n a freg. ele S . João ela Barra; com uma e;ch. publ. de inst. 
prim. 

CAMP) DE AREIA. L og. elo Districto F ederal,, na freg . ele 
Jaca repaguá. 

CAMPO DE FÓRA. Log. do Distr:cto Fedet•al, na fl'eg. ele 
Campo Grande . 

CAMPO DE N OSSA SSNHORA. Log. du Estado de Set·gipe 
á margem do rio Limoeiro, nas divisas ela freg. d e lta baiani
nha . 

CAMPO DE: OURI QUE. Log . elo Est:tdo elo Rio àe J aneiro, 
no m un. ela capital. 

CAMPO D S P A LMAS. Vill a e m \tn. do I!;staclo elo Para ná, 
na com. de S3 U nome, ex- termo ela com. ele Gnarapuava. Eslá 
s i tuacla no Ca mpo ele Palmas, fn·oximo ela margem clir. elo rio 
Xapecó ou Chapecó. O tel'l'e no do dist .. , como ·todo aqnelle que 
se es tende en••·e os rios Iga~s ~ú e Uruguay, que actua l mente 
es t.á incot·pot·aclo ao Eslado do Paraná, é <il is puba do pe l@ Es ta do 
ele Santa Catharina, ·tendo aq uelle o iJtiél o em sen favol' o Dec . 
ele 16 d e janeit·o de i865. O mttn . é ngado pel os rios Xapecó e 
X opim, cujas cabecei l' as estão s ituadas a se is k il s . elo sertão 
que ex iste e ntre a margem esq. elo Iguassú e os C<tmpos ele 
P a lmas . A zona compl'enendicla entr e a margem el ir . do Xa
pecó e a esq. do Xopim é tnmuem clispatacla pela R ep nb lica 
Argentina, que conside r a o Xapecó como o verdade iro P epiry
guassú e o Xopim como o Santo Antonho . Sua egreja m a tl'iz 
tem a invoca.;ão do Se nhor Bom Jesus e depende ela d iocese ele 
Cul'ityba. Foi ct·ead a parochi a elo mun. ele Grrar apuava pela 
Lei Pl'ov. n. 22 de 23 ele feve reiro de 1855. Foi sun. sede ~l'an
sfericla para a Jml'gem do r io Xapecó pela de n . 66 de 20 de 
maio de 1861, cliôpos ição esb 'l "e foi revogada pel a ele n. 282 
ele 15 de abri l de :1871. Foi elevada á ca lego l'ia ele villa pela 
L8i Prov. n. <184 ele 13 ele a br il de :1 877, instal lil.cla em H de 
ab l'il el e :1879. Gre<t ela com. pela Lei Pt·ov, n. 586 de Hi ele abril 
de '1 880, que foi revogada pela ele n. 717 de 9 r! e clezem bro el e :1882. 
Fui res oauracla com . pe la. Lei n. 968 ele 2 ll:e novembt·o ri e 1S89 
e classificacla ele primeit'a entr. pelo Dec. n . 02 ele 24 ele. de
zembt•o do mesmo anno . T e m ag8 ncia do correio e bras eschs. 
publs. ele ins t. prim. O mun. , a lém ela parochia ela villa, 
compt•ehende maiq a ele N . S. da L·tz Çla Boa V is ta. Sobre 
suas d ivisas vide: Lei Pro v. n, 422 ele 24 ele ab l'il de 1875. 

CAMPO DE PALMAS. Paroch ia do Es tado de Santa Ca
l ha rin a , no mun. de Cu r ity banos . Orago N . S. elo 1\ mparo e 
diocese eleS. Sebastião . Foi creacla fl'eg. pela L ei Pro v . n. 
526 ele 15 ele março ele. 1864 ; de,li grucla elo termo ele Lages pela 
ele n . 626 ele 1l ele j ttnho ele 1869 . 

CAMPO DE PIRAT ININGA. Por C:tthat·ina ele Vide fo i 
veu ~l iclo po t· 5$!00 ao Conven to ela Penha. E' mu ito escassa a 
pl'o clucção do teneno po1· ser a rid o e cheio el e fol'm ig·as, com tu
elo cult iva-se e e~po rta-se milho, café, a lr;;-odão, fe ij ão e an·oz, 
A maior parte ele seus habs. entrega-se a pesca. [(Dicc. Geog·1", 
do E. Santo po t• Cesat• Ma rques). 

CAMPO DE S ANT'ANNA. Pov. elo Es tudo elo R. G, do 
Na n e, no mun. ele Papary; comumaesch. publ. de inst. prim. , 
cre;tcla pela Lei P r ov . n. 920 ele 13 de março el e 181:31; uma ca
pella. 

CAMPO DE SANT'ANNA . ARs im denominava- se a F'l'aça 
cl'Acclam~tção, situada llO Dis tricto Feder a l. V ide Accla.maçã.o-

CAMPO DE S!\.NTA ROSA. Na margem el ir do ri o Gua
poré, l ogo abn-ixo elo Cattta l'i os 3o; no l!lstaclo ele Ma tto Grosso. 
E ' Ioga.r alto. Ahi exislia a m issão h esp ctnhola qu lhe eleve 0 

nome ; eslabelecicla em 1743. 

CAMPO DE SANTO A;NTONIO. Log . elo .Dis tl'ic to Federal, 
na Oreg. ele Campo Gr·a nde . 

CAMPO DE 8 . JO ÃO . Pov . elo Estado elo R . G . do Nol'Le , 
no m ttn. ele Non~ Crnz, na m argem do rio Cut·imu baú na 
es-trada ele Go ian inha a Cangual'etama . ' 

CAMPO D E S . RO QUE . Log. elo Dis tr icto Federal na ilha 
de Paquetá . ' 

CAMPO DO AGUAPEHY. Log. elo Eqtaclo de Matto Gt•osso . 
no mun . ele S . Luiz ele Cacer es , á mat·ge m elo ribeirão elo Aguru
pehy, aff. elo Ja urú. 

CAMPO DO ALECRIM. Pov . elo Estado elo R io ele J anei· 

\ 

ro, na ll·eg . ele S. Pedro· d'Aldeia e mun. de Cabo l~ ri e, com 
daa~ eschs . publs. ele inst. prim. , cr eaclas pel as Leis Provs. ns. 
1. 955 ele 22.cle novembro ele 1888 ele 12 de dezembro, a:mbas de 1873. 
. CAMPO DO AMAMBAHY. Log . elo Estado ele M:DJtlto Gros
so, á margem d ir. elo ribei rão Ama mbahy, 8Jff. elo Jaurú, no 
mntl, de Caceres . 

CAMPO DO .A!REDES .. Pov.. do Estado d o Rio tle Jaaeit·o, 
' na fre.g, de Sa nto Ant@ nio de Theresopolis . 

8948 
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CAMPO DO BARREIRO. Log. do Estado do Maranhão, 
ligad-a a Arary por t~ma estrada. 

CAMPO DO BEXIGA. Log. na freg. ela Consolação do t.er
mo da Capit;tlcl.o Es tado ele S. Paulo. 

CAJiíiPO DO BOM FIM. Lo"'. do Eslacl.o elo R. G. elo Sll'l, 
na mún. de Pot·to Alegre . Ahi

0 

teve loga1• a Exposição Braz i
le·ira-allemã. Co rrespon!!le t alvez a quatro vezes o c~.mpo de 
S . Christovão elo Rio de Janeiro. E' plano, arruado, ten~o 
tuna esc h. ao fundo e no e:dr~mo opposlo o qua rtel do batalh!tO 
13o ele in fantaria e a parte poster ior elo eeltfi.c10 ela Santa Casa. 
ela Misericordia. E' uma bella praça, l adeada por largas ruas, 
onde se notam bonito., predios e a estação elos bonds da Compa
nhia Ferro Carril. Hoje é denominaelo Reclempção. 

CAMPO DO BOTELHO. Log . elo Estado do Ri. o de Janeit·o, 
no mun. de Rezende . 

CAMPO DO BRITO. P arochia do Estado de Sergipe, no 
mun . de ILabaiana; assente no alto da serra, ao NO . dru cidade 
séde do mun . Em suas divisas ftcam as serras da Pico e doSo
brado e o rio Salg- ado. Ora&o N. S. ela Boa Ho ra e diocese archi
episcopal ele S. Salvador. 1< oi creacla paroclna polo a r L. III da 
Lei Prov. n. 135 ele 30 de janeiro de 1845. T em duas eschs . 
publs. ele insb. prim. Sobre suas d ivi sas vide : Lei Prov. n. 
i.086 de 21 de marco ele 1878. Comprehende os povs . P edrM 
Mol!es, Ribeit·a e Macambira. 

CAMPO DO CAÇADOR. Log. -do Estado do Rio de Janeiro, 
no mun. de Haguahy, na estrada do Presidente. 

CAMPO DO CAPARAÓ. Log. do Estado de Minas Geraes, 
na ft·eg . dos Tombos e muQ.. elo C;nangolla, com muita cria
ção bravia . 

C.AMPO DO CÔCO. Log. no mun. ele QuatipurÍl, elo Estado 
do Pará. 

CAMPO DO COLLEGIO. Log. elo Distt·icto l!'edet· a l, na ft·eg. 
de Guarat iba,. Ag-enci<t do correio, cread't em janeiro ele 1887. 

C.AMPO DO CREOULO. Campina ele {2 ki ls. de extensão, no 
clist. ela cidade do Lagarto, Estado de Sergipe. Nell a cria- se 
rntüto gado vaccum, que é cous iderado como o ele melhor 
qualidade elo Estado. E nota,,el pelas s uas optimas pas-
1agens . 

CAMPO DO CUPIM. Log. do Estado do Paraná, no mun. 
de Guat·apuava. Ahi a Lei Prov. n. 441 de 21 de• feyereiro ele 
1876. creou a freg. de Santo Anton i o de Imbituva. 

CAMPO DO FLAMENGO. Log. do Estado do Maranhão• 
no mun. cle Barreil'inhas. 

CAMPO DO FLAMENGO. Log. elo Estado do Rio ela Ja
neiro, eatre Marici e a serra elo Lagarto. 

CAMPO DO FORMIGUEIRO . No rio Guaporé. uns 40 kils. 
abaixo cli:,l Campo do Pau de Oleo; no Estado ele Matto Grosso 
(Dr. S. ela Fonseca. D'icc. cit.) 

CAMPO DO GALVÃO. Bait•t•o do mun. ele Guaratin gue tá, 
no Estado de S. P aulo; com uma escb. p ttbl. creada pela Lei 
Pro v. n. 8 de 15 de fev ereiro de 1884.. 

CAMPO DO GUEDES. Log. elo Estado ele Minas Geraeg, na 
freg. e termo ela: cidade elo Bom Fim. 

CAMPO DO INGLEZ. Log. elo Districto F ederal, na ft·eg. 
de N . S. da Ajuda da Ilha do Governadot•. 

CAMPO DO LEBLON. Extensa varzea. situada nas pro
ximidades ela lagôa Roclrigo ele Freitas, no Districto Fe
deral. 

8AMPO DO LIMA. Nome primibivo da pov. ele S. José do 
Paraiso. no Est~•do ele Minas Gemes. l!Jra essa clenomi nação 
devida a bet• s irlo um dos pri'ucipaes hahs. ·do Jogar o finado 
,José Alves de Lima. 

CAMPO DO MEIO. Log. do Estado do Rio ele Jan eiro, na 
freg. ele Santo Antonio d·o qapivary do mun . do. Rio Claro . 'l'ell.: 
uma esch . publ. de lltst. pr1m., cl'eada pela Let Prov. n. 2.6~~ 
de 13 ele se te mbro ele 1883. 

CAMPO DO MEIO. Log. do Estado do R. G. do Sul, no 
mun. de Passo Fundo, na estrada da Lagôa Vermelha . 

CAMPO DO MEIO. Log·. no Estado do R O .. do Sul,. no 
mun. ele S. J eronymo ; com uma esch .. pttbl. ele 111st. prun., 
ct·eada p)la Lei l.i't·o v. n. 9.25 eleS ele mato ele 1874 . 
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CAMPO DO MEIO. Log. no Estado de i\Iiuas Geraes, no 
mun . dt~ S. José do Pa;aiso. · 

CAMPO DG> PAO DE OLEO . No rio G~aporé, 60 lüls . abai~ 
xo elo rio Branco ou de S . Simão Granàé, á margem dir.; no 
Estado de MatLo Gt·osso (Dr. S. da Fonseca. Dicc . cit .). 

CAMPO DO PIRARARA. No rio Guaporé, a dir . , abaixo 
elo Coar ite re; no Estado de Matto Grosso. 

CAMPO DO RIACHO. Pov. elo Estado do E. Santo. ua:s 
marg-ens elo Riacho, 42 ki ls. aoS. elo rio Doce e tpes acima de 
sua foz. 

CAMPO DO RIBEIRO. Log . do !!:staclo do Rio cle-Jneiro, 
no mun. de Capivary. 

CAMPO DOS AMIGOS . Log . do Estado ele i\fatto Gros!\o, 
na margem d it•. d o rio Guaporé, 45 kils. acim a das Pedras 
Negras e quasi out t·o taubo abaixo ela fóz do M~quene s, e junto 
ao riacho elo Cacao ou Pote Pintado. 

CAMPO DO SAPATEIRO. Log. do Estado elo E. Santo, no 
mun. de Sa nta Cruz . 

CAMPO DOS BUGRES. Nucl·eo colonial elo Estado do R. G . 
elo Sul, no mun. de S. Sebastião elo Cahy, em terreno nacio
n al, confinante com as ex-colonias Conde cl'l!:u e D. Isabel . 
Acham-se a hi ma is de 1.000 immigrantes de nacionalida
des d iiferen tes, princip:tlmente austríacos e i talianos. Tem 
uma esch. ct·eada. pela Lei Prov. n. 1. 222 de 24 de maio 
ele 1830. 

CAMPO DOS CABIXYS. No r io Gttaporé, entre o Paredão
sinho, que lica á esq. e o Paredão elo Mal'ibqndo ; no Estado 
de MattóGros so. (D l·. S . da Fonseca . Dioo. cit.J 

CAMPO DOS FRADES. Log. elo Estado elo Pará, na mar
gem clir . elo t· i o Toca.n~ins. 

CAMPO DOS MARTYRES. Log·. do galado ela Bah ia . no 
mun. ela capital. Pro,iecta- se cOnstrLlir ahi um monurnent'o ao 
Dons ele Julho . Vide Campo ela Polvo?· a. 

CAMPO DOS MEDEIROS. Log. do Estado de Mtnas Ge
raes, no termo do Bom Fim. 

CAMPO DO SOCOO. Serra do Estado de S. Paulo no mun. 
de Cajurú (Inf. Ioc.). ' 

CAMPO DOS PINHEIROS. Log. no mun. de Santa Cbristi
lla do Pinhal, elo Estado do R. G. do Sul; com uma esch. publ. 
ot·eada pela Lei Prov . n. 1.461 de 30 de aGril de 1884. 

CAMPO DOS REIS. Lagôa no mun. de Cabaceiras e Es·tado 
do Parabyba elo Norte. 

' CAMPO DOS VEADOS. f'or elle passa a estrada de Cuyabá 
ao Diamantino; no Estado ele ;'.1atto Grosso. Fica a O. 
ela passagem do 1'ombaclor, no mút't'O dos Tres Irmãos. cer.ca ele 
24 kils . clislante do rio Cuyabá. Pe1•to clelle nasce o l'ibeirão elo 
Quilombo (Dr. S. ela Fonseca. Dioo. cib.) 

CAMPO DOS VEADOS. Log. elo Estado ele Matto GrJsso, á 
ma.rgem elo Guapot·é. Ahi iicam um riacho e o morro elos 
Veados. 

CAMPO DO TENENTE . Log. do hlsta do elo Paraná, no 
m tm. elo R io Negro ; com uma e>ch. creada pelá Lei Pl·ov. 
n. 257 de 27 ele mar ço ele 1871. 

CAMPO DO TENENTE . Ribeirão do Estado do Paraná, aff. 
elo rio ela Va rzea ; no mun. d o Rio Negt·o . 

CAMPO.DQ TRIUMPJ:IO. Log. do Estado ela Bah ia, 72 
kils. distante da villa elo Tttcano. Ha a,hi um cenüter io. ' 

CAMPO DO UNA. Pov. elo Estado de Santa Catharina, na 
fre,.. el o Mil'im e mun. da Laguna . 

;AMPO FEIO. No rio ' Guapot·é, auaixo elo Corumbiar á, 110 
Esta elo de Ma t to Grosso . 

CAMPO FORMOSO . Com essa denominação foi elevada á 
categoria de villa a freg . Velha de Santo Antonio da com . ele 
Vill a Nova ela Rainha, no E~tado da Bahia, pelo art . li ela 
Lei Prov. n. 2.05t de 28 de Jttiho de 1880. Tem duas eschs. 
p·1bls. de primeil'd.S lettras. Foi o rnun. ina ugurado a .22 ele 
.l'mho de 1883. A villa dista 480 kils .. da capi·tal do E stado, 18 
ela cidade do Bom F tm, 120 de Jacob tna e 150 ele Juaseu·o . La
voUt·a de ca fé, canna de assucar, tabaco, milho, l'eij ão e arroz. 
Cfiação de gado. A pop. é ele 1.500 habs. Foi incorporada á 
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com. do Bom Fim em 3 ele agos to de 1892. A villa es tá situada 
na fra lda ela Sena Grande e na ela Grata da Gia . O mun. é 
atravessado pelas senas Grande, da Gia , da Gamel~eira , da 
Maagabeira, dos Morgados, do Calado. Pau Grande.Gaclo Bravo, 
~ateJL·o, cl :?. Cntz, ela Praça n a J acobina Nova, e ele S.Ftanc isco; 
e _r~gaclo p~los seguintes 1·ios: Itapecurú Grande, Mucambo, 
Aqnm, Ca mpo Formoso, Agua Branca, Ftmwça, Lamarào, Bat·-
roca e Salit r e. ' 

CAMPO FORMOSO. Parochia elo Estado ele Minas Geraes. 
no rnun. ele Uberaba . Orago N . S. elas Di\res e diocese "de Goyaz, 
Foi elevada á categoria ele pa rochia pelo ar L. VII da Lei Prov. 
n . 288 de 12 de março de 18,16 . Sua sécle foi , em virtude do 
art. IV da I.ei Prov .n. L 667 ele 16de setembro ele 1870, transfe
rida para o a r l"aial de N. S . elo Carmo do Fructal. F ci restau
rada parochi a pelo a r t . H da Lei Pt·ov. n . 2. 1:5'3 de 15 de no 
vembro de 1875. E' ligada a Ube raba por um a estrada cortada 
p elo rio des te uHimo nome e ao Porto do Cemitel'io, no ri o 
Gra nde . Tem duas eschs . pubJs . de ins tr. prim., urmt das 
qu::tes creada pela LeiProv . n. 3 . 038 de 20 ele ontubt·o ele 1882 . 
Sobre Stms divisas vide : art. I ela Lei Pt·ov . n. 2.906 de 23 ele 
set~mbro ele 1882 ; n. 3.387 de 10 rl e julho ele 1886 (art . V I § lV) . 
Comprehen de o elist . de S. Miguel elo Veriss imo_. 

CAMPO FORMOSO. Arraia l do Es tado da Bah ia, no mun. 
do Remanw ; com uma capell a da invocnção ele S. José e 
u m cemiterio. Lavour a de can na e ce t·eaes. Cri ação ele gado. 

CAMPO FORMOSO . Log. do Estado de S . Paulo, nn freg- . 
elo Rio Novo. 

CAMPO FORMOSO. Dist. elo Estado de Goyaz, na cape lla 
de N. S. ela Pieclnde elo mun. ele Santt Cruz . • 

CAMPO FORMOSO. Pequeno ri o elo Estado lla Bahia, n o 
mun . elo seu nome. Nasce n a Grata da Cmz r ecebe o Ag-na 
Branca e o Game lleim e clesag-ua no Aipi m . 

CAMPO FORMOSO. R io do Estado ele Minas Gemes, reg-a 
a parocbi::t elo setl nome, reune- se no Santo l gnacio e j Ltnlos 
vão ao rio Grande . 

CAMPO GRANDE. Vill::t e mu11 . do Estado elo Ceará , na 
com . de seu 11ome. Está ass tl'te em uma chapnela ela serra Ii.Ji ::t
paba . E' banhada pelo corrego Tamboatá , que com o Innçú e 
outros fót·ma o Macambira . Tem uma grande praça, ctuas i no 
centro do pov., onde ergue- se a matriz, templo re"'ular sol ido 
e bem construido . Por Alva rá ele 12 ele maio ele 170l foi ~ levada 
a villa, sob a denominação de Villa Nova cl' El-Rei e assi m 
continuou a té 1840, quando por Lei Prov. n. 200 ele 2o' ele agosto 
foi transferida para o Ipú. Esta Lei revogada pel?. de n. 230 
de 12 ele janeil"o de 1841, foi restaura da pela ele n . 26 1 ele 3 ele 
dezembro ele 1842 . Pela Lei Prov. n . 1.798 de 10 ele j aneiro 
~le 1879 foi novaJY.ente e levada a vi l la , sendo inaugurada a 9 ele 
Janell'O ele 1893. Teve foro civil por Acto de 25 ele j aneiro 
ele 1883. No seu mun. fi ca a freg . dos P razet·es, ct·eada 
em 1886. Tl'lm duas eschs . publs. ele ·ins t. prim. Foi outr'ora 
a ldêa dos índios Tobajar ::ts . Foi creada com . p elo Dec. 
n . 26 A ele 8 de j ulho de 1890 e class ificada de pl'imeira entt·. 
P_~lo Dec . n._ 592 de 19 do mesmo mez e anuo . Stta principa l 
l'H[Ueza constste no phtn tio d::t canna nos vastos brejos de Sus
SLfanha e Gana ncbo, qae occupam cer~a de 30 kils .· ao NO . da 
v!lla. « Campo Grande, diz o ::> r. An t.onio Bezerra , é cil"cum
dado de si tios pittorescos . Do lado elo poente estende-se um 
largo campo, donde se suppõe qne lhe vem o nome que tem 
hoje. Ab i en0o nteam-se extensos l ageiros tl pedt•::ts de fol'mas 
curiosas, e ntr~ as quaes sobre;;abe uma que se assemelha a um 
arco triumphal, com seis metros de altum , coberta pela pa t·te 
superior ele musgos e a l'b ustos verclejan tes ; ao passo que em 
baixo pode ser vir de gua l'ida e resgua>:cla~ elas chuvas e a r cl ol'es 
do sol. Um pouco a SE . , na dista ncia ele 700 metros, ex iste um a 
grtlta, cuja a bobada é rormacla por um a imme nsa pedra, tendo 
a ex tensão ele se is metros e pouco mais ele um metro ele a ltut:a . 
Uma aber tura em f<}l' ma de ja nel la, que clá sabid a para a pal'te 
superwr do Jacto opposto, torna- a clara e h abit1.ve l. Apezar de 
pouco commcda, ser·v iu no entanto de habi·tação a indigen tes 
na secca ele 1877 a 1879, c nesse tempo um a mulher de nome 
R;osacleu ahi á luz um a criança . Escondida por espessa matta, 
dr ffict lmente pócle da r a lguem com esse cov il, si não fo r Je1·ado 
por gqia experiente . Além desta ha outra não menos celebre 
no sitio lV[orcegos, a seis kiJs. ela villa, com vastos salões e 
grandes bell()zas naturaes ; entretan to ninguem teve a inda a 
cor age~ de chegar aLé o fim dos seus com par timeutos, razão 
porque e pouco conhecid a .- São innumeros os ar roios que se 
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encontt-am n o mLtn .. podend o-se qnas i dizer qu e cada sitio é 
banhado por um ou · por mais de um. illn\re estes é di~ no de· 
no'ta o que vem elo rio Pia tt, que banha a parte ol'lenta l da 
villa. Ac im a elo tanqu0 conhecido por Poço do olho cl'a_gw;~,, 
existe um curioso lar.l rilho ele pedras li ~as e escorregad ias em 
fôrma de rampa ex·tl'emamente ingr.eme, que, r ecebendo •ts 
agua~ do rio, torna- s um excellente ba o ho, principalmente 
na es tação invernosa, qtiando se acuam es tas humrdas e cobertas 
ele brnnda camada ele lodo , . 

CAMPO GRANDE. Villa e mun. do Estado elo R . G . do 
1\orte, extincta pela Lei Pro v. n. 601 de 5 ele mal'ço de 1868 e
r es taurada com o n ome de Triltmpho pela de n. 5L3 de 30 de
maio de 1870. Vide Tri mnpho. 

CAMPO GRANDE. P arocbia do Districto Federa l, cortada 
pel a E . ele F . Ce nll'al do B1·azil, que ahi tem quatro estações : 
Rea!engo, Santiss imo, Ba ng-tt e Campo Gr·ande . Começa do 
lado do N. na ponle oob,·e o rio P i!·aquara (div isas de 
Irajá), tiran do se cl ahi um a linha até o logar denotubtado 
Jericin6 ou Juric i no!, indo el o Gtta nclú cl0 Senna, Ütze ndo cl t vtsa 
com S . João de Merity e Mara picú. Pelo l aclo do S. limita- se 
com as fregs . ele Jacat'ápagtt{L e Guat·a tiba , desde o Jogar deno
minado Pacienc ia até o Ca mpo de Fór a . A ill. apanha- se u t;na. 
liohlt qLte corta as povs. elo F urado e Palm ar es, fazendo cl tvrsa 
com o cm·ato ele S:tn la Cruz. Des te ponto t1ra -se novn h n ha que 
passa pelos campos da fazenda elo Piah y e Cun·al F also até Gtla -
ratiba . Tem u ma pop. ele 18 -000 habs. Orago N. ::> .elo Desteno 
e diocese archiepiscopa l de S . Sebastião. At·espei t? de sua ft}n 
clação diz Mons tYhot· P izarro (1\iems . h ists . de Rt~ ele .Janet1"0 , 
T.ll!,'p. 231)o seguinte : « Na er-miclasitct emB:t ngú e cledica dct 
aoDest2rro da Vir n-em Mãi ele De·, s , quo no meio ele um c::t mpo se m 
abrigo fund ara M~noel Barcellos Dom ingue>, um los conqu i st~
dorespri me iros do R io de Janr iro, e elos povoaclm·es t am belll prl
meirosdo d ist. de Campo G~a nele, se ct·eoua paroc!Jia com o mesmo 
titulo elo orago da su a Virg-em. des unindo-se o territorio da 
frcg. el e N. S. da Aflresen taçii<J cl It·ajá no ann o de t673 >> . 
Decndente em extremo esse lemplt', tt·a tou- se ele l evantar um 
OLlt t•o mais decente . O local escolhido, porém, foi causa ele. pro 
tes tos, demot·anclo-se clssim a erecção da egt·ej fl . "Depois de 
t an tos oblces, conl inua Pizan·o, lembt'nu-sc Onalrnente elo si tio 
ele Ca t·oba , mu ito a pto pa t· a o intento desejado, que o bi sp_o 
D. J osé Joaquim Just iniano fez exam ioa t· pelo se uactua l Vtst
tador o Con go Pizarro, e á vista da s ua info rm ação approvot.t 
mas, apezar da necessidade que h avia ele uova egreJamatr tz, n unca 
se reso lver ia a sua fnndac;ão si a Miii de Deus não fortiücasse 
o coração do desembargaclol' chanceller, que foi ela Rel ação 
desta cidade, e por ultimo desembar gn.rlor elo Paço, José Pedro 
Machado Torr·es, a solicital' com denodado empenh o e sm g nlar 
ac tividacle a conclusão elo projectado templo naquelle logar, 
onde se la nço u o ftwd a mento , e conchtida a cap Ha·mól' com 
paredes ele pecl t·a e cal, principiou a ter exer c:i cio no a nuo 
de 1808. Por Alva;rá de 12 ele janeiro de -1755 foi numer ada (com 
outras semelh antes ) ent re as 'ele n atureza co !lati v a , e pot· Apre
sentação .ele 17 do mesmo mez e anuo, e Con firmação de i7 el e 
maio seguinte se empossou como primeiro par0ch.o p t·o pr~o o 
padr e Bem ardo Fe rreira de Souza . .. , Havi Et. s ido '«ntenor
men!.e escolhido para a n ova m<ttriz o sitio, ent r e os cious en
genhos el os Coqlteil·os e Vieg-as , mandando o bispo lJen z~ t· certa 
porção ele teneno para ce mi berio. Começaram o~ tnt.ba lhos pa1·a 
ed ificação do templo, quando novas dr~c ulclaeles sm·g u·am _P91' 
parte do povo, occasiona nclo a p:n·alysaçao cl::t.s nlJt'as, a demol tçao 
elas P'J r eeles e o,cxtr:lVio cios materiaes que !or ;t;m empregado~'! 
em outros misler es . E' div idida em duas povs .: N. S . do Des
Ler t•o ( egt·eja ma triz ) e Realeng·o, atravessada pelo ram al de 
Santa Cruz. A parochia, a lém da nu triz, tem os seguintes 
templos : N . S. da Conceiçiio, no Realengo; Sen h ora Santa 
Ann::t, em Ca pueiras ; Santo Antonio, em Inb oabyba , N. S . do 
Loreto, em Lame irão; N . S. da Penha, no FurMlo ; N . S. da 
Lapa , no Vieg-as; N, S . ela Conceição, no Bt~ngú e SS. Sacra
mento no R io elo Gato, em ruín as . No cemiterio em ft·ente á 
matriz, está o monumetYto que gllarcla os res tos elo g ra nde bota 
nico Dr. Francisco Freire Allemão, le nte da Esch . ele Mecl! c tna 
( de 1833 a 1853 ), nasc ido nesslt freg . a 24 de julho de 179? e 
fallecido a 1 L de novembro de 1874. A mnt riz fo i consumtcla 
por um incenciio no d ia 1 de outubro de 1882; tra ta!' do- se ele 
sua reedi ficação , p ar a o que o Estado concorreu ulttm a m_ente 
com a quantia , a inda que insufficien te, ele 5:000$. Het n a !reg . 
muitas fazendas de can oa e enn-e nhos ele melado (' r a padm·a . 
T em magníficos campos de criacão e go;~a de um clim a excel
lente, a lém ele possu ir boa ag-t1a potavel, que clesce dos l'J OS ela. 
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Prata e iV!endanba . Em suas ma·ttas encontram- se muitas 
madeiras de lei. Tem eschs. pttbls. de inst. prim. Compre
hende os seguintes povs . : Agua Bt·anca, Areal, Bangú, Bella 
Vista, Ca buçú, Cachoeira, Campo de Fóra, Capueiras, 
Carcundinha, Cat·oba, Campo Alegre, Campo Grande , Entre 
Morrgs,, Encruzilhada, i?uraclo, Frecheiras, · Freguezia, 
·Goiabal, Gibongo. Gttandú do Senna , Itaóca, Inhoabyba, Juary, 
Jericinó, Lameirão Grande e Pequeno , Lal'anjal, :Mand inga, 
Maguariba, :\Iendanba, Mat l' iz , Murundú, Mundambui, 
Paciencia. Palm<ues, Pedt"cgoso, Piraquara, Penha, Patt 
Picado, Queimada, Quebt·a -Cn ntos, R.ealengo, R.et.ir o, Rio 
do Ga·to, Rio do Al", llto da Prata, Sant'A11na, Santo Antonio, 
Sa.nta Joanna, Santíssimo, Sapezal, Serra, Se rtão, Sepetibinha, 
Sete Riachos, Taboas, Tinguy, Viegas, Vallongo, Vil'a
Canto, e tc. No Bangú há ttma impol'tante fabt•ica de tecidos . 

CAMPO GRANDÉ. P a l'ochia do Estado ele Minas Gel'aes' 
nq mun . do Carmo do Pat·anahyba . Orago S . Francisco das 
Chagas e diocese cl~ Goyaz. Foi et•eada pa rochia do mun. ele 
Ara xá pelo art. IV §I! da Le i Pro v. n . 312 ele 8 de abt•il ele 
~846 e elevada ú categot· ia ele villtt pela ele n. 347 ele 20 ele 

.setembro ele 18-±8 . Reba ixada clestrr categol'ia pelo art. XIV 
·da I.ei Pro v. n. <172 de 31 de ma io de i SGO, foi, pelo at·t. X VI 
.da mesm a Lei , sua séde transt'et·icla para a capella ele Santo 
Antonio dos Patos . F oi ele novo creada parochia elo m un. ele 
Araxá pelo art . rrr § li ela Lei PL'OV . n. 654 de 17 cte junho de 
1853 e elevr.ela á catrgoria ele vilb pelo art. [ ela ele n. 999 ele 
.30 ele junh" ele 1851). Suppl'imido seu m1u1 . pela Lei Pro v. 
n. 1.6il9 ele 13 ele se tembro de 1870, l'oi a sécle ele sua parochia 
transferida, pelo art . III da de n . 1.713 ele 5 de outubro do mesmo 
.anno , P•~t·a o Arraia l .'oi ovo elo Carmo . Restaurada parochia 
pela Lei Prov . n. i. 821 de 2 de outubro ele 1871 e villa pela ele 
n. 2.032 ele 1 ele dezembro ele 1873, fo i ainda uma vez sua séde 
.transferida para o At•t• aial elo Carmo pelo art. III da ele n . 2 . 306 
ele 11 ele j ulho de '1876, que deu-lhe a denominação de Carmo 
elo Paranahyba. Tem duas eschs. publs . de inst. prim. 

CAMPO GRANDE . Parochia do Estado el e Minas Ger aeR, 
no mun. de Tres Pontas . 0l'ago N. S. do Carmo e diocese de 
Maria.nna. Teve essa pov . começo em 1827, pertence ndo nesse 
·tem po á ft•eg . de Lavras e mu11. ele S. João cl'~ l-R.ei. Annos 
de1)ois foi capel la cttrada e sendo então elevada á ca·teg-oria de 
pat·ochia o clisu. ele Tres Pontas (i4 de j1who de 1832), fi co" 
essa cap~lla sendo fllial della. No <~nno seguinte (1983), foi 
creada a então villa de Lavt·ns, que passou a ser a séde do mun. 
Peb Lei Pro v. n. 1.655 de 14 de setembro, de 1870, foi o cm·a.to 
elo Carmo ele Campo Grande elevado á categoria de parochia., 
ficando-lhe pertencendo a capella ele N . S . do Rosar io elo Cot
r ego do Omo, cl'eacla em 1869, e elevada a ft·eg . em '1873 . Sua 
principal cu!Lut·a é o milho, base ela alimentação do gado 
suino, qne em grande quanbiclade é exportado. Preseniem~ nte 
vae-se dese nvolvendo o plantlO elo café. Sobre suas d1vtsas 
vide : art . I da L ei Prov. n . i.853 ele 12 de outubro ele 1871; 
art . II el a ele n. i. 999 ele '14 ele novembro de 1873 : n. 2.042 ele 
1 de dezembro de 1873; n. 2.353 ele 12 de julho ele '1876 'l'em 
duas eschs. pobls. ele ins t. pl'im. e 5 .000ha bs . Al ém ela egreja 
matriz, nota- se na )Jov . a capelh\ de N. S. elo Rosado, inaugu
rad<~ a 12 de maio de 1883, construída a expensas da respectiva 
Íl'manclacle, e que , ::i.lém d•e stt<~ ed ificação muito t•egulat·, possue 
as alfaias precisas para todo o se rvi,~o . clo c1tlto . A pov. possue 
'('188·!) duas praças, sele t'ttas e di versas ·travessas, todas a li
nhadas com regularidade; nm bom cemiter io, uma fabrica de 
polvilho e fat'i11h a ele mandioca., diversas fabl'icas de velas ele 
.cêt·a . São afamados os queij os fei·tos nesse logar. No terri'tol'io 
ela ft·eg. ficam as set•t•as clenom i nadas Di visa, Macacos e Rincão, 
e diversos rios, entt•e os quaes o Sapnca hy, Arat·as, Onça e 
Cervo. Não tem E. de F . , possu1 ndo estradas de rodagem para 
Tres Pontas. Con·ego elo Ouro, Alfenas, S . Joaquim Carmo do 
Rio Claro e Dôres ela Boa ~sperauça. ' 

CAMPO GRANDE. Pov. do Estaelo ele Pernambuco na 
freg. ele N. S . ch~ Graça, do termo do R ecife ; com duas es~hs . 
publs. ele inst. prim . E' atl'avessado pel a E: de F~ ele 
Olinda. 

CAMPO GRANDE. Log·s. elo Estado das Alagôas , nos 
.muns. cleste nome e Sa.nt'All\1111 elo Ipanema. 

CAMPO GRANDE. Log . elo Estado cl:>. Bahia, no mun. ela 
·Caprtal. A 5 ele julho ele 1.892 collocou- se ahi a pedra fundamen
tal elo monumento cousagl'ado ao Dous de Ju.lho el e 1823. Por 
'Occasião elas excavações feit as nesse campo, encontt•o tt- se .sobre 

uma lapide uma lamina ele metal branco com a seguinte inscl'i
pção: 

Laus Deo 
Cidade de S. Salvadol' - Bahia de 

•rodos os Santos 
.à.os i6 Dias de Novembro de i839 

No Reinado Do Senhor D. Pedro 2J, Imperador E JjefenSOI' 
Perpetuo deste Impet'io, e no dia supra indicado , Collocou O 
mesmo Augusto Senhor a primeira Pe dra deste i\!fonumento 
levantado pela Sociedade 21• de Setembt•o em honra Ao Inclycto 
Fuudadot· do lmperio O Tmmortal Senhot• D. Pedro de Alcan
tara. de Bragança a Bourbona e a. seus Companheiros na. luta 
da lndependencia do Bt·azil. Assistirão a este solemne acto os 
Exms. St·s. Arcebispo Conde deSta. Cruz, Mini.stro do Imperio 
João Pereira d'Almeidn., Presidente da Pl'ovincia, Senador 
Herculan o Ferreil"n l'enna, Come. Sup. d~t G. Nacional, Come, 
das Al"mas, Chefe de Policia, Co l" pO Consular Estn~nge iro , 
Chefes de Repnt·tições, concurso immenso de Pessoas de todas 
ns Classes, e ~o do .o Conselho Dit·ectorio da Sociedade 24 de 
Se tembro. 

CA.MPO GRANDE . Log. elo Estado elo E . Santo, no mun . 
ele Guarapary, cerca ele 15 kils. ao N. dessa cidade; com uma 
esch . publ. ele iosL. prim., creacla peLt Lei Pl'O\' , n. 23 ele 30 
de junho ele 1862. 

CAMPO GRAND~. Bairro elo mnn. ele Mogy elas Cruzes, no 
Estado ele S. Paulo; com uma capella da invocação ele Santa 
Cruz . 

CAMPO GRANDE. Pov. elo Estado de S. Paulo, no muu , 
de Monte Mór. 

CAMPO GRANDE. Designação em diversas parage ns, ele 
extensos espaços não montuosos e destitttidos ele a rvot·eclo . 
Enbre ou tros, 1wtam-se no elist. ele Mira nd a o Ca mpo Gt·ancle, 
que se es tende elo rio Coxim ás cabeceiras do Aquidaua na, e el o 
Anhaucluhi; oull'o, no mesmo clist., entre as fontlls elo ribei
r ão do Prata , ou1 r ' ora Pcnateque, e as elo ri beiro Pedra de Cal. 
Atravessando-o eu, ele NO. a SE., por espaço ele 15 Oll 1.6 kils. 
ele ca mpo perfeitamen te li mpo, chamaram a minha attenção 
uns buracos ou poços de 25 metros ele diame"tro e sete ou o·i to 
de ftmclo, dentro dos quaes existe m viçosas palme il'as, arbus
tos e at·vores, cujas copas pouco sobresahem ao plano elo cha
padão , Passei perto ele cinco elos taes poços e outros tantos 
avistei ao longe (B. de Melgaço). No Campo Granclé elo dist. 
de Miranda a Lei Pro v. n. 665 cl0 22 ele set embro de 1885 creo u 
uma esch. publ. mix.ta de inst. prim. ' 

CAMPO GRANDE. Serra do Estado do R. . G. elo Norte, na 
com . ela M<~ioriclade, visinha ela serra de Por·to Alegre.' 

CAMPO GRANDE. Rio trib. ela margem esq. do rio Gur
gueta, no Estado do Piauhy . 

CAMPO GRANDE. Rio do Estado do Parahyba elo Norte 
no rnum. ele S. João elo Cariry . ' 

CAMPO GRANDE. Rio do Estado ela Bahia, tr ib. do Ar a
mary . P erto passa a E. de F. ela Bahia ao S. Francisco . 

CAMPO GRANDE. Rio elo Estado do E. Santo, no mun . 
do Guarapary. 

CAMPO GRANDE . Ribeirão elo Estado ele Minas Gera.es, 
elesagua na margem clir. elo rio Paracatú, cerc;;. ele 18 kils. 
abaixo elo Catinga. 

CAMPO GRANDE, Cachoeira elo r io S. F ranc isco, com 
dois e me io palmos ele altura, a tl'es quartos el e legua da ca
choeira denomin<tcla Pedra ele Amolar e a uma e meia ela ele 
San·ta 'l'bet·eza (EI<tlfeld) . 

C.J\MPO GRANDE. Lagôa do Estado ela Bahia, no mun . 
elo Remanso (Inf. loc.). 

CAMPO LARGO. Cielade e mun . elo Estado do Paraná, na 
com. elo seu nome, a 33 kils. ela cidaele cl~ Curytiba, '148 ele 
Para~:utg n á, 63 de Palmeira, 53 de S . José elos Pinhaes, 86 da 
Lapa, 112 ele Autonimt, 109 clP. Ponta Gl'ossa, 152 de C<tSbt·o, 
300 ele Guarapuava, 108 de Morretes, 251 ele Jaguaryahiva, 310 
de S. José da Boa Vista, 205 de 1'ibagy e 336 de Palmas; aos 
25o 26' de Lat . S . ~. 6° 24 ' de Lnng. O. do Rio de Janeiro. 
Ora,.o N. S . ela Piedade, e diocese ele Cul'yLiba. Segundo a 
·traeficção, o primeiro incliv.icltto que habitou esse l ogar fo i o 
cot·onel Antonio Luiz Tigre, portug·uez, a quem perlen cia por 
sesmaria todo o ter r eno de. g,ue se compõe o mun., e C(Ue por 
sua morte passou ao dom11110 ele. cltver sos utdtVlduos. Decor
ridos a lgttns ao nos, o capitão J oão Antonio da Co~ta, residente 
na então vi ll a ele Cul"y.iiba fez doação , em 1814, do campo, em 
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que se acha situada a ac tual cidade, a quem nella se quizesse 
estabelecer, e mandou vir da Bahia a imageP'I ele N. S . da 
Pleclacle, que, chegando ahi em '181.6, foi recolhida na casa do 
padre Joaquim Lopes Cascaes, onde conservou-se até 1826, 
qua ndo foi mudada partt a sua egt·eja . Foi creada capella 
curada por P t·ov isão do b iSJ!lO D . Joaquim Manoel Gonça lves 
de Andrade de 16 de outubro de 1.828 e nomeado seu cape ll ão 
o padre José Joaquim R ibeiro da Silva, que passo u a e-xercer o 
cargo de viga r io encommenclado em 1841, a uno em que a Lei 
Pt·ov . de S . Paulo n, 23 ele 12 ele março elevo u-a a freg . , e que 
nesse cargo conservou-se até 1848, qua ndo, pot' seu fa llec imenlo, 
foi SLlbstittticlo pelo padre Lourenço Justiaiano Fel'l'eüra Bello, e 
este em 1869 pelo acLnal (1887) viga-r io Annonio Machado Lima. 
Foi e~ev·aela a vi'! la pela Lei P r0v . n . 219 cl•e 2 ele a brii ele 1870 
e ins tallacla em 23 de fevereiro do anuo segu inte. Termo a 6 de 
março de 1873 e intallado a 5 ele julho do mesmo anno . Cc;m. 
crcada pela Lei P ro v. n. 359 ele 18 ele abril de 1873; classificada 
ele primeira entr. pelo Dec . n. 5.638 de 16 ele maio ele 1874; 
in~tallacla a 10 de .Junho elo mesmo a nno. Foi seu primeiro JUiz 
de direito o illustraclo Dr. Antonio Joaquim de Macedo Soares . 
Ciclad·e pela Lei Prov . n. 685 de 6 de novembro de 1882 . A pop . 
ela cidade é ele 1.000 habs., ma is on menos, e a elo mun. ele 
10 a 11.000. Tem umas 1.50 casas, egreja maLrir;, casa ela Ca
mara, doas bons chafarizes e um cemiterio mu1:ado. Suas terras 
são fertilissimas, ofi'erecP.nclo excellentes cond ições pal'a o esta
belecimento de nucleos coloniaes . CuHura ele milho, feijão, 
fumo, batatas e centeio. Gr ande criação de gado. A vin ha 
adapta- se ahi perfei tamente, tendo produzido em f887 cerca de 
40 pipas de delicioso vinho. Suas fio res tas são cobertas ele herva
matte, pinhaes e dive rsas outras macleieas ele lei . Sua principa l 
inclustria é a da herva-matte , para beneficiar a qual existem 
13 engenhos , se ndo um movido a vapor e os demais por agua. 
Regam seu territorio, al ém ele outrns, os rios Iguassú, Itaquy, 
Verde e Assunguy. Clima saluberrimo . Uma estrada liga- a á 
cidade ela Lapa e um a out ra a Guri tyba. Tem agencia elo 
correio, estação telegraph ica , eschs. publs. e subvencionadas 
de inst. pr im., e u m c·lub littera rio. Comprehencle, além da 
parochia da cidade, mais a ele S . Lniz do Purunan, o bail' L'O de 
Itaquy e os povs. denominados Varzea.s , Tres Corregos e Ta
mandiiÍ\, Sobre SIHlS divisas, vide , ent re outras, a Lei P1•ov. 
n. 6 ele 17 de abril de 1855 (art. I); n. 50 ele l.6 ele fe1·et·eiro de 
1859 ; n. 260 de 29 ele abril ele 1871 (art. Il) ; n. 317 ele 9 de 
abril ele 1872; n. 767 ele 30 de novem bt·o ele 1883; n. 783 de 14 
de oububro ele 1884. 

CAMPO L ARGO. Villa e m1m. elo Estado da Bahi a, na 
com . elo Rio Grande, na margem esq. do rio Gt·ande, 134 kils . 
acima da sua foz no S. Francisco, distante 1.040 ki ls. ela capital 
do Estado. Ora.go Sant'Anna e diocese arch iepiscopal de São 
Salvador. Foi elevada á ca·tegoria de villa pelo alvará ele 3 ele 
junho ele 18.20. Incorporada á com . elo Rio S. Francisco pelo 
art . III da Lei Prov . n. 6 de 2 ele maio de 1835 . Creacla com. 
pela Lei Prov . n. 1.249 de 28 ele j unho ele 1872 e classi-ficada ele 
primeira entr . pelo Dec . n . 5.0JO de 7 de agos·to ele 1872. Incor
porada á com. elo Rio Grande em 3 de agosto de 1892. Tem 12.361 
habs. Omnn., a lém da paroch ia ela villa, comprebencle mais 
os arraiaes do Brejo Grande e elas Varzeas. A v illa tem duas 
eschs. de inst. prim. , Cl'éadas pelas Leis Provs. ns . 1. 322 ele 
18 de_ junho ele i873 e 1.38.4 de 4 ele maio de '1874. Agencia elo 
correto, O Dwno da Bahta de 26 ele agosto de 1888 publicou 
a seguinte noticia elo Sr. Durval Vieira ele Aguiar sobre esse 
mun . : «A partir-se da cidade da Barra, pelo Rio Grande 
encontra-se, na distancia de 16 legn as, ó. clir . ele quem sobe: 
á foz do rio Preto, j un to a um a importante {azcncla denomi
nada Boqueirão, nome tirado da. garganta da se rt•a por onde se 
escoam esses clous conlls. elo S. Francisco. Dessa bar-ra a 
Sant;t Rita do Rio P t·eto distam 16 leguas, segui ndo- se pelo 
Rio Grande vaa- se ter, na dis tancia de 19 leg uas, á villa de 
Campo Largo; de fórma. que da cidade ela Bura a essas ditas 
villas Leem os dous rios perfeitamente a co nfl g llração de um Y. 
O Boqueirão é o ponto ele passagem elo rio Preto, para quem 
viaja por tert'a para as duas villas. A vil la de Campo Largo 
fica, pois, n a margem esq. elo r io Grande . O seu aspecto é 
clesa{l)t'adavel, não obs tante se1:em todas as casas, em numero 
ele cem, pouco mais ou menos, caiadas ele 'tabatinga extrah id a 
mesmo no porto. Uma unica rua glle tem a villa es tá sempre 
deserta, as casas fechadas e a egreja, si bem que hoje t'eecli
ficada, estava toda esburacada e escorada par a não cahir. Em 
um mesmo edifteio fttncc ionavam incommoelamente a Camhra. 
o qu;trtel e a cadeia: tudo no mesmo pavimenLo. No principiÓ 

ela rua as casas são de lelha, e no fim ele palha. e taipa. Esse 
arruado fica por àetraz de uma meia duzia ele cas imhas, unicas 
que no porto se Yê. Na villa não se encontra r ecurso a lg um, 
nem mesmo pasto para os animaes, pois qne Jica na ex Lrenüàa:de 
de esteril tabolei?·o que nada produz. Em com1pensação o resto 
desse vasto tet·mo é fertili ss imo e cheio de varzeas qne lhe 
pe1:mittem prodigamente toda a especie de bvonra. Esses bons 
terrenos são ava liados em cerca ele 50 leguas de E. a O. e umas 
30 ele N. a S. ; com uma p0pulaçiio de 23.000 almas d-issemi
nadas por cinco dists. de subclelegacias, que são : Brejo Grande, 
a à2leg.uas da villa e onde ha minas de tabMingcb àe to!il as as 
côres; Angical, a nove leguas e que pm!sue a set•ra do Sucaesso, 
duas leguas a lém, ;ibundante ele pedra h ume ; Varzeas, a 24; 
Barrei't•as, rio ac ima, a 18, fica ndo a seis legna; a sena do 
M ·imo, em S. Desicle1·io, onde ha muito salitre de que só os 
foguete iros de lá ile utilisam; Buracão, quo dista. duas leguas 
das Barreiras, •e é Jogar ele lavoura, espectalmen te a da canna, 
gue dá sóccas r>erpe tuas, pel0 que a cachaça, a. rapa dura !l o 
assLJcar cons ti•tuem · a especia lidade ela lavôura, que l'az desses 
generos proclucto3 de ex,portação; sendo que .a cachaça é ele 
superi0r qualidade e pol.' isso muito procurada. 'l'oclos esses 
pt•oductos são exportados pelas Ba. t·re iras, q11e é o verdadeiro 
porto de co mmHrcio ele termo, e onde já se fazem av ulta!ilaJS 
transa.cções de compra e venda de borracha de mangabe ira , 
que é tt·azicla ]De los habs . dos geraea de Minas e Goyaz, os qu!lles 
a h i supprem- se dos productos naturaes , espec ial mente do sal 
ela terra, qt!e é artigo ele mui·to negocio para expo1:tar. Esse 
negocio de borracha j á se vae engra nclece lldo ele tal fórma que 
já descem barcas com milhares de arrobas, não sendo , por
tan to, para admirar o passar- se para as Baneiras a s~cle 'da. 
villa , que, onde está, é de uma extt·ema penuria pot' nada se 
encontrar para compra, nem mesmo ce roaes, que é preciso 
mancla l-es procura r na roça . Esse termo e o ele Santa Ii.ita , 
á parte as grandes distancias que se res0lvem com as estrruG!as 
de ferr o e a navegaçibo a vapor, constituem a melhor paria 
daqttellas alturas para uma colon isaçào ; porque, a lé;n do 
gra nde recurso q tLe, em profusão, a lli se encont t·a na caça e no 
peixe de todas as especies, fornece o sólo, com prodiga lidade, 
todos os elementos ele viela. A cal, o ban·o e a madei ra ele co n
strucção, que se encontram pelas margens dos rios, permittem 
edificar-se com a maior economia, e o colono nilio te1·á s inão 
escolher em pequenas distancias o teneno que lhe convier, 
entre os de lavoura, criação ou mineração ; podendo, po1·tanto, 
gosat• em C(llalquer parte ele uma garant ia bem as.;;egLJ rada pela 
tranquillidade que conserva o termo ha muitos annos, pois o 
logaT ma is barulhento é as Barreiras , por causa da ge nte que 
aillue ao co mmercio, especialmente os barulhentos ba rqueiros. 
Emqna.nbo não fornecer o só lo a recompensa ·elo trabalho, a sabia 
Providencia se incumbirá da alimentação do colono, fo rnecendo
lhe, en tre muitas fr uctas s il v~stt·es que profusamente espalhou 
pelos ·ta'boleiros, o araçá, o umbú, o cajuhy, a ma ngaba, o sabo
rosíss imo piqtti, ele cuja polpa tambem se extrahe uma gm·clm·a 
para o temper o da comida, e o bU?•ity, coco elo qnal t ir a- se uma 
màssa amarella , gos tosa , substancial e de eileilos aphrodi
siacos, a qual denominam wêta, que geralmen·te toma· se dilui da 
no leite ou feita cloce . Estas fructas se encontram om todos os 
demais te rmos elo S . Ji'I"Ctnoisoo, porém co m menor pt·odigalic1ade 
po t• causa da devas tação elo vovo, especia lm ente da gente pobre, 
para lquem servem de alimento.. A.baixo das Barre iras qua tro 
Jeguas desngtla. pela ma rgem esq . elo rio Grande, o rio Branco, 
que é naTegavel durante um as oito leguas, até uma fazenda 
denominada Pedras; e o l'i o G~ande é nave.gavel até duas 
leguas ac ima das Bureiras, . a CUJ a pov . tam bem se vae por 
terra, passando-se pelo Angical,,que fica em meio caminho na 
dtsta!lcJa ele nove leg·ua.s par.a a vllla e nove para lá. Acima da 
v11ln, maTgem oppos1a, na d1stancia ele 1.0 le.,. uas fica a N/ issão 
do .11?-ioobé, aldeia. antiga onde a inda resta m 'al"'uns indios 
como tes temunhas da nossa incuria . Esta al de i~'\ de bons 
terrenos e ond e já so fazia uma. boa colheiLa ele cer'aaes, es tá 
tendo n sorte de todas as a lde ias , ee ex tinguindo pela deser ção 
elos índios, qu e são os verdadeiros pariás do Brazll. . . A quatro 
leguas ao N. da villa, em caminho para Santa Rita, •existe m 
importantissimas minas de sa l , julgo q ue as m rt ior es da prov . 
e qu e se ach am s ituadas n as faze ndas Umbu sci-l·inho, S ctlob•·o é 
At?·avessada. Esse sal pouco serve para. tempero de comida, 
por se r muito esc uro e causar colicas ·e eifei tos drasticos a 
qttem, salvo o h a bi·to . delle sa ser ve ; sendo ge t•t\J meute empre
gado para alime ntação dos a nim aes, que com elle engordam 
e ficam de pello liso e lustr oso, e quando não se l hes 'd<i. 
ração desse sa l elles vão lambe l' a terra quo o contém, e tant(} 



-413- CAM 

nisso se occupam que IDarecem estat· a comer terra, e.ngano 
em que laboraram antigos exploradores. O pTocesso do fabrico 
consiste em uns filtros de varas \rançadas onde depositam a 
terra humeclecida, e deixam naturalmente filtra.- uma agua 
suja e salgada que levam ao fogo para fazerem-na evaporar -se, 
a'fim.., de apurfnem o sal que deixa. A viagem ela cidade da 
Barva po1· (erra para Campo Largo faz- se margeando o rio 
Grande, por uma larga, espaçosa e plana estrada, quasi toda 
ele areia ~ pot· terrenos exclusiva:mente de criação. E' impos
sível viajar-se, no verão, das H horas ás tres da tarde, por 
causa do calor, que se eleva a uma temperatura abrazadora, 
devido ás gTandes queimadas, tanto casuaes como propositaes, 
que fazem nos 'La.boleit·os, ende o cupim fi:ca de ta] fórma 
secco que com nm simples phospboro se incendeia grandes 
á reas de 10 e mais leguas, causa ndo com isto susto e perigo 
~os viajantes, que muitas vezes ficam s itiados pelo fogo, n ão 
tallando nos pequenos' animaes e ave~· r asteiras que são com 
isso muito dizimados. Dizem por lá que isto faz as pastagens, 
quando chove, brotarem com mais fot·ça. A instrucçâo do 
termo é atrazadi~sima. Na villa ex istiam duas eschs. pouco 
frequentadas, tendo a de meninos 28 e a ele meninas apenas 
oito! ... ambas desprovidas ele livros. Tendo enconlraclo 
ordens do Governo para fazer-se uma mobilia para a de 
menil1os, conseguimos, a instancias, deixar inaugurado esse 
melhoramento A ele meninas, entre·tanto, ne m um banoo 
possuía. Existiam tambem duas eschs . no Angical e uma 
ele meninos , contract'ada, nas Yarzeas, outra no Brejo Grande 
e outra no B11racão. As distancias podem-se apenas contar 
40 leguas a Santa Maria da Victoria, 22 a Santa Rita: é 

· 35 á cidade ela Barra, que é o ponto de partida pal'a toda a 
parte; de fórma que, para conhecer - se qualquer distancia 
para baixo, conta- se primeiro o trajecto á dita cidade, e clahi 
ao pon ·to que se quizer, por exemplo: a distancia até Cachoeira 
se compõe de 35 Jeg'uas á Bana e dahi i24 até Cachoeira, 
total 1~9. » • 

CAMPO LARGO. Villa e mun. elo Estado ele' S. Paulo, na 
con1. de Sorocaba, situada em uma planicie, a O. da capi
tal do Estado, u nida . ao il campos de que lh e vem o nome: 
distante cerca de 16 kiJs. ele Sorocaba, 62 de Itapetininga, 
33 ele 'l'atuhy, 13 de S . João de Jpanem a , nove da estação 
ele Villeta da E. de F. Sorocabana e i 37 ela capital. Suas 
ruas são largas e tortuosas; as casas terreas, em sua tota
lidade. Seu principal eclific io é a 1\'Ialriz. Orag<> N. S. das 
Dores e diocese de S. Paul<>. «A pov . , diz Azevedo Mar
ques ( AjJOntamentos Geog•·aphicos), foi creada parochia na 
e nlão capella da fabrica de ferro do Jpanema pot· Alvará 
de D . João VI, de i9 de agosto de i8i7, sendo clirector da 
fabrica nesse tempo o tenente-coronel Frederico Luiz Gui
lherme Varnbagen o qual, tendo noticia da et·eação da nova 
freg. naquelle estabelecimento, representou ao Go><erno sobre 
a inconveniencia que disso resultat·ia. A' vlsta desta repre
Eentação a maior parte dos moradores pediu a sua mudança 
para 'l' a·tuhy, que nesse tempo era ape?as um bairro, ~as 
D. João VI manelott declarar, por Alvara de .22 de feveretro 
ele 1820, que fosse conseTVada a parochia no Jogar ·em que 
fora creadtt. Entre~anto, não sendo pet·mittido aos moradores 
nem o córte ele macleints, nem a eeli.ficação ele casas nos 
·terre nos da mesma .fabrica , pediram ao bispo D. Matheus de 
Abreu Pereil·a a mudança ela séde ela pat·ochia pa r a ou tro 
loca l, ao que annuiu o mesmo bispo, por Pl'ovisão ele 3 ele 
maio de 1821. Sobre o local, porém, em qtte devia ser come 
çada a matri~ da parochia, houve duvidas e indecisões J?Ol' 

espaço de quatro a unos, até que o vigario que havia stdo 
noineaclo, padre Gaspar Antonio Malheiros, sabe ndo que o 
alferes Bel'nardjno José ele Barros . ruoradot· nessa loc .. man
•clara construir uma capella no lÓgal' em que hoje se ucl1a a 
matriz, para coll ocar .uma imagem el a Senhol'a cla.s Jilô res , que 
·ttnba em sua casa, convocou os moeaclot·es e concordara m 
estabelecer a h i a séde da n ova frer:;. » A pov. foi elevada a 'vi lia 
pela Lei Pl'ov. n. 23 ele 7 de abril de 1357; s ndo installada a 
H ele novembro do mesmo anno. '!'em agencia elo coueio e duas 
eschs. publs. ele inst. prim. O mun . confina ao N. com o de Soro
caha · ao S. com o ela Piedade ; a E. com os de Sorocaba e 
Una { a O. com os de Itape tininga e Una; a· NO. com o ele 
1'a·tuhy. O territorio é gerall'l}ente plano, notando-se nel!e 
muitos campos e i.Josques. A pa rte orographtca elo mun. é 
formada pela se~·t·a ele A•·açoiaba. O. terr~torio é regado pel~s 
l'ios Sm·ocaba e Sa1·ap~thy e. pelos rt1betToes I1Janemc<, Iper'!, 
Ipancmi?·im, Pin.1pora e ch versos outros . Cultura _de cafe, 
algodão , fumo, assncar e cet·eaes. A pop. , é avahuda em 

6.400 habs. E' o mun. servido por div_ersas .estradas e pela 
ferro-VIa Sorocabana . Sobre suas d1v1sas v1de entr e outra• 
as Leis Provs. n. 46 de 10 de abril de i865: 41 ct'e 3 e 69 de ió 
ambas de ab1·il ele i873; 2'l de 13 de abri l de 1877; 64 de 13 e 
158 ele 30 ambas de abril de iSSO; n. 58 ele 16 ele agosto 
de i892. 

CAMPO LARGO. Parocbia do Estado de S. Paulo no 
mun. de Atibaia, nas proximidades elo rio deste nome ligada 
a Juneliahy e a A ti baia por estradas . Orago N . S. do' Carmo 
e cti0cese de S. Paulo . Foi ct·eada parochia do mun. de 
Atibaia pela Lei P r ov . n. 3 de 5 ele fevereiro de 1842. Incor
porada ao mun. ele Juncliahy pela Lei Pro v. n. 34 ele i5 de 
março ele 1844, voltou a fazer parte do ele Atibaia em virtude 
da Lei Prov . n. () de 19 de fever eiro de 1846. Sobre suas 
divisas vicie: Provisão de '12 de outub t·o de 1830, art. II da Lei 
Prov. n. 12 ele 10 de jttnho el e 1850, n. 46 de 10 de abdJ ele 
1865. Sua pop. é avaliada em 2.100 habs. · Tem duas eschs . 
publs. 

CAMPO LARGO . Pov. do Estado elo Maranhão, juu·to da 
margem esq . do rio AlperGaias, a E. ela serra deste nome. 

CAMPO LARGO. lilair~·o elo mun . ele S. Jose dos Pinh~es 
no Estado do Paraná; com uma esch. pub.l. ele inst. prim.: 
creada peja Lei Prov. n. 58 1 do 8 de a bril ele iSSO. 

CAMPO LARGO . Estação da E. de F. Bragantina · no 
Estado de S. Paulo, entre Atibaia e Campo Limpo. ' 

CAMPO LARGO. Ilha no rio S. Francisco, proxima das 
ilhas denominadas Volta e Pambú, entre Carinlmnha e 
Ut·ubú. 

CAMPO LARGO. Ribeirão do Estado de Goyaz; desagua 
110 l'i o das Antas, aff. do Contmbá. Cunha Mattos denomina-o 
tambem Alegre. 

CAMPOLIDE. Log. do Estado do Maranhão, 110 mun. de 
Caxias . 

CAMPOLIM. Serra elo Estado de Minas Geraes , nas 
divisas da freg . ele Al'l'ipiados. 

CAMPO LIMPO. Log . do Estado elo R. G. elo Nol'te, nas 
divisas ela freg. de Porto Alegre . 

CAMPO LIMPO. Log. do Estado do Rio de Janeil·o, na 
!'reg . ele Santo An·tonio ele 'l'lterezopolis. 

CAMPO LIMPO. Log, elo Estado elo Rio ele J aneiro, na 
:fireg . ele S. Gonçalo do mun. de Campos . Ahi ficam uma 
capella ele N. S . ela Conceição, uma estação da E. de F. ele 
Campos a S. Sebastião e 11ma esc h. puhl. de iostr. prim. 

CAMPO LIMPO. Pov. do Estado de S. Paulo, no mun, 
de Santo iAm aro. 

CAMPO LIMPO. Log. do Estado 'de Minas Geraes, na 
paroclua e mun . ela Leopolclina. Foi elevada a dist . pela 
Lei Prov. n. 2.500 de 12 de novembro de 1878. Ahi fica uma 
estação ela E. ele F. Leopolclina, en'tre Recreio e Vista Alegre, 
no kil . 79,480 . Sobre suas divisas vide; art. I da Lei Prov. 
n . 2. 906 de 23 ele setembro de i886. Agencia do cor reio, m·eada 
em 1870. Esch. p ubl. de inst. pTim . , creada pela Lei Prov . 
11. 3.396 de 21 de julho de 1886. 

CAMPO LIMPO. Estação da E. de F. S. 'Paulo Railway 
Company . Della parte a E, ele F. Bragantina. 

CAMPO LIMPO. Serra do Estado do Maranhão, no mun. 
ela linpel'a triz. 

CAMPO. LIMPO. Conego do Estado de S. Paulo; banha 
o mun. ele S. João da Boa Vista e desagu a na margem clh·. 
elo ribeirão elos Porcos, aff. elo rio Jaguary (Inf. l oc.). 

CAMPO LIMPO. Corre"'O do Estado ele Goyaz, banha o 
mun. ,de Santa Luzia e des"ag-ua na margem esq . do ribeirão 
SaJa \elha, tr ib. elo r io S. Bartlwlomeu (Inf. loc.). 

CAMPO MAGRO. Lon-. do Estado ele S. Paulo, na estt·ada 
de Broüas a Piracicaba. o 

CAMPO MAGRO. Log. do Estado do · Paraná, no mun. 
dacapital.'Temuma esch .publ. de inst. pl'irn., creada pela 
Lei Pro v. n. 795 ele 17 de outubro ele 1884. 

CAMPO MAIOR. Cidade e mun. do Estado elo Piauhy, 
séele da com. elo sen nome: situada em 4° 491 40 11 de L a t. S. e 
i 00'42"0 deLong. E. dÓ meridiano do Rio de Janeiro, á 

. . 



CAM - 414 

margem dir. do rio Surubim, no centro do mun . , em ·ter reno 
plano, mas que v~ e formando- se em declive para o lado de 0., 
por onde passa o dito rio. As suas ruas são ele um ·traçado 
iirreg11la t·, mas espaçosas e lormaclas ele casaria cl'e boa ecliftca
~ão em geral. No ce ntro ela cidade nota- se uma bella praça 
de 200 metros qs., ntt qual está situada a egreja matr iz ela 
invocação ele Santo Antonio. Além deste eclificio conta ma is 
a egreja de N. S. elo Rosario, ainda em cons"trucção, a casa da 
·camara, a cadeia, o met•cado e o cemiterio da Irmandade de 
Santo .\..nto nio. O mun. é geralmente pla no not<l.nclo -se , 
porém, acordilheirade S . Sebastião, que corre pelo S., com 
uma ex tensão de 60 kil s., pouco ma is ou menos, sobre nove de 
largura. Todos os mai~ terrenos com poem-se de extensas 
varzeas e cam pos, alguns brejos e duas mattas, uma que se 
estende de N. a S., e outra menor a O. , nbunclanclo em todas 
-as terri:I.S e mattas, a carna huba, b ·.trity, angico, páo cl'at·co 
iatobá, páo- ferro, aroeira, céclro , pequi, tatajuba, umburana, 
"'bacury, angelim e outras, além ele grande quantidade d"e 
fructas e an im aes silvestt·es . Tem boa pedra propl'ia para 
construcção e calçamento, argi las diversas, pedra calcaren., 
.salitt·e, caparrosa, ferro e ou t·o. Banhado pelas aguas elos t•ios 
Surubim, L011gá, Maratauã, Corrente e R iacho Ji'unclo, e 
por mais kes Jag.Jas de profuncliclà cle e extensão mai s ou 
menos r egulares , em suas margens florescem ricas fazendas 
de criação, e encontram- se terrenos riquíssimos de · proclucção 
~1.<>rico l a, mas desapr oveitados e sem cultivo a lgum . A inclus
tt:'ia da criação do gado vaccum, cava llar e 1uuar, que consti
tue a principa l fonte ele riqueza do mun., é fe i ta em grande 
escala, e em pequena a da criação elo gado cabrum, ovelhum 
e suíno, assim como ele aves domesticas. A industr ia fabril é 
apenas repr esentada pela fa rinha ele mandioca , rapadura e 
assucar; e a agricultur<t consta de uma pequena lavoura ele 
·cereaes e legumes, que dão para o consumo local; e com taes 
elementos, tem apem1.s um pequeno desenvolv1mento commer 
cia!, ainda mais l imitado pelas difficul~lades ele transporte , 
que faz encarrecer immei]SO os generos 1m portados e coarctar 
o elesenvol vimen to ela inclusbria e ela lovoura. E' Campo i\1aior 
uma das ciclacles desse Estado, cuja pov. talvez se r emonte a 
fins elo seculo XVII. A data da creaçãq ele sua frell'. é desconhe
cida; entre tanto em 1713 já gozava ele semelJJante catego
ria, pois nesse anno o Governaclor elo Es·taclo elo Ma ra nh ão , 
D. Christovão da Costa Freire, nomeou a Mano~l Carvalho de 
Almeida, residente na fre,q . de Swnto Antonio elo Surttbim, ern 
Campo Maior, para exe rcer o cargo ele commissario geral ela 
cavallaria do Piauhy, o que consta do archi v o da Secretaria 
elo Governo, Em virtude ela Carta Régia de 19 de junho de 
1761 foi elevada á categoria de villa, com o nome de Campo 
Maio1·, que lhe impoz o governador João P,ereira Caldas, 
tendo logar o acto de sua installação em 8 de novembro ele 
1762. Chamadnem sua origem pov. e freg . elo S•wubim, por 
se achar situada á margem elo rio deste nome, tomou depois o 
n om e ele Campo JJ1aior, em virtude elos bellos e extensos cam
pos de mimosos, que possue, ornados ele grandes carnahubaes. 
No anuo ele 1762, em que foi ins tallada a villa, tinha ella 3 l 
fógos, 128 i11dividLtoS lin·es e 34 escrav isados, e em toda a freg . 
276 fogos, 86 fazendas de gnclo, i. t20 pessoas livres e 585 
-escrav1sa das . Em 19 de se tembt•o ele 1821, t eve logar no Paço 
Municipal da villa a solemnidacle do juramento d as bases ela 
Constituição P ortugueza, decretada pela Assembléa Con sti
·tuinte de Lisboa; e a 2 de fevereiro de 1823 foi aclherida e 
proclamada a inclependencia do Imperio . A cidade dista cerca 
ele 120 kils. ela capital, 108 da União, 60 do Livn<me n to, 60 de 
Alto Longá, 120 ele Castello, 8~ elas Barras, 108 de P eripeL'Y e 156 
ele Itam araty. Por occasião ela execução elo codigo do processo 
.crim ina l, em t 833, ficou a cidade ele Campo Maior pet·tencendo 
á com. do Pamahyba, até que pela Lei Prov. n . 30 de 25 de 
agosto ele 1836 foi elevada á categoria de com., sendo cla.ss i H
cada de primeira entr . pelos Decs. n. 687 ele 25 ele jultJ o de 
1850 e 5.068 de 28 de agosto de 1872. Tem duas eschs . publs. 
de inst . pl'im . e age ncia elo con·eio. Sobre suas divisas vide, 
entre outras, as Leis Pro ~s . n . i7 ele 25 ele junho ele 1835; 
105 ele 3 de janeiro ele 1.840; Ht ele 5 ele agos to de 1857; de 20 
ele agosto do 1859 ; 52,1 ele ele 21 ele agosto ele 1861 ; 594 de 6 de 
agosto ele 1866 ( an, Ili); 695 de 16 de agosto ele 1870 (art. IV); 
"742 de 19 ele agosto de 1871 ( art. I); 947 ele 2·1 de julho de 
1875; LOiO de 17 ele junho de 1880 (arts. I e li); 1.064 ele 
15 de junho de t 882. Foi elevada o. cidade por Dec. de 28 ele 
dezembeo ele 1889. 

CAMPO MAIOR. Log . do mun. da Imperatriz, elo Estacio 
-do Maranhão, 

CAM 

CA-MPO MAUÁ. Log. na parochia de Santa lphigenia elo 
mun. da capital do Estado de S. Paulo. 

CAMPO MYSTICO. Pa.rochia elo Es·~adt> ele Minas Geeaes , 
no mun. de Ouro Fino, em uni elevado chapadão; com um 
excellen·te clima e um só lo procligiosarnen te u berrirno. Oeago 
Senho1· Bom Jesus e diocese de S. Paulo. Foi, em pt·incipio, 
o cu rato elo Senhor Bom Jesus do Ribeirão elas Antas , que 
o§ VIII do ar t . I da Lei Prov. n. 471 ele 1 ele j unho ele 1850 
e levou á catego eia ele parochia com a denominação q 11e ainda 
hoje conserva. Foi clesmernbracla elo rnun. ele Pouso Ale: r e e 
incorporada ao de J aguary pelo ar t. XX da Lei Prov. n. 1:190 
ele 23 ele ju lho ele 1864. !Qcorpoeada ao mun. ele Ouro Fino 
pela Lei Prov. n. 1.570 de :?2 de julhn de 1868, voltou a faze r 
parte do de J aguary pelo clesapparecimento ele ele Om·o Fi no, 
extincto pela Lei Prov. n. 1.997 dei4 ele novembrc- de 1873. 
R eincorpo,·ada ao mun . de Out·o Fino pelo§ I elo ar t . I ela Lei 
Prov. n. 2. 658 de 4 de novembro de 1880. E' li gada a Pouso 
Alegre por uma estrada n;travessada pelo rio Mogy . T em el11as 
escbs publs. ele insL prim., creadas pelo § li elo arb. I ela 
Lei Prov. n. 2. 8-17 ele 25 ele outubt·o ele 1881 e art. I ela cte 
n. 2.064 de 17 ele dezembro ele 1874 . Sobre suas divisas vide, 
entre outras, a Lei Prov . n. 3.387 ele iO de julho ele 1886 
(art. V) . Agencia elo correio, creacla em 1.881. • 

CAMPO MYSTICO . Lo!; . elo Estado ele Minas Geraes , no 
mun. ele Pouso Alegre ; com uma esch . publ. de inst . 
prim. 

CAMPO NOBRE. Pequeno rw do Estado do CeD.r á, banha 
o mun. do Tamboril e desagua no Acat·ahú (In f. loc.) . 

CAMPO NOVO. Log. do Estado do Maranhão, no muu. de 
Miritiba . 

CAMPO NOVO . Logs. elo E s·tado das · Alagôas , no Piquete 
e S. José da Lage. 

CAMPO NOVO . Pov . elo Es tado elo Rio ele Janeiro, no mun. 
ele Cabo Frio; com uma esch. publ. de inst. prim., crea(la pela 
Lei Pro v. n. i. 759 ele 30 ele novembro de 187.2. 

CAMPO NOVO . Log . no mun. ele Bragança, no Estaclo ele 
S. Plliulo. 

CAMPO NOVO . Um dos qua1·teirões da, parochia de Paca
tuba, no Estado do Paraná. Tem uma esch. publ. ele inst . pnm., 
creacl,t pela Lei Prov. n. 795 de 17 de ott~ubro ele 18tl4. 

CAMPO NOVO. Pov. elo Estado do R. G. do Sul, na paro~ 
chia ele Santo Antonio ela Palmeira. Orago S. José . F oi ele
vada a capella curada pela Lei Prov. n. 115 de 17 ele abril de 
i882. Tem uma esch . publ. ele inst. prim., crea,cla pela Le1 
Prov. n . 969 ele 8 ele abril de 1875. Pertenceu ao t er mo ela 
Cruz Alta, do qual foi desmembrada pela Let Pr ov. n. 96<1 ele 
29 ele março de 1875 . Agencia elo correio, creada em 1883. 

CAMPO NOVO . C<bmpo situado na margem elo ri o Turvo, 
na Lat. de 27o 37' 20" S. e Long. ele i0° 48' 2" O. do Rio de 
Janeiro. Tem 30 ki] s . ele comprimento sobre se is de largura. 
Produz herva matte. Fica no :Wstaclo elo R . G . elo Sul (Dr. A. 
Silva . Dicc.). 

CAMPO NOVO . Lagôa do Estado do Rio de Janeiro, atra
vessada pelo canal ele Campos a i\1acahé . 

CAMPO-PEMA. Ilha elo Estado elo Pará , no clist. de 
Abaeté. 

CAMPO PEQUENO. Log . elo Estado ele Serg ipe, no muu. 
ele 8ampos. . 

CAMPO PRETO. Riacho elo Estado do Ceará; col" re a O. 
da pov. ele Marrecas elo termo ele S. JoãQ de Inhamuns. 

CAMPO REAL. Di>t . policial ela ú·eg. ele N. S. de Belém 
ele Guarapuava, no Est«elo do Pttraná. Foi creado por Acto ele 
24 ele JLÜh o ele 1871. 

CAMPO REAL. Rio do Estado do Paraná, aff. elo rio 
J ordão. 

CAMPO REAL DO BOM JESUS . Vide Bom Jesus. 

CAMPO REDONDO. Log.•no mun . de Brotas elo Estado ele 
S. Paulo. 

CAMPO REDONDO . Log . elo Estado de Minas Geraes, no 
mnn . ele ' Contendas: com uma esch . publ. de inst. prim., 
creada pela Lei Prov ·. n. 3 . 217 ele H ele outubro de 1884. 
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CAMPO REDON DO . Ribeirão elo Estado de S . Paulo, aff. 
do Fazenda Velha. 

CAMPO SANTO. Lo"'. do E'stado ela Bahü~, ~a es tl'ada do 
mesmo nome . Ah i fie <~ u~ cemiterio pertencente a Santa Casa 
da M-tser icord ia . 

CAMPO TRISTE . Log . elo Estado de S . Pâulo no termo 
ele S. João da Boa V ista. 

CAMP O T R I ST E. Cor l'ego elo Estado de S. Paulo, afl'. da 
margem esq . do r ibeirão elos Porcos , tnb . do no J aguary. 

CAMPO V E L HO. Pov . elo Estado do Rio de J <tneiro, n a 
estrada de P e uclotiba e muu. ele Nyterõ i . 

CAMPO VERDE . Pov . n o mu n . ele Miritiba, Es tado do 
Maranhão. 

.CAMPO VERDE . Log. do Estado de P er n a mbuco , no termo 
ele Bar reit·os ; com duas eschs. pttbls . ele inst . pl'l m. 

CAMPO VER DE. Ba ir l'o no mu n. ele Üna, no Esta do ele 
S . P!liulo; com un}a esch. pu bl. ele i nst . pri m. Ot•ago Senho t· 
Bom J esus . 

CA MPOS. Cida de e mun . do Estado do R io de Janeil'O, 
sécle da com . elo seu nome, na margem aust1·al e du· .. do rlO 
P a rahy ba elo Sul , aos 20°3.2, ele Lat. Sul e a 20m. ac tma. elo 
nivel do ma r na d istancia ele 52 k tls . elo oceano . Possue 1uas 
r egula res, as~eiaclas e bem calçn elas . . Ecl ificios ele boa appa
re ncia , entt·e os quaes o Lyceu d~ Humamcl,~cle~ , T be_atto S. 
Sa lvacl.or a Santa Casa ela Mise L' ICOl'dw, cuJ a !undaçao data 
dos te mp~s coloniaes, tendo pri ttc ipiado por u m" pequena casa 
edificada a es fo l'ços do Sftrge nto -m6r· Gregor·w Fr·ancisco ele 
Miranda, pai elo barão ela Abbaclüt, auxili ado naqttelht em preza 
por Jer·onymo elo Co r· tume. ~Por prov_isão ela l'ct Lnha p. Marut I , 
de 5 ele jul ho ele 1791, foi approvaclo o comprom isso ela pt·t
mitiva Casa ela San ta lVl iser·icot·d i•t que teve a ciclcHle, c~nce
clenclo -lhe os mesmos prlvile g· ios ele que gozan. a elo R10 de 
Jan eiro como se vê elo livr·o I ele Accorclãos ele 18 ele dezembro 
ele '1792 ' 1 . >> O Hospital da Sociedade Pot·tug ttez <~ ele Benefi
cenci•t, fundado em 13 ele a "'os to ele 1852; o ela Ordem 'l' et'cetra 
ele S . Frattci sco, fundado peYa Or dem 'l'erce ir·a de S . Francisco 
da Penitencia e a nnexo :í. egreja elo mes:no santo . D1v~rsas 
egrejas , entre as quaes, a Matriz de S. Saly~1or, a egl'e.J a de 
N . S. Mãe elos Homens, le1•antada por P1·ovtsao de 28 ele maw 
de 1768, situadas ambas na praça de S .. Salvadot· ; as elas or 
de ns ·terceiras ele S. F ranc isco da P etute ncHt, levantada pot· 
P rovisão ele 28 ele novembt·o ele 1769,. c!_e N . S . elo Carmo, ele 
N . S . do Rosario, de N. S . da Concetçao e Boa Mor te., l evan
t ada por P r ovisão ele 3 ele outubro ele 1772, de N,. S. do T erço, 
e as egrejas de N. S. ela Lapa, de San~a Iph i9·ema,, ele S . Bene
clicto todas no per imetro da povoaçao; e fora a capella ele 
N . s: do Rosar io elo Sacco ' . Tem ainda, sr:g~mclo o Almamak 
de Campos (i881 e 1882), os seguintes oratonos appt'ovaclos : 
de San ta Ri ta . na faze nda ele Sa n ta Cruz; ele Santo An toniO, 
na fazenda do Becco ; ele N . S. elas Doras, na fazenda elos 
Ayl'izes ; ele N . S. ela Conce!ção, na fazenda elo Curra l Falso; 
ele N . S . ela Conceição, o a lasenda elo Quetm~do; ele. N. S. ela 
Conceição, na fazenda do Cupim; ele S. Jose , na fazenda elo 
Curr a l Falso · ele Santo An Lo nio, no hospital ela Sociedade 
Por tuiJ'Lteza d~ Beneficencla; - moste iro de. S. Bento, eg l' eja 
pl'esbyte l'iana, paço mun icipal, th eatros s,. Salva~01· e Em,py
r ao Drarnat ico, bancos do Commer c10 e Commer·c~al e Hy_po 
·thecario, cli,•ersas companhias cl~ seguros, can:a econonuca, 
sociedades cls beneficencia e r ecreiO ; ·bypogt·aph tas elo 111omtor 
Galitpista, ela Gazeta elo Povo, 1'ete,gi'apho e al&'umas outras, 
fab!'icas ele cerveja e licor es, ele. clmnitos e. cigat'l'OS e um 
numero consideravel ele casas ele el!lferet1tes art tgos ele commer
cio . Enlre suas praças 0 11 largos notam- se: a ele S. Sal vador 
ou praça p l'i nc ipal, que mede cer ca ele 20Qm,O_G ele comprtelo 
po t· 65m,OQ de la r g·o no po nto max imo. e onde ft~am a matr1z, 
o paço ela Camara Mun tCl(ml, a egre.J a de N . S. Mae dos .Homens 
e 0 h ospital ela iVlisericot·d ia; a do I m~e rador , á margem do 
canal el e Campos a Macah~ com ce rca c~e 190 01 ,00 ele coruprr elo 
e 100m 00 ele largo; a Munwtpal ou ele S . Be.nedicto, cercada ele 
casas ~chacal' as, tendo em uma elas ex kem~dacles a egreJa de 
S. Benedicto ; a do Rocio ou Sau ta Iplugenta ,, q ue mede ce l'ca 

1 Dt· . Teixeira de Mello- Cam)JOS elos Goytaca;os em iSSi . 

' A capella de N. s. do Rosario e Santa It it~, diz Pizal'ro, e accres
cen\a: feita por Manoel Rodt•tgues . 

• 

ele iQQtu 00 ele compr ido sobre 15QmQO, ele l ar go, onde ficam a 
egreja da san ' a que lhe dá o nome , a estação cent r al ela E . cl~ F. 
ele S . Sebast ião e a mocler nu pr aça do mercado, que SLt bstttLte· 
a antiga P raça das Vet·cluras, e que mede 27m ,OQ de cornpn do 
sobre 27m,OO ele largo ; o largo elo Rosa rio, com a egreja 9ue 
lhe dá o nome, o elo Pel ouri nho ta mbem chamado elo Cap1m, 
onde se leva n t"va, ~es tempos coloniaes u m pelo urinh o.cle pe -· 
cl ra, que fo i em 18::>6 demoltclo po r or dem da m unictpalJdade e 
r emovida a ped ra pri nc ipal par a o cemiterw., onde a armaram 
em ceuz. A pop. da cidade tem pouco ~<Hs de 27.000 habs. 
Tem anencia elo cor reio, estação telegraphtea, eschs. publs. e 
particulares - Campos, como p<tr te da cayitania ele S. 1'homé,. 
fo i cloccdo pelo r ei ele Portugal a Pero Goes ela S tl vell'a em 28· 
de Janeit·o ele 1536. Chegado ao Braz.tl, pouco tem po se cl.emo
rou Pet·o Góes que, ao retirar- se , de1xo u por seu h7r de tro _e 
successot• a Gil ele Góes . A~sociou- sa o n 0\'0 donatar ro a Joao 
Gomes Leilão afim ele la nça rem os fundamentos ela cn.pitani a ; 
e vendo que po r si sós nada poderiam conseguir , arrefi:dar~m 
par te dos seus clominios, ao N . ele S. Thomé, aos t res n• maos, 
Gonçal o, Manoel e Duar te Corrêa, ao capitão Migue l Ayres Mal
clonaclo, .Toaquim Castil ho, An tonio Pinto e Miguel Risc.ado" 
por escl'iptura publica ele 19 de agosto ele 1623, segu ndo Ay res de 
Casal ou 1627, segundo outt· os . Após •pm·fiaclas l utas contra 
os Goytacás, assever a Ayres ele ~asal t e1:em esses a r renda ta
r ios reun1dos a Sa lvador Correa de Sa,, aos monges bene
cl ictinos e ao prov incia l elos jesuítas , dado lwincip io á conquis ta 
ela capitania em '16.29 e fu ndado a alcle1a de S . Pedro, na ma l' 
,.,e m sepLentrional ela lagôa Ara r uama, em Cabo Frt? . Ao· cor 
~et'Clo seculo XV II, foi a pov. elos Campos elos Goytacas a pouco 
e pouco se augmentanclo pel~ aggregação elas fam il ias dospi'O -· 
prietarios ele terras, dos r ehgwsos e dos mcltos submetttclos. 
Salvador Corrêa ele Sá, que pussuia parte das ·tenas concecl1das 
a O. elo rio I" nass (t e ao S. do Para hyba, fo t· mott alu um esta
be lec imeilto~ em 1652, segundo Balthazar Lisboa e outros , fez 
edificar runa et·micla ou capella ao sancto elo se Lt nome. «Sob a 
adm inistração elos benedictinos esteve ella duran te 22 annos, 
a té entrar como parocho curado o padre lVlanoel de Bastos, cle
rio·o secular, a 30 ele se·tembro de 1674. O Jogar em que se er
gtfeu a pt•i mit iva r eferida ermida não .. era e~actamente o mesmo 
em que assenta e se vê hoJe a ma tr1z ele S. Sal vado t· mas afcts
·taclo dous kil~. da orlu do rio, segundo se elepreh éncle elo cl tzer
cle alnouns ch t•onistas . Parece - me 'tambem que ·talvez fosse a 
peque~1a egreja qLté a inda campeia na fazenda denominada \Vis 
conde, além da Cr uz das Al mas, de pt·opriedacle da vi uva de 
Dom ingos Perei ra Pinto, comprada por este aos herdei ros elo 
visconde ela Asseca 1 • " Foi essa egt·ej a privi legiada e conside
t•ada séde da freg. em 1674. Baldada uma pdmeira tentativa 
ele elevar -se em vi l! a a pov . , vis to a isso se opporem os que nO' 
R io de J aneiro eram inter essados em que as causas ficassem ,no 
stat?.t qtto anterio t·, em _1673 resolveram de n?vo aqueJ les povos 
erigir em nome ele el- re1 Peclyo IT a pov. em v1 lla com a mesma 
invocação elo orago da egr eJa e ass1m o executaram, elegendo· 
os juizes e officiaes par a o senado ela. cam.ara e levantancl.o o 
pelourinho . De todos estes actos scJentihcaram ao Ou v1 cl or · 
ge ral e corregedor do Rio ele J aneir o em 2 ele setembro ele 1673. 
Por morte ele Gil ele Góes, o visconde ele Asseca obteve ele Pe
dro Il por Carta ele 15 ele setembL'O de 1674 a posse da capita
n ia cl~ S. Thomé, qlte passotl a denominar-se elo Parahyba do 
Sul , sob a Jnrisclicciio elo .Juiz de fóra de Cabo Ft·J.o, c~rn a con
d ição ele nella fundarem duas vülas, uma no .m·berlot· , para 
bater as an-O't·essõ s elos indios, e outr a na foz ela Par ahy ba ,. 
para mai or"~egu l' anca ela na vegação costeira, e a :onstntii·,. a 
expensas suas, ~m cada uma clellas 30 c~sa , cadea e lllfl;tl'JZ . 
Aq uelh, con.d iça') fo t cu mpt·1cla em '1676, m elo (a 29 ele ma10 de-
1677} o j uiz orclin a r io ele Cabo F rio e o P~'ocnraclor ~lo novo d~; 
natario confirmar á de S. Sal vador o tttn lo Tde vtl.la , que ~a 
tinha, ct·eanclo -lhe novo senado ela camara . \ 111te c!:tas de.pots 
foram erigi r ·a ela b11:rr a do Para.h yba, que ·teve S. J oao Bapt1sta 
I)Or padroei ro (iS ele Junho ele 1677) . Pouco tempo depo1s _nasceu-· 
do grande descontentamento no se io ela pop . por nao ser O· 
local escolhido o mais apropr iado para sécle da vi l la, por fa l
tal' -l he agua potavel, fo i a pov., em 1678, mudada pd.ra ter re'
nos circumvis inhos elo P a rahyb:t e elos quaes achavam:-se ele 
posse os monges beneclic tinos, q ue cederam seLJS domJn.LOs em 
t roca de outt·os te rrenos ; e desde então começou- se a eclt f:car O· 
novo povoado no mesmo Jogar , oucle acha -se assente a ctdade 
ele Campos . Em 1753, por Acto ele 1 ele j t~nh o, ordenou El-Rei. 

' Dr . T. de 1Iell o, Obr. cit . 

•' 
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D. José I que a capitan~a do Parahyba do Sul f os% incorporada 
á do 1~. Santo, concedendo-se em compeasação ao seu donatario 
as honras ele Grande do Reino e uma pensão annual ele 4.000 
Ct'tlZados. Ficotl essa c:otpitania dependente da do J!;. Satlto a té 
o anno de 1832 época em que fui desmembrada pala Lei de 3 
ele agosto, pac;s~ndo por esse motivo a [azet· ele novo parte ela 
prov. do Rio de Jane iro. Em 1835 pela Lei Prov . u. 6 de 28 
de mar~o foi Campo:; el~vada á catego ria de cidade . Da ei:tincta 
capttania do Parabyba elo Sal, CUJO terr tlorw assas ex tenso fo t 
desmembrado e repartido por outras localidades, res ta ao mun. 
de Campos o te rritorio occupado nelas segmntes freg> ., qt~e 
compunham em 1890 o seu mun . : S .. ~alvador, Santo An ton_:o 
dos Guarulhos S. Gonçalo, S. Sebasttao, N. S. da Concetçao 
elo Travessão Santo Antonio das Cachoeit·as, N. S . elas Dôre5 
ele Macabú N. S . da Penha do Morro elo Côco e S. Benedicto 
ela La;,.ôa d~ Cima. As pal'ochias ele N. S. ela Natividade do Ca
r angola, Santo Antonio do Cart~.ngo l a , Senhor Bom Jesus do 
Itabapoana e S. Sebaslião do Varre Lage, que lhe pertenctam, 
passaram em 1887 a con~tituir o mun. de l tape ~·una . -0 mun. 
é r egado pot· dtversos nos, percorr tdo por dtílel'entes s rr~s, 
atravessado pelas estradas de ferro de Campos e S. Sebast tao , 
de Campos a Maca h é e do Car angola, e pelo cat\al de Campos a 
Macahé. Possue muitas•lagóas, entre as quaes : a ele J esus, de 
Cima , .Feia, Piabauha, Tahy Gt·aude e Pequeno, ?acttma nga, do 
V1garw, do Campello, elas P edras,. da Onça, da Saudade, etc.
Sobre o seu cli ma e salubridade, dtz o Dr. T etxe tra de Mello: 
.: Devido a estar ass ntada n'um terl'eno nimia men te palucloso, 
como se dep t·ehencle da simples enumeração das suas lagôas e 
brejos; teudo no seu perímetro pequenos cleposltos d'agua esta
gnada, permanentes ou fol'mados pelas chu.vas, e sem nenhum 
declive para o se a natul'al escoadouro, o n o Parah.yba, é· a ct
clade de Campos sujeita a febres palustres, a hepatrtes e sple· 
nites crhonicas, á anemia (que é mats geral do q.ue se cutda) e 
a complicar em- se todos os ou tr .;s estados morb tclos com o ele
mento paludoso. Grande parte do muu. padece ~o mesmo mal. 
E' Campos um :.~. daq cidades do .mtel'lor que ma tot• numero de 
pharmacias encerr a e conta mawr numero de rnedteos e todos 
com cl ientela ! Fóra disto, o clima é temperado e o calor abra
zador elo verão 'l.tteuuaclo pelas correntes regular es e frequen
tes do NE., saudave l e puro, que vem se'mpl'e pela tarde. O SO. 
ou o vento su~ é, pelo contl'ario, sempre nuncio de m•.tdança de 
tempJ e pl'ecuraot· de manifestações morbidas mais ou menos 
sérias do aj)pare1ho respiratorio e do locomotor , por excessiva
mente humido e frio ·e sobrecan·egaclo de effiu vios miasmaticos 
que acarreta dos brejos e lagoas que atravessa na dir.ecção da 
cidade e mun . De vez em quando é a pop. , especialme nte a da 
cidade rudemente asso lada pela va ríola, e na epidem ia elo 
cholera-morbus de 1855 muito sofireu. Já não lhe é estra nho o 
be'l'iberi, que tanto preoccupou o espirito de uni dos mais a·~ila
dos clinicas da localidade, o Dr. Miguel Antoo i o Heredia de Sá, 
e de qtte t ive occasião como medico, de obs ervar _por minha 
parte dous casos . Ha todavia no mun. lagares pnvtleg tada
men,te sauclaveis, como são as rid~tltes margens do alLo i.VIu
riahé cte aterradora fama nos ·tempos primitivo>, as pittorescas 
e nu~erosas varzeas e encostas da Natividade do Carangola e 
outras. , -O principal gene l'O ele c11ltura elo mun. é o da canua 
de assncar. Cultiva, Otttrosim. em não pequena e.scala, nos ter· 
r enos altos de Guarulhos, o café. Ta muem cultiva a mandioca 
pa.ra o consumo, o milho, arroz, feijão, araruta, etc. O algo
dão, até hoje cult.ivado no mun. em pequena prJporção re lati
vamente ao terniJo colonial, é o arboreo, que entretanto não é 
aproveitado, como podia ser .-Ha no mun. a necessaria criação 
ele gado vaccum, cavallar, lan igero, etc . Não se tem tido toda
via cuidado de renovar as raças ; por isso o que o mun , apre
senta nesse sentido não prim a pela g randeza das pro porções, 
nem pela robustez e belleza da especie. Na fr eg. de S. Seba
stião . á beira-m ar, junto ao cabo S. Thomé, ha ballos campos 
de p:Íslo nativo, onde se faz em pon to grande a criação de gaâ.0, 
quasi exclusiva mente bovino . A pequena criação res ume- se na 
de aves domest icas, expor tando-se pelos vapol'es ele Macahé 
grande quantidade de ovos pa ra o Rio de J.anei ro. - A pesca, 
feita nos rios e l agôas do mun. dá, quas i que exclusivamente , 
não obs tante a sua ab undancia e exce llencia, para o consumo 
da pop.-A indtts tr ia fa bl'il consiste no flLbrico de a~sucar, 
aguardente, goiabada e outros doces ele fruclas, farinh a de man
dioca, tapioca., pol vilbo, milho e outros cereae>, t elhas e tijo
los, louça de barro, pelles ctU•tidas, sola, calça,do, e tc . Ha uma 
fabrica de ftação . A expo rtação e importação elo mun . faz-se 
pelo porto de Imbitiba, onde ' 'em ter a E. de F. de Macahé a 
Campos, e clabi pelos vapores ela companhia clesLe ulLimo nome ; 

e pelo ramal elo R Lo Bonito .- Em sett mun. licn,m clivel'sos povs ., 
entt·e os quaes os denominados : Tahy, Alto do Elisett, Ponta 
Gl'ossa, Sertão da Saudade, Poço Gordo, Jacaré, Lar:ôa Secca, 
Vil la Nova, Cat·vão, B'ut·aco, Canclonga, Canema, Zamba, La 
gô:L· das Peclt·as, Becco, Macacos, Imbury, etc.-E' com . especia l 
dec la rada em s~tembro de 1883 e pe lo Dec. n. 411 de 22 ele ma io 
de 1890. Foi inst•tl la cl a em 26 de fevere it·o de 1889 . E' ligada ,a 
S . Ficlelis e a S . João cl:t. Barra por linhas fiuv~aes. Do cidadão 
Candiclo José Mendes Pet•eipa recebemos em 26 de setembt·o de 
i892 a seguin~e i nform ação : « Qual o aspecto physico ela c·idacle, 
villa ott px•·ochia em que ,·esidis ?- respondo: A cidade de Campos 
está situada em uma vas ta p~a nice , apenas quebrada pelo mon·o 
do Itaóca, o qttal fica distante legua e meia e faz parte ela Serra 
do Mar . E' dividida em d •ta ' p a. rtes pelo rio Parahyba, oflí'ere
cando uma imponent3 entrada que póde ser comparada ao pano~ 
rama que nos offerece a entrada do Rio de ,Janeiro pela bahia, 
9.uando obsel'vamos só mente sua parte pl a na, o que valeu a uin 
lllust re vtapnle clJ.ze l' ser Campos a CJdacle do Rio ele Janeiro 
em mirüatu r a . Q•.taes os ?"ios que a at•·avess\trn, oncle nasce'rn, 
que tributwrios ?"ecebern, q~tal a ex tensxo kilometr ·ica de seLt 
curso ?- resp:>ndo: O Parahyb:L , que, nasce ndo em um pequeno 
lago na serra ela Bocay11a, E.tado de S. P a ulo, passa por esta 
cidade aht rga tu lo-se 300 metros , dividindo-a em duas partes: 
a do uorle, denom inada Santo Antonio dos Guarultos, e a elo 
sul, S. Salvador ele Campos, ou Campos elos Goytacazes. partes 
es tas unidas por uma bel! a, ex tensa e solicla pon te de ferro, ele 
duzentos e tantos metros de comprimento, franca ao transito a 
pé. I Fo i desta ponte qtte atirou-se ao rio, suicidando -se, o mo.tito 
conhecido Barão da Lagoa Dourada, depois de ter construido 
seu palacio , hoje a inda o primeiro ecl ificio de Ca.mpo3, em luxo 
solidez e a rchitec tura , palacio este onde está funcciona ndo o 
Lyceu de Humanidades, e que er a des tin ado a se e vir de r esi
danc ia ao presiclente da Pl'ovincia, logo que Ca mpos fosse Ca
pHal do B:io c~ Ja neiro, o que era seu so nho dourado, e a inda 
h oJe é aqpt~aça.o de todos O> campistas. Para a conslt·ucção 
clest_: palacw vte ,·am opet'arios ela E~ropa. Possuia elle illumi
naçao proprLa a gaz corrente, fornectdo por um gazo me tro, hoje 
estrag·ado) . Este no. a largando-se bastante, quando banha a 
cidade, toma-se cau.daloso e perigoso ás peq ttenas embarcacões 
que não podem ve ttcer os redomoinhos qtte se fol'mam em seu 
curso. Fa~ este rio uma l igei ra curva, ele modo que a costa desta 
cidade é concava. Sulcam suas aguas, em um commercio ac
tiviss im o de impoetacão e exportação, pondo e3ta cidade em 
communicação com as ele S. Ficle lis e S . João ela Barra, inou
me t•as canôas, lanchas e solidos vapores, entre os quaes citarei 
o Cint,·a., notavel por seu tama nho e machioüqmos, movido a 
r odas e pertencante :í. linha de S. João ela Barra e Campos ; o 
1\-lwacema e o Gam~ucy, tambem movidos a ro::l<>s, da l inha de 
S. Fidelis; o Muric~hé e o Cachoeira, menol'e3, pol'ém rapidos e 
bem conatruidos; o Santa R os:;, , especie de bond ma rítimo, a 
h elice, e pondo esta cidade em communicação com o logar Santa 
Rosa. Além cles·tes vapores ele agora, houve a té pouco tempo 
outt·os em se r viço, União, Ageh·te , etc. Des te rio Pat·ahyba parte 
em direcção á cidade ele l\1acahé, onde pen etra , o canal de 
Campos a Macah ~ , que div ide es ta cidade em duas partes, a ele 
leste , ce.ntro ele Lo do e commel'cio, e a de oest onde se acham 
as cha.caras, palacetes, ele., e onde es tá o Lycett ele Humani
dades. Sobrepostas a e3 te cana l (mais fttnclo que o Mangue d<t 
Capital Feder a l) ha muitas pontes pequenas de madeira, a lve 
nada e canta ria. EsLe canal olferece franca navegação (t Cf.Lnôas 
e por elle se faz bom com mercio de lenha , l'<L t'il1ha . fntetas, le
gumes, hervas, etc, Já foi sulcado pot· um pequeno vapo l' e 
atravessa o rio Urttrahy. Avol•umanclo- se o Parabyba em oc
cas iões de enchente, es te canal inunda boa pa rte do oeste da 
ctclacle . Dos a flu entes elo Parahyb.t se acham proximos a esta 
c ,dade os seg uuües : Muna~é, a!L da esq. e ngrossado pelo Ca
l'angola e por cliversos valoes que, vtndos da pat•te norte desta 
ctclacle, nelle vão clesembocal'. Ao r eceber o Muriahéo Parahyba 
alarga-se bastante, a pt•e;enta ilh as em seu lei~o , e, fran came nte 
navegava! a té S. li'idelis, da h i pa t·a oeste começa a enca
choen•ar-se. Pela ma-rgem dil' . r ece be o Parabyba os rios Preto 
e Collegio. Não longe de Campos es tão os rios Umra hy, peeto 
elo morw elo Itaóca , unindo as lagôaq Fei11 e de Cima, onde tem 
nasc imento, e o Umbú, que clesag ua na lagoa de Cima, bello 
lago se,·e no e profundo, que banha as fregs . de Santa Rita e 
S. Benedicto. Ainda nessa lagoa desagua o rio Imbé, no ta vel pelo 
seu longo cut·so, aprox imadamente de '180 kils., com fmnca nave
gação em cerca de metade dessa extensão, desde que seja con
venientemente limpo, e tem pot· a illuentes, a lém de outros de 
peqttena importancia os ribeirõzs de S. Matheus, Agua Limpa 
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e Socego, e os rios Quimbira, Mocotó, Opinião e Segundo Norte, 
sendo este ulrimo navega.ve l e <digno de especial menção por 
uma •ua bellissima cachoeira que, côm p ouco clispenclio. pôde 
for necer ~i n :lustria uma puj a nte força hydraulica. Quaes as 
.sen·cbs,,.?'(IOJ'ros; são isolados ou prendem-se a a.lgum.a cadeia 
de montanhas? - 0 terreno em que estáasse nle a cidade é rigo
l'osame r1te plano em toda a ex rensãe clella. Ha ap~ nas o já tra
tado Morro do Itaoca, que por uma successão de ondu lações se 
vae prencler á cordilheira do Mar Da parle do Norte da cidade, 
i sto é além ou ao norte do ParahybfL (Guarulhos) o tert·eno 
apre.s~nta u ma successão de ondu lações a té á encosta de ele
vados mon os cobertos de cog ueiraes de palmitn, que se Yão 
p1•eoder a corcU!heira elo Ma r . O tet·t·euo do muu . de Campos 
apr esenta zonas proprias para o cultivo de café , zonas de mor
ros ao norte e 110 t enaao d~ Caeangola ; zo nas pl anas ou 
zona pla na in totwn ao sui , á margem d ir . elo Par abyba , onde 
se plao ta a canua . Q1w~s os lcbgos, ilha,s, cabos e p nrtos? -
PropriamenJte fa \!ando não ha na cidade l a::ros . Dentro della 
exist na linh a de leste a l agoa de Santa Elphigenia, que er a 
um ver dadeiro pa otano, hoje quas i esgotado. Fóra da ci
dade, em Gu arulbos, a 20 minutos do ce ·1tro da cidade, e 
para o l ado do nor te, começa a lagoa cha,mada elo Vig-a l'io; 
um pou co além e ao nol'te desta está a lagoa da Baron za, 
de onde pfl rl e o valão da Saudade que a une á lagoa do 
Camnelo. Parallel amenl o a este valão e ao sul, li a no No
.gueira (Guarul110S) o valão do Nogueim, que tam bem se vem 
iançar na l agoa do Campelo. Ainda ao sul ela lagoa da Ba\'0-
neza ex iste 11111a bncJa cGJm o nome de Lagoa ela s Pedras, donclo 
·parte um oulro va lão que s ~ vem lança!' no Para hyba, sel'vinclo 
de via detnmsporte aos diversos pi'Ocluctos de muitas situações 
e fazendas que lhe ftcam a mal'gem . o terl' eoo des ta freg . ele 
Guarulho~ a pouca clistancia do Parahyba começa a apresentar 
ondulações e depl'essões por onde co rrem peq •1enos regatos que 
vão <tl im entar com su as aguas os clous pt•itlwiros va lões. Esras 
depressões explicam a ex istencia deste~ ca naes . Distaute cin co . 
l eno uas desli:\. cidade e rara o norte ainda encontra-se o cha
m~dv valão da Onça, que vem desaguar no i\íuriahé, valão 
que tem a sua nascente no M~l'l'O da. Qnça . O ter t·eno por onde 
passa este va lão é ferLili ssimo e o plantio da c.ann a , feibo uma 
vez, pó !le-se dize r que sua l'eproclucção é consta o·Le. Não se 
eleve confundir· o valão do Noguei r a, tratado acima, com o canal 
do Nogu.eirn hoje obstruido. lJistante. c;la cidade enco ntram-se ao 
sul a la"oa Feia e a oeste a de Ctma, nrudas pelo Ururaby . . 
Outras l~.!l'oas como Carapebús, Taby,_ etc ., es tão atf'astadas .. 
Os pol'tos q •te te mos são il.uvw.es e sua tmportancta es lá no em 
barque e deserubat•que dos t~rod ucLos que so bem e descem pelo 
Pat'<tbiba. São:- Banca, Anna Mar1a, Lapa , e·tc . S l'l'e-nos de 
porto mariLi mo o eleS . João ela Barra, ha veuelo projecto. de a l
fap.degar-se Ga:l'gahú (enseada) e unil-o a e~ta cidade por um<t 
estrada ele ferro. As i lhas que se encontram no Parah yba são 
pat•Liculal'es e carecem de impo1• tancia . Tem C'tl"iosiclaclês na
t w·a,e,s e q_~baes. sã,o ?- O terreno em parte regado pelo canal de 
Campr1s a Macah é e ainda alguns Jogares em Gua l'Ulbos á mar
gem dos valões t t·a·taelos, otl'e r~ce 11ma esp .cie ele óca .apro
veH'-'cla por a.Jguns habitantes na pintura das casas . 8 ncontra•m
se a inda a pedra. calcarea, ·o knohm, a ·tnl'.fa, etc . Os' r egatos 
e1n Guarulhos, atr avessaaclo zonas ·de recifes, tornam-se ele 
aguas fe rt·ug inosas, que deixam clopositar em seus lei tos o fe rro 
mais ou meuos combinado. Q'ltal a lavo·~tJ"a, q?.t.al a indust•"·ia? 
- A grande l avoura é a canna ele assucar, ·vindo de pois a man
cboca, em grande escaia, e para o nor te o ca fé . Em a lguns pontos 
dão especial cuidado ao a lgodão, paina e fum o. O mil\10 e 
feijii-o são produc~os cul tivaclos . A criação ele gado e gallin aceos 
.!:\ importanle. A indus·tria vae se desenvol vendo clesassombra
clarnea te . Consiste no prepat•o de ::roiabacla , preparo de couros, 
tec idos ~le algodão para o que est;i; mont 1da dell tro da cidade 
11ma fab ri ca de pl'imeira ordem, fabrico de aguardente de que 
se faz gra nJa exportação . O sabão é l'abdcado Pm graude escala . 
Po~sttimos tambem urna fabl'ica a vapot· de chapéos, dive rsas 
o.fficinas de fund ição ele ferro, cobr~ , etc. Muitas são as usiuas 
neste mun. para o )abri co de assucar e encontram-se algn mas 
Rara ass im dizer, dentro da cidade . Citarei as do Qttaimado, 
Santo Antonio e S. João, cle ntt·o da cidade, a ele S . José, impol'
tantiss ima e illuminada a luz electt•Jca em S . Gonçalo, Sarur
nino Brao-a idem, rclem, Toca i a idem, idem, Limão, idem 
idem, pel'te r:cente ao estim ado indust1·i a l Jo~o de Carvalh?, 
Partido . C" ll e<>io t<1mbem em S Go nçalo (so as quatro [H'J
meil'as · illumi~acias á luz e?eçt1·ica), Cupim, importao.tissim a, 
e Sapucaia i.clem. a primeint pevt? elo J?Ol't'O do [ta oca, a _se-

' ij ltnda perto do Muriahé, tambem 1llumll1 adas a luz electnca, 
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l'IIineiros e Coqueiros em S. Sebastião, Tócos, importantíssima 
no Sacco; pouca acima de S . Gonçalo, Santa Cr rrz, Dôres ~ 
Ay,t·izes, no Jislricto da cidade, tqrlas impot·tautes e il lum iuadas 
á l~ z eiec trica: 'l'ocl17s estas _usinas ?om excep~ão das tres pri
mel~as que es tao muito prox1mas, cl1stam ele um a a tre~ leguas 
da cidade. Em a lgumas conduz- se a canna em locomotivas 
pr oprias. Além da industria assucareir a que é 1mpo rtanti ssima 
como se vê do ligeiro quadro ac ima esboçado, con t~. Campo~ 
em seu mnn . a Compa nhia PastorJl e de LacLioi nios «MineiroS>) 
para o fabr ico ele <Juei jos, mante iga, graxa, etc. , situada pro
xima á estação de S . Sebastião, ao sul da cidade . Tem a 
cidade de Campos a gloria ele possuir en\ se u seio a primeira 
fabrica da America para refinação de assucar , situada;i. l'Ua 
Quinze de Novembro. - Qual o clima ? H a, molestias endemicas? 
a q1te ca1tsas se devem att•"ibui?· ?-t•espondo~ O clima é quente , 
porém o calot· é mitigado pelo vento nordeste qne sopra ima
riavel me nte todos os dias, das- 1 [2 h or as da tarde em d ia nte, 
tornanclo agradavel o ambiente, isto nos dias cal iclos , porquaato 
a cidade esta deba ixo de uma continua viração . A febt·e ama
relia, ,as bexigas e outras epidemias tão COill muns no l!] staclo, ha 
mais ele cinco a nnos não apparecem nes ta c idade, at terradoras , 
o qne urova cabalmen'te sua salubridade, sendo certo que nas 
ult imas eptdemtas de febre am areJla , q.ue assola ram div ersos 
lagares mui salubres deste Estaclp , e !las não a·ttingiram es ta 
zona, e entretanto não clisLava mui to de nós o fóco. O <;lesen
vo lvimento elas epidem ias no tempo em que el. as tom aram 
vulto, deve S?. l' a:Ltribuiclo: 1o, á est agnação das aguas pl uviaes 
acclllnuladas no cana l qe .Cam pos a Macahé, pelo difficil escoa 
mento; 2o, dos miasmas exhala dos pelo extioc to ou quasi ex
tincto pantano ele Santa Ephigenia; 3°, á falta ela canalisação 
da ag·ua e esg·otos para ma terias fecaes, etc. ; 4", ú lagoa do 
Vigar io, que in fe li zmente a inda actúa sobre a ath mosphera . Ha 
porém, annos o can a l de Campos a Macahé foi ligado ao Para
byba, e s uas nguas renovadas não po·lem se es~':l.gnar; o pan
tano de Santa Eph igenia está quasi ext incto; o serviço ele 
esgotos das ag·1as servi das, ph.t viaes e ma terias fecaes é bem 
fei ·to. Es tes melhoramontos trouxeram sem duv ida o desappare
cimento das pyrexms mor ti feras, visto que com ell es o desap
pareci rne. uto co1nciclio. Qucbcs as est?"adas de fen"o e de rodngcm 
gue possue ?-Da cidade partem : a de Campos aos Tombos do 
Carangola, e Poço Fundo; a ele Campos a Niterõy, l'esultaclo da 
união ela E. F. Maca h é e Campos e Rio Bon ito, ~·am a i de Ma
cahé a Ni terõy; a ele Cam pos a S. Sebastião; ·a ele Cam pos a 
S . Fide li s . A.E. !!'. MacahéeCampos 1em diversosramaes para 
estabelec nnentos industriaes, como para a usina do Cupim, etc. 
e acha se aetualmente ligada á ele S. Sebas ti ão por um ramal 
ao S iÜ da c1dade. A elo Caraugola poss ue tambem diversos ra
ma\)s importantes entre os quaes o de Itabapoana e Pa·trocinio. 
l~roj "ctam-se uma E . de F. de Campos á Enseada elo Garg-ahít · 
e outra que deverá unir Campqs á cidade de Santa Maria Mag
clalena, atr avessando o fel'tilis<imo valle da ft·eguezia de 
S. Benedicto. O mun. é cortaclo pot• mui'tas es tr;J.clas de roda
gem , q tH:I se t·vem à commun icação elas diversas l ocal ic1ades : A 
que parlindo ele Guarulh os (norte ela cicladt~), ' 'ae ao :Morro do 
Coco, S(<n to Eduardo, Bom Jesus, Towbos e Habap0ana; a que 
vae a ILabapoana pa1·te do Murro elo Coco; a que partindo . de 
Campt>s para s ueste loca em S . Gonçalo, em S. Sebastião e vae 
a té Santo Amal'O; a que partindo elo sudoeste vae pela Tapr.1•a 
ás de S. Benedicto e Santa Rita; as marginaes elo rio Parabyba, 
que se comm11nicam com os muns. de S . João el a Barra e 
1:) . Ficlelis, além elas est raclas' cle ferro que ofl'erecem estradas 
commun s. Quti.l a, distancia kilornet•·ica pa,•a os pontos cir
ot,mvisinhos ?-De Campos ao Travessão em Guat·ulhos, 17 kUs. 
j nstos; a1 G~andú, 9ue es tá si t11aclo mais ao norte, ~3 kils.; á 
Penha, ·30kils .: á Vdla Nova 40 kils . ; ao Muruod{t 5,0 kils.; ao 
Morr o do CocGJ50 kils.; ao Cachoei ra do Muriahé 74 kils.; por 
estrada ele feno, po ntos estes que es tão· situados ao nor te. De 
Campos para les te eooon1 ra -se S. J oão da Bat·ra que está a 36 
ld ls. ; ponco m a,is ou menos; para o ~ui estão Cruz das Almas, 
(logarejo) a quatr o kils.; Sa,nL'Auna, idem a 8 ki ls.; a ft·egltezia 
ele S . Gonç<tlo a 10 kil s. ; Campo Limpo a 15 kils.; e S .Sebastião 
a iS kils ., lognres es tes pol' onde pc\ssa a rr:. de F . de Campos a 
S. SebasLião .-De Campos ao c , pim oude está a usina des te 
n ome e lagar s 1tuado defron te do Miono elo Itaoca, ha a dis
tancia de 10 kils.; ao Ul'lra hy 1.1 kils.,; a Guriry 17 kils .; ao 
Entt·oncame nto (Macabú) 49 kils ;. a Ma·cahé 90 kil s . , logares 
estes si uados n a E. ele F. ele Macahé e Campos. De CamJJOS 
para O, encon tram-se Snnta Cruz, onde es~á. a usin a deste 
nome, a pouco mais ele 13 kils .: a Boa Vista, ác illla da foz 
do rio Preto, a 35 kils ., e S . Ficlelis a cerca de 60 kil s . ; S. Be-
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nedictoe Santa Rita, nas margens ela Lagôa rle Cima, distam 
dest<Jt ctdade cerca de25 kils., e Santa Maria Magtlalena cerca 
de 90 . kils., approximaclame n L e. Quaes os 1Jovoa,rlos, simples 
logarCJOS mesmo, dependentes dc1 cidade, villc1 ou p cwochia ?.:.... 
Além dos ac ima referidos, são suburbios ela cidade : o Sacco, 
Que1mado, Becco e S . Martínho. Quaes os ed·ifiaios publicas e 
pa1·twula?·es que poss~w ·?- Lyceu de Humanidades, cuja cles
crtpção já ficou feita no seg1mdo ques ito, só accrescentarei que 
dentro do edificio existe uma riquíssima e bal.la cape !la decot•acla 
a ouro; Lycen de Artes e Otricíos Bittencourt da Si lva, e.m con
strucção e de bella apparencia; o palacio ela Intenclencia Mt.~ni
ClJ:lal , de beJio in tedo l' e de bello aspecto; o tel.egl'apho, grande 
edtficio ele bello aspecto; o col'l'eio, repar·tição importante func
cionando em um predio qu~ nada tem de impor~ante não s6 
P.ela antiga construcção como pelo feio aspecto,- os tres ult~mos 
sttnaclos na .Praça principal. A Intendencia Municipal possue 
uma bella b1blLOtbeca que encet•ra. impor tantes trabalhos his
toric?s relat1vos á creação desta cidade e município. A cadeia 
publwa, nova , solida e hygienica, situada no bairro ela Corôa, 
e o Matadouro Publ ico sito no arrabald e S. Martinho . Eis os 
particulares: palace·t~ do Visconde ele Santa Rita, da Barooeza 
da Boa Viage m, elo Visconde de S. Sebastião, elo fina.lo Sa
turnioo Braga, cedido ullirrt amente aos Salezia'nos para ser 
nelle creaclo um estabelecimento de educação;- Hotel Gaspar, 
vasto e importante palacete á praça principal, os hospitaes da 
Santa Casa ela Misericordia e da Sociedade Portuguezn ele Be
neficencia, em hygienicos e espaçosos ecl ificios, com acommo
dações par a ce rl'tenas de enfe l'mos: as estações centraes das 
estradas de ferro ele Campos a Ni iel'Õy, Ca1·angob e Campos 
a S. Sebastião; as fabricas ele ·tecidos, gaz corrente, sabão, duas 
de bebr das alcoolicas, duas de cerveja, ·tres cortumes. quatt'o 
serrarias a vapor, a ele chapéos, as de tijollos, uma chis quaes 
a vapor, as ele productos ceramicos, etc.; o quartel ela policia, 
o Atheneu Campista, intel'nato ele instrucção prim aria e secun 
daria, eclifwio de b~lla apparencia e 11r.1 elos maiores ela cidade; · 
o palacete elo finado Chaves, no bairro denominado Covas c!' Areia, 
o palacete Barcellos, bella cbacara situada á rua Thomaz 
Coelho, a chacara elo Dr. João Belizario Sonres ele Souza, á rua 
da Constituição , a cbacara Pelinca, antigo recreio, museu e 
jardim zoologic<? ele Campos, l?ertencente ao conego Dr. Fer
r~tra ~obre Pelu~ca, que a franqueava ao publico p l ra seu 
dtvert11nento. HoJe pertencente ·a novo proprietario, não é mais 
ponto ele récrew da fina soc iedade campista; - os tb eatros 
8_. Snlvador e Empyreo, o pl'imeiro de bello aspecto e mui ar
ttstteamente decorado, os Bancos ele Campos, Commercial e 
Hypothecarro e Caixa Depositaria, a grande. companhia « Tbe 
Campos Syndicate, Limitecl », com as suas tres estações ele 

. bello estylo, solidas e vastíssimas, [t Corôa (Caixa d'Agua), ·rua 
Barão do Amazonas e rua elo Riachuelo. Os eclif:icios onde teem 
reclacção e officinas o Monitor Campista, com 55 annos ele 
existencia (o mais antigo elo Estado e o segundo ou ·terceiro 
de todo o Braz il), a Repztbliccb, e a GCIIzeta do Povo, todos 
diarios, offerecenclo este ul'timo, pert13ncen te á. Compa.nhi:J. Jor
nalística e Impressora, um salão que rivalisa com os dos jornaes 
da Capita l da União, sendo todos os prélos aperfeiçoados e mo
VIdos. a vapor. O eclificio da Associação Commercial e .Praça 
do Commercio,, a lux LIOSa relojoaria e ourivessaria Rouff' a 
casa commet·c1al «Au Louvl'e», pertencente á Companhia Aito 
P arahyba, com typographia, papelaria, pautação, encacler·na
ção e commP.t'cio de livros ; a importante casa coromel'cial ele 
Silva Carneiro & Comp., com ·typograplüa, lithographia, 
pautaçfio, encadernação, armar in bo, livros. etc., as importantes 
casas commerciaes importadoras clirectamente, ·ele moelas e cc.n
fecções deJ. Vig ne, E.Arthez eP Chatel , casas cleluxoe impor
tantes pred ios; tt•es grandes boteis além elo H oi e! Gaspar, já men
cionado; tres sociedades carnavalescas; a companhia Telephonica 
e a ele Carris Urbanos com tres exten•as linhas, pertencentes á 
companh ia Alto Parahyba; uma companhia de ca botagem, um a 
de navegação, duas de seguros, etc., etc . Conta a cidade 
muito bellas egrejas, sobresahi nclo entre todas a elo Carmo, pela 
archi tectura , ~emp lo onde estão harmonisaclas a custosa belleza 
e a modestia (esta egreja é adm irada por todos aquelles que a 
visitam); a Mat:·iz; a Mãi dos Homens, annexa ao grande hos
pital claSan ta Casa ela Misericordia; a de S . Francisco, a maior 
e a mais altfl; as de Nossa Senhora da Boa Mot·t\3, Terço, 
Rosario, S. Bened icto, Santa Ephigenia, Santo Antonio, Santo 
Antonio elos Gua rulhos, Sacco e a Capella elo Lyceu. Possne o 
cemtterw publico e, a. elle a nnexo os de diversas ordens e ir
mandades. A religião presbytel'iana tem tambem se u cemiterio 
e um templo em edific io p'l.rlicular. Notam- se ninda na cidade 

e dão icléa de sua imporLancia, a fabric a de moveis de· 
Ultra & Comp., cujos trabalhos rivalisam em perfeição e ele~· 
gancia com os melhores importados; a es~ação ele luz electt•ic<t, 
a que é feito o serviço ele illuminação publica, quatro impor
tan,tes cnfés, cinco bandas ela musica e (luas orcbestras, estabe~ 
lecimen·tos para o concer·to ele pia nos e harmoniuns e fabr ico· 
de violas, violões e similares, officinas de cutelaria, optica, a'p·· 
parelhos electricos cirurgicos, etc. Além elas cumpauhia~· 
referidas eleve-se mencionar a Theatral Campista, a grande· 
Refinadora, (consiclet•acla por ·todos a p1:imeira da America), a 
companhia ele carros (para aluguel), a ele Sabão Campista, a 
jornalistica-litteraria, e a ·Sociedade qooperativa em fundação. 
A Maçonaria co nta tres lojas - Progresso, Firme União e Goy. 
tacaz, esta em inactividacle. Dos logares desta cidade vae se· 
tornando aristocratico e muito procurado por s ua salubridade 
o trecho comprehendido e ntl'e as ruas elo 011vidor e Goy tacazes, 
e mesmo a lém des·ta. Não são poucas as ruas calçadas 
a parallelipipedos. Grandes praças como a de S . Salvador ajar
dinada, S . Benedicto (a maior de todas, sendo mais um c!llmpo· 
que pt·aça), a de Azereclo Coutinho, a ela Republica, a elo Mer
cado que está passando por uma grande reforma e se vae tornar 
uma das melhol'es senão a melhor• do Estado, a da Quitanda, etc., 
a muralha que margeia o Parabyba, o grande e pequeno com~ 
mercio, a industria, a população, a 'dqueza , a extensão, tudo 
a.ttesta a importancia desta cidade que eleve ser considerada a 
primeira do E~taclo elo Rio». 

CAMPOS. Villa e mun. do Estado da Bahia ;na com . ela 
Cachoeira, die·tante 22 kils . da séde desta ultima cidade. Orago 
S. Gonçalo e diocesse arcbiepiscopal de S. Sal;vaclor. Fói creacla 
pm·ochia em 1696 pelo arcebispo D . . João Franco de Oliveira e 
~levada a vi !la pela Lei Pro v. n. 2.'!60 de 28 ele j nlho de 1884 e 
mstallada a 25 ele fevereiro de 1885. Tem duas eschs. publs. 
de inst. pl'im. Comprehende a capella curada ele N. S. das 
iVIerces, creada pela Lei Prov. n. 2.214 de 16 de julho de 1881. 

CAMPOS. Log . do Estado do Ceará, no mun. ele Santa 
Cruz. 

CAMPOS. Lo g . do · Estado elas Alagôas, no num . ele
S. Braz. 

CAMPOS. Pov. do Estado ele Minas Geraes, no dist. de 
S. José da Varginha; com uma esch. publ. de inst. prim. 

CAMPOS . .Log. do Es·tado de Minas Geraes, na freg. de· 
· san·t'Anna de S. João Acima, termo do Pará. 

CAMPOS. Serra do Estado ele Minas. Geraes, entr.e. Santa. 
1 Rita ele Caldas, Borda da Matta, Pouso Alegre e Sªnt' Anna: 

do Sapucahy. Del! a nascem os rios Machado e Capivary . 
CAMPOS. Riacho elo Es·tado do Ceará, aif. elo rio Thomé· 

Vieira. 

CAMPOS. Riacho do EsLado de Pernambuco, banha o mun .. 
ele Bom Conselho e clesagua no rio Traipú, a:tl'. do S. Fran
cisco. 

CAMf.'OS . Ribeüão do Estado de Minas Geraes, reune- se· 
com o rrbeirão do Chaves e junctos vão lançat·-se no rio Grande
abaixo ele Madre de Deus . 

CAMPOS. Entaipava no rio Araguaya, afl'. elo Tocantins . 
Fica pottco acima ela cachoeira de San ta Maria. 

CAMPOS. Corôa no 1•io S. Francisco, proxima ela ilha elo
Retiro, entre Janunria e Carinhanha. 

CAMPOS ALEGRES. Log. elo Estado elas Alagôas no mun .. 
de Por·to R eal elo Collegio . ' ' 

CAMPOS ALEGRES. Campinas entre o Jaurú e a Corixa 
Grande elo Destacamento, no Estado ele Matto Grosao, 

CAMPOS ALTOS. PlanaHo nn serra tambem chamada ela 
Chapada, entre. o Taquary e o Aquiclauna, onde teem ol'igem. 
varios ribeirões, entre outros o T abaco e o rio Negro, no Estado· 
ele Matto Grosso . (Dr. S . cia Fonseca. Dica . cit.). 

CAMPOS A MACAHÉ. Canal elo Estado do Rio de Janeiro, 
decretado pela Lei Prov. n. 333 de 11 de maio ele 1844 e in a u-· 
guraclo a 2 de dezembro de 1861. Tem 100k,560m de extensão, 
sendo 171<,6QOm de rios e lagõas . Começa na extincta lagôa elo 
Osorio, a 230·me tros de distancia da margem clir. do rro Para
hyba elo Sul e prolonga-se até á ro árgem esq.do rio Macabé, em 
frente ela cidade deste nome, atravessando diversas lagôas e· 
rios, entre os quaes notam-se: as lagoas do Coelho, Aranha, 
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l;'iabanha, rio Ururahy, lagôa de Jesus, rio Macabú, lagôas do 
Paul.o. do Morcego, da Capivara , do Anil, do Carmo, da Man
diquera, ct.o. Engenho Velho, ele Can~pebí~s e Jerib;l"tiba. E' qe 
alo-uma utihdade aos moradores dos sertoes do Imbé, Urubu, 
U~ur (!h;Y, Lagôa de Cima e Macabú,. que por elle conduz~~ ma
dei\·as de construcção, lenha, fa rmha, legumes, etc., a sua 
bacia na cidade de Campos, onde ~oi ouk'ora a lagôa _elo ~ur
·tado hoje Praçcú de A~eredo Cotttmho. Sua naveg·açao nao é 
sempre Jran,ca porque, or<1. ha falta d'agua no canal nos mezes de 
sêcca, ora é obstruido pelos balceclos. arrastados pelas corrent~s 
das la.,.ôas de Jesus e Pia; banha. VeJa-se a Planta da du·ecçao 
desse ~anal anne"xa ao R~lat. do ::Senador Aureliu.no (i846), o 
Relat. do E'ng. Halfeld, annexo ao do presiclen.te Luiz An·tonio 
Barbosa (i855) e o Rclat. da Oommissão de Engenharia, que vem 
annexo ao Relat. de João Pereira Darrigue Faro (i850). 

CAMPOS A S. SEBASTIÃO. E. de F. elo Estado elo Rio 
de Janeiro. Parte de Campos, vae até Mineiros (S. Sebastião) 
com a extensão de I9k,3QOm. Foi autorizada por Lei Prov. 
n. i.407 de 2'4 de dezembro de i868, e contracto de <1 de setembro 
ele 1869. Organisada a Companhia E . ele F. ele Campos a 
S. Sebastião, com o calJital de 600:000$ e á qual foi transferido 
o contracto, cle tt começo aos trab:dhos em 2± de au·t,lbro de 1871, 
sendo a 5 de junho ele -1873 aber ~o o tra fego de Campos a S . Gon
çalo e a 21 ele clezembt•o do mesmo anno até Mineiros . ~e ndo 
a Companhia resolvido a sua dissolução e cons~quente liq~ti
dação foi a es·trada: vendida em 18 de JUilho de i881 a Saturmno 
Braga & C., que por sua ve.z a venderam, em 25 de janeiro de 
1889 á Companhia E_. de F. Macahé e Campos, sua_ actual.pos
suiclora. o· privilegiO é ]'JOI' 30 annos, sem reversao. A bnha 
parte da cidade ele Campos e segue para o S. até ao kil. nove 
e dahi toma a direcção ele E:. até ao fim por terreno nivelado, 
o que tor·nan facil a constrttccão, haveado como utlica obra cl.e 
arte um poatilhão com seis metros de comprimento. A zona é elas 
mais fet•teis do num. e apta principalq1ente para a cultura da 
canna e cereaes, sendo importantes as ?azendas que alli ha. A 
bitola é ele 0m;95, a declividade rnaxim a cl.e 1,5 °/0 i O raio 
mínimo das cut·vas 120 me~t·os. Os trilhos sãe do typo vig11ole. 
Possue o seguinte material roda nte : quatro locomotivas, cinco 
carros para passageirns ele 1"' classe e ·tres para p.tssageiros de 
2a classe, :lO vagões fechados e nove abertos. São seis as 
estacões, sendo as seguirtes : Campos, kil. O,OOOm ; Cruz elas 
Alm-as kil. <!,850m; O. Anna, 7,900m; S. G0nçalo, 10,550m; 
Campd Limpo, I6,009m; S. Sebastião, i9,300m.. A companhia 
proprietaci.a trata acbualmeute de ligar esta linha por den·tro 
da cidade de Campos :i linha ele Imbetiba a Campos e está pro
longando-a até ao .Engenho Central de Mineiros. 

CAMPOS BELLGS . Pov. do Estado do Ceará, com uma 
c a pella filiai da matriz de Pentecostes e um açude publico que 
pede conservar agua por um anno. 

CAMPOS DAS POMBINHAS . Campos situados entre os 
rios Mearim e Itapicurú, nove kils. distante ela Lagem do 
Curral no Estado do Maranhão ; ligados á Barra elo Corda pela 
es ·trad~ da Boiada. 'l'em 18 a 24 kils. de comprimento e 12 a 
15 c1e largura. · 

CAMPOS DE DENTRO. Col'L'ego do Estado da Bahia, banha 
·.D mu11. elo Bom JeSils dos Meiras e des agua no rio do Antonio 
(lnf. loc.). 

CAMPOS DE ' GUARAPUAVA. Riquíssimos campos elo 
Esta.clo do Pa raná, no mun. do Guarapttava. Q11anto á uber
d.ade e capacidade de criar passam por ·terem como rivaes ·os 
de Palmas, no mesmo Estado. Abrangem uma át•ea superiot· a 
300 legttas quadradas e occupam a parte mais elevada da coJ'di
iheira, que verte agttas ao S . para a· Ig1tassú e ao N. para o 
Pequi1·y, demora ndo, pol'ém, em toda sua exte11são na bacia do 
Iguassú. A a!Li ~ude de 1.100 a 1,200 meLl'os, superiot· de 200 a 

. 300 dos pla'tós de Curityba e Campos Geraes, faz com que os 

..campos .de G1tarapuava tenham comp<wativamen te um clima 
mais frio e pot· isso ainda mais convenien·te para as culturas 
européas. Vide Gua,·c~p'fl-CLVa. 

. CAMPOS DE MARIA DA FÉ. Dist. pertencente ao mun. 
cl.a Pedra Bl'anca no Est~\do de Minas GePaes. Foi désmembrado 

.. da mun. ela Cht•istina e annexaclo ao ela Pedra Branctt pelo Dec. 
n, 362 de 3 de i'evereiro de 1891. 

CAMPOS DE PIRATININGA. Era a;sim cham ad.o quasi 
•.todo o territorio cdmprehenclido en·tre o campo do Yprrauga e 
parte elo mun . de S. Paulo, no Estado deste I].ome. 

CAMPOS DE QUIPAPÁ. Log . no mun. de Quipapá e 
Estado de Pernambuco. 

CAMPOS DA CAPARAÓ. Log. no muu . do Cachoeira do 
Itapemirim do Estado do B;. Santo, na cordilheira que separa 
este Estado de de Minas Geraes. Affirmam h aver ahi muiLo 
ouro. 

CAMPOS DO GASPAR. Log . do Estado das Alagôas, no 
mun . de Porb Real do Collegio. 

CAMPOS DO JACAREHY. Campos situados no mun. de 
Bragança elo Estado ele S. Paulo. Ficam na estrada que· següe 
para Minas e são atravessados pelo rio Jacarehy, aff. do 
Jaguary . 

CAMPOS DO JORDÃO. Log. elo Es tado de S. Paulo; con
stitue uma depenclencia da. sel'l'a ela Mantiqueira, occupando 
uma extensão de mais de 84 kils. «Para ahi cheg-ar-se, diz um 
noticiarista, tem- se de galgar a famosa sel'l'a da Mantiqueira 
que ma.gesto~a se eleva, servindo ele glorioso escabello ás nuvens 
do espa(o infinito. Após duas leguas de ascensão, !'ranquea-se 
o dorso da cordilheira doncl.e se clesta.cam dill:'aren tes picos, mais 
ou menos graciosos e elevados: o chamado mon·o de~ Boa Vi sta 
é o ponto culminante Sl parecê achar-se a 1.800m. a,ciu;a elo · 
nível do ma1·. Em um planal-to. que ostenta-se a hi ameno e apra
sivel designado pelo nome incli gena e euphonico de Itapeva, 
vê-se um gracioso riacho que tem o mesmo nome, e cujas agnas 
crystallinas, purisoimas e' por clamais frescas pro·vocam il'l'esis
tivelmellte a sêde pat·a deliciosamente mitig·al-a. "Affirmam 
os medicas ser esse Jogar ·exccellen te para a cm·a das enfer 
midades pulmonares. Do~s carni nhos existem para essa lo c. 
De Pinclamonhangaba ou pela estrada de Santo Antonio do 
Pinhal, ou pelo caminho da 8ert•a Negra . 

CAMPOS DO RAYMUNDO. · Log. do Estado de Minas 
Geraes, emAgua Limpa elo Ve!loso, mun. de Ouro Preto . 

CAMPOS DO RIBEIRÃO FUNDO. Serra elo Es tado ;de 
ililinas Geraes, no mun . de Jagttary. Possue uma grancle lagôa 
donde nascem os rios do Peixe e Fundo. 

CAMPOS DO RIO REAL. Villa e mun . do Estado ele Ser
gipe, tU\ ·com. do Rio Real, na margem esq. do rio que dá-l'he 
o nome e na div isa meridional elo Estado. Orago N. 8. da 
Imperatriz e diocese de S. Salvador. Foi elevada á, cat egoria 
de villa pelo art . I ela Lei Prov. de 17 de janeiro de 1835 . 
termo (Decs. ns. 319 de 1843 e 1.854 de 10 d~ outubt·o de i855). 

· Ü mun. é regado pelos rios Real, Jabebiry e atguns outros e 
p ~rcorrido pelas serras do Jorg-e, Cavallos, Roma, Maca·ta, Ca
nine, '!l.'amancluá, Palmares, Ban·iga, Capitôa, Caripáo e Mo
cambo . Sobre limites vide :Lei Prov. n. 136 de 31 ele janeiro 
de 1845, Res. ele 17 de abril de 1848 e 273 de 26 de março de 
1850; Leis Provs . n. 52i de 25 dejunho de 1858; n. i.107de 
27 de março ele i879; n. 1.130 de i8 de março de iSSO. Criação 
de gado . Cultura de canna de assucar, cereaes, mandioca e 
f11mo. O m.un. comprehende os povoados J a;bebiry, Poço Verde, 
Roma, Campo Pequeno, Bat·riga , Pastoraclo e Capitôa. Dista 25 
kils. ele ; Itabaianinha, 35 elo Riachão, 50 do Lagarto e 60 ele 
Simão Dias. T em duas eschs . publs. de instr. prim. 

CAMPOS ELYSIOS. Log. do Es tado cl:o Rio ele J'aneiro, 
no mun. ele Re,.en~le ; com uma esch . publ. creacla p!J la Lei 
Prov. n. i.955 de 22 de novembro de 1873 . Ahi .(l.ca uma ele
gante estação da Estrada de Ferro Central elo Brazil. Tem 
eSt!Lção telegraphica e agencia do correio. 

CAMPOS ELYSIOS. Log . do Estado ele S. Paulo, no mun. 
da capital. Acha-se ahi em construcção a capeUa do Coração 
de Jestts. · ']'em tl'es cadeiras de primeiras lettras. 

CAMPOS FRIOS. Po\' . elo Estado de P ernambuco, no 
termo de Agua Preta, sobre o rio Jacuhipe, com uma esch. 
Agencia do Correio . 

CAMPOS NOVOS. Villa e mun. do Estado ele Sa nta Catha
rina, na com. cle Curityba11os, em logar elevado e de vista 
aprazível. Orago S. João e diocese ele S. Sebastião do Rio ele 
Ja neiro. Foi et•eada paroch.ia pela Lei Pt•ov. n. 377 de 16 d:e 
JUnho de 185'1 e elevada á categoria de villa pela ele n. 923 ele 
30 de março ele -1881; installacla em 3 ·ele outubro de 1882. Era 
termo ela com. de Curitybanos. A Lei Prov. n. 988 de 11. de 
abril de 1883 estatuio que a sé de da com . de Cu ri tybanos fosse 
transferida para Campos Novos, com es·ta denominação; a de 
n. i .089 de 4 de agosto de iil86 revogou essa disposição. Ha via 
a com . ele Curitybanos sido creada pela Lei Pro v. n . 7'!5 de 
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19 de abril dê 187õ e classificada de primeira entr . pelo IDec. 
n. 6.416 de 22 ele dezembro de 1876. Compre~1ende , além da 
parochia da villa, mais a ele S Sebastião do Herval, creacla 
em 1883. Tem duas eschs. publs. e agencia elo coPreio. O rnun. 
é regado pelos rios: Inferno, S. João, Marombas, Taquarnssu, 
Inferninho, L<l g·eado da CrU?;, Lageaclo elo A!)uclo, além de 
ou'tros. Nelle ficam as serras elo Rio elo Peixe, Azul, Marombas, 
Canôas e Pelotas. Lavoura de mi lho, feijão, canoa ele assucar, 
trigo; fabt'icação de vinho e criação de gado. A villa dista 
80 kils. cle·Cnritybanos, 16õde Lages, 160 de P ahnas, 40 do !?asso 
de P elotas e 52 de Marombas. 

CAMPOS NOVOS . Parochia do mun . do CL1nha, elo Estado 
ele S. Paulo, em terreno fertil e com clima muito salubre. Orag·o 
N. S .· elos Remeclios e diocese de S. Pa.ul o. Foi Cl'eaàa paro
chia pela Lei Pro v. n . 5 ele 8 de mal."ço de 1872. Tem duas 
eschs. publs. e agenc ia do correio. Sobre suas divisas veja- se 
a Lei Pro v. n. 45 de 15 de abril de 1886 . 

CAMPOS NOVOS . Log. elo ffistaclo elo Rio ele ·Janeiro, na 
ft·eg. ele S. Francisco ele Paula do mun. de S. João ela Ba1·ra; 
com um a esc.h. publ., crcada pela Lei Prov. n. 1. 955 ele 22 de 
novembro ele 1873. 

CI\MPOS NOVOS DO PARANAPANEMA.Villa e mun. 
do Estado de S . Paulo, na com. de Len çóes, á margem esq . rlo 
l'io Novo, na Lat . S . ele 22° 27' 35",84 e Long. Occ. do Rio de 
Janeiro ele 7o 51 27" ,2. O m un. produz mui la canoa de assn
cal', fumo, milho, feijão, algum café e muita mandioca, e 
fabrica para exportação agual'clente e assucal'. A cl'iação ele 
gado vaccum e suíno promette. Ot•ago S. José e diocese de 
S . Paulo. «Data de é[!loca mui proxima a fundação ela pov . 
'l'ocla a gra nde exten~ão ele terrenos banhacla pelo l'io Pardo, 
ali. ela margem clir elo Paran.apaoema, pertencia ao mun. ele 
Lençóes. A ubet·dacle elas te nas e a excellencia do clima foram 
rapidamente attl'ahinclo para estas paragens grande num e·ro 
ele lavradores, que corajosamente internar·a m-se pelos sertões 
erguendo aqui e ali toscas habitaçõ s, a que uniram-.se outro'l, 
dando assim•começo a novos povs. Neste vasto ·terrltOt'lD elo 
mnn. ele Lençóes constitui ram -se assim novos muns., enl re 
os quaes os de Santa Barbara do Rio Pardo, Sn.nta C'ruz elo 
Rio Pardo e C~mpos Novos do Paranap~nema, toelosriquisoimos 
pela excellenc1a ele suas ·terras, amemdade elo cl1ma, abun
dancia ele aguas e opulencia de mattas. E' uma região desti 
nada em futuro prox imo a constituir-se urú elos principaes 
elementos de riqueza da pro v . , o ponto para o qual h a de. 
cl!mvergir a inte) ligente actividade dos1)aulistas, pal'a os quaes 
não ha obstaculo's que não sejam superavê is, ditliculdades cpw 
não sejam antes incentivos para commet·timentos ... » ( A 
Prov. de S . Paulo 1888). Foi creacla parochi.a do muD. ele Santa 
Cruz elo Rio Pardo, com a denom.inação de S. José do Rio 
Novo de Campos Novos pela Lei Prov . n. 6.2 de 13 de a.b1·il de 
1880 e elevada á categoria ele villa com a de Cwmpos Nooos do 
PaJ"a?urpanema pela de n. 25 de 10 de março d~ 1885 . Tem duas 
eschs . publs. de inst . prim. e agencia elo coneio. A popu
lação do mun. é de 3.200 babs. Sobre suas divisas veja-se a 
Lei Prov. n . 88 ele 9 ele ab1·il ele 1885 . A villa fica' a 
456m,5 sobre o uive! elo mat' . O mun. comprehencle as 
povs. do Rosario, · do Saltinho e da Conceição de Monte 
Aleg1·é . 

CAMPOS NOVOS DO TURVO. Villa e mun . do Estado 
ele S. Paulo, ex-p:uochia elo mun. ele Santa Cruz do Rio Pardo. 
Orago S. Pedro e diocese ele S. Paulo . Foi creacla pa. rochia 
pela Lei Pro v. n. 4 ele 5 ele julho ele 1~75 e incorporada ao .mnn. 
elo Rio Pardo pela de n. 6 ele 24 ele feve retro de 1876 Fo1 e le
vada á vil la pelo Dec . n. 181 ele 29 de maio de 189 1. A pov . 
está situada a 446m. sobre o ui vei do mal', aos 22o 39 ' 30";32 
de Lat. S . e 5o 50 1 27",2 de Long . O. elo Rio de Janeit·o, em 
um a em inencia limit.ada ao S. e E. pelo ribeirão S. João . 
Seu aspect.o é pittoresco, se u clima muito sauclavel. Nella 
predomina a industria pastoriL •rem 4.000 habs , duas eschs. 
pLtbls . e agencia do correio. 

CAMPOS RICOS. Parochia do mnn. ele Pyrincpolis, no 
E~taclo e di ocese de Goyaz. Ot·ago Sant'Anna. Com e nome 
de Antas foi CL·eacla pela Lei Pt•ov. n . 51.4 ele 6 de agosto de 
1873; passnnflo a deno:r.i na r-se Campos _R ico• pela de n . 695 
de 19 de julho de 1884 e ele novo Antas pela clen . 778cle 13 de 
novembro ele '1886 . Vide Antas. 

CAMPO SUJO. Log . do Estado das Alagôas, no mun. ele 
Sant' Anna do !Jilanema. 

.. 
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CAMPO VERDE. Log . do Estado elas Alagôas, no mun •. ele 
Muricy . • 

CAMP O VERDE. Ri•b3irão do Estado ele Minas Ger aes, 
afT. elo Borda do Campo, que o é Bandeirinha,. () · este do rio elas 
Mortes. 

CAMUATIM . Arroio do Estado do R . G . do Sul, afl:'. da 
ma1·gem dar. do rio Quarahim. 

CAMUCIAT Á . Pec1ueno rio elo Estado da Bahia, no mun. 
ele Jt,,pecul'Íl (lnf. loc.) . . 

CAMUHY. Bahia formada pelo r io Anápú, no Estado do 
Pará. Nella entra o rio OaxilLaná . Posto que seja a ma is rasa 
de ·todas as bahias formadas po1· aquelles r!os, _ nun_ca .tem 
menus de duas braças de fundo. Suas ap-uas sao ·tao llmplclas 
e transparentes que se conhece, a grande distancia, onde ha 
baixios, J!lela cô t• arnat'l'ellacla que e !las tomam nesses Jogares 
de perigo. sendo assim fac il evita i-os . 

CAMUNDÉ (S. João Neponmceno ele). Tapera de uma pov. 
de Barés, na marge m di r . do rio Negro, 191 leg tas acmut da 
foz elo rio Jamundá, no ·ms taelo elo Amazonas. Com o re;;tante 
de seu pessoal fLJnclou-se a actual pov. de Castanheiro Novo 
(Araujo Amazonas) . 

CAMU QUEQUE . Morro elo Estado ele Rio ele Janeiro, no 
mun . da Estre lla . 

CAMURIS . P equeno l'io elo Estado ela Bahia, rega o mun. 
ele Alcobaça e finalisa no Itanhem ou ltanhaem. 

CAMUSSU Á. R ibeiro do Es tado do Amazonas; lança- se na 
margem di r . do Solimões ent re os rios Giticá e T unuí.. 

CAMUTANGA . Pov . do Estado ele PernambLtCO, no mun . 
d~ Ilambé ; com uma esc h . puol. de ins t. prim., ereacla pela 
Lei Prov . n. 81.2 de H ele maio ele 1868. 

CAMUXIN GA . Serra elo Estado das Alagôas, no Panema, 
(Dr. l!:spindola. Geogr. Alagoanc•) . 

CAMUZENGUE . Log . do Estado de Pernambuco no mun. 
do Pau d' Alho. 

CANABARRO. Log. do Estado elo R . G. do Sul, no mun. 
ele Santa Maria, sobre o rio Ibicuhy . 

CANACARÉ: Lago da Guyana, que faz parte elo g-rande 
ele Saracá (Araujo Amazonas). Baena e Accioli fazem de.lle 
men ção; Barbosa Rodrigues afflrma qué não existe seme
lhante lago ; o to tenente Shaw não o figul·a em sua Carta 
do ?'i o U r!thú .. 

CANADAS. Log. no tel'mo ele Quipf.lJpá·, elo Estado de Per
nambuco . 

CANAES . Serra elo Estado ele Minas Ge·raes, no mun. ele 
Arassua.by . 

CANAL. Log . do Estado elo Rio de Janeiro, no mun. de 
Macahé. 

CANAL. E' assim Yulgarmente denominado uma especie de 
.r asgão, que l'ecebe as aguas · elos co•Tegos Saracura e Tan que 
Grande. Corre cerca de seis kils. pela freg. ele S. Gonçalo do 
Sapucahy antes ele desaguar z;to rio deste nome; no Estado ele 
Mi nas Geraes. 

CANAL DA PEDRA. E' o nome ele um elos clous ca.naes 
formados pelos bancos de nominados- Corôa dos Ovos-na hahia 
ele Cuman e illstaclo do Maranhão . E' o ma is la1•go. Chama-se 
assim por ficar proxirno da ped L·a de Itacolomy . 

CANAL DAS P E DRAS . Log . elo Estado elo Rio Gra nde elo 
SL!l, na pa t'"Ch la ele Lavras, com uma esch. publ . de ins·t. prim. 
CL·eaela pela Lei Prov. n. i. 198 ele 30 cl<e abril ele 1879. 

CANAL GRANDE . Furo que põe em commun icação a l.Jahia 
Curauatá ou Coroatá com a do 'l'Licuruy , no mun . de Souze!l e 
Estado do Pará . E' navegavel em todas as estações (In f. loc.) •. 

CANALSI NHO . Cor,·ecleira no rio Piracicaba, no espaço 
que medeia en ~l'e a cililacle cles·te uome e a contluencia daquelle 
ri•> no •r iete; no Estado ele S. P a ulo. 

CAN AL T ORTO. Cachoeira elo rio Itapecurú, no Estado do 
Maranhão. «Da cachoei1·a elo Sonhoró em diante, no esj)aco de 
d7 leguas até á villa ele Caxias, encontram- se 22 !lacboeira.s, 
das $,uaes a mais per igosa de todas é a de Cànal Ter to. (Capi
tão l' rancisco de Pau la R ibei,ro, ci t.) 
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'CANA!vl.AÚ. Pequeno rio do Estado do Amazonas, na ma r
gem esq . do rio Negro, immedia·tamente acim a do rio Anetrene. 
(Araujo A mazonas e Dr . A . R . i:<,erreira .) Baena escreve Cc~
mea-naú . 

<Y.A>NANARI. R io da Guyan a; clesagua. no Apaporis, conf. 
do J apurá (Araujo Amazonas .) . 

CAN A.NÉA . Villa e mun. à o Es ta:clo de S . P a ulo, na com. 
de Iguape , s ituada á bei ra mar na ilha elo seu nome, CUJ a ex
·bremirlacle meridional fl'O n teia com a barra ele Cauanéa, nas 
abas do morro S. João . Ven ti lada constan teme nte pela viração 
elo ma r, gosa ele amena ~empe ra tuL· a: . A? .N. e O. da P_?Y . es
ten de- se a ma is ele 36 lnls . , vasta pla mcw. As r uas sao 'tor
tuosas , p'or ém largas, h ave_nclo entre eUas, algumas di rei tas . 
Quasi todas as casas (149) sao ter reas, pot•em bem cons trutclas 
ele pedr a .e cal, e entre ellM algumas ( tres ) asso bradadas ; h ot uma 
a ntiqu iss im a, co nstruída em 1732 , . on de morou o Capitão-m6r . 
Suas erl ificaçõas pl'i ncipaes são ; a ll: greja Ma tri z, a 0Ma ela Ga
roara e cadêa, o ce mi terio municipal e do us cha farizes, esta ndo 
um a inda em cons tnJCção . Dista uns 320 kil s . el a capi·tal, 75 
de Iguape,. 100 ele Xidrica, 39 ele J>tcupiL·ailga e '108 ele Papa
nag tá. Ot·ago S . João Bapti~ta e diocese de S . Paulo . A Vllla 
de Can anéa foi o po nto da capi·tani a ele S. V icen te, donde a 1 
ele setP.m bro de 1531 Mar t im Affonso ele Souza m andou uma 
t ropa ele <10 uesle iros e <10 espin garcle iros, ele P ero Lobo, a 
clescobL'i r ouro e pra·ta pelas regiões elo interiol' . Tudo qua nto se 
sabe do clesti i10 u lte rior dessa bandeira é que foi comp letamente 
dest l'oçacla pelos Ca t·ij ós . . Segundo co nsta , a ct•eaçào ela vi !la 
teve logcn· em 1587 , sendo se ll fund ador. o capi~ão T rist ã.o ele 
O l i ve11·a Lobo. T em duas eschs . publs. ele 1nst. pnm . ; agenCHL el o 
col'r e io. O mun . ao N. e NE. confi na com o ele Iguape; a O. com 
o Estado elo Paraná; a E. e S . é ban hado pe lo oceano. - Do 
lado elo N. , S. e E. o mun . é montanhoso e cober to de ma1 tas; 
a O. é ge t· almante plano, compondo- se ele extensos ca mpos; a 
SO. n otam- se alternada mente bosques e campos em terreno on
cl ul aclo. -Tem dois por tos ; o ela ilha ela villa ele Ga,nanéa e o da 
Golonia, no maL' de Aririaia, ambos com excellenles a ncora
douros ele mar manso, a briga dos e fundo suJ:ll.cien te para (na 
préa-mar) navios ele gr ande calado . Além destes. que são os 
melhores, conta outL•us , como sejam: a ba hia elo Tar apandé, a 

,do Mar Pequ~no , a Ponta da 'l'r in cheira , etc . - Possue , entre 
ou tras ilhas, as seguinles : Bom Abri"'o, cum um pha rol, Cam
borihú, Cas tilho e Figueira , n o mar aYto, proprtas pa t·a a pesca; 
a do Cardoso, a ela Vi l! a , a que fica em frente á villa (i lha do 
Mar), a da Casca, Tumba, Lar anjeü-a: , Berguigão e Ubatuba .
Os mol'l'OS g:te se n otam no mun. t eem as seg•lintes denominações: 
Ari riaia , Folh a Larga, I tapitangui, Mandyra , C!l,deaelo, Cint ra, 
Tac1uary, Araçau ba, Itapa nh oapinda , Iririhú, Varaclouro, Qui
lom bos g1•a ncle e pequeno; todos prendem-se a corehlh eira de
nominada Cadeado, que é o nome local ela Serra elo Mar .- E' 
regado por numerosos rios, laes com?: o Subah uma, Itapitangui, 
T aquary , Minas, Pn·an ga, Pn•angumha~ Canudal, Araç~1.1 ba, · 
Var aclo'uro Tconh a, Jaca rehy, Bom Btcho , I t.apa nhoapincla , 
P ero Luiz Manclyra. Cangioca, Baneiri nho, Cach oeira Grande , 
Japagum·~hú , Pe rec1t1ê, etc.-Possue as seguintes lagôas : Lag.ôa 
Grande do Taqua ry, P ico elo Cardoso. Ta batmg uat•a, At•Jr l<Ua, 
nas cabeceiras elo r io P at·ique ra , e Itac tH'ussá.- Sobre as cu
rio idade• natu raes exis tentes no m u n . nos escrevem: « Ha ao 
S. da montanha do Cardoso u m:J. g·r u ta ele grancle extensão, 
no ft m ela q'lal encontram-s~ ossadas ele animaes estL·a uhos. 
Na mesma i lha ex i~ te uma escada ~le pedra feita pe la natu 
l'eza, assim como nm lago ele agna salobt·a . 'll:xistem saltos nos 
l'ios i\~ a.n dy ra, Bra nco, A lto elo P iranguiuh:t, Cachoeir a Grande. 
No rio T abatingnar :J., no morro elo Ave nca, e:o s te um a agua 
se nsivelmente mot•n a , e no mo t• t•o do Ca deado ha um !'l O escuro, 
cujas aguas teem o sabor da pPdra hume .»- Os p.rin cipaes pro
du etos ele sua l avoura são: arroz, ca fé. ma ncli ocn, milho, fei
j ão, canna, sen lo maior a l avoura do aL'L'oz . A. cr iação de 
gado é pequeaa; occupanclo-se a pop. ele pre[et·encia na indus
·tri a ela pesca . O valor elas ter ras é ins tgnificante, comqunnto 
sej am ellas muito fe rteis e se prestem vantajosamente a cul 
·tur a'\ que compensam prodigamente o trabalh o. Ha no mun. 
cer c>L de 15 eno-euhos cle pila t• arroz e dois de agua t·clen té.- 0 muu. 
conta duas e~tradas de rodagem, uma que pa t· tinclo do P orto da 
Co 'oo ia vae a Cana néa e outra que, perten cendo á linha tele
gra phica , pa rhe de San tos e vae a ~guape, pass.ancl? P.or este 
mun .- Ha no mnn. min.as de ouro, fe rro magnett co; Ja ztdas ele 
mar roore, de carvão el e pedra, çhumbo, cobt·e, schtsto be·tnmL
noso e enxofre.- :A pop. do .mnn. é ele 6 .000 babs .• - O c~n se
lheiro Ma rtim Francisco R1be1ro ele Andra da , em seu Dtano 

, da viagem miner alogica pela Prov . de S. P aulo, em '1805, diz o . 
seguinte a respeito dessa villa: «A villa i).e Cananéa fi.ca n a 
ilha, em baixo tlo morro mencionado á borda do mar, é muito 
humida e encharcacb ; desta mui ta hum idade t a lvez pL·ocecl.em 
as poucas côres ele seus h abs . ; elles dão-se á pesca e á co ns-· 
t rucção ele barcos ; o forte de sua cultura é a mandioca e arroz, 
e pouco algoqiio. Es ta pov . es tende-se ela pa rte de Iguape a té o 
Varadouro: tem unut so egreja ; um cap itãq- mó t· é o com man
da nte; tem um a Casa ela Ca ma ra ; é correição ele P aranaguá; sua 
pov. auda pot• '1.600 babs .; elevo ! dvertix que a idolencia é tão 
geral uesLe povo, que elle para sustenta r-se t it·a t odo o pL•eci so 
ele Iguape e P a ra nagu i< . Seguramente esta villa t ende á sua 
ext incção total, s i acaso se não fo mentar de novo o ~mor elo 
t ra balho, in troduzin do noB povos a ·agricultur a, que mal e sem 
t•azão desprezar am, a nimando o commercio extern o, e ~brindo 
ao menos um a es trada para Ourytiba, aftm ele a ugmen tat· a 
commtmicação in terior .» Compreheudendo os bairros de nomi
nados Rio elas Minas , Porto ela Colonia e Vam1ranga . 

CANANEA. Colonia do Es tado ele S. P au lo, l'un clacla a 31 de 
a:g0s to de 186'l uo mu o. ele Ca nanéa, lenct'o por centro de con 
sumo e per muta : Ca~anea , a 23k, '100 ela s~cl.e da colonia; Jguape 
a 97k,200; Botu.]u t·u , a 23,750; e Xtnr JCa. a 66 kils. Seu 
territorio é cortado pelos r ios Bra nco, Vermelh o, Cedro, Pin
cla u v a, Guarahú, ·ltapitangu i, P ariq,uera, P tnda11vioha, al ém 
de out ros. St1a área é estimada em 590.410 .000 metros qua
drados , elos cr11aes 9.500 000 são ca lli vados. A P"P· é compos ta 
de nacionaes , a ll emãe3, inglezes e italianos . Cu ltura de fumo. 
ca fé, cann a ele ass'ucar e cereaes . P ossu e uma boa estrada de 
r odagem para o littoral; uma capella ; um a esc h. p·tbl. ele inst . 
pr im . O Dec . n. 6,872 de 80 de março de 1.878 deter mi nou que 
essa colon ia passasse ao regimen commum ás outras povs. elo 
Im perio, cessa 11do a aclministraçã0 especia l a que até aquella 
data es·ta v a sujeita . ' 

CANANEA . Ilha do Estado cleS .' Paulo, na bahia ele Ca
nanéa, ·no ve milhas de Stla bar ra , com tt·es milb as ele ex ten
são . E ' formada por dous braços que dividem o Mar .Pequeno e 
pela ba'hia ele Trepanclé ou Tarapa,nclé. E' r asa e alagadiça, ex
cepto em sua pa rte oriental, onde eleva-se o morro ête S . J oão, 
em cuj as encostas es ~á assente a viUa de Cana néa . Sea ancora
~l o uro, boro, seguro, n a extremidade elo Mar P equeno e fron·teiro 
a villa, tem o fu ndo ele i 6 braças ; mas sua en trada ou barra, 
es treita.da por um banco de areia, te m a prot'tmclidade de 24 
palmos n a ba ixa- mar e ele 2:l na prea-mar . 

CAN ANEA. Ponta ~ terra no Estado de S. P aulo, ao- S . da 
en trada da babia do .mesmo nome, por 52• SO. ela ilha do Bom 
Abrigo , a os 25" 1.6 1 de La·t . S . Nesse sitiO, sobre umas pedras , 
fo i , seg undo affirma Ayl'es de Casal, erguid o um padrão com 
as armas de Portugal. Suppõe aquell e au tor qu e fôra al i i collo
caclo esse padrão, em 1503, por Christovam Jacques . 

CANANÉA. Bah ia elo Estado de S . P a ulo. E' el e f61·ma 
irregular e lem 22 kils . de o0mpl'im.ento e clous a tres de largura. 
E' .form ada, ele um lado, por uma pe ninsula t;no n'ta nhosa, e de 
outro, por duas i lh as , sendo uma onde es tá a ssente a villa do 
mesmo nome, as quaes formam dous can aes que communicam a 
bahi a com o clenomi aaclo Mar P equeno. A ilha elo Bo m Abri&o 
ser ve- lbe ele balisa. « La Ba i.e Caua néa - 1t l 'ent r êe sucl ae 
l e MaL' Pequena, es t forrn~e par une i le qui est au su cl de l a 
Praia ou plage cl 'Iguape, et qu i est séparée ele la te rr e fel'me 
par un pati t ruisseau uom,mé Ararupira . La baie est large et 
ofl't-e ua mouillae-e bien abrité, à l 'entL• ée duquel est l'i lot Bom 
Abrigo , i lo t éleve ele 130 melres. couvert cl 'a rbres e·t plus h aut 
!!.<IX extL' émités qu'au centre j a J'entl'él'l de la. ba ie, il y a 
plus ieurs. b.ancs sut• les quels la mel' bt·1se et au nubeu drs qnels 
'i'l rau t chenalel' . [l y a un tout pe tit i lot sur le cô lé suei de Bom 
Abl'i g-o . ""'cleux milles clans l'E st, ou a des foncls de sa ble de 
20 e 22 mêtres. Il y a u ne ville à scpt milles envi r on clans le 
NO . ele l:lom Abr igo. On con stru it ,clr s gra ncls n avires clan s 
ce~te loca l i té . L'en·trée se reconnait au Monte Cardoso . Ou 
prencl généraleme nt ]e passage du Not•cl , m~is ,celui d~ sud est 
p lnsp t·ofond. Eh tre Bom Abrtgo et la cMe·a 1 Ouest, 1! y à un 
mo.u.ill age entre huit ou neuf me·bres cl ' eau, rna1s p1·és de la 
cêté de ~ 'i le . Pour a l'l er dans la baie i l faut un pil ote. » 
(Inst•·uotións nau tiques de aZmiral P it zroy .) 

CAN APU. Lago ela Guyana, na margem doir. elo rio Negro, 
entre as povs . ele Moura e Ar acari. T em communicaçã o com 
aquelle rio pelo igarapé Canapú. 

CAN AP U. Igar apé do Est ado do Amazon as ; deságua no 
rio Negro, prox imo á a ntiga villa ele Moura. . 

-, 
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CANARIÁ. Ilha do Estado do Amazonas, na margem esq. 
do Solimões, pouco Mima da foz do J apurá. . 

CANARIÁ. Dá-se o nome de- corrente de Canariã - á 
parte elo rio Solimões entre a foz do 'l.'onant ii1s e a do canal 
Auati-paraná. As margens do Solimões são, neste si tio, r o
chedos elevados e escarpados, cobertos no alto de denso arvo 
redo que, reunido a estreiteza elo rio to rnam essa passagem 
imponente e temi vel. 

CANARIAS. Insignificante pov. do Estado do Maranhão, 
assente na costa oriental da illia de seu nome. Seu pot·to, 
sobre o rio que faz a barra tambem denominada Canarias, 
dista cinco kils. do mar. 

CANARIAS. Ilha do Estado do Maranhão, junto á barra de 
seu nome e de um braço do rio gue a di vide da ilha dos Poldros . 
Estende-se a'té á bart·a. do Ca.JÚ, sendo quasi metade de sua 
costa septeutrional, na parle que fica pat·a 0., banhada pelo 
Atlantico. Ao S., onde é muito chanfrada, o ig;:l.l'apé do Gue
rind6 e o rio· Preto sepa.ram-na das cinco ~lhas seguintes : 
Eguas, Manguinho, Cedro, Desgraça e outr11 . muito menor . 

CANARIAS . O rio das Canari as, que é um dos braços do 
Parnahyba, além das voltas que apresenta, éj4ncado ele corôas: 
entretanto no canal encontram-se 18 a 24 pés cj'agua até o logar 
Coqueiros. tres milhas para dentro da barra. Em uma e outra 
margem do rio das Canarias enco ntram-se alguns povs. como 
o dos Coqumros e o dos Monos, os qua~s ficam na face 
occidental da Ilha Gt·ande e pertencem ao Piauhy, bem 
como o do Pontal de Léste. A' margem esq. elo rio e em uma 
enseada está collocada a pov . q tte dá o nome á barra e ao 
mesmo, rio, a qual pertence ao Maranhão e apenas dista 
meia leaua ao N. do pov . dos Coqueiros. A enseada é 
form ada "pela ilha elos Poldros, e offereca ancoradouro em 
frente áquella pov. Do porital da bal'l'a até aqui encontra
se só me nte um logat· secco, onde apenas ha seis pés d'agua, isto 
quasi em frente â ponta do S. da ilb ~. elos Poldros e proltimo 
á pov. elas Cana rias. Este pov. está duas milhas distante do 
pontal E . da barra ; no ancoradouro encontram-se 24 pés d'agua, 
e em frente desLe ha um furo ou cam bôa. No pov. elos Co
queiros , o l'io abre um grande braço que se denomina .Camb\)a 
elos Morros ; por este segue-se até o pov . deste nome, .JUnto ao 
q-ual notam-se o; referidos morros ( Philippe Francisco Pereira, 
Rotei?·o ela Costa Norte do Brazil . ). 

CANAR Y. Igarapé do Es~ado elo Amazonas, desagua na 
m argem esq. do rio Negro, aba'ixo dé Marabitanas . ' 

CANASSARY. Furo que desagua pela margem esq . do 
Amazonas . Banha o mun. de Serpa ou Itacoatiara, no Estado 
daquelle nome. Communica o Amazonas com o lago Saracá 
ou, segundo o Sr. B. Rodrigues, com o rio Urubú . «O furo 
Canal}ar?J, diz o Sr. B. Rodrigues, entra defron~e da. ilha 
Comandahy e sabe no lago Canaçary, a cu r ta d1sLancm do 
Carão, com uma légua de extensão,». 

CANASSARY. Lago do Est.:ldo do Amazonas, entre Silves 
e Itacoatia ra . Desapparece na occasião da vasante do rio 
Amazonas. 

CANASTRA. Log. do Estado elas Alagõas, no Piquete. 
CANASTRÀ. Bairro incorporado i. freg. do Rosa rio elo mun. 

da capital do Estado de Goyaz ,pelo art. I da Lei Prov. n . 
626 de 20 .de abril de 1880 . Per·tence á freg . do Ouro Fino . 

CANASTR-A. Serra do Estaclo das Alagôas , ao N. da União, 
nos limites de S. José da Lage. · 

CANASTRA. Serra do Estado da Bahia, no mun. de Pom-' 
bal. 

CANASTRA . Morro do Estado ~a Bahia, no mun. de Caetelé. 
CANASTRA. Serra do Es tado de Minas Geraes . Henrique 

Gerber, em suas Noções Geographicas e Administ?·ativas da 
prov. ele Minas Geraes, d iz <I que essa serra t'órma um grupo 
de montanhas concentradas po ucas leguas a E. de Desemboque 
e Araxá., in teressante por all i acharem-se as cabeceiras do 
rio S. Francisco, as quaes não distam m.ais de quatro leguas 
da margem elo rio Grande. As suas ramificações são : a O. e 
NO. um espigão es treito, que dahi a poucas leguas estende
se a um chapadão immenso compt·ebenclenclo o's muns . de 
Uberaba e Prata, o qual é conhecido pelo nome de Chapadão 
ela 'l.'abatinga e fórma a divisa entré as aguas do rio Grande 
e as do Paranahyba; a serra da Parida, di vis~ entre o rio das 

Velhas e o Quebra-Anzol; ao NE. a serra da Marcella .e dàs 
Saudades do lndayá, formando a divisa entre o S. Francisco 
e o Indayá.» Vista do Piumhy, a serra da Canastra parece 
ter sun. maior ex·tensão do S. ao N; entretanto, ella apenas 
·tem nessa direcção cerca de 30kils. emquanto que na direcção 
ele E . para O. tem cerca de 60 kils. Ofl'erece em seu cimo, em 
toda sua extensão, um vas·to chapadão desigual, donde se 
descortina uma consideravel extensão de territorio. 

CANASTRA (Serra da). Nome que os antigos sertanistas 
davam á serra, que se avista ele Cuyabá, e onde, no quadrante 
de NE., nota-se um morro, cujo cume parece cortado horizon
talmente; o que lh e dá a ftgura de uma canas·tra. Refere o padre 
José Manoel de Siqueira, que .Antonio Pil'es de Campos e Bar
tholomeu Btteno da Silva, com numerosa comitiva, foram na
quellas parage ns accommettidos ele uma g1·ande tempestade; · 
abrigaram- se. no morro da Canastra e acolhidos nas suas cavi-

. dades, por occasião dos relamí)agos, bradavam por S. Jet·onymo; 
ficando denominados até o presente serra e morro de S. Jero 
nyrno (B . de Melgaço) . 

CANASTRA. Rio do illstado da Bahia, banha o mun. do 
Morro elo Chapéo e desagua na vereda denominada do R.omão 

· Gramacho (Inf. loc.) 
CANASTRA . Rio elo Es'tado de Minas Geraes, banha o mun. 

de Diamantina e desagua no Arassuaby. E' formado pelos ria
chos Palmital, Maravilha e Estiva (Inf. loc.), 

CANASTRA. Rio do Estado ele Goyaz; nasce na serra da 
Canastra e desagua na margem esq. do rio Uruhú, aff. do das 
Almas, que o é elo Maranhão. 

CANASTRÃO. Antigo dist. do mun . de Dôres do Indayú no 
Estado de Minas Geraes . Orago S. José. Foi creado pela Lei 
Prov. n . 993 de 27 de junho de 1859. 

CANASTRÃO. Elevado monte que se avista a 60 kils . ao 
S. da villa de Miranda, no cam itlho que vae palli para o Apa; 
no Estado ele Matto Gros;;o . Liga-se a uma cordilheira, . que no 
quadrante de NO . vae ter perto do rio Miranda (B. ele Melgaço). 

CANASTRAS . Arraial do Estado da Bwbia. no tet·mo do 
Remanso . Orago S. José. Tem uma esch . publ cte inst . prim, 
creada pela Lei Prov. n. 2.121 de 26 de agosto de 1880 . 

CANATICÚ. Rio do Eslado do P ará, desagua na costa occ . 
da ilha ele Marajó, na bahia do Curralinho. Recebe o Aramá-
quit·y . Tambem escrevem Quanaticú . · 

CANAXIHY. Rio elo Estado do Pará, aff. do Capim . 
CANÇA CAVALLOS. Mor~Õ do Estado do Paraná, na es

tl·ada da Rocinha ao Assunguy de Cima. 
CANCAIARES. Indios que habitavam a costa da Bahia de 

Todos os Santos . As mulheres desses índios tinham os peitos 
tão grandes e cahidos que lhes chegavam ás coxas. Quanâo ·ti
nham de sahir ele casa ou fazer alguma viagem os atiravam ó.s 
costas para poderem correr com mais facilidade . Eram tambem 
denominados Canucuia?·es. · 

CANCAN. Log. do Estado do E. Santo, sobre o rio Itapemi
rim. que abi tem uma ponte . 

CANCAN. Ribeirão do Estado de S. Paulo, rega o mun. 
de S. Carlos do Pinhal e clesagua no rio Jacaré, ali'. do Tietê. 

CANCAN . Rio do EsLado d'a Minas Geraes, l'ega o mun . ele 
Jaguary' e clesagua na mat·gem esq. do rio deste nome. 

CANCAN. Riacho do Es tado de Minas Geraes; nasce na serra 
do Quilombo, banha a freg. ela Ventania e desagua no rio 
Grande. Recebe o Cancanúnho, Morro Cavado e o cor rego da 
Matta. 'l.'em i1 a 12 me·tros de largm·a e um a dois metros de 
profundidade. 

CANCAN. Corredeit·a nu rio Negro, aff. elo Amazonas; no 
Estado deste nome. 

CANCANSINHO . Carrego do Estado ele Minas Geraes; nasce 
na serra dos Pinheiros (Carmo do Rio Claro) e desagua no 
Cancan, 

CANCÃO. Set•ra do mun . de Assaré, no Estado do Ceará. 
CANÇÃO. Log. 1o Estado do Amazonas, á margem clir. do 

rio Jutahy. 
CANCELLA. Log. do Estado do M:l.l'anhão, no mun. de Mi

ritiba. 
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CANCELLA. Log . no dist. de Porteiras e Estado do Oeat·á. 
CANCELLA. 1og. do Estado das Alagôas, no mun. de 

Paulo Aff'onso . 
CANCELLA . Log. na freg. de S . Ohristovão do Districto 

Federal. 1 

CÃNCELL A. Bairro do. f reg. da Itinga, no Estado de Minas 
Geraes. 

CANCELL A. Serra no mun. de Sant'Anmt do Estado do 
Ceará. 

CANCELLA. Serra do Estado de Goyaz, nas divisas d<1 
villa de F lôres. 

CANCELLA . Hio do Estado de Sergipe, aiT. do rio Piauhy, 
(In f. lo c.) 

CANCELLA. Corrego do' Estado de Goyaz, rega o mun. de 
Meia Ponte e desagua no rio das Almas (Cunha Mat·tos. 
Itinerario) . 

CANCELL A. Nome de- uma valia existente no mun. de 
S. Vicente Ferrer, no Estado do Maranhão, Na estação i_nver
nosa facil ita o transito de canôas, que daquella vllla vao ao 
Cajapió. 
. CANCELLA DO ARR OSAL. Dist: do termo de Arassuahy, 

no Estado de Minas Geraes; com uma escb . publ. 
CANCELL AS. Ribeirão do Estado de Goyaz, entre o dist . 

da Boa Vista do ter':no do Fodl' e o dist. de Nova Roma. 
CANCELLO. Riacho do Estado de Set·gipe, no mnti. da 

Cape lla. Desagua no riac~o Salgado. u;n info.l'mante do ITIUI}· 
de Stru·y mencwn a esse l'lacho como aff . do S1r1ry. 

CANDAHÚ. Pequeno rio do Estado do Ce:J. r á ; nasce na 
sel'l'a de Buerros Ayres, a E. do 1'auá, e desagua na margem 
esq. do rio Jagua ribe, abaixo de Arneiroz, depoi:; de um curso 
de cerca de 55 kils. 

CANDÊA . Rio do Estado do Ceará, fôrma com o Potiú o 
Aracoiaba; no clis't . de Guaramiranga. As aguas desse rio são 
frescas, emquanto as do Potiú são tepiclas . Nasce na serra de 
Baturité . 

CANDÊA. · Lagôa do Estado do Ceará, no mun. da Forta~ 
leza (Pompêo). 

CANDEAES . Log . do Estado de PernaJllbuco, no mun . do 
Limoeiro . 

CANDEAL . Pov . do Estado da "Bahia, no termo de Con
deuba; com uma cape lia dedicada a N. S. da Conceição . Foi 
elevada á parochia pela Le1 Pt·ov: n. 2.'133 de 28 de_ ae-os.to de 
1880 e rebaixada dessa categol'la pela de n. 2.30o ae 15 de 
junho de 1882. Tem uma esch . publ., creacla pela Lei Prov, 
'n. 1.856 de i'): ele setembro de 1878. 

CANDEAL. Pov. do Estado da Bahia, no mun. do Curra
linho . 

CANDEAL. Uma das estações da Brcusilicm Central 
Railway Gompcun1} Limit~d, entre as estaçõus de_ Genipapo 
e Cln-ralinho. distante· 60 lols. ele S. FelJx e '120 de Joao Amaro i 
no J,Tistado da Bahia. 

CANDEAL. Serra do Estado de Set•gipe, no mun. do La
garto (In f. lo c. ) . 

CANDÊAS. Parochia do Estado de Minas Geraes, no mun. 
de. Campo Bello, tendo sido desmembrada do ele It~pecerica 

·pelo art. li da Lei Pro v. n. ·3 .272 de 30 de outubro de 1884. 
Orago N. S. das Candêas <!diocese ele Marianna. Foi creada 
parochia pela Lei Pro v. n. 1.274 de 2 de ja neiro de 1866 . Sobre 
suas clivisas vide: Lei Prov. n. 1.204 de 4 de agosto de 1864; 
aJ,'t. XI da de n. L262 ele 19 rle dezembro ck1865; n. 2.976 de to 
d~ outubro de 1882; art. V da de n. 3.272 ele 30 de outubro 
de 1884 i n. 3.442 de 28 de setembro de '1887 . Tem duas eschs. 
publs. ele inst. pl'im., uma das quaes creada pelo ar·t. II da 
Lei Prov. n. 2.227 de 14 ~le j_llnho de 187ti . Agencia elo correio. 
Cul tura ele mi lho, feijão, arroz, canna; criação de gaclo, E' a~r~
vessada pela estrada de Pouso Alto a For tmg>a, pela de Hape
cerica a Campo Bel! o; além ~e-outras . _Dizem existir uma lavr.a 
de ouro em abandono no rtbetrao S. l\'hguel. 

CANDÊAS . Pov. elo Estado de Pernambuco. Vide Ccunde
laria. 

CANDÊAS . Pov. do Estado das Alagôas, a beira-mar, ao 
N . de Porto Calvo . 

CANDÊAS . Pov . do Estado da Bahia, na ft•eg. do Passé e 
com . da capitai; nas margens de uma pec1uena enseada, na 
parte N . ela bahia de Todos os Santos; com duas eschs. publs. 
creaclas pelas Leis Provs. n. 1.674 ele 1 de agosto de 1876 e 
n. J- .697 de 24 de ju lho de 1~89. · 

CANDÊAS. Pov. do mun. da Franca no Estado de São 
Paulo. · 

CANDÊAS. Serra elo Estado ele Minas Geraes, nas divisas 
da freg . de Campo Bello . 

CANDÊAS. Pontal da costa do Estado d'e Pernambuco, a 
4,5 milh as elo pontal da Boa Viagem. E' raso, coberto ele 
coqueiros, com um p0v. e capella que pela sua collocação é 
bem visível do largo (Vital ele Oliveira. Rotei->·o). Fica aos so 
12' 48" de Lat. S. e 8° 11' 42" ele Long . E . do Rio de Ja
neiro. 

CANDÊAS. Lagôa do Estado da Bahia, no mun . do Prado. 
CANDÊAS . Corrego do Estado de S . Paulo, na estrada d<~o 

Franca a Uberaba. 
CANDÊAS. Col' r <?.go do Es tado de Minas Geraes, banha a 

pov . do seu nome pertencente ao mun. de Santo Antonio de 
Patos e desagua no rio Abaeté (Inf. loc . ) . 

CANDÊAS . Rio do Eatado de Matto Gt·osso; nasce nas fral
das do lado septentrional da serra dos Parecys, em terreno 
habitado pelos indios Guaritorés . Depois ele receber o pequeno 
ribe iro Camarat·é toma o nome ele Jamary. Desagua no rio Ma
deira, 78 ki!s. abaixo ela cachoeira Santo An·tonio, após um 
curso tortuoso de mais ele 500 kils . 

CANDÊAS ,(Barra elas). E' esta barra nma ligeira itlter
rupção de um pequeno lanço de recifes que orla as povs . das 
Canclêas e Venda Gra nde, · r zcife que dis·ta da praia ~ouco mais 
de um terço de milha; no ll:stado âe Pernambuco. l!:sta inter
rupção; que te·rá perto de 130 me lros de largura, fica por 50o 
NJ!; -SQ com a egreja elas Cancleas ; do recife para dentro alarga 
um pouco mais este ancoradouro represen·tanclo a figura ele um 
·tt•apesio, cuja base menor é a barra. Entre os picões se encontram 
24 palmos, lama, apparecendo sórhente cascalho junto dos 
J?icões, onde o fundo é de 12 a 15 palmos . Para f6ra destes o 
fundo cresce a 32 e mats palmos; para den·tro, porém, diminue 
a profundidade a se encontrar menos de 24 palmos. O picão do 
S. , que pouco descobre, é bastante largo e estende pedras que 
"eem até á praia; outro tanto, porém, n áo acontece com o do N. 
que se póde ficar um pouco á sombr!\ clelle, mas ambos sempr~ 
lloream qualquer que seja o es~aclo da maré. O ancoradouro 
não obst<tntea boa tença c1ue tem, todavia já por acanliado, j<{ 
por ficar em frente á barra e desassocegado com o vao-alhão 
que entra, esta ha muito tempo aba11donado . As emba;'cações 
de pequena cabo·tagem, procuram ficar mais perto da pov., e 
vão entrar por outra barreira mais ao S., proximoda ponta de 
«Simão Piqto», fundeando com a maré cheia, entre o recife e a 
praia .-19EMANDAR A BARRA DAS CANDÊAs. Demandando-se esta 
bana se procurará primeiramente reconhecer a egreja de N. S. 
dos Prazeres (collocada no alto do outeiro); marcada esta a 
navegação é fe ita em referencia a e! la, até descobrir o hospi'cio 
ou egrep de N. S. da Piedade , situada na beir::L da praia; e 
fazendo por correspondet· estas duas egrejas se deverá navegai· 
ao 04NO . Em seguida buscar-se-ha reconhecer o mort•o Mo
gttahybe, e quando elle corresponder a uma grande casa de 
telha isol ada ua ponta do Focinho do Boi, se anclárá NO . , 
aproaclo a esta mesma casa , e assim se passará entre os picões 
da ba1·ra, fprocurando dar fundo logo que se tenha vencido, en
costando-se mais para o lado do N. A sahicla deste ancoradouro 
é sempre má com vento do mar por não haver espaço para se 
borcleJat' ; só com o terral ella é franca; devencl0-se sempre na~ 
vegar ele maneira a apanhar o preamar na barra (Vital de Oli
veira. Roteiro). 

CANDE L ARIA (N. S. da) . Parochia do Districto Federal, na 
parte ela cidade denominadtl. Cidade Velha. Confina com as fregs . 
ele S . José, do SS. Sacramento' e de Santa Rita . A egreja, ainda 
não concluicla, é um elos pl'imeiros templos do Brazil. Diocese ar
chiepiscopa l de S . Sebastião. 'l'em IO.UOO habs . , sendo a maioria. 
com~osta de estrangeiros. Foi construída por Antonio Mar tins 
da I alma e sua mulher Leonor Gonçalves. «Navegando estes 
diz Monsenhor Pizarro, .em volta das Indias ele Hespanha u~ 
tormentoso temporal poz em grande perigo a náo, de que P~lma 
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era capitão, e as vi ::las de todos os navega n tes : e recorrendo 
ambos á Mãi de Deus, sob o titulo de Candelaria, a quem ve
n.erava~, col}ocada ua sua patria, e semelhante a outra, appare
etGla na dha r enerife em 2 ele feve reiro ele 1400; prometteram 
perpetua t" a memoria de sua ]i)rolecção maravilhosa na pt"irneira 
·terra, onde a por·tassem salvos ~lo nanfragio, edificando um 
templo á SLLa invocação . Ouvida a supplica e conseguido o li
Vl"amento, felizm ente afeL"rou a n'áo no fundo elo R io de" J a
neiro; o voto se cumpriu er igindo-se o edifieio, que a tão 
especial Protectora foi edificado" . Desgostosos por ter sido essa 
egreja elevada á classe das parochias ele · natureza collativa , 
seus fundadores fizeram doação della á Casa da Misericordia 
por escriptura de 4 de julho de 1639 1 • Deu essa doação ot:igem 
a uma demanda entt"e o vigar io e a Casa da Miset"icorclia , a 
qual t er minou pot· um accorclo celebrado a 25 de se Lembro de 
1651, como se vê d a Escript'lf.ra de t ?·ansacção e amigavel com-

1 A fls. 7 do Li v. 3o de termos, se acha transcr ipta a certidão se
guinte da escriptuea de doação fei ta por Antonio Mat·tins da Palma e 
sua mulher Leonor Gonçalves•\ Santa Casa da Misericot·dia: «Certifico , 
e por to pot· fe, qu" :evendo o Liv. 10 do t om bo. desta Santa C_:>sa de 
Mtset· tcol'd t~, nelle , a "fls . 87 v., se acha a escnptura de do·aç.ao que 
fez Antonio Mal'ti ns da !'alma á Snn ta Casa de Miser icBrdia, da egt·eja 
de N. S. da Cande lari~, cujo teor é o seguinte: i:laibão quan to este 
publico instrumento de esct·iptura de doação, renunclação e tt·espasso, 
de hoje e para sem2,re \7 Írem, guc no anno do na5;cimento de N. S . 
.Jesus, Chl'isto de 1639, aos quat1·o dias do mez de julh o, nesta cidade 
deS. Seba,Li-ão do Rio de Jane iro, na Santa Casa da Miseriço rdiadella, 
onde eu t·tbellião fu i, es tnndo em mesa o pl'ovedor da di ta Santa Castt 
Salvador Corrêa de Sã e Benevides, o esc J· ivão, procru·ador e mais irmãos 
abaixo assignados, perante elles apporeceu Antonio Mal'ttns da Palma, 
morador nes ta dita cidade, e po t· eile, foi dito, em presença das teste
munhas n.o diante nomeadas e assignu.das, que elle entt•e os mais bens 
que tinha e possuia , era uma egreja. na Varzea desta. cidade, que cha
mão N . S . da Oandclarin., a qual havia feito em chãos seus e n. sua. 
cust !l. , da qual og-rejn, fa.bricn e c hãos, e pertences delln.: fazia, co mo 
de Certo logo fez de sua livre vontode e por fazer esmola a esta Santa 
Casa., e de con~eutiment o de Leonor Gença.Jves, sua mulher, que a mim 
tabellião deu su". ortorga em sua c.asa, onde ett tabelltão fu1, de que 
dou fé, e ambos juntos davão, doavão e legavão a dita egrcja como 
dtto é á dita Santa Casa da :Misericordia, e t·enuncião nella todo o 
poder e domínio que na dita egreja tinhão, para quq usem della como · 
causa sua, que e desde este dia por vit·tude desta dita doação , renun· 
ciação e- tresp~sso, de hoje pat·a todo sem pre, com tal condição due na 
capella-mót· ila dita egrcja lhe darão enter l' o para ell es e c:~ a. um 
de!lesdoadorcs, e que emq ttanto e!Jes ambos fore111 vivos será obl'igada 
a dita Santa Casa cfa Misel'icordia a lhes mandar dizer uma missa em 
cada. semana, e depois de sua mot•te, querendo elles doadores que se 
conttnue nes ta obrigação da dita missll, deixarão legado para ella, e 
em caso que o não fação iicat·á a dita Santa Casa tlesobr1gatla destll. 
obrigacão de missa, e desde logo havião alies doadores por empossada 
a dita Santa Casa da Mise ricordia na posso da dita egt·eJa e tudo a ella 
annexo, pela clausula constit«ti, e se tlesapossavão do 1JOder de se
nhorio que nell:~ tilt!Jão e ass im poderão os ditos doadores pór sua 
campa em sua sepultut·a, e a dita ca pella-mór set·virfL de enterro para 
elles e todos os seus tlescendentes por qualquer linha ~ue se ja . E com 
mais cnnd ição .<J.UP. o dta em que se celeb t•at• a festa de N. s. ria Cande
larin. , invoc·wa do. dita egreja, pod erão os irmãos e conl'rades da dita 
c onfraria a.ju rl ar, aos da dita Santa Casa da Miseric o11dia , os qua.es 
pQderin fazer sun. eleição ao dia. da l'esLa., sendo revasta na mesa pelo 
provedor para CJUC não entre ne !Ja nenhuma pessoa. das probibidas pelo 
compromisso 'da Misericord ia : e com mais cond ição que querendo os 
mord?mqs da dtta con~raria enterrat·-se na dita ep:reja, assim os que 
b~o Rldo, como os que ao diante forem, lhe dabi a. dita Santa Casa ela 
M1sericordia enterro do J?U lpito para cima, e com m11is conrlição, que 
havendo algum clerigo descenden te delles doadores, c h L'istão velh() , e 
Cjue tenha as pat·tes que se requer pal'a irmào da Santa Mise t•ico rdia 
o d1t o proved1n· e irmãos de mesa o preferirão sempre pn.1·a capellão da 
dita egreja. E dechtrárão mais que. na capella-mót· da dita egreja terão 
elles doado1·es a sua campa para St e para seus herdetros, para se en
terrarem nella, l!c·mdo sempre livre a capella-mót· co m toda a mais 
egreja pat·aesta santa irmandade da Miserico 1·dia . E logo appareceu 
na ditames:~. o capttão Alvat·o de Mattos, e por ell e, co mo herdeiro dos 
ditos doadores e be•n asRim lvla rtha F ilgueira, sua mulher, que em sua 
casa, onde eu tabellião fu i, me deu s ua o rt o t•ga parn. es ta declrurn.ção, 
elles de sua livre ,·ontade, ambos juntos e cada um in solidt>~m . cunsen
tião nesta ditn doação e renunciação pela pal'te que lhes tocava, e 
davão, como de Fe i~ 'logo derã.o, sua o utorga. pat·a esr,n. cl1ta escriptllra, 
e estando presentes BaJtbazar Leitão, Gaspar de Carvalh o, o capitão 
Pedro Martins Neg,·ão, Domingos tle At'aUJ O e mais mordomos da dita 
confraria de N. S. da Candelaria, por ell es todos e cada um delles foi 
dito que elles consentião na dita doação, e de sua p>ll'te, pela que lhes 
tocava, largaviio toda a perteu~ão da dita egt•oja, renunciando na dita 
Santa Casa em toda a parte que nell a tinhão . E logo pelo dito proved or 
e it•mã:os da jnn h, e. ma is eleitos da dita mesa, foi dito que elles ace i
tavão esta dita doação e reuunciação da mâneira e com as obrigações, 
condiç;es e declat·aç'ies nell i:t. dec laradas, e ..;c obrigf.\vão a que esta 
Santa Casa da Misel'icordia as cumpriria assim e da maneim que dito é, 
-em fé de que assim o ou tot·gavão, sendo presentes as testemunhas, e tc ,, 

posição do Rev. 'lligario João Manoel de 1\{ello com a Santa Casa 
da Nlise?"iiJOl•dia, registrada á fls . @ do Li v. 3° de termos de 
Irmandade do SS. Sacramento da Candelarüt . Ma is tarde, 
ach ando -se clamnirtc<~das as paredes do templo, congregaram-se 
a 3 de jun bo de 17.5 em 1nesa oonjuncta 0 bispo diocesano, o 
vigario collado .Toão Per ira de Ar anjo e Azeved o, o viga,rio en
commendado Sebas tião R<ild t· igues Ayl'es e diversos irmãos ele 
mesa e de liberaram por proposta claqu elle prela do que se· 
desse começo a uma nova egreja, cuja primeüa pedra !oi sa
grada pelo prirneit·o bispo D. José J oaquim Justi!"ia:no Masca
renhas Castel -bra nco, . tendo-s e g ravado na tampa da, r eferida 
pedra a seguinte inscripção : 

D EO OPT1MO MAXIMO 
BEA'l'I SS i l\l .iE VJn G INI 

MARIIE 
SUB TITULO ÜANOELARlJE 

TEMPLO:\[ HO C SAC RA VlT 
. PRil\JUM LAPIDEM 

D. JosEP H JoACBIM J uSTTN IAN us MA scAREN HAS C ASTEL - BRANco 
HUJ US DlillúllSJ8 EPISOOPUS 

E S OLEM N l RI'rU 
J~<CIT 

AN. MDCCLXX V 
DIE 

VI JUNII 

Concluiclas as obras do n·ovo templo, na parte m ais. p t·incipa l , 
sagrou- se a eg l'eja no di a 8 de setembro de 18'11. e na tarde elo 
di a 18 translaclaram - se, em vistosa proc issão, o SS. Sacramento 
e as Imagens, que bavütm de occupa·r os sete a l ba res: N. 8 . da 
Candeln.ria, N . S. das D:1res, San't'Anna, S. José e S . Jnaguim, 
S. João Baptista, S . Miguel, S . Manoel e S . Chrispiin e 
S. Cbri·spiano. No di a 19 fez-se a primeira fesLivid ade elo 8S . Sa
ct·amento, sendo a missa pont ilica l celebrada pelo bispo de 
Mossambiqne, com assistencia de D. João, Príncipe t•egente de 
P ortugal e do Brazil, de D. P edro de Alca nta l'~ , pri nc ip" ela 
Beira , elo infa nte D. !Yliguel, da p1'inceza D. Maria Thereza e 
ele D. Ped ro Carlos, 1nfanle de Hespanha . Nos dias 20 e 21 
fez-se a fes tividade do trid uo; em 22 a ela pach-oeira N . S . ela 
Canelelari a , em 23 a do Anjo S. Mi,.uel, em 24 a elos S;w tos 
Martyres, em 25 a ele Sant'Anna pelos moed~iro s da Real Casa 
da Moéd a, e em 26 a de N . S. dati Dôt·es, em ·cnjo db se cantou 
o Te-Dewn pot· ücar concluido o oilavario ele devoção . - A 
egreja da Candelaria occupa uma area ele 75m de comprimento 
sabre 46 01 ele largura ou 3.<!50 metros qs. ill' cons tntiela em 
fórm a de cr uz latina, e compõe-se ele uma capella·mór, de quas 
capellas fundas, setMlo uma ,do SS. Sacramento e outr a de N. S . 
das Dores, ele duas •naves em cada uma elas quaes ha tres al
tares , e ele um baptisterio. No cruzamento tios braços ela cruz 
eleva- se o 2litnborio até urna altura ele 63m, 6'1 contados desde o 
chão da egreja até o apice da cruz de bron ze collocada sobre o 
l antel'i'm , 1enclo um dtamet t·o exte1·no ele 16"',77 e in terno ele 
13m,62. Na lla laust rada que circula o zimborio, erguem- se oito 
esta tuas maiores que o natural, represen·~ando a r eligião, os 
quatro eva ngelis\as e as tl'es _v irLucl· s. A largur a minima elo 
corpo ela egreja é revestido iile marmore da ltalia, segullc!O o 
plano or ganizado e executado pelo engenheiro Dr . An tonio de 
Paula F1·eitas, tendo sido em ,a·egadas as seguintes e<p3cies de 
marmore : branco commum ele Carrara bordio-lio, ve rde Polcé
vera , pt·eto Pot•Lóro, roxo e amar eÜo Veró'na, ass im como 
varias'pedras pt·ec iosas, entre as quaes ágat a, Japislazuli, ma
l achito, verde a ntigo, brocatel•lo, etc . A porta elo sacrar io no 
altar elo SS . Sacra me n ~o é feita ele pedras ]i)t'eciosas : opala , 
onix, arneth.ista, etc. ; é uma obr !!- de muita ar te pre, pa rada em 
I<'lorença . As abobadas da egreJa são ele ai v e na ria ele tiJ olo e 
decoradas com escultura de gesso, rica pin tura e dourados. O 
·trabalho ele esculptura é do at·lista Bar tho1omeu Alves Meira, 
o de pintura do artis ta prefesso r João Zeferioo da Costa, e dos 
clouradns do artis ta Souza Lobo. Neste ultimo tmbalbo foi em
pregado ouro de qua·tro côFes: a marehlo, \<e t· melho, bra nco e 
verde . A cupola intern a d0 zimboe~o é 1lividida em o ito quaclt•os 
r epresentando a Virgem e as sete virtudes : Fé, Esperança, Ca
ridade , Fortaleza, Prudencia, Ju s11çaeTemperança. Notam hor 
do zimbol'io ha quatro quadL"os r epresentando J essé, Isaías , Sa
lomão e David . O tecto da cape!la - mól' é ornado por qu a ~ro 
ricos quadros em blematicos represen tanclo a Annu nciação da 
V~rgem, o Espon tia lic io, a Aprese11tação e a Asceo.ào· As tl'eS 
g randes capellas ela egt·eja estão prornptas , r e9ta ndo apenas 
algun s tl'abalbos de ladrilho, ele illuminação, e dos a ltares. 0 
corpo d'a egreja ainda acha- se em obras .- E' essa f1•eg. uma 
das mais importantes do Distdcto Fedet·al, pOl' se.t· sua pop tl
l ação quasi toda constituicla por commet•ciautes abastados e tet• 
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enorme rnovim en bo comm ercial. T em como fili aes as egrej as 
de N. S . Mãe dos Homen s, S P edro, Car m@ (Orúlem 1'el·ceit-a), 
Hospício (Ordem Ter ceira da Conceição e Boa Mo t·te), San t<~ 
Cruz elos Milita r es e N . S . da Lapa elos Mercadores. 

CAN DE L ARIA . Paroch iado Estado do R . G. do Sul , no 
mun. 4o R io Pardo, n a costa ela se rr a , sobre a barra nca d!J rio 
P ardo. Orago N. S . e diocese de S . Pedro. Fo i creacla 
pela Lei Prov . n . L038 de9 cl e ma io ele 1876. E'a anti.,.a pov . 
da Germ ani.a fund ada e m 1860. Tem 'duas esc lls. pu'bls . ele 
inst . prim.; d11as egrejas, um a das quaes eva ngelica . ::>obre seus 
limites vide a Lei Prov . n . '1.219 ele 14 ele ma io el e 1879. Ba
nha-a La mbem o rio Lar~ nj ei ra , os arroios do Herw1.l•, el a Bana, 
do Cesn , elo Qu ilombo, etc . E' perconicla pelassenas do Facão, 
da T romba ela A nta e de Botucar a hy . A lavoura consi ste na 
cultura iila can na de agsuca r, ma ndioca, milh o , feijão, fum o ele. 

CANDELARI A . Pov. do Es tado de Pem a mb uco, na freg . 
de Muribeca, asse n te á beira-mar, n a~ ma rgeo ~ d0 um t·ibeiro. T e m 
uma capella ela i nvocaçã o ele N. S . el a s Candêas . E' ta m
bem denomin ada Candêc~s . 

CANDE L ARIA. Bain ·o elo Es tado ele S . P aulo, n o te r mo 
de S . Ban to elo Sapucahy ; com um a esch . publ ica de i nst . 
pri m . 

CANDELARIA (N . S. da ). Nome impos to por Juan ele 
Oyolas ao loca l á ma rge m clil·. el o Paraguay, aba ixo elo Fech o 
dos Morros ; no Estad iJ de MatLo Grosso . 

CAN DELARI A DE INDAI ATUBA (N. S. da ). Parochi a 
do EsLado de. S. Paulo . Vide I ndaiaNoba . 

CANDELAR I A DE ITÚ (N . S . ela) . P a r ochia do Esta do de 
·s. P a ulo. Vide Itú . 

CANDIBA . Log . no mun. ele I tapecur ú-merim elo EsLaclo 
.do M<vranhão . 

CANDIDA (San ta) . Colonia do Estado do Para ná , fmtclacla 
·em 23 ele agost o de 1875, nG logn r denomin ado A tuba : s ituacb 
a oito k ils . ele Curi tyba, na esLrada el a Graciosa. Ti:nn u ma 
capella e uma esch. mi xta . Possue boas te rras ele culturll. . Foi 
ema ncipada em dezem bro de 1878. 

CANDI DO DA SILVA. Corredeir a no r io Negro, a if. elo 
Jguass ú; no Es tado elo Pa.t•aná . ' 

CAN 'HNHO. Mor ro no mun . ele Sa nta Bra nca elo Estado ele 
.S . P aulo \Inf. loc.). 

CANDIOT A. Uma das es tações da E. de F . do Rio Grande 
'll. Bagé ; no Estado elo R . G. do Sul, e ntre as estações P edras 
Al tas e Lucas . 

CANDIOTA (P asso Rea l elo) . P asso si tua do no ponto em que 
a es tt• acla ele Pelotas a Bag-é cr Lt za o rio C<lncl io·ta . a o:tes ele 
n elle co nclui,· o a rroi o Can clloti nha . O ar roio ou r io ·. Caucliota 
corre, nesse passo, no ru mo g~ra l ele S . e depois ele ter r ecebido, 
pela nuHgem esq ., o Ca ndiotinha, incliua- se ao t' LllllO de SSO. 
a Lé ~O. para ir con fluir n o t· io J ag tta rão , O ponto em que o 
Candi otinh a clesagua no Canclw ta acha - se, ~ .p rox im ac1:1.me n te , 
~el a oa1·ta do Est <11do , a seis mil has ao S. elo Passo R ea l elo 
Ca ncli ol.a . · 

CANDIOT A. Art·oio do Es tado do R . G. do Sul ; n ;L sce na 
coxi lha de San to A ntonio, separa os muns . ele P ira ti uy e Bagé 
e clesagua na maí·gem esq. el o Pio J aguarão . R ecebe o Cancl io
ti.nha , o 'l' igre, o T aquar a e out ros . A 4 ele j aneiro ele 1837 
Bento Ma noel clen·o tou, n as margens desse ar roio, o genen1 l 
~ebelde Antonio Ne Lto , t oma udo- l be cin co peças ele anilheria 
matando-lhe a lguns h nmens ; e a 16 de março ele i SH o co t·onel 
da l e!)'o.Wlade , I<'ea ncisco P eclrq, e com pleta men te deu otaiilo poe 
A nton io Ma noel elo A mat·al, dep ois ele um combat~ ele du as 
h oras , no qua l perece u um filho ele BenLo Gonça lves .- Po r 
Dec . n. 3.0•!9 ele 6 ele fe vere iro ele 1863 foi concedida a L ui ~ 
Boul iech permissão p6r 30 annos pa ra l av rar as min as ele carvão 
ele pech a que se11 pae hav ia desco ber Lo nas mat·ge ns elo Candi ota 
e mais Ars . elo r io J ag uarão . O Dr. Ar a ujo Si.Lva. no seu Dit:c. 
E is •. e Geoq. do R . G . clq Sul diz . << Na thanie l P la nt, alli t· ma 
que o carv.ão do Candinta e tão bo m como .o i nglez, e i ' Lo 
[undaclo so bre ex perienc ias fe itas no serv iço cl <L 11 ossa na vegação 
Inter na e na fab d ca elo ga,z elo R to tle Janeu·o; cumpre- nos, 
pore n., d ize r q ue o jui zo el e Natha niel não é i nteirt~menle co n
Jlt·m ado por Pe1·cl y e l-I un ts, que reclam~m ma is p ro l.im clos 
estudos locaes . a fim ele da rem um a opuuao •co nsc1enctos1 .. ris 
a n:ws lras do c~tt· v ão elo Can diota j ú foram aprese ntadas por 
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P lant, i r mão ele N atb aniel, e curad0r d0 musêo ele Beel-Park , á 
Sociedade Zoologica ele Manches ter; poPém não me consta que 
es ta socieda de conHrm asse o j uizo el e Na th an iel sobr e a qu a lidade 
elo nosso c arvão >>. E' impor ban te o exbracto ela seg·uinte notici a 
sobre o ca rvão elo Canclio ta, que o professo t• Go rceix leu em 
conferenci a n o Museu Naciona l logo depoi·s da sua excursão 
geologica nesse Estado em 1874: « A 20 ki ls. a ba ixo elas nas 
cen tes do. J aguarã o, es tes dous r ios li mitam uma especie de 
península oucle n ume J•osas cam adas de carvão appal'ecem u. 
ca da depressão de terreno. N<'l p1· opri o passo do Canrlio •a, oode 
a es teacla atravessa o r io e onde Lodos os grés foram dert·ocaclos 
pelas aguas , eaco n tr amas a i nela a mesm a camada argilosa el e 
car vã o ; m a is abai xo o Cancl iota apresenta a par te mais pro
fu nda el o sell leito, divi de pot· assin1 di zer as collinas em duas 
)Da l'tes dis ti uctas, e em um có t··te dessa ft· actura, clenom in a ela 
Serr a Par t ida , fac il nos é contar q t~a tr o camÇtclas ele car vão 
e estudai- as com cuid,lclo. A cam 11cla superior , como se observa 
ele ot'd inar io nas jaz idas da melh ot• na tureza, é l,\ rg i losa , de má 
quali dade e con tém gra nde por ção dessa materia amarell a, ele 
as pec bo metall ico, q ue é a py1·ite de fen·o, e qu e ex iste em toda 
es ta prim eira for mação . A segunda é j á mel llo r qua lielacle, mas 
este melhoramento é m uito ma is sensível nas d uas camadas 
infe l' iores, tendo cada nma clell as per uo ele quatro me tros de 
espessura . A ca mada i n ferior, que par·ece ser ult ima da'fo rmação, 
é a que sobeetuclo deve attrahir a at tenção elos inclustriaes; 
as pyrili s ele ferro ahi . se ac ham em m uito menor quanti
dade, c a lguus speci men s lembram completamente, pelo seu 
aspecto, o Cili 'Vão de pedra inglez . Os dese nhos que t emos 
p1·esent e mostra m a ex is lenl!i<t destas camadas que as~im se 
peo.longam sobre um a gra nde e1d ensão ele terreno . Além dis·to é 
a cam ~ da i nferior nota vel pe la existeucia el e um a camada de 
a rg il;t fe rr ugin osa com innumet·a ,•eis i mpressões de plantas, as 
qt1aes no • fic <uu como testemuu ho do modo ela fo r mação do 
car vão e qu e, co mo o "ere mos, represemam um i mpol'lanle 
p apel em sua hi s tor,i a . J unto á e~ lanc ia ele Ch ico L ucas, e1u uma 
quebeacla per to do Passo elas P edr as , r econhecemos a e.ú s
te ncia cl 'sssas mesm as camadas, e a ca mada in fe rior, que 
a Lti nge ahi uma espessu ra ele perto. de seis mevros, apreseuta- se 
:ti nela em melhot·es co nd ições de exploru ção do que n a Serra 
Par·ticla , sendo m ui fac i.l a organisação.cle scmelha ules t r abal hos 
n es ~e po nto. No leito do Tig re, o car vão a ppar ece em 11 11 1U et·osos 
logat·es . ~ . com o elle r es is te mais á des truição elo que as ou tras 
camadas , determina m uitas vezes pequenas cascat as . Si tomar
mos a es trada ele Bagé, ele novo encontrare mos a cam:.tcla 
super iot•, infe li zme n~e tão rica de p_yrites ele fe rro . Assim, sobre 
uma superfic ie de mais ele 24 kils. qs. , o carvão existe de todos 
os lados. E si a L . · a bacia é l imi ta da entre o Cancliota e o 
Ca nd iotinha por an tigas r ochas qu e for mam o nncleo da ser ra 
do Velleda, si ao N . ell a se encosta sobee essas mesmas rochas 
a O. e aJo S . p6de ao cont ra rio esten der-se muito nHJ.i s lo nge 
elo que o indico na 1~resente cal'La, limitando, em uma e llipse 
alon gada, cujo maior cliamelro tem mais ele 30 bis., a ex
t ensão em que veri fi c1uei vestígios el e carvão . As dimensões dessa 
bacia, tc>rnam- se a inclo. mais provaveis pelo clescobrinrenLo nas 
ver len tes do J aguarão Chico, a uma llora elo Her 1•al, ele um a nesga 
do mesmo terre n~ . Ahi, sobre grés a lvacentos e encos·taclos a 
r ochas f?r ani ti cas e ident icos aos elo Ca.ncliota e do J ag uarão, 
encon tramos de novo carvã o a l'giloso com pyri les ele ferro; o s6lo 
m tti po uco cavado pelas aguas não de ixa ver nada ma is, sendo 
necessario que façam algumas son cl agPns p8r a est ttdar mais 
comple·tamentees ta ca mada» . O Dec . n . 3.924 cl ::ldeagostode 
1867 ,1.pprovou as concli~~ões pam a cons lr ucção de uma E. ele F
pelo modo mais econom ico, ou ele 11ll1 1r am- roacl, pa r tindo ela 
cidade elo Rio Gra nde ate os tetTenos car bonife l.' os elo Cancl iota, 
ent l.'e os r ios J agua rão e Camaquan . 

CANDIOTINHA. Arroio elo Etado elo R . G. el o Sul ; nasce na 
se i.' r a ele Assegua e clesag11a na ma1·gem esq . elo a ero io Cancliota . 

CANDIRÚ- ASSU . R io trib. elo Capim pela mar ,.em clit·. 
Na~ce da conli . elo Pac ttby com o Ca!Ilain- tena, pouco a 'baixo ela 
qnal , n a m <li t'gem esq . , fica o alcleca menlo el os incli os Tem bés , 
cha mado San La Leopoldi na . Co rrendo em prit~ ci pio , para0. , 
incl ina- se depoi s par a NO . , tendo s ua foz pa ra o N . Recebe 
pPla margem cl ir. o 'l' ucnpara e o P l xun a , onde fi ca o segundo 
<lldeia men to daqttelles selvagens per lo ela con fl . ApPzcw ele ser 
esse l'io est reito e de longo curso é mui s inuoso . Suas margens 
afio, en1 get·al, ba ixa.s e algn mas alagadiças, cobertas de u ma 
vegetação m ref'eitil. e pou co elevada, sendo o in teri or m ui to 
f'e r t il. Pela ca beceiras elo Pacuhy ou do Ca.maiu- teu•t vae- se 
em pouco tempo por terra a o A nuaim, que é u m elos braços do 
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rio Gurupy, divisa do Es~ado do Pará com o do Maranhão; 
a&sim como pelas do Pixuna vae-se ao Assahy- tuua . 

CANDIRÚ-MIRIM. Rio do Estado do Para: desagua na 
margem cli t· . do rio Capim ao N. do Candirú-assú. 

CANDONGA. Log. do Estado elo Rio de Janeüo, na freg. 
de N. S. da Natividade da com. de Campos. 

CANDO~GA. SerL"a elo Estado de Minas Geraes; no mun. 
elo Turvo: E' um a ramificação da Mantiquei~·a. 

CANDONGA . Cot"rego do Est.<Jdo d~ Rio de Janeiro, no 
mun. da Natividade do Carangola . Reune-se ao corrego elo 
Matinada. 

CANDO:NGA. Ribe irão do Estado de Minas Geraes, ali. do 
rio S . Mig·uel, que o é do S. Francisco. 

CANDONGA. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes; nasce 
perto da Iber tioga, passa na fazenda elo Canclonga e entra na 
margem clir. do rio Eh·as, perto ela fazenda do ,Pouso Alegre. 

CANDONGAS. Pov. elo Estado de Minas Geraes, na freg. 
do Livramento e mun. ele Bat"bacena. 

CAN DORA. Log. elo ~stado elas Alagôas. na Palmeira dos 
Inelios. · 

CANDOY. Log . elo Estado do Paraná, no mun. de Guara
puaya; com uma esch. publ. ele inst. prim. 

CANECA. Riacho elo Estado elas Alagôas, aft'. elo. rio Man-
~~. ' 

CANELLA. Po,· . elo Estado elo E. Sa11;·to, no mun, ele An
chleta i com um a escll . pu1Jl . de mst. prtm . , ct"eada pelo art. 
XII ela. Lei Pro v. n. 30 ele 26 ele dezembro de 1878. 

CANELLA. Serra do Estado elo MÚanllão , estende-s ~ pel<t 
com. ele Grajahú na clirecção ele NE. a SO. 

CANELLA. Rio elo Estado cio i\branhão. trib. do Mearim . 

CANELLA. Rio do Es tado elo Paranú, banha o mttn . ele 
Guaratuba e desagua no Cubalãosinho. 

dANELLA DE EMA. Morro elo Estado ela Bahia no mun. 
elo Brejinho . · ' 

CANELLA FINA. Antigos selvagens do Estado elo Mara
nhão. A Provisão de 9 de setembro ele 1815., expedida pelo 
Marquez ele Aguial', atttonsou ao governador e capitão-n·eneral · 
da Capttama do· Maranhão a mandal' fazer á custa cl~ Real 
Fazenda as clespezas indispensaveis tL conservação e auamento 
da Povoação elos In dios ela nação denominada Canell~-Fina 
até que pudessem os sobreditos inclios adq•uirü· pelo seu proprio 
trabalho a sua subsistencia ; assim na primeira fazenda e pov. 
de Pastos Bons, onde se achavam então pacificamente arran
chaclos, como na Bar ra do Conen·te , Beú·a elo rio Tapicm·ú. 
para onde se pretendia mudai-os., . 

CANELLA GRANDE. Rio cloEs·taclo ele Santa Catharina, 
atravessa o territorio ela ex- colonia Azambuja e desagua na 
margem esq . do Pedras Grandes, ·trib. elo Raposa, que o é 
do Tubarão . 

CANELLÃO. Bairro elo mun. de Votuverava, elo Estado do 
, Pa.raná i com urna esch. puhl. de ins·t. prim., creacla peJa Lei 

Pro v. u . 787 ele 9 de ou·ttt b1·o de 1884 . 

CANELLA PARDA. Log- . elo E stn elo de Minas Geraes, na 
esl.t·aela elo Morro da Cava, cerca de quatro kils. dis tante ela 
cidade ele Ouro Pt·eto . 

CANELLAS DE ANDRÉ ALVES. Cachoeira no rio 
Coxim, trili. ela m a rgem esq. elo T a quary, en·tre as cachoeiras 
ela Pedra R eeloucla e Jaurú; no illstado de Ma'tto Grosso. Alguns 
escrevem simplesmente André Al·ves. 

CANELLEIRA. L og . elo Districto Federal, na freg . ele 
Inh a um a . . 

CANELLEIRA Arroio elo Estado elo R . G . do Sul baohà 
o filiO. de S. :i\'Iartinho e clesague~ no rio Ibi cuhy. ' 

CANELLEIRA. Bairro elo Estado de S. Palllo, no mun. 
da cidade de Campinas . E' logar ele recreio, onde <!OS clomin
g?s e , cli<es sane ti ficados r eune-se a melhor sociedade cam
J?llleira. Ahi ficam o Coll egio JnteruacionaJ, a capella de 
S. Be nedicto e uma linh a de bonds, que termina no Bosque 
elos Jequitibús. 

CANELLINHA. Rio do Estado ele Santa Cathadna, atf .. 
da margem esq. do Tijucas . 
. CANEMA. Log. no mun. ele Campos elo Estado do Rio de 
Janeiro. 

CANEÚ. Golfo no mun. ele Santos, elo Estado de S. Paulo. 
«Recebe, diz d'Alincourt ('l825), pela clir. as aguas dos rios 
Juribatiba, Quilombo eCubatão- mirim', que todas descem da; 
Serra; a parte superior, a rumo de NO., é fechada por muitas 
e diversas i~bas cobertas ele mangues, e nellf.!. clesagua a rio· 
Cubatão-guaçú, que vem de serra acima; pela esq . t~m en
trada no mesii1o golfo o rio San t'Anna . Este grande peso d'guas 
descarrega no m;J.r por tres bocas : o canal da Bertioga, o de 
S. Vicente e a Barra clô Meio. A pass agem deste golfo foi 
livre nos primeiros annos, t~ve depois um imposto estabelecido 
pelo Capitão-general Martim Lopes Lopo ele Saldanh a , admi
m straclopor contracto r eal.» 

CI\NGAÇÁ. Ilha do Es~ado ele Pernambuco, no mun. ele s·. 
Lourenço da Mat~a. 

CANGAHIBA. Pov, elo Estado do E. Santo, na freg . de 
Cariacica; com uma esc h. publ. ele inst. prim., creada pela 
Lei Pro v. n. 18 ele 4 ele abril ele 1877. · 

CANGAHIBA. Bain·o do Clist. ela Penha, no mun . da 
capital ela ~str1do ele S. Paulo . 

CANGALEIXO. Suburb io ela cidade ele Larangeiras, no ills
lado ele Se rgipe : com uma esch . publ. ele inst. prim., creacla 
pela Lei Pro v. n. 1.226 de 26 ele abril de 1882. 

CANGALHA. Serra do Estado elo Piauhy, no mun. ele Ita
maraty . E' uma ramificação da serra dos .Mattões. 

CANGALHA. Serr a elo Es·taelo da Bahia, no mun. elo 
Pombal. 

CANGALHAS. Sel'l'a elo Es tado elo E. Santo; divisa das 
fregs. elo .Veado, do Alegre e ele S. J os.é elo Calçado. T ermina 
na cachoeira denominada Cachoei r ão no rio Preto e dá ori
gem aos r i bei~ões S. Ben·to e Caslello.' 

CANGALHAS. Serra do Estado elo Paraná, no mun . ele 
Tibagy. 

CANGALHEIRO . Pov . elo Estado · ele Minas Geraes, no 
mun. de Barbacena, banqacla pelo corrego elo seu nome . 

CANGALHEIRO. Corrego elo Estado de Minas Geraes, trib. 
elo rio das Mortes, entr e Barbacena e Cara nclaby, Ha ahi um 
pontilhão, que é um arco pleno ele quatro metros ele vão, está sobre 
um atterro, cuja maxima profundidade é de 19m,f•5 sendo ele· 
47m,86 o sea comprimento entre tes·tas e de 76m,50 o compri
mento total. Fica esse ribeirão a 1075m sobre o uivel elo mar e 
dis tante 382 kiJs. do Districto Federal. 

CANGAMBÁ. Serra do Estado elas Alagôas, proxima ela 
serra Mal hada JJ:' contornada pela estrada Pa.ulo AfFonso. 

CANGANDÚ. Log. no Estado elas Alagôas, no mun. do· 
Porto Real do Collegio. 

CANGAPARA. Log. na freg. ele Auajatuba do Estado elo 
Mar11;nhão. 

CANGAS. Lago e ilha elo Estado ele Goyaz, no rio Araguaya, 
ontre Santa L eopoldi na e Sánta Maria. O l ago clesagua p ela 
marge1n dír . 

CANGAS . Gorreg-o elo E stado cle.Goyaz; clesa~ua na mar
gem dir. lilo ribeirão daFormiguinha, que é aft. do rio das. 
Pedras, "'este elo Manoel Alves. Recebe o corrego elo Soca vão 
(Cunha Mattos. Itinercwio). 

CANGATY. Ribeirão do Eslado do Ceará, reune-se ao Ca
pitão-mó 1' e juntos vão desaguar no riacho elo Sangue . 

CANGATY. Riacho do Estado elo Ceará, no mun . de S. 
Mathetts. V ae desaguar no Jagttaribe pela margem dir. Recebe 

0 
ri :tcho do Poço do Matto . 
CANGATY. Riapho do Estado do Ceará, banha o mun. de 

A1·neiroz e elesagua na margem esq . do .Jaguaribe . ' 
CANGATY . • Riacho elo E stacl•J elo Cearit, no 'term o ele' Ca

ninclé. Nel le, bem como · em um )!er r o te elo mesmo nome, 
acha- se uma rica n:.ina ele ferro, descoberta e descripta pelo 
naturalista Feijó. Desagua pela margem esq. no rio Choró. 

CANGAUA. Igarapé elo Es tado elo Amazonas ; desagua na 
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, margem esq. do Urubú .. Em sua foz, sobre a margem dir., 
houve outr"ora uma maloca Mura sobre a grande emmencia 
que ahi fôrma a terra fu·me. A palavra G(j,ngawL signilica mo
delo. Dizem os Muras existir ah i uma pedra, que. é o modelo 
deu~:~ peixe-boi (J. B. Rodrigues). N<t Carta hydrographica do 
rio Ur.wbú, levantada em 1883, pelo 1° tenente Shaw, lê- se 
Sangaua. 

CANGERANA. Log. do EsLado de Minas Geraes, á margem 
esq. do rio Bagagem, no mun. deste nome. 

CANGERANA . Carrego do Estado de Goyaz, aff. elo ribe i
rão da Posse, que o é elo rio Vermelho elo Pilar. 

CANGICA. Log. a t res kil;;. ela cidade ele Itú, no Estado de 
S. Paulo. ' 

CANGICA. Po v. elo Estado ele Santa Catharina, no mun. 
ele Araranguá, ba11hada pelo r io do seu nome, com um<t ca
pella elo Senhor Bom Jesus. 

CANGICA. ·Mono elo Estado ele i\íatto Grosso, proximo ~s 
vertentes dos rios Manso e S. Loure1wo. Avis ta- se da Estt·ada 
ele Cu~abá a Goyaz. 

CANGICA. Ribeirão do Estado de S. Paulo, ali". do Gua
rahú. 

CANGICA. Rio do Estado de Santa Catbarina, aff. do 
Araranguá. 

CANGICA.. Ribeirão elo Estado de Minas Geraes , rega o 
mun. de S. João d'El-Rei e faz ba rra no rio das Mortes 
Grande. 

CANGICA. Carrego elo Estado de 1Iinas Geraes, banha o 
mun. de Curvello e clesagua no rio Bicudo pela margem esq . 
('Inf. loc). 

CANGICA. Cachoei ra no rio Ouyabá, entl'e as elo Machado 
e da Capella; no Estado ele Matto Grosso. 

CANGICAS. Log. no mun. ele Diamantina do Estado ele 
Minas Geraes; com uma esch. publ. de inst. prim., creacla 
·pela Lei Prov. n. 3.396 de 21 ele julho ele 1886. 

CANGIOCA . Rio elo Estado ele S. Paulo, no mttn. ele Ca
nanéa. 

CANGOTE LISO. Pov. do E stado das Alagôas, no mun. ela 
União. 

CANGUABA. Serrote do Estado ele Minas Geraes, no mnn . 
de Jaguary (Inf. loc.). 

C:ANGUARETAMA. Cidade e mun . do Estado do R. G. 
elo Nade, sécle ela com. ele seu nome; em terreno' baixo, ala
gado e arenoso , perto elo lidoral; 114 kils. ao S. da capital do 
l!istado, 2.J. ele Goyaninha, 60 de Nova Cruz, 74 ele Mamanguape 
(no Parahyba); atravessada pela E. ele F. elo Natal a Nova 
Cruz. O porto é máo; ne\le não podem fundear barcos ele grande 
calado, se ndo porém frequentado por muitas embarcações . O 
territor io é cortado ,por ex·tensos rios e ribeiros perennes, no
tando-se entre os m:ús volum osos o Curimata.bü, o Arerê, o 
Pitú-assú, Golanelim, AguaBranca, Juliana, Guaratuba, Pedras, 
·Cuit.é, Estrell a, Piqniré, Cattt e diversos tribs. deste . La voura 
decanna de assucar, algodão e mandioca . Orago N. S . . ela 
P enha e diocese 'de Olincla . l•'oi creada parochia com a invoca
·ção de N. S. ela Canceição. em 1743. Elevada á categoria ele 
villa com o nome ele Villa Flot· pela C11-rta Régia de 1769: con
firmada pelaRes. do Conselho de H de abril de 1833 e Lei de 
18 'ele março de 1835. Foi a sécle ela villa, em virtude elo at·t.. I 
da Lei Prov. n . 367 ele 19 de julho de 1858, transferida para a 
.Pov. de Uruâ com a denominação que hoje tem. Passou a tel' a 
invocação ele N. S. ela Penha pela Lei Pro :v. n . 468 de 27 de 
n1arço de ~860. Foi elevada á cidade pela Lei Pt·ov. n . Q55 de 
16 de abl'il de 1885. J~' o berço ele André ele Albuquerque Mara
nhão e fo i o t. heatl'O ele acçõe.s heroicas nos a o nos de 1710 e 
:1.8!7 . A pop. é calculada em 11..4 '14 babs. Tem ·treseocbs. publs. 
de inst . prim . , creadas pelas Leis Provs. n. 351 ele .26 de se
tembro de 1855 c 935 ele 21 de março de ~886. E' com. ele . pri
meira entr ,, creaela e cJass ifi m~cl<t pelo ar L I da Lei Pro v. 

' n. 641 ele 14 ele dezembro de 1871 e De c. n. 4. 9H ele 29 de 
maio ele 1872. Co mprehende o tel'mO ele seu nome (Decs. 
ns. 4.892 de 21. ele fevere it·o de 1872 e 5.7I3 de :1.87-!) e o ele 
Goyaninha. A pop. da com·. é ele 14.711 habs. Comprehenele os 
povs.: Tamatancluba, Flôl', Carnaúba, Bahia Formosa, Pri
meit·as Pedras, Mundo Novo, Ingá, Lagàa das Montanhas, Por-

teiras, Torres, C<tssange, Cunhati, Alecrim, Cu i te. Cm•ralin h o 
In glez, Maranhão, Barbatão, e outros . No mun. ·ficam as se.:: 
g uint;s lagôas : S. ~oão," 'l'apera, Jacur~ta~, Tres Lagôas , 
Carau, Esc11ra, Ca nnafistula, Mm·tello, CaJaseJras, Pitombeira, 
Cassang-e, Papiranga, Taisó, das Montanhas, das Pedras, Verde 
Barbasso, Barbatão, Moreil'a, Cunhaú e diversas outt·as . ' 

CANGUERA. Bail'l'o no mun. de S. Roque elo Estado de 
S. Paulo; com urn a esch. publ. de inst . pl'im., creacla pela 
Lei Pro v. n. 60 ele 12 de maio ele 1877. 

CANGUERA. Rio elo Estado ele S . Paulo; recebe o Bore 
quituba, Crystal e diversos outt•os e vae formar o Piragibú, 
alf. elo Sorocaba. 

CANGUERA. Cachoeira no rio Tietê: no Estado de S. Paulo. 
Nã0 obstante a r apidez ela corrente, it passagem dessa ca
choeira não e elas mais peri gosas. No Dicc . de Azevedo Mar
ques lê-se Gang·ueira . O Dr. Lacerda , no seu ])ia,rio, escreve 
Gangtte1·a e diz: « Acanguera quer dizer cabeça que fo i, 
ou caveira : talvez porque nesse lagar se achasse alguma ca veit•a,. 

CANGUI. Serra elo Estado ele Set·gipe, seis kils . ,; O. da ci
dade do Laga r to . 

CANGUIRY. Log. do Estado elo Paraná, no mun . ela ca
pital; regado pelo pequeno rio elo seu nome. 

CANGUIRY. Pov . do Estado de Sant<J. Catharina, no mun. 
de Laguna . 

CANGUIRY. Pequeno rio elo Estado elo Paraná. aff elo 
Irahy. Fórma com outt·os as cab ~ ce in1s elo Iguassú (Inf. l oc . ). 
CA~GUIRY. ltio elo Estado elo Pa\'aná, banha o mun. ' rl e 

Campina Grande e clesagua no rio Curralinho, aff. elo Igua.ss ú 
(In(. loc . ). 

CANGUITO. Outeil"o cb Estado ele Pernambuco, no interior 
ela Borra elas Jangadas . • 

CANGUITY. Rio afL do Purús, ele cuja foz dista 1. :L70 
milhas inglezas (Cbandless). 

CANGULO. Log . elo Estado elo Maranhão, no mun. de 
Caxias. 

CANGU LO. Log. no mun. ele S . Migttel elo Es tado do 
Parahyb<t do Norte. 

CANGULO. Serra do Estado do Piauhy, no mun. ele Itama
raty. E' uma l'amificação da serra dos Mattões. 

CANGUSSÚ. Villa e mun. elo Estado elo R. G. elo Sul, na 
com . ele seu nome, jun·to á parte Occ. ela serra elos Tapes, entre 
o campo e a serra e jun·to á coxilha ele Santo Antonio, aos 3!l.o 
mais ou menos de Lat. S. e 400 metros acima elo nivel do 
mar; distante uns 60 kils. ela cidade de Pelotas, 36 ela pov. 
do Serdto e 48 de P ir<vtiny. E' ligada a Pelotas pela estrada 
elos Fójos. O mtul. é a E. monta nhoso e coberto el e matlas; ao 
S. e O. geralmente ondulado e compõe-se ele ex tensos campos 
e mattas. Ao N. o terreno é mais plano nas margens elo rio 
Camaquan, que separa esse mun. do da Encruzilhada . Rega- o 
o C<tmaqua n, que nesse mun . r ecebe os arroios Bica, Paata
uoso, elas Pedras, e dons tl'ibs. do rio Piratin y. Deve a denonli-
nação que tem a uma espécie ele tigl'e que ab undava antlga
mente em suas mattas . Cultura ele trigo, milho, feijão, mandioca, 
algodão e fumo. Orago N . S. ela Conceição e diocese de 
S. Pedro do Rio Gr<tncle. Dessa vi lla r ecebemes duas infs., um a 
que nos diz te r sido a pov. Cl"eacla em 1795 em terms ele pro
priedade elo capitão- mó1· Paulo· Rodrigues Xav ier Pr<~tes, no 
riucão denominado Tamaac\uá; outra que nos diz ter tido 
pl'incipio a .fundação ela pov. no dia i ele janeit·o ele 1800 e em 
tel'l'as concedidas pelo govel'naclor Tenente -general Sebastião 
Xaviet• ela· Veiga Cabral ela Camara, em 26 ele dezembro de 
1799, e doadas a N. S. da Conceição . Foi creada capella curada 
em 1799 ou 1800, parochia pelo Dec . ele •31 ele janeiro ele 1812 e 
e levada á ca tegoria ele vi .la pelo art. I ela Lei Prov. n . 340 de 
28 ele ja neiro ele 1857 . Possue uns :150 precl ios, di versas fabricas 
e casas ele negocio. Expor1a sol\a, couros curtidos , macleit:as 
ta,boados, herva-matte, milho, feijão e diversos OIIÜ"Os gencros . 
Ma ntem continuas e clin.rias relltções commet"ciaes com a ci
dade de Pelotas. o11cle se surte o seu oommercio . Tem uns 3.000 
habs.; dmts escl:Ís. publs. ele ins t. prin:).; agencia do o.orreio e 
estação telegraphica. Sobre snas divisas vide, entre outras a 
Lei Pt·ov . n. 340 ele 28 ele .ianeiro ele 1857 ( art .. III ), n. 918' ele 
30 ele abr il ele 1874 ( a l"t. li); n . 793 ele 8 ele abril ele 1875 . Foi 
ct•eada com. por Dec . n. 249 ele 12 ele junho ele 1890 e cle?la-
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r a da de primei r a en tr . pelo De c . n . 503 de 19 de junho do mesmo 
an_uo . • 

CANGUSSÚ. Se r ra do Estado elo R . G . elo Stü, prolonga
mento ela ser ra dos Tapes , entt'e os r ios do se u nome e o Ca
maquan . 

CANGUSSÚ. Ilha no rio S . F t•ancisco , pro" ima das ilhas 
denom inadas Gt·;mcle , F ormiga e Boa Vis ta e ela cachoei ra da 
Pane lla Dour ada. 

CANGUSSÚ. Pequena ilha do E st ado do R. G. elo Sul, na 
cos ta O. da Lagôa elos P a tos , em frente a ba rra elo rio Cangussú 
e 41 ki ls . no N. ela foz do r io S . Gonçal o. Demor a sobre o 
baix:io ela Forta leza . 

CANGUSSÚ. Arroio do Esta do do R . G. elo Sul; ba nh a o 
m un . elo se u nome e desag ua na lagôa dos P a tos, nas p roxi
m idades elo Estre ito e em floente ao Capão ela F or·ta leza . O 
grande banco cl<J a reia , denominado F eito r ia , que existe em sua 
foz , impede- lhe a navegação. E' mais conhecido pot· «Arroio 
_Gt•a ncle » . E' tambem denom inado Contagens . 

CANGUSSÚ. Con ego elo Es tado ele Minas Geraes , ba nlta o 
ro un. de Santo Anton io ele Patos e desagua no Taquat·y, a fl'. elo 
r ibeirão Areado :In f. loc. ). 

CANGUSSU. Grande ba ixio na Lagôa elos P a tos, n o ponto 
em q ue essa l'agoa co meça a es treitar-se antes ele en trar no O
ceano; no Es tado do R . G . do Sul. 

CANHA . Se rra elo Estado do P a ra ná ; ao N8 . do m un . de 
Votuverava . E ' uma rami ficação da serra do Mar, 

GANHA . R io c\o Estado de S . P a ulo , atravessa a colorri a de 
Ca na néa de S . a .'{ . e desagu.a n o J acupira nga , que faz barra 
n o R ibe ira de Ig uape . 

CA NHADA. E ' o nome que se da nos ills taclos do S ul ao espaço 
de terreno baixo, que medeia el! tre cluaa coxilh as . 

CANHADA . Ar ro io do Es tado do R. G . do S ul , no mun . da 
Lagàa Ve r melha . 

CANHANDUVA . Log. do E stado de Santa Ca thar ina, sobra 
o 1'ÍO Conce ição, no mun . de Itajah y, na es tra da rtue da cidade 
deste nome se di r ige á freg . de S . Lu iz Go nzaga (eK- sécle da 
colonia Blumenau) . Ha ahi uma po nte onde cobra- se imposto 
de pedagio . 

CANHANDU VA. R io do Es tado ele San ta Catharina , aff. 
ela mat·gem di r . elo rio Itaj ahy- miri m. 

CANHANG.A. Log . do Dist ricto Feder al, na freg . de J aca
répaguá . 

CANHANHAS . Grandes pedl' as que se ach a m em um dos ex
t remos ela col'ôa ao S . da ilha do lto vernado t· e ao N . ela do 
Catalão ; na bah m do Rio de J aneiro (Fausto de Souza). 

CANHÃO-AR Y. R iacho do Es tado elo R . G . do Norte, a íf. 
do i'io Jundiahy . 

CAN HEMA . i\Iorl'o do Estado de S. Paulo, n a i lh a de 
San~o Amaro . 

CANHE MA. Rio do Es tado ele S. Paulo, n a ilha de San to 
Amaro; nasce do morro elo sett nome e deoa.gua no canal ele 
Santos pa.t:a a Barra Grancle . Tem sois kils . de curso . Na 
Ca?'tCb Hyrl?•ogmphzoa, do Bar·ão de 'l'e ffci lê-s Canhomcb; em uma 
inC. que r acebemos de Santo Amaro lê-se Ica.nhemcb. 

CANHOTINHO . Vill a e mun. do Estado de Perna mbu co, 
na margem esq . elo rio Canhoto , no ·ter mo ele S . Bento, a E . ele 
Gar anhuns e ao SO . de Quipapá, no prolonga mento da JTI . de 
F. do Rec ife ao S. F t·ancisco. Tem nmas 400 casas e 2..500 h abs . 
Orago S . Sebas tião e diocese de Ol in da . F oi creacla parochia 
pe la Lei Prov n. 1.706 de i de julho de 188.2 e villa por Dec . de 
28 ele jttnho ele 1890 . l!'oi creacla com . p or Acto de 2 de OLttubr·o 
ele 1890, class ifi cada depri meil'a enl.r. pelo Dec . n . 873 de 1.7 do 
mesmo mez e an no. Foi ins tallacla com. a 7 de novembro ele 
1890 . «Do Canhotinho i ra mpa do p lanal to de Garanhuns, diz 
o eng . Silva Co11 tinh o, a inda enco ntra -se o gneiRs, porém já 
m uit,o empobrecido pelo fe ldspatbo e mi ca ün ruginosa . Da Li 
vem a ab uocla ncia de ar eia no sólo vege ta l, a mudança ele. vege
t ação e a f:t lta de ag uas correntes no vel'fto . FJ' o co meço 'da 
zo na agt·e•te ». Tem duns eschs . p ttb ls . ele ins t. pr im, c.readas 
pel as Leis ProvB. n . 715 rle 20 de maio de '1 867 e 925 de 28 de 
maio de 1870 . Agencia do cot•t•e io . 'r em umn estar:ão da E . de 
F . inaugura da a 21 de novem br o de 1835, dista n te.2.23 kils . do 

R ecife, 17k984 de Ag ua Bmnca e 1021<,904 de P alma;res; a 
497m,,273 de ah ura sob re o ni yel do m a r . « Ca nhotinho (o 
logar el e que fallo) , escrevem-nos em r abr il de 1888, demora no 
ki l. 1.03 do Prolongamen·to e 228 da c i clé~de elo Recife . E ' muito 
conhecido, p ois qu a ndo foi estação term inal da li nha teve em 
seu seio g t·a nde numero de visi tantes . Em tres annos a ugme ntou 
cons ideravelmente o numero de J'ógos e não fa lta na pop . O· 

gos to pela edifi cação solida e a çeio do exter ior. Demo~a na 
co ncav idade de uma coll in ::t sem i-ci rcular, em sólo inclinado, 
ora ma is, ora menos, e que ·termina-se nos bar l'ancos do r io 
Canhoto. E ' ahi onde demor a a es La.ção da linh a ferl'ea . Aqui, 
out t•'or a um capue iL"ão, e a lém no poente, na es trada qu e condu-z 
a o a lto sertão em sit io cle r1omina do Lagôa Secca, já assentam 
nov as e mais OLt menos agracla veis h abitações e podem- se con
s iderar as por tas ele éntracla s ele c idade flo rescente . Dou-lhé o 
nome de cidade porque tem proporções para is·Lo, por ém é a inda 
h oje uma s imples pov. , pe-r tencen te á cl irecção ci'vi l e ecclesi
astica de S . l:Jento e com . de Caruarú, de onde se sepa l'a por 
18 longas leguas ! e 14 da séde elo seu ·termo e par-ochia . 
A delegacia a bL"an ge talvez mais de me tade do mu n . de· 
S. Bento, e abrange o nu mer o approxima do de 12 .200 almas, 
das quae3 cer ca ele 3 .000 ha bita m na pov. de Ca nhotinbo. 
Ha cerca de o ito a nnos que o po vo <tlli trabal ha e esfot·ça- se para 
q11 e seja creada um a pa t·ochia , o que com muita j ustiça me l'ecem 
pov. e povo. Ch egou a passar um a Lei Prov . creando a f reg . , 
mas o ct·escido nttmet·o ele traçados de seus li mi·tes te m sido um 
entt·ave pn. ra o pl'ovimento ca nonico, tan tos e tão disp~ratados 
são os traçados (nun ca me nos ele se is) que vã o te t· ás mãos do 
n~sso vü·tuoso diocesa no " . 

CANHOTO. Po v. do Es tndo de P erna mbuco, n a com . de 
Gar a nhuns , a SE da cidade deste nome . 

CANH OTO. Log . do Esl,ado das Alagôas , no mun. de 
Ma r agogy. 

CANHOTO. R io que nasce em Pel'll ambuco, n a com . de 
Ga ranhuns e a tr avessa o ffl stado das Alagôas, onde banha o 
m u n. da Uniã o e desagua no r io Mundahú . Tem em Per 
n ::tmbttco d uas pontes importantes, a do Sobrado e <L da Ga
melleil'a . Recebe n as Alagôas o Gi boia, Camar at ttba , Canivebes, 
L am boim e outros . 

CANICARU . No me que os indigs . dão áqu elles c iYilisados , 
ass im n ascidos no grem io da sociedade christã, como ca·the
chisados (Araujo Amazonas) . 
· CANIMÁ. Ri~ aff. da marg~m cl i1· . do T apauá , trib . do 
P urús . E ' h abitado pelos Mamorys . 

CANINDÉ . V illa e mun . do E s ta do do Ceará, sécle da com. 
de seu nome; a 78 kil s . de Ba tul'i'té e a 150 da cida de da F or
ta leza : a 4° 21' 55" de La t . S . , bauha da pelo rio Canindé e li
gada a Mar a ng uape por uma es·trada . Sua egreja ma·triz, rica 
e eleg::tn te , t em a invocação de S . Ft·ancisco elas Chagas e de 
p nele ela diocese do Cea t· ~ .. Fo i c t•eada pnrochia por P r ovi são 
de 3 de se tembro de 18 L8 e elevada á ca tegol'i a de vi !la pela Lei 
P ro v . n . 365 de 29 de j ulho de 1845 . E' com . de pl'imeira e nt r ., 
creacla pelo§ III do a r t. r da Lei P r o v . n . '1.551 ele 4 ele se.tem
bro de 1873 e cl<tss ifi cada pel us Decs . ns . 5.641 ele i 6 de ma to de 
1874 e 1.141 ele 6 de deze mbr o de 1890. Comprehflnde o termo ele 
sett o o me ( Decs . ns . 1.673 de 10 de n ovem bl'O de '1 865 o 5 . 645 de 
-16 de maio clP 1874 ) e o de I entecoste. Sobre limi tes vide : Leis 
P rovs . ns . 270 ele 10 de dezembro de 1842 ; 1 '169 el e 17 de ::tgos to 
de '1865; nr t . li ela ele n . L 900 da 16 de agosto de 1880; ar t. I da 
de n . 1.. 910 de 6 de se tern bt·o de 1880 ; ar t. II ela ele n . i . 964 de· 
15 de s<Jtembl'o el e 18il l. E rn se u mun . fi cam as serras do Ma
ch ado, Limo iro, Oroco ncló, Aü i ron , Ma ria nn a e J a tobá , e os. 
dist~ . do Be lém, Caiçára , Lo n g{~ . Jacú e Caridade . Tem eschs . 
p ttbls: de inst . prim . Agencia elo co l'l'eio . Ca lcula-se a pop. do· 
vill tt ern 6 .000 ha bs . 

CANINDÉ. P ov . elo E stado ele Sergipe , na freg . da Il b::t de 
Ouro, n<L mHrgem cl il'. do r io S . F ra ncisco . P a t·a ahi a Lei 
Pro v. n . 1.274 de IO de ma io ele '1883 ~r a nsferiu a cadeira do 
sexo masculi no elo pov . I nta ns. 

CANINDE . Serra elo Es tado do Ceará , n o m u !l- • de lpueiras . 
T em ele ex tensã o 36 k ils . (Inf. loc .) . 

CANI NDE. R io do E stado do Piauhy ; n asce n a ser ra dos 
Dous It·mãos , no term o ele Ja icós, ba n ha a cidade de Oeu ·as e 
reco lhe as aguas do I tahim, do P ia uhy e ele diversos otrtros 
t•·ibs . e clesagL1a no Parnah yba. u a cidade de Amar a nte. Suas 
marge ns são 1'erte is , cobertas de optimas pas tagens e immensos 
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carnahubaes. Recebe, entre outros, os t•iachos Bonito, ela Lage,. 
da Macambira, do Caldeirão e da Mocha pela margem esq. e o. 

' Corren·t , qo Engano, elos Patos , da Ra ncharia. d~ Gamelleira, 
cl' Arêa, Funclo, elo Arrai al, Mocambo, Bunda ele CoUL'o, Jacaré, 
Cocos, Bôa Esperança, Emp:.weclaclo e Macacos.p ela dir. 

C.ÃNINDE . Rio elo Estado elo Cear á; nasce da se rr8. Ma
r~anna,, rega o mun. do seu nome, recebe o Capitão-mór, Bato
que e 1·arios outros aíl'o. e, após um curso de cerca de -180 klls., 
l ança-se na margem dir. elo Curú. Suas margens são excellen
tes par~•; criação ele gado. o. Dr. J osé Pompeu? em sua Chorog~. 
elo Cect?'a (1888), cita os segtuntes trtbs. desse :·to: ~ouza, Longa , 
Sa nL'Anna, Poço ela Egua, Sa riema, Cap1tao- mor e Batoc1ue . 

CANINDE. R ibeirão elo Estado de Sergipe; nasçe nas pro
ximidades ela Sel'l'a Negra, no mun do Gara t·ú e clesagua no rio 
S . Franc isco, 96 k ils. abaixo ela cachoeira ele Paulo Afl'onso. 
Sttas margens são occupaclas por fazendas ele cr iação. 

CANINDE. Rio elo Estado de Matto Grosso; nasce uma le
gua ao S. elas cabeceiras elo Nioac, em cuj a mn.rgem esq . cles
agtta, aCima ela pov . nma legua (B. de i'llelgaço). 

CANINDÉ. 'rrilm selvagem ela eaça 'raptüa quo occupava as 
vet·tentes elo rio Curú, ao po .nte ela serra de Ba~u rité ; no Estado 
do Cear~t. F oram com ·os Quixelós e Ba·ttt l'ités reunidos em 
missão pelos j esuitas no logar, qlle ainda hoje conserva seu 
nome. 

CANINDÉ VELHO. Cachoeit·a no rio S. Francisco , seis 
kils . acima do porto ele Piranhas (Krauss ). Halfelcl situa-a 
junto ii barra elo t•ilteho Corituba ou Tamanduá . 

CANINL Se t·ra elo Eslaclo de Se•·gipe, onde suppõe- se hav er 
minas ele prata e ouro. Nella viveu o ce lebt·e Melchior Dias 
(Inf. loc .). 

CANINI. São a~sim denominadas duas ilhas do Estado elo 
Amazonas, situadas pouco ac imn ela foz do rio Içá. O Sr. Cos ta 
Azevedo escreve Canini; o Sr. Velloso Barreto Cwn iny. 

CANINIBA. Lago elo Solimões, em su a margem esq., imme
diatamente acima do rio Içá. 

CANINTAÚ. Lago elo Estado elo Amazonas, na margem dir. 
elo r io Madeira. 

CANIÚ. Rio elo Estado elo Paraná, banha a pov . ele Itaio
coca e clesagua na ma).'gem esq . do rio T ibagy. Tem uma ponle 
n a es trada ele Matto Grosso. 

CANIVETE. Arraial elo Estado das A'l.agôas, no mun. ele 
S. José da Lage. 

CANVIETE. Bairro . no mun. de Bragança do Estado ele S. 
Paulo. 

CANIVETE. Igarapé do Estado elo Pará, no mun. de Ma
capá. 

CANIVETE. Riacho do E st;-iclo do R. G. elo Norte, nas di
visas de S. José elos Angicos. Desagna no Patacboca, trib. elo 
Assú. 

CANIVETE. Ribeirão do Estado elo Para ná, afl'. ela marge •~ 
esq. clq rio Negro , ·trib. elo Igtta~sú, que o é elo Paran á . 

CANIVETES. Riacho elo Estado elas A lagôas; banb:t o mun. 
el e S. J osé ela Láge e clesagu~t no riacho Canhôto, afL do rio 
Mundah(t. 

C ANNA . F uro que vae do rio Urubú ao Amazonas ; no 11staelo 
des:be nome . «Sabe, diz o Sr. B. Roelrig1tes, do Amazonas no 
Paraná-m irim ela Eva e éntra no Urubú ao S . ela maloca elo 
Cana, n o lago ela Glol'Üt com se is leg uas ele extensão». O :[o 
tenente «Shaw sitl!a esse ftll'O desaguando no rio U rubú ans 
3° 12'48" de Lal. S. e 15° 35' 5G' ele Lon g . O. elo Rio ele Ja
neiro. 

CANNABRAVA. Parochia elo Estado ela Ba.hia, na com. 
e termo ele Caelet.é, elistan(e 78 ki l s . ela séele do mun . Orag-o 
N. S. do Rosario e diocese at·chiepiscopal ele S. :3alvaclor. Foi 
creada pa:·ochia pela Lei ·Pro v: n. 1.410 ele 7 cl maio de 187,!, 
que constl~tütt·a ,cn m os d1s ts. do Bontlo e Canna bt·aYa. Era 
a té então um simples arraial ela f1·eg . el e Sant'Anna ele Caet.e
té. Sobre suas divisas vide :Lei ( P t'OY. 11.1.723 ele 19 ele abl'il ele 
1877. Tem uma esch. pub . ele inst. prim. 

CANNABRAVA. Parocbia do Estado ele Min as Gemes , no 
mun. ele Paracatú. Omgo Santo An totloio e diocese de Dütman
tina .. .!)'oicreacla parochia pelo art. I da LeiProv. n. 2.402 ed 

5 ele novembro ele 1877. Tem uma esch. mixt~ de ins~. prim .' 
creada pela Lei Prov. 2 .2847 ele 25 ele outubt•o de 1881 e uma 
outra para o sexo feminino . O § lV do art. I ela Lei P rov. n . . 
2.764 ele 13 ele setembro ele 1881 declarou essa parochia com
posta elo clist. do mesmo nome e dos ele Santo Antonia cl'An-ua 
Fria e Sant' Anna elo Catinga. 0 

CANNABRA V A. Log. elo Esta elo do · Piauby, no mu·n . ele 
Parnagna. 

CANNABRAVA. Pov. do Estado elo Cear á. no mun. de S . 
Matheus, ao qual foi incorporada pela Lei Prov: n . 528 de 9 
ele clezem bro de 1850. 

CANNABRAVA. Log . elo EsLaclo elo R. G. do Norte, no 
mun. ele Goyanninha. E' hoje a pov. elo E. Santo e fica á mar
gem do rio J acú. 

CANNABRAVA. Log. do R. G. do Norte, no mun. ele 
Touros, no interior. 

CANNABRAVA. Log. elo .i!]staclo do R. G. elo Norte, no 
mun. ela capital; m.ui proprio para criaçiio elo gado. Ha! um 

· outro log. elo mesmo n ome no mun. ele Ylacahyba. 

CANNABRAVA. Pov. do Estado das AJagôas no mun. elo · 
Limoeiro ; com uma capella ela irrvocação ela Santa Cruz e uma 
esch. pttbl. ele ins t. prim. 

CANNABRAVA. Pov. elo Estado da Bahia, no mun. de 
CampoLargo; com uma esch . publ. el e inst. prim. Ha ou
tros logs . elo mesmo nom e. no mun. elo Campo Formoso e no 
mun. da Jacob ina . 

CANNABRAVA. Pov. do 11staelo ela Bahia, na freg. elo Bom 
J ardim e Lermo úe Santo Amaro; com uma esch. publ. de ins·t. 
prim., creacla pela Lei Prov. n. 1.680 ele 8 de agosto ele 1876. 

CANNABRAVA. Pequenopov. elo Estado da Bah ia, distante 
48 kils. ela vllla elo Brejinho, com criação de. gado. 

CANNABRAVA. Log. do Estado da Bahia, no mutl, da 
Gamelleira do Assuruá (lnf. loc.). 

CANNABRAVA. Log. elo Estado da Bahia, a 15 kils. da 
villa do Riacho ele Sant'Auna (lnf. l oc .). 

CANNABRAVA. Log. do Estado de Minas Geraes, no 
mun . de Theophilo OLtoni. Por A c to de 2 ele abril de 1884ct·eou
se ah i um alcleiamento indíge na com a denominação de S. Fra,n
clsco de Paula da Canuabra va. 

CANNABRAVA. Log. no mun. ele Paracatú elo Estado ele 
Minas Geraes;com umaesch. nüxta, crea,i.apela Lei Pro v. n. 3.217-
ele 1i de outubro de 1884. 

I 
CANNABRAVA. Log. elo Es·taclo ele Minas Geraes, na freg. 

do Brejo das Almas; com uma esch. publ. ele inst. prim., 
Cl'eacla Lei Pro v. n. 3,217 de 11 de outubt·o de 1884. 

CANNABRAVA. Serrote elo Estado elo Ceará. no mun, do 
Brejo elos Snntos . !J:' ta mbem denominado Poço (Inf. loc.). 

CANNABRAVA. Se•Ta elo Estado ela Bahüt, no mun. ele 
Mont.e SanLo. 

CANN ABRA VA. Morro elo Estado ela Bahia ; no mun . do 
Riacho ele SanL'Anna (Inf. loc .). 

CANNABRA VA. Ilha do E stacio da Bahia, no rio São 
Fra11cisco, proxi)ua a Chique;Chique (Halfeld). 

CANNABRAVA. Ribe iro elo Estado el o Ce<u-á, tdf. da mal' 
gem esq. do rio elos Porcos. Nasce na serra do Araripe . 

CANNABRAVA. R io que ba nha o mnn. de Ipueira s e clesa
gtta na margem esq. elo Macambira alf. do Poty, no Esl<1.do elo 
Ceará. 

CANNABRAVA. Rio elo Estaclo do Ceará, banha o mnn. 
de Ipueiras , é clesagua na margem clil'. elo rio elo Ma\to, aff. do 
Poty. 

CANNABRAVA. R ibeü·o elo Estado elo Ceará, ban ~a o mun. 
elo Tamboril e c!esagua no rio Acarahú (Inf. loc.), 

CANNABRAVA. Ribeiro elo Estado ele Pernambuco, afr. 
elo Cnmn gy . 

CANNABRAVA. Rio do Estado elas Alagôas, r ega o mun, 
eln. União e cle$ag·11a no no i'llunclabú . 

CANNABRAVA. Riacho do Estado elas AhLgôas, a!l'. elo 
Cururipe. 
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CANNABRAVA. Riacho do Estado de Serrripe, aff. do 
Fazenda Grande. que o é do rio J acarac ica; no mun. de 
Itabaiana. (In(. loc.). 

CANNABRA VA . Pequeno rio do Estado da Bahi<t, r ega o 
mun. de Alcobaça e corre para o Itanhem ou ltanhaem. 

CANNABRAVA. Riacho do Estado da Bahia, 'desagua no 
rio da~ Rans, no logar Angicos. . · 

CANNABRAVA . Rio do E s tado de Minas Ge r aes, banha o 
mun. do SS. Sacramento e dcsagmt no rio Gt·a nde . 

CANN ABRA V A. Rio do Estado de Minas Geraes, banha o 
mun . de Boa Vista do Teemedal e desagua no rio ·Pajahú. Re· 
cebe ocorrego do Landy. 

CANNABRAVA . Pequeno rio do Estado de Minas Geraes, 
afr. do Catinga, que o é do Paracatú. 

CANNABRAVA. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, ba
nhao mu11. de Diamantina e desagua no rio Jequitinhonha. 

CANNABRAVA. Rio do Estado de Minas Geraes, nasce 
na serra do Coerentes e desagua na margem dir. c.lo S1Ü1.ssuhy 
G ea nde, trib. do Doce. Banha a pat·ochia de S. João Evange
J is t•1. . 

CANNABRAVA. Riacho do Estado de Minas Geraes: des
ngu:t na margem dir. do rio S. Francisco, entre a foz do ria
-cho Porto Alegre e a do Pac11hy (Gerber). 

CANNABRAVA . Coreego do Estado de Goyaz, banha o 
mun. de Santa Luzia e desagua na margem dir. do rio Co
rumbá (Iof. Joc.) . 

CANNABRAVA. Peq11eno rio dv Estad<J do Goyaz, .aff. do 
rio Pilõea, que o é do rio Claro, e este clp Grande ou A.rag11aya 
{Cunha Mattos. Itine•·a,·io). 

CANNABRAVA. Rio do Estado de Ge>yaz; desagua no rio 
Maranhão, entt·e Palma e S. F elix . 

CANNABRAVA. Rio do U:stado de Goyaz; nasce na se rra 
de seu nom e- e elesagua no rio Santa Tbereza , tl'ib, ela mar
gem esq. elo Tocantins . «Em vista da. reg ularidade do can <~ l do 
rio e do volume de suas aguas quast egual ao das do Santa 
Thereza, não e:>.: istiato nelle cachoeira, ou obs taculo algum á 
navsgação, favo recendo a corl'ente em toda sua extensão a des
cida, e não embaraçando a s ubida; apresentando apenas 
meandros nos pontos, em que a pouca a ltura dos barrancos e 
a natureza are6nta destes permitte cor tal-os sem grande traba
lho, o que dará a di!I'erença de oito a 10 leguas no curso total 
elo rio , para se alcançar o mesmo ponto ao S . na altura da 
ponLa septentrional da serra doa Picos, e seado ft· anca sua na
vegação de novembro a Junho, e suas margens cobertas de lin
das florestas e excellentes pastagens, n as quaes se descobt·em 
diversos lag-.> s e lagàas, e em vista do parallelismo constante 
do curso de ambos os rios, que em algumas volt.as estão sepa
rados sete e oito l eg uas, está resolvido o pl'ohlema da navega
·ção do Cannabr ava, navegação ft·anca e preferivel á do San La 
'fhereza, que para obter as mes mas condi,,ões ele navegabili
dade neceqsitaria ele cl ispendio de g randes so m mas . (Relat. de 
·Cruz M'achado. Goyaz 1855) ~. 

CANNABRAVA. Rio do Estado de Goyaz; desagna na 
margem esq. do Tocantins, defronte da foz do rio Cnstodio. 

CANNABRA VA. Rio do Estado de Goyaz ; nasce na sena 
Geral, corre de E .. a O. , depois ao N. e dando outras voltas 
entt·a na margem clir. elo Parahym, ail'. elo Paranan, com mais 
de 240 ki.l s. de curso. «Na sen a onde nasce, diz Cunha!\lattos, 
ha a garganta ou bocaina da Cannabrava ou Píncluca, i4 Je
guas ao S. do reg isto de Santa Maria». 

,CANNABRAVA. Podono rio Sergipe, IJJstado deste nome e 
mun. de Maroim; nos ltmttes de Dtvina Pastora. 

CANNABRA V A DAS CALDEIRAS. Arraial do Estado da 
Babia, no te t·mo ele Caetete, com uma esr.l1. publ. Cl'eada pela 
Le i Prov . n. 528 ele 3~ de abril ele 1855. Age ncia do coneio. 

CANNABRAVA DO APORÁ. Log. elo Estado da Bahia , 
no mun. ele Inh ambupe. 

CANNABRAVA DO ;MIRANDA .. Pov . do Estado da 
Bahia , uo termo do Morro elo Chapéo . 

CANNABRAVA DOS MARTINS . Pov. elo Estado ela B r.
h,a, no mun. de Lençóes (In f . lo c). 

CANNABRAVA DO UR U BÚ. Log. elo Estado de Sergipe, 
sobre o rio deste nome, no mun. de Divina Pas tora. 

CANNABRAVINHA. Póv. do Estado da Bahia, na ft·eg. de 
SantÇ> Antonio do Par(t-mirim; com uma esch . publ. de inst . 
prim. H a um outt·o log. do mesmo nome no mun. de Minas do 
Rio de Contas. 

CANNABRAVINHA. Riacho do Estado do Ceará aff . da 
margem clir . do riacho dos Pcrcos. 

CANNA DO REINO. Log. do Estado de Minas Geraes. uo 
mun. ela Conceição do Set•ro; com uma fabrica de tecidos de 
algodão, fundada por inglezes. 

CANNA DO REINO . Cort·ego do Estado de Minas Oeraes 
banha o mun. do Cambuhy e desaguado rio Itahim. 

CANNAF.I~~ULA . Pov. do Estado no Ceará, ao mun. · de 
Qun:eramob1m, ao N. ela cidade deste nome . 

CANNAFISTULA Pov. elo Estado do Ceará, no mun . de 
A.racoiaba. a i2 kils. 

CANNAFISTULA. Pov. do Estado do Ceará, no tem10 da 
Redempção. F oi elevada a dist. pelo Dec. n. 67 de i1 de setem
bro de 1890. Abi Jica uma es tação elo prolongal'nento da K de F. 
de Baturité. 

CANNAFISTULA. Pov. elo Estado elo Parahyba do Norte, 
no te rmo do Pilar, á margem do rio Para hyba e a 22 ki!s.,ao N. 
do Pilar, d isuante pouco mais ele legna ele Araçá, es tação da E . 
ele F. Produz algodão e outro' generos. 'f em uma esc h. publ. 
de inst. prim., creada e m 26 de janeiro ele 1866 e um julgado 
de paz, creado pela ele n. 836 de 9 de no vembro de 1887. 

CANNAFI STULA . Pov. elo Estado elas Alagôas, no mun . 
da Palmeira dos lndios, a 12 kils. Tem uma capella . Ha um 
outro pov. do mesn10 nome no mun. do J?arahyba. 

CANNAFISTULA. Estação no prolongamento ela via fenea 
ele Batnrité, no Estado elo Ceará. Foi inaugurada a 14 de 
março ele 1880 . Nas ·escavações a que ahi se procederam, encon
tmram os trabalhadores ·tl'es urnas de barro de fórma oblonga, 
duas çlas quaes c1uebraram no supposLo de que encert·avam al
gum thesouro, emquanto que a terceira foi encon·trada na chou
pana de um r etil'ante, sel'vindo de depc. s ito d'agua, sendo de
pois remet~ida a o Museu Nacional. O conteúdo dessas urnas 
eram ossos humanos que se pulverisavam .ao simples con tacto. 
O Estado possue ahi um ·terreno de cerca de 120 kils . qs., doado 
por um particulal' para a fundação de uma colonia orphano
logica. 

CANNAFI STUL A. Ilha do rio S . Francisco, entre Sento 
Sê e Remanso ; no E stado da Bahiá. 

CANNAFÍSTULA. Lagôa do Estado do R. G. do Norte, no 
mun . de Canguaretama. 

CANNAFISTULA . Lagôa · do Estado elas Alagoas, for 
mada pelos transbordamentos do l'io S. Francisco . Em suas 
margens faz-se o planLio do a rroz. 

• CANNAS. Nrtcleo colonial do Es·tado de S. Paulo. no mun . 
de Lol'e na, a se is l<ils. dessa cidade atravessado p·ela E . de 
F . do' Norbe e pela est rada publica de Lorena a Cachoeira. 
A confignração do terreno ê muito r egular e estende-se em 
planície a'tê á margem dir. do rio Parahyba, onde exisle nave
gação a vapor. As terras d~nominadas massapl! são espec ial
mente pl'oprias para o cult1vo da caana de assncar, algodão, 
milho, feijão, arroz e outros cereaes. Na cidade de Lo rena, o 
maio proxima do nucleo, exis te a importa nte usina de fabrica 
ele assucar de~1ominada .l!:ngeniio Cerrtra l de Lorena, a qual 
tem um a estaçao de descargas em terras da colonia, es·tação 
ligada á I~ . de F . do Not·le, por onde recebe os pt·oductos agri
colas dos colonos .que cultivam a canna. Além des tn e mprez <~ , 
ach a -se em via de ot·ganisação na mesma cidade uma fabrica 
de tecidos , a crual muito deve interessar o plantio do a lgodão. 
Dispõe o· nucleo de um espaçoso ecli Jlc io para recer,ção e 
ag·asalho ele emigrantes, e em ca.cla lote ha uma casa 
com sufftcieutes e confor taveis accommo cl ações para habita-. 
~'ão provis oria; no ponto ma is conve niente foi projectacb a 
pov. ou sé ele o11de devera estabelecer- se ele f11turo o comme1·cio 
ela colonia . O nucleo es Lá (1886) clivicliclo em '! 98 lotes, sendo 
78 ruraes e 120 urbanos. Os lotes rut•aes têm a área de 10 
hectares e os urbanos serão tlemarraclos com a á rea ele 4. 000 
melros qs. O ele c . n. 73•cle 6 de :tgosto ele 1890 creou ah i uma 
esch. publ. 
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CANNAS. Ilha do Estado ela Bahia, entre a ele Itaparlca e 
o continente . Seu aspecto é agradava !, seu porto, porém, exces 
sivamente baixo e lodoso. A ilha tem pouco mais de tr , s kils . 
de circumferencia . 

CANNAS. Riacho elo Estado ele Sergipe, no mun . ele Simão 
Dias". ' 

CANNAS. Rio do Estado ela Bahia, 110 mLI!l. ele Itapecurú 
(Inf. loc . ). 

CANNAS. ~Ubeirão do Estado de S. Paulo, atravessa a 
estrada de Lo rena a Silveiras e é atravessado pela E. de F. 
de S . Paulo ao Rio de Janeiro . Desag ua no rio Parahyba elo 
Su l, en'tre a foz dos ri beirões Palmeiras e Sobr ado, 

CANNAS. Ri o do Estado ele Santa Cath Rrin a ; desagua na 
margem di r. do ·rtajahy-assú, a baixo da foz do Poço Fundo . 
Nasce no morro das Ba·tems. Ba nha a freg. de S. Pedro 
Aposto lo. 

CANNASVIEIRAS. Parochia elo Estado ele Santa Catha
rina, no mun. da capital , na cost\1- septenl.riona l da ilha ele 
Santa Catharina. Orago S . Francisco de Paula e diocese ele 

· S . SebasLião . F oi CL" eacla par9chi a pelo Alvará ele 22 de abril 
0

de 1750 e Le i Prov. n. 8 de 15 de a bril de 1835. Elevada 
à categori a de vill a pela Lei Prov. n . 838 de 2 de ma io de 1877 
e r ebaixada dessa categoria pela ele n. 850 de 14 ele JaneH"O 
de 1880. T em 3 .500 habs . Sobre suas divisas vide : art. li 
ela Le i Prov. n. 8 e art . I da de n . 489 de 11 de maio de 1860. 

CANNASVIEIRAS. R io do Estado do Para nà, a li". da mar
gem esq. elo Cubatio-mir im, trib. elo Cuba tão Grande. 

CANNA VERDE. Parochia elo Estado de Minas Geraes, no 
mun. de Campo Bello . Orago Senhor ela Canoa Ver de e rlio
cese de Marianna. Foi creaela paroch ia pelo at't . VI da Lei 
Prov . n. 2.0Sô de24 de dezembro ele 1874. So ure suas divisas 
vide : art. · Vlii da Lei Prov. n. 1.667 de 16 ele setembro de 
1S70; ns. ~. 822 ele 2 ele out ubt·o de 1871 e 3 .442 ele 28 de se
tembro de 1887. Tem 3.000 habs.; 11ma . es~h. pt!bl. de inst. 
prim. pa1·a o sexo masculino, creacla pelo a t·t. I da Lei Prov. 
n. 2.064 de 17 de dezembro ele 1874e uma para o sexo feminino, 
creada pelo art. I da ele n . 2, ~39 de 26 de JUnho ele 1876. Dista 
18 kils. de Campo Bello e 35 ele Lavras . Correm-lhe proximo 
os rios Gt·a nde e Jacaré. Além da egreja mat l"iz tem a egreja 
ele N. S. elo Rosario. Possue umas 130 casas di spostas sob o 
declive de um espigão, em uma bella Jlosi ção. E' divid ida a O. 
pelo rio Jacaré e ao S. pelo rio Gt·an e; seu territorio é de 18 
kHs . ele N. a S . e de sete de E. a O. A loc. é coberta de mattas 
e pe9..uenos montes, sendo mais elevados os dons' denominados 
dos Garcias ao N. e á pequena dis tancia da pov. Seu clima é 
salubre, excepto nas margens dos rios Gra nde e Jacaré, onde 
reinam fe bres in·termittentes. Cultura de canna de assucar, 
ftimo e ca fé. Exportação de gado, de toucinho e vellas de cêra. 
A E. ele F. ma is proxima é a de Minas e Rio , a 90 kils. de dis
tancia !la Oeste ele Minas, a 132 kils. Esta fre7 . pertenceu em 
1831 como clist . de paz, ao mun. ele S. José cl El-Rei ; em 1848 
ao cl~ cidade da Oliveira, em 1873 ao de Lavras, passando a 
pertencer ao de Campo Bello em 1884 pelo art. II ela Lei Prov. 
n. 3. 321 de H de outubro . 

CANNA. VERDE. Parochia elo Es\ado' de Minas Ge'raes, ba
nhada pelo rio Formoso, no te rmo do Pomba, ligada a freg . do 
Bom fim por uma estrada de rodagem . Orago Senhor Bom Jesus 
e diocese de Marianna . Foi creada clist. pel o § II do art. li ela 
Lei Pro v. n. 211 ele 7 de ab ril ele 18<1"1 e elevada á cahegoria de 
parochia pela ele n. 1.275 de 2 de janeiro de 1866 . T em duas 
eschs . publs. de inst . prim . Sobre limi tes vide: ar t. VII da. 
Lei P rov. n. 312 de 8 de abril de 1846; § 1 art. III da de 
n. 1.905 ele 19cle julho de 1872; art . I da de n. 2.391 de 13 de 
outu bro de 1877; § IX art. 1 ela de n. 2 .500 ele 12 de novembro 
de 1878. · 

CANNA VERDE. Ba:rro de Campinas, no Estado de 
S . Paulo: com um:1. esch . publ. de ins c. prim. Orago Set1hor 
Bom .Jesus. 

CANNA VERDE DE' BATATAES. PaL·ochia do Estado 
de S. P a..t!lo . Vide flatatc~cs. 

CANNAVIAL. ·Furo na ma rg·em esq. do rio Xingú, no 
mun. de P orto de Moz, elo Estado do P ar à . 

C ANNA VIAL . Carrego do Es tado de Goyaz, rega o mun. 
de Pyrinopolis e desagua no ribeirão ela Bagagem, que va.e 
para o Corumbá e es te pua o Paran ahyba . 

CANNAVIAL. Carrego do Estado de Goyaz aff. ela mar
gem dir. do ribeirão Jacobina, trib. do rio Cor~mbá (Inf.loc.). 
Do mun. de San ta Luzia nos dão noticia ele nm outL"o correo-o 
desse nome alf. da margem dir. do ribeirão Saia Velha., trib. 
do rio S. Bartholomeu. 

CANNA VIEIRAS. Cidade e mun. do Estado ela Bahia, na 
com. do :~ e. u nome;. em um delta formado pelos dous braços 
em que dtvtde-se o r10 Pa rdo na foz; distante 390 kils. da ca
pital do Estado. Lav our a de cacáo. As mattas de seu terri
·torio abundam em pia.ssava e em madeiras de construcção . l!:m 
1882, descobriram-se min as de diamantes e ou·tras pedras pre
ciosas no cen tro elas mat tae á margem esq. do rio Pardo. no 
Jogar denominado Con ego elo Salobro de Dentro e outros adja
ce ntes ao mes mo corrego, vertentes da serra da Onça. ramlft
cação ela cordilheira da Chapada e Almas, nesse Estado. Orao-o 
S . . Boavenl.llra do Poxim e diocese archiepiscopal ele S . Sal vaclo~. 
Foi fund ada em 1718 pelo arcebispo D. Se bastião .Monteiro e 
elevada á categoria de • vi !la em 17 ele novembro ele 1833. O 
tet·ritol"io elo mun. é regado pelos rios Pardo, Patipe e elas 
Sa lsas. E' com . de primeira entr., cr eada pelo art . I § li da 
Le1 Prov. n. L :JH de 28 de maio de 1873 e classificada I?elo· 
Dec. n. 5 .328 ele 2 de julho do mesmo a nn o e AcLo de 3 de 
agosto de 1892. Tem duas eschs. pub ls . de inst. prim., uma das 
quaes fo.i creada pela Lei Prov. n. 1.235 ele i7 de junho de 187Z. 
l:!; s tação telegrapflica . E:~:porta cacáo, jacara ndá, piassaba coco 
azeite e alguns outros procluctos . Foi'elevada á cidade po~ ]Jec: 
de 25 de ma io ele 1891. 

CANNAVIEIRAS. Pov. do Estado da B1hia , na freg. de N. 
S. do Monte e mnn. do Conde . Ha outros logs. elo mesmo 
nome no mun. elo Campo Formoso e no mun . de J acobina . 

CANN A VIEIR AS. 'Riacho do Estado das Ahgôas, banha o 
rnnn . de P ort.o Calvo e clesagua na marg-e m clir. do rio Man
gua ba. 

CANNAVIEIRAS. R io elo Estado ela Bahia, no mun. ela 
Jacobina. 

CAllJ"NAVIEIRAS . Riacho elo Estado ele S. Paulo no mun . 
ele Santos; cle ~ <Lg tta no rio Quilombo. 

CANNAVIEIRAS. H.io do Est~tdo do Para ná, banha 0 
mun. ele Guar atuba e clesagua no Cubatãos i'nho. Alguns es
crevem Cannasviein~s . 

CANNAVIEIRAS. R io do Es tado do P a raná, banha o mun. 
de Para naguá e clesagua na bahia deste nome . 

CANNA VIEIRAS. Porto no mun. elo seu nome e Es tado 
da Bahia; nelle clesagna o rio Pardo. « E', diz Mouchez a 
barra de Cannavieiras a mais importante loc. que se encontra 
depois dos l! béos . Um banco ele arêa obstrue em parLe a embo
c~d.ura do r10 Pardo, na qual pode-se penetrar . pot· "bres passos 
dtfferentes, um ao N., O Litro ao S. e o terceiro no meio do 
banco; este ultimo é o mais profundo, achando-se nelle ,nas 
grandes mar és, ele 4m,6Q a 4JU,90 ele agna ». A barra ou porto de 
Cannavieiras jaz na Lat. S . ele 15° 41'. 

CANNAVIEIRAS. Corredeira no rio farn ahyba , na 2a 
secção, entre a povoação de New-Yo~k e a barra do rio elas 
"Balsas. O canal é _pel a mar gem clir . , mui to encostado á bat·
r anca , na entrada superior. Na marge m es q. ex istem largos 
bancos e corôas de cascalho e at·eia , A p1·ofun cl idade elo can al 
é sempre superior a 1 m,25 na ma is rigor osa est iagem, e a velo
cidade de 2"',409 por segundo. Vapor es de 1m,QO de calado e ve
locidade superior a 18 kils. por hora vencem es ta corredeira , 
cuja extensão ê ele 1 ki l. . 

CANNINHAS. Co n·ego elo Estado de S. P aulo , no mun . ela 
Boca i na. 

CANÔA. Pov. do Es tado do Ceará, á margem do rio de seu 
nome, na com . e t~rmo de Baturit.e . Ahi fica um a estação ela 
E . de F. ele Ba luri"té no kil. 90,7, ina11guracla a 14 de março de 
iSSO . Osedificios da estação e elas offi.cinas são notaveis pela 
solidez, elega ncia e accomm odações. A cons trucção elo prolonga
mento da I!; . de F. desde P acatuba á té Ca noa foi a utorizada 
pelo Dec. n . 6. 920 ele 1 ele junho ele 1878 . O r amal de Ca noa a 
Baturi ié foi i naugurad o a 2 ele feyereiro ele 1882 . F oi elevad <t a 
villa com o nom e ele Aracoi a ba pelo Dec . n. 44 ele agos to de 
1890. 

CANÔA. Pov . do Estado do P a rahyba elo Nor te, no term o 
ele Ca tolé. 
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CANOA. Arraial do Estado da Bahia, no termo de Villa 
Nova da Rainha, hoj e Bom Fim; com uma esc. publ. , creada 
pela Lei n. 2.691 de 10 de j ulh o ele 1889 . 

CANÔA . Ponba na costa oriental da lagôa Mirim: no E stado 
do R . G. do Sul. · · 

CANÔA. R io elo Estado do Ceará; nasce elo lado SE. ela 
serra tle Baturité'. ; passa ao S. da cidade deste nome, une-se 
com o Aracaoaba ou Aracoiaba, e, reunidos, form am o Chor ó . 

CANÔA. Rio elo Estado elo R. G. c1o Sul, trib. da Iagôa 
Mirim. 

CANÔA. Corr ego do Estado de Goyaz, banha o mun. do 
&nta Luzia e desagua na margem esq . do rio Paracanjuba 
(rnr. loc. ). Do mesmo mun. nos fazem menção a inda ele um 
outro cor r ego desse nome, a JI'. ela margem clir . elo ribei r ão 
Samambaia, Lrib . do rio Corumbá. 

CANÔA. Porto na ilha ela T rindade, ao NE ., ao pé de um 
r ecUe de pedras . 

CANÔA. Lagõa do Estado ele Sergipe, no mun. de Pacatuba 
(In f. l oc.). 

CANÓA DA IGNACIA . Log . na freg. ele N. S. das · Dlh·es 
de Macabú, do Estaclo elo Rio de Janeiro. 

CANÔA DE BAIXO. Pov. do Estado elas Alagôas , no mun . 
de Porto Rea l elo Collegio . 

CANÔA DE CIMA. Pov . do Estado das A lagôas, no mun. 
de Po rto R ea l elo Collegio . 

CANÔA QU EBRA DA. Grande arra ial de pescador es na 
costa elo Estaclq elo Ceará, a E. da barra do .Tagua ribe, na en
seada ao declive ele um g rande morro de arêa, a seis kils. da 
cidade elo Aracaty. Possue u ma peqLwna barreira, á guisa ele 
cáes, onde at t· acam jangadas, esca leres, etc. Costumam clahi 
faze r s1gnal annuncianclo a c11egada ele vapores, o qual consiste 
em içar uma bandeira awl com uma cru z branca no JU eio . 

CANÓAS. Parochia elo E s·tado de Minas Geraes, no mun . de 
Musambinho, banhada pelo ribeirão elo se u nome. E ' cercada 
ele ricas mar tas e ferleis _ca~pos . Seus babs . empregam-se 
na l avou ra do ca fé e na cr1açao elo gado vaccum e suín o . Sua 
egreja matr iz, que é ela i nvo~ação ele Santa Barbara e depende 
ela clwcese ele S. Paulo, esta s ttuacla no alto ele uma collina . 
Foi et·eada parochr a pelo art . li ela Lei Prov. n. 2. 031 de 1 de 
dezembro ele 1873. Fez pa r te elo mun. ele S. Sebastião elo Paraiso 
do qual foi desmembrada pela Lei P rov. n . 2 .500 ele i 2 ele novem~ 
bro ele 1878. Tem duas eschs . puhls . ele instr. prim., uma elas 
quaes creaela pelo al"t. I § Il ele Lei Pro v. n. 3 038 ele 20 ele 
cut11 bt·o de 1882. Sobre suas divisas vide : a rt. II § V da Lei 
Prov. n. 3 .058 de 28 ele outubro ele i 882 : n . 3.276 de 30 ele 
outubro de 1884. Urna es traua, atravessada pelo rio Canôas , 
vae dessa f reg. á cidade ele Casa Branca, em S. Paulo. 

CANÔAS. Pov . do Estado das Alagôas no mun. de Traipú. 
CANÔAS. Dist. elo lermo ela Barra do Rio Grande , no Es

ta do ela 8 a h ia . 

CANÓAS. Log . no mun. ela Franca no Es tado ele S. Paulo. 
CANÔAS. Log. no mun. de Lages elo Estado ele Sa'nta Catha 

l'ina, na es tl'acla que seg ue para ::i. José. 

CANÔAS. Log. elo Estado elo R . G. elo SLtl, no mun. de Gra
va taby; com uma esc h. publ. mixta, Cl'eacla pela Lei P r o v . 
n . :l. 56ô de 16 ele abri l ele 1886 . 

CANÔAS. Uma elas estações ela E. ele F. ele Porto Alegre a 
Novo Hamburgo, no l!;stado elo R. G. elo SY.l. I<'ica a 12 ki ls. da 
eap ital , da qLtal pode- se co nsiclera.r como um arrabalcle pois 
em 25 min,tos eJI'ect1,1a- se o ·transito. IJ:' logar el evado, coberto 
ele [l'oncloso e copado ID:l.tto, muito fr esco e pot· isso procurado 
nos elom i n.,.os por murtas famílias. Seu nome ot'igina-se da 
excellente 1~acleira appropriacla 'pat·a o fabdco ele embarcações 
chamadas canôas . 

CANÔAS. Riacho do Estado ela Bahia, desagua na margem 
esq . do rio S . Francisco . Defr·onte elelle flca a ilha elo mesmo 
nome. « DeCronLe elo riacho d as Canôas, diz fblfe lcl , está esta 
belecicl<t uma barca para a passagem de pessoas e a n imae.; 
que scg1Lem <t estrada para o disb. clft Diamantina, Sincora e 
cidade da B ' h ia. A i lha do Riacho das Canôas sofft·e desmo
r onamento na sua margem oriental e a parte i nferior é r ed uzida 
a uma ·tira de terra muüo es trei·ba ». 

CAN ÔAS. Ribeir ão elo Es·tado elo Rio do Janeiro, no mun. 
elo Para hyba do Sul. 

CANÔAS. Pequeno r io do Estado do Rio qe J aneiro,_ banha 
a freg . ele Santo Antonio do Paquequer e desagua no no deste 
aome (lnf. loc.) . 

CANOAS. Carrego el o Estado ele S . Paulo , aff. do ltapeti
ninga . 

CANÔAS . Rio elo Estado do Paraná , no mun. de Guara· 
kessava. Desagua n o r io des te nome . 

CANÔAS. Ribeirão do Estado de San·ta Ca·tharina, aff. da 
margem esq. elo rio Luiz Al ves . 

CANÓAS. Rio ~lo Estado ele Santa Catharina, nasce na serra 
.Ge t·al e desagua no rio Pe lotas pela margem .di r. Se11 curso é 
bas·tanle clesegual. Separa, em pa1·te, a com . de Lages do Es
tado do Par<má. Seu principal aff. pelD. margem dir . é o Ma
rombas e peJa esq . o S . João . Além destes recebe o r1o elos 
Cachol' ros, o Caveira e o Ponte Alta . 

,, 

CANÔAS . Arr oio do E s tado elo R. G. do Sul , no mun. ele 
Taquar y ;; desagua, com o nome de Boa Vista, no rio Ta
q uary. 

CANÔAS . Rio afl'. elo t'io Pardo, que o é el o ri o . Gt•ande. 
Separa Mi nas de S . Paulo. A11·avessa a estrada cla.freg . _ele 
M.onte Santo do m11n. ele Jacuhy (Mmas) a Mococa (S. Paul o) . 
Antes de desaguar fó r ma uma bella cascata . R ecebe o Arêas. 

CA NÔAS . R i be irão elo Estado de Minas Gel'aes, ali. da mar
geul esq. do rio Abaelé. 

CANÔAS . Cor r ego elo E st ado de Min~s Ger aes, ban,ha o 
mun. do Curvello e clesagua no r io Maqu·iné (lnf. l oc . ). Outro 
informa nte do mesmo mun . faz menção de um corrego Canôas 
a fl.'. da margem dir. elo rio elas Velhas. L iais faz menc,:ão ele 
nm ribeirão das Canóas , aft'. da margem dir . ào rio das 
Velh as. 

CANÔA VELHA. Ribeirão el o Estado de J\latto Grosso, aff. 
do rio Pardo. Nesle ul'timo rio ha uma cachoeira ele egua l cle
nomitutção. 

CANOBI. Ribeiro do Estado do Amazonas, desagua no rio 
J-apurà, pouco acima ela foz deste rio n o Amazonas. 

CANO É. Lo". elo Es tado do Ceal'á, a 14 kil s . elo porto elo 
Fortinbo . E ' u~a planície que mede 7.136 m. ele compr i m~nto 
sob t·e 1.221 m . ele l argura, banhada pelo rio Pirangy . Ha ahi 
gr ande producção ele sal. 

CANOEIROS. Selvagen s que h ahitam a bacia elo Tocantins. 
São des tros na natação, mergulham e an dam deba.ixo d 'agua 
como s i l'ossem pei:xes; e s i o não são pol' nabureza .• . diz um 
chronisba, não se lhes pode contestar o serem ampbliJlOS por 
cl'iação. • 

CANOES. Log. elo E~tad o das Alagôas , no num . ele Santa 
Luzia do Nor~e . 

CANOINHAS. Rio trib. da margem met·idional elo Igu?-ssú, 
aff . elo Paraná. Dizem na~cer do lado Occ . da serra deltaJaby. 

CANOINHAS. R io trib. ela margP.m esq . elo rio Neg-ro, a fl' . 
elo Jguassú . Col'l'e em tetTitorio disputado pelo Estado ele Santa 
Cath arina e elo Paraná . Nasce n a serra do Espigão e r ecebe 
p la margem clir. os ribeü ões Agua Ccmpricla, Rancho Grande, 
Aterrado Allo, Pellado, Agua Bra nca, Taquaral, Taquaral 
Gran de , Passa Quatro, Rodeio Gran de, Rodeio e Pap<tneluva, 
além de outt·os . Çl clistincto eng . J acquos Ourique em um offic io 
dit·ip-iclo a o Pt·esldente Carlos de Carvalho, diz: << Foi um dos 
trabalh os mais clifficultosos dos exec ubaclos a exploração ele
vantame nto elo rio Canoinhas, desde sua passagem na estr ada 
de Lages alé s ua barra no rio Negro, ce rca ele 20 leguas . Esbe 
rio nunca fôra antes percot·riclo por pessoa competente, só con
sel'Vando a tradição popular a viagem de fuão Gélo, exp lorador 
a udaz, fa llec ielo ha mu ito, n ão exislinclu h oje cel'leza de h aver 
elle subido o rio aré á 'es·trada . A largura do Canoinhas nas 
aguas médias é de 20 a 30 m .tros; sua profundidade n o canal 
rhuito variavel, clanelo, porém, sempre p <tssagem a ca nôas ; 
suas ma rgens são bai xas e a lagadiças quasi que n n gene ralid<\d~ 
e a vat·gem por elle atravessada, até onde a vis ba a lcança, e 
cobert11. ele bar1haclos e l agôas. Ma is ou menos no meio ele sua 
ex lensiio ent re a est rada e a barra, a l a rga-se até 180 metros, 
proximamente, e precipita-se nas en che ntes , como quando o 
vimos, el e umaaHura de 1m,5 ei:n salto apr umado e m agestoso. 

9480 
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Em uma e outra margens, vêm ter ú. extremida de da linha 
t ransversnl ela quédn. elas agu as, duas picadas de inelios feitas a 
facão e fuice e indicando pa<sagem em clifl'"l'entes epocas . o 
que me fez snppor ser o caminho habitual elos sel vagens pant 
atravessat• o rio quando as pedras elo Sa lto estão a desco
bert0." Tem um g rande salto, a 60 kils., mais ou menos, ela 
sua foz. 

CANPOPEMA. Ilha elo Estado elo Pará, no mun. ele 
Muaná . 

CANSANÇÃO. Log. elo E-;taclo ele Sergipe, no mun. ela 
Estancia. 

CANSANÇÃO. Dist. do mun . elo Set·t·o, no Estado ele Minas 
Geraes. 1 

CANSANÇÃO. Rio elo Estado ele Set·gipe : nasce na matta 
elos Cobertos. atravessa algumas fazendas de 'criação e clesagua 
no Aninf!'aS. 

CANSANÇÃO. Ribeirão do E stado ele Minas Gerae> banha 
o tet:t·itoriu eh ft·eg. ele S . Doming os elo Aras~uahy e elesagua 
no r to deste u ttmo nome pela margem esq. 

CANSANÇÃO. Corrego elo Estado de Minas Get·aes, aff. ela 
margem dit·. elo rio elas Velhas. 

CANSANÇÃO . R.io elo Esl;aclo ele Minas Gel'aes. af!'. elo 
Suasst1hy Graucle. Corre nas divisas ela !'reg·. ele S . 'José elos 
Paulistas . 

CANTAGALLO. Cidade e mun. elo Estado elo Rio de Ja
neiro. séde da com . especial do se u nome, em um valla, a 
margem ele ttm co t·rego, distante 54 kils. ele Nova Friburo·o 
~8 de Santa R it:t. do l{ io Neg-ro , 36 da cicl ?.cle d" Carmo, i8 ~~~ 
[re_g. da~ Duas Bar_ras, <!2 tle Santa Maria :vJagcla lPna e 36 pa ra 
_a f reg. -~la Conc01?ao elo Paqueqnet·. Possue egwja matriz ela 
.t11voca.çao elo SS. :::;act·:~men to, cacle1a. Casa el a Can;ara . Casa ele 
Cal'idacle, fund ada pela loja m~çoni.ca Conf'L"aternidacle Bene
:f:icel1te, l~l;la l·ibliotheca e 1lll1 jard i m publico em fl'ente a 
m~tnz. l em cl11as rua~. que li gam o~ seus clous extremos : 
llbo ele Luv a e Sant'Auna; duas outl'as , quasi parallelas a 
estaB: a elas Palm et~·as e a da Princeza Imperial ;e mais quatro 
tran•versaes. O tet•rttono desse mun. foi explorado na segunda 
metade elo Recnlo passado por um celebr e contr;1.banclista de 
ouro, Mão ele Lnva .. T endo at l'avessado o Parahyba, no Jogar 
actttalrnente cl e norranarlo Porto Velho elo Cunha veio Mão ele 
Luva, á fre nte el e um bando, estabe lecer-se no !~"ar onde é 
h oje a ci-laele el e Cantagallo. Divulgada a notici'a d'a elesco
beda elas minas ele Cantaga1lo, tomou o Governo pl'ov iel?ncias 
pat·a captul'ar os con tl'acla ncli stas, l\llão ele Luva e um ts.l Maul'icio, 
que tambem havia-se estab~ lec iclo nessPs Jogares. Fo i Mão ele 
L'IVa capturado pela tratçao de um ele s eus companheit·os e 
senLe nciado com muitos d estPS no jnizo da lntenclene ia GHal 
ele Ouro elo Rto ele Jmeiro . Refere a traclicção qne, j á pet· 
clicla~ as esperan ças ele acer tarem com o asy lo elos contt·a ba n
ÜI S tas, estavam os so ldados dispostos a reg ressa t· , d~sistinclo 
ela e rnpl'eza, qua ndo ouvt:am cau ·tar um ga!lo, que lhes l'evelon 
o procurado sitio, l'Cs t!lt·Lnclo eles~e facto o nom e dado ao Jogar . 
Depois ela pl'i~ão de i11ão ele Luva eeta beleceu o Govet·no uma 
lavra el e mineração, snb a clit·ecção ele um sn perintenclente. 
Foi Pste o prim e it•o estabelecimento ele Cantagallo e o começo 
ele .sua fundaçáo. A super intenclencia fo i ex ttncta n o começo 
deste seculo, por verificar-se q 1e a renda elas n.inas et·a infe
'l'iur à~ cl espeza~ C"ll1 o seu custeio. Pelo Bando ele 18 cl otttubro 
ele 1786 [ac ultnu o Vice-l'ei Luiz ele Vascon('ellt•S as terras ele 
Cantagallo aos colonos, que ne llas qtüt.eR~em estabelecer-se, 
o que clete l'minon urna cotTente ele immigt:oção, que muito 
concot·r ~ u para o clesenvolvtmento el a pov . Fot Cl'eacla parochia 
pelo Al vara el e 9 ele outubro ele 'l806. v i!la pdn Al\'at·á ele 9 
ele m ar~.o de 1814 e cidade pela Lei Pt·ov . n. 965 ele 2 ele outu-
1\Jro de itl57. A lavout·a pl'inc ipal é a elo ca fé , começando a 
eles ' 11 vol ve•r-se a cull ura ela can na, tendo s ido consJ t·uiclo pa r a 
~ pre pa ro ele assuc~ t· o eng·enho cen tral.do R.io NP.grn, na 
Jaz"nda ela~ L;~ r a nge t,ras, ele )1l'Opt·iecla t.le elo conde ele Nova 
Fribttrzo, na fr~ g. ele Santa Rua do Rio Negro . Tem d iversos 
e n~enl ~os ele assucar. cinco ele café (um na estação elo Bom 
Jardim, tt·es na ele Cordeiro e um na do Macuco), fabricaB ele 
cerv,,ja, de queijo, ele co.Mervas alimenticia~, ele ~el o. ele agn·-1s 
.gazoz:tR, etc. O mnn. e att·avessado pela~. de]). Cantagallo, 
hoj o da Companhia Leop"lclina, e pelo ram a l l~ rreo elo Conde 
ele Nova Fribut·go. ultimam ~nte vendido á Companh i o. Macahé 
e Ca mpos . I~' banh ado por diversos r ios e cot-reg·os, entre os 
quaes o Negro , Grande, Quilombo, Macuco, Ferreiros, Lages, 
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B ento Antonio e S . Ben·to: e p ercorl'iclo pot· clifferntes senas 
Potre as quaes a ele Jeq titiba. Santa Thet·eza Anna Joaquina' 
Flores ta, Agua Que_:me, etc. Posstte kes gruta;, uma na fazencL;{ 
ela Charneca, est-t.çao elo Macuco, e duas na freo- . ele San La Rita 
do R io Negw; e a cachoeira elo Ronca Pa•t," na fazenda ela 
A ldeia. Além ela. parocbia ela clclade, o mun. comprehencle 
mais a ele Santa R. i ta do Rio Neg•·o e a de S . Sebas1 ião do 
Parahyba, e os povs. denominados: Cord eiro e Macnco onde 
ba P-stações da E . ele F. Leop. ldin a. '!'em diversas ~schs. 

publs. de inst. ]ll'im.; agencia do curreio e estação tele~t·aphica. 
Sohr e suas divisas vide, ent re ot Jtt"as, as Leis Provs. ns. 1.311 
de 3-1 ele r.lezembro ele 1865, 2.577 ele 13 ele outubro de 1881 e 
2.683 ele 10 ele ou tubro ele 1813:3 . 

CANTAGALLO. Log. no rnun. ela Labrea, elo Estado elo 
Amazonas. 

CANTAGALLO. Logs. elo Districlo Federal. nas ft·egs . ele 
Guamtiba e Jacarépaguá. 

CANT AGALLO. Bairro elo mun. el e S . Bento elo Sapucahy, 
no Estado ele S. Patdo, com nm a esch. publ. creacla pela Lei 
n. -101 ele 24 ele se tembro ele -1S d2 . 

CANTAI1ALLO . Log. elo Estado ele S. Paulo, no mun. elo 
Carmo ela Franca . 

CANTAGALLO. Log. do Estaclo de S . Paulo, no mun . de 
S . João ele Ja guary, sobre o rio deste ultim o nome. 

CANTAGALLO. Log. na E. ele F. ele S. Simão ~~. Ribe irão 
Preto, no J!:staelo de S. Paulo. Existe ahi um Yiaclucto com 
cinco viios ele 1;2 metros cada um e a ltura maxima ele 20 m etros . 

CANTAGALLO. Log. do Estado ele -Santa Catharina, no 
mun. ele Lages. 

CANTAGALLO. Log. elo Estado elo R. G. elo S ul, no mun . 
ele Santo Antonio ela Patrulha. 

CANTAGALLO. Di st. elo mun. ele Sa n·to Antonio elo P eçanha, 
no Estado ele Minas Geraes. 

CANTAGALLO . Log. elo Estaclo .cle Minas Geraes, no mun. 
da Campan h a e freg. d o rio Verde. 

CANTAGALLO . Pov. el o Estado ele Minas Ger aes, no mun. 
de S uass ub y; com uma esch. p ,bl. de instr . prim., et•eacla pela 
Lei Prov. n. 3.457 el e 4 ele outttbt·o ele 1887 . 

CAN:_rAGALLO. Bairro ao S. e a seis kils. ela freg. de S. 
Sebasttao do Areado, no Estado ele Minas Geraes. Tem cerca 
ele 40 casas. 

CANTAGALLO . E. ele F. no Estado elo Rin ele Janeiro. 
Parte cl<!- estaçào de Sant'Anna do Maruhy, na capi1 a l elo Esta
elo, passa não clisLanLe de S . Gonçalo e ganha o pllrt.O ele Villa. 
Nova, no rio Macacú, cnjo vali e segue ate Cachoeiras. Deste 
ponto, ainda pelo mesmo valle, clese nvnlve-se até o Alto ela 
Set'J'a, emp regando-se nos nlbimos ·(31<,372111 ,741) o sys ema F ell t. 
Do Alo ela Serra, desen vo lve ndo-se pe. lo valle elo rio Santo 
Antonio, desce p ctra Nova Ft'ibmgo. Atravessa depois e~ ta cidade 
segue pela margem clir. elo rio Benga las , passa para a margem 
esq. deste rio e en tra no valle elo rio Grctncle. Abandon ando 
depois o va lle deste t•io, seg·te pela margem elo rio Bom Jardim 
e , ganhando o valle elo rio Macuco, vae até i't cachoeira elos 
Pau li nos. Em segllicla afasta-se do rio Macuco e só o a•ravessa 
a 3~<,250 ela refel'icla cachoeir a, para nova mente afsst 11·- se. 
Aproxima -se depois elas margens do Macuco, corta-o varias 
vezes até attingir n k il. 59,703m (a contar ele Fribnl'go). já no 
mun . ele Gan•11gallo. Desce para o corrego ela Vat·zea, e entra 
no mun. ele Snuta Maria Magclale na, chegando a seu ponto Ler
mina!, qqe está abaixo ela c •n r. elos rios Macuco e Dourado. 
As condições techinas ela linha são: 
Bitola . ............. n.... .. ..... .. .... ... .. .. . .. . . .. . . . . . . .. .. . 1m, 10 

~
n o systerna ordina.rio.... 3,3 % 

Declividade max.imn. ..•. . . . . .... .. .... 
,. " Fel!.... . .... 8,3% 

~
no systema ordinnl'io..... 60m 

Raio minimo das curvas . . . , ........ . 
» » Fell......... 40m 

Em 18 ele março ele i856contrnctou a Presidencia ela Prov. a 
construcção de uma est?·ada ele ?"Odagcm d esde Porto das Caixas 

1 O syslema F G!l esti applicado no trecho comprehendid o entre 11 
Bocca do Matto e o Alto da Serra, na ex tensão <lo i3k,372m,740 . • 
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até Cantagallo, concedendo á companhia, q1•e para la1 fim 
:fiasse incorpo t·arh, a garantia da P r ov . dos ju11os de 7 % sobre 
o capital de 3 . 60~ : 000~ durante 33 a unos . Por Dec. n. 1.8•J9 ele 
23 de ag·osto do mesmo an no, deu o Go.vet·no I mpe ria l attLOri,a 
saçào pçu·a orpan isar-s<~ a compa nhi a , a ppt·ovando os r espo
ctivos Estatutos. lnnovando o contr;•cto a 3 de fe vereü·o de 
1857 co nverteu-se a 1"' secção, do Porto das Ca ixas á R~iz da 
S rra. em cst•·cod» de fcr. ·o, fica ndo o resto da linha pa ra 
estrada de rodag9m, e pJl' es e mo ti v o fqi e levado o capi1.a l des
t inado tnra a respec tiva construcção a 4 .200:000 . . Nada se 
conseg• ltnclo por interven ção ela Presidencia, foi ot·ganisada 
nova comp11nliia, t1c"ndo o cap ita l gamnticlo reduzido a 
2 .000 :0 )0~ e limitada a c'>nstnteção el a linh a fet•t• ea ao 
espaço comprehendido e ntt·e Porto das Ca ixas e a Raiz ela 
Sel'ra 1 • O Oec . n . 1.997 de 2 1 de outubl'o de 1857 autor iso t a 
incorporação da nova co mpanhia e app t·ovOLI os es tat •tos . 
Iniciados os t l'abalhoR, fo i inau ~uraclo, a 22 ele abril de Hl60 e 
aberto ao transito p11blir;o a 2il elo meo mo mez, o trafe;:;o até 
Cachoeil'Us, ·ten rlo sJd f) o se t c t\sto de 2.08J : OOO . .,OOO 2 • A 1 de 
m a io ele 1865 a Pt•e:; iclencia , autor is.1da pela Lgi l'rov. 
n. 1.27-1 ele 21 ele novembro de 18ti3, co ntrado u a consLrucçãoclo 
pro longamento ela ~s kada do Podo das Ca ixas até Vil! a Nr,va, 
á ma t·ge m elo Macacú, cnjo trafego fo i in ougut·ado em 18 de 
agosto ele ·1866, tendo Joga i' a '16 de novembr o do mesmo ann o 
a sua abel'LUI'a oiTic ia l. ~qq> trecho passo u pouco dP.pois a o 
domínio da P t·ov . por 302 :000$J00. Em '12 el e março ele 1870 a 
Presidencia, ele accordo com a Lei Prov . n. 1.362 de 3 de 
j a neiro ele 1868, co n tra ctou com o Dr. Bernardo Clemente 
P1nLo Sobrinho , clepoisBat·ão e hoje Conde ele Nova Frib 1rgo. 
a cons• l'll cção d f) trecho com p reh~ ncl iclo e nke Cachoe iras e 
Nova D'ri buno pelo pre~o de2.800 :000$ll00. Os tr,1. balh" s Livemm 
começo em 25 üo mesmo mez e anno, se ndo a linha entl'e"ue 
ao tt•afego e m 18 ele cleze mbt•o de 187.3. A11tOrisada pe la Lei 
Prov. n, L620 ele 25 ele novemb r·o de 1871, co11l 1·actou a 
Presirl encia. em 21 de ma rço de 1872 , com o e ntão B~rão de 
Nova Fl'ibut·go o pro longam ent~ ate o mun. ele Sa nta fib .. ia 
Magcla !Pna, obriga ndo-se o co nna cta.nte a co nsl riÜl' e$se trecho 
á sua custa, gamn ~ i ndo-lh e o Gove rno P1·ovincia l o privil egio 
da zona ele i5" pat·a cada lado da Ji .,h a por 35 an nos e 
concessão,por ig ml prazo , ele adm in istrar e 'ls ufrnit· toda a 
e~ trada. . A Pt·ov. encampou os contracLos ela Con,pan hia 
a 23 ele maio ele 1872, tomou conta ele toda a estrada e 
en trego u -a ao Bat·ão de Nova Frihurgo, bem como o prol" nga
mento elo Por to.cl as Caixas a Vi lla Nova . Começou o co ntra
ctan~e a c~nta r desta data o pr .. zo ele 35 aanos p a ra uso e go7.0 
ele t~da a hnh a . Os nol'os LJ'aba lll os fo t·~m inicia dos e m '10 ele 
junho ele 1872 e a 16 ele se tembro de 1876 cbegotl o tr a fego a 
Macuco, ponte L' 1'min al da 3a serçiio . O Dec . n 2.21S d J 26 ele 
j ·•neiro ele '1877 il llbot·i sou a r sci<ão elo contr acto feito entre a 
Prov. e o Barão ele Nova Fribu,·go ; a 10 ele ma r ço foi assi 
g nada a e -cl'ipttu·a da mes ma r esci são e a 15 pas'>O ll a e' lracla 
ao dom in i o ela P r o1•. pe la impot·ta nc ia ri e H9 :\J!O:· e m le ttr as 
a prazo . Tendo a Le i Prov. n . 2 848 ele 18 de novemb ro de 
18::;6 a uto ,·isaclo a P l'es iclP.ncia a vender a E. de F. ele Call ta 
gallo e •·amai elo Rio Bonito , po t• Ac~o de 25 de ag• sto de 
:l887 1~1 a ncl o u- se lav ra r cem a Cotr pa nhia Leopoldina eo;c t·i ptma 
pub 1tca. ele compt•a ela mésma estl'arla e ra mal por te t• s ido 
a cce1ta s ua propo" ~a a prese ntada em h .rsta p 1b lica h av ida a 23 
de agos to de 1887, .Pelo pre~o ele 9 .000 :000:). passa ndo pa1·a a 
companbm Leopolcltna e!:(' ualmente o r amal do Rio Bon ito e seu 
prolongamen•o a Macahé, paga ndo por esle prol ongamento o 
preç' ajus tado ele 19:201$ p o1· ki l. A 27 ele se t ' lllb r o clu mesmo 
an no e ntt·nu a compa nhi a na posse dessa estrada e a 3 ele novem 
bro ele ·tSSS in au:;uru u a u!Lima e> Lação elo prolon gam e nto do 
R io Bonito, a q ue se o i.Jl'ig" n. A es tra da , exclu iclo u r a mal elo 
R io Bo •ito , tem uma exte11Silo cle27l'<9t 8m. (in clu indo o Ramal 
elo Sum idouro) e com prehe nde as seguintes es ta~.ões e p a 1·a das : 
Ny Le l'o i. p, ,rto ela ,11 a da ma, Po r Lo elo Ve lho (pa l'ad<t}, S. Go .,çalo , 
Alca nLara , Ent l'onca mentu, Lara nja l (pa t· a cl a) , Gunx indilm , 
I tamby, Amara l (par<Jda), Porto elas Caixas , illsc tu·i a l, Papucaia, 
Samhah iri ba, Jagua r y (estns qn a Lro são para das), Sant'i\nn ~ , 
Cachoeiras, B11cca elo Matto, Thrdoro de Oli ve ira, l<' l'iburg", 
Conselh ei1·o Paul ino Rio, Gl'anc!e . Bom J a rdim, Monne1·at, Gol'
deiro, Vai ele Pa lm as, (par a da) e Macuco. O r amul do Rio Bon ito, 

1 Para onin"r a r. rgan i ~ação da Companhia foi m•nciono.do no cnn
tract o qu ~ a erov. toma l' ia acções a té o nu mero não exceden te de '=>.000. 

2 !\ este c,pit ·Li csLà in c iuid a a impox·t!lncia de 726 :000$ da Prov . 
ra presen~ada por3. ü80 acções de 200$000. 

com a extensão ele 1,161<,5'13, tem as seg 1in lls est1rções : Porto 
das Caix11s, Venda das Pedr as, 'J' a; nguá , Rio dos Jncli os, R io B3-
n ito, Cesario Alvim, Ca;pivat·y , J tHUL' Il a hy ba, Poço cl'Anta, 
Inda iassú, Roch a L eiio, Cal iforni a, Im boass1ca e Macahé. O 
r amal fel'l'eo ele Ca ntaga llo, hoj e ele prop ri edade ela co mpanh i a 
Maca be e Campos, p a rte ela estação de Cordeiro dessa Es tmda. 

CANTAGALLO (Ramal fe l' l'30). No l];staclo elo R io ele 
J a neit•o, contracta do co m a e ntão prov. a 12 de ma rco ele 1874 . 
Pae1e ela e Rtação ele Cor de iro (I!:. ele F. el e Ca ntagall o) e vae até 
Portella. 'l'ern uma exte nsãu ele 771<, 413"'. A hit• ,l a é ele tm,'l; 
a declivida de max ima de 3 0/0; o ra io m inimo elas cut·vas 
40m ; a cl ilt'ere nça de nive l ent•·e os pon tos ex tremos ele 42501 ; 

os tl'i lhos de ~y po fTigno/le - fet·ro. As offi.: in1,s esLão montadas 
na faze nda d o Gavi iio , pa t•a 011de ba um peq 1e 11o ra ma l. Pe r
lenceu ao conde ele Nova D'r ib urgo • . ' com panhi a da 1~. ele F . ele 
J\lbcahé Campo~ , que o adqu iritt, p t· olongou-o até em ft· ente <t 
'l'res !t·mãos el a l i 11 ha de Sa n ~o Anto ni o d·~ Parlu a , para l iga i-o 
a esLa, que é bambem proprieda de ela mesma Compa nbi . Com 
a acq 11isição desse r a 11 1al e com o prol ongamento cl:) t•a rn a l elo 
C11 pim a1é o e ngen ho ce11tea l ela Verm elha, te •m ac 1.ual mu te as 
linh as fert· ?as da~. ele L<'. Macahé e Ca mpos um aJ ex t ; ns:i.o to ta l 
de 30J~<,50 J'"· T em as ~e" ui111 es esbaçõ ?-s : Con le it·o, CanLagal lo, 
Gaviãu, San 1a Rit<l, Bôa SJrte, Lar a ngdira;, BaLaLa l, P assagem , 
Itaocara, Bart·a elo I ornba e Por1ella. 

CANTAGALLO. ER·tação do ramal ferrao elo m esmo n o m~ : 
no Estado tlo Rio ele J anei ro . Dis~a d e Nyterõ i 1641<,862 . 

CANTAGAL.LO. Um elos p ontos em que t;ocam os vap ores 
que navegam no l' ÍO Guamá; no li:stado elo Pará. 

CANTAGALLO. Mono do Es tado do R io ele J ane it·o, na :freg. 
ele S. José da Boa Morle. 

CANTAGA LLO. Morro do Di s tricto F ederal, mt freg. ela 
Gloria . It' muito povoado. 

CANTAGALLO. Mono el o Diat l'icto Federal , na ft·eg . da 
Lagôa, proximo do morro ela Pr.tia Funda e ela. l a"oa Rod rigo 
ele F r eitas . 

CANTAGALLO. Morro elo mttn . elo R ibeirão Pre~o , no E s ta
do ele S. Paulo . 

CANTAGALLO. Sert· a do Estado ele M in as Geenes , n o mun. 
ele P ouso Alegre . Separa a~ aguas elos ri os Mandú e Cervo . 

CANTAGA LLO . Ser ra elo Estado ele Minas Ger aes , no mun. 
ele D.J r~ s da Boa l~sperança . , 

CANT AGALLO . Serra ·elo E stado ele Goyaz. n o mun. de 
Arra ias . 

CANTAGALLO. Monta nh as ao N . da cidade ele Goy a z, capi
~al do .11stado cle> te nom e . São r ami fi cações da se n·a Dourada , 
que a tra vPssa ·toda a comarca . 

CANT AG ;LLO . Uma elas cachoei r as fo t·macloras elo rio 
Piabas, tri b. rio O~um, que o é elo Ig uassli; n o E s LMlo elo _Rio 
ele J ii u e iro, (Fl'o ntin). Em um a inf. recebida elo l il a r n ao é 
men ciona da essa cachoe ira . 

CANTAGALLO. R. io elo Es~ado elo Rio ele J ane i t·o , af l'. elo 
Ubá , 'q 1e o é clu Para hyba elo S ul. 

CAN'J.'AGALLO. Corl' •~gn' do Estado ele S . P a ulo, banh a o 
mun . elo Ri bei rão Pretu e desagua nu n o des te nome . 

CANTAGALLO. Ribe irão elo Estado eleS . Paul o, 11asce no 
Campo Redondo, banha o mun . r!e S. João d:J. Boa Vis ta e de
sagua na margem esq. do rio J ag· uary (In f. loc .). 

CANTAGALL 1. R ibe irão elo Es·tado de Mi na~ Ge l'aes , IJa 
nha o m un. de Entre Rios e desag ua n o ri o Gamaptlan. Nasce 
no Pires . 

CANTAGALLO, R ibeirão do Esta do ele Min as G •raes, ba nl1a 
o muu . de Baepencly e des;tg ua no r io Ca hy , aft'. elo r Jo d o Pei xe . 

CANT AGAL 1..0. Corrego do Es tado ele Goyaz, a fl' d a ma t·
g~m esq, do R~J . i za m u , ctue o é da clir. elo t•io Cl'ixá- assú (Cu
nh a Mattos . lti?W?'I,(,r'iJ) . 

CANTAGALLO PEQU ENO . Lng . elo E~ taclo elo R io de Ja
neiru, na !'reg . de G!Htpy-m1rim (Inf. loc .) . 

CANTAGI. R iacho elo Estado elo Cea rá; rega o m nn. de 
BenJ amin Cons ta nt e rlesag na no Banabttib ú . 

CANTANHEDES. LoQ'. no t~rmo de l t1 pocurú-mirim, elo 
Estado elo Ma ra nh ão. ~ 
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CANTE[R!O. Lago elo iEstaclo elo Amazonas, á m argem clit·. 
do rio deste nome. 

CAN T EiROS . No me ele uma lavra de diamatites no rio J e
qni l ~ nlh o nb a. E' bas tan·te ri ca e fica nas cabeceiras <!lesse rio, 
no E~t,tclo de Minas Geraes. 

CANTEIROS. S -n a elo Estado ele Minas Geraes, no mun. 
ele l" iumlty. Dá origem a clivl'\ rsos rios que Yào ter ao rio 
Grande. 

CANTEIROS . Rio elo Estado de Minas Geraes , afi'. elo 
Jequitinhonha . 

CANTEIROS. lU beil'iio rlo Estaelo ele MinaB Geraes, r eli ne
se a,, . rib-·irão el a Boa Vidla e jtwtos vão ao At·at·as; nas div i
sas da p<~rochia elo Carmo elo Ca mpo Gt·ande. 

CAN T IL. Corrego elo Estado ele lllinas Ge t·aes, afL el o rio 
Dourado~ que o é elo Pat·anahyba . 

CANTI M. Mon o do l~stado elo Ceará, no mun . ela Aurora. 

CANTIM. Arroio elo l~staclo elo R . G . do S1 Ll ; nasce na co
xilha rle Sa nt'Anna e desagna mt margem septentrional elo rio 
Qua t·,thim. 

CANTINHO. Serra do Estado ele Sergipe, no mnn. ele lt a 
bai~ninha. 

CANTINHO. Riacho elo Es·taelo elo Ceará., ai!'. do rio Tho
mé Vieu·a . 

CANTO. Log. el o Es tado ele Pernambuco, elo mu11. elo Ca
nhot inho. 

CANTO. Log. elo Estado ela Bahia, no mun . elo Ca mpo For
moso. 

CANT O. Serro do Estado das Alagôas, no mun. elo Li-
1 mee iro. 

CANTO . Sen a do Es tado de Ser gipe, no tel'mo de Itabaia
n inh a . J<;' coberta ele ma Ltas. 

CANTO. Pl'aia na freg. ela Ensencla do Brito, no Es tado de 
Sa u ba C~ Lhal'ina. Proj •c ta-se tuna esLrada q .:e, partindo cle~ • a 
pra ia e passando pelo morl'O clus Cavallos, vá ao Jogar Paulo 
Lopes . 

CANTO. R iacho elo Estado elo Ceará banha o mun. ele Uma
ry e cl ~ sagua no riacho des te nome . 

CANTO. Riacho elo Estado ele Sng-ipe, banha o lllllll. ele 
Campos e clesagua no rio ,,Jabebery (In f. l oc.) . 

CANTO. Lngôa elo Estado do Ceal'à. no mun . de S. Matheus . 

CANTO ALEGRE Ilha no l'io Balsa~, afl'. do Pal'nahyba ; 
no Estado elo Ma t·anhão. 

CANTO DA ESTIVA . Riacho do Estado ela Bahia, banha 
o mu n. elo Morro elo Chapéo e clesagua no r io Bo nito . 

CANTO DA LAGÓA. L og . do ills~aclo dó Rio ele Jan eiro, 
na f'reg. de Sa.nta R i ta ela L ·• gõa de Cima , mun. ele Campos ; 
com uma esch. publ. de 1ns t . prtm . , cr eatla peb § II a rt. I 
da Lei Pl'ov. n. 2.549 de 3 de outubro ele 188 '1. 

CANTO DA PANELL A. Cort·Pgo elo Estado elo E. Santo, 
no dist. d1• Gnara pary (Dioc . Gcog. elo Cesat· i\brq ttf s}. Em 
umas emendas feitas pela Cama r a_ Mtt 'IICtpal de Gu:n·apary 
áque ll e JJicc. e p!t bl ica cl as no Espt tto Sc~ntense, ele 7 ele Jn lh o 
de 1886, afllrma-se não ex ist ir cor rego a lgum com esse nome 
no n:un . ele Guara r a ,·y . 

CANT O DA PONT E. Lo ll' . do IJ:stado elo Rio ele Janeiro, 
n a fr eg . de Jtaipú e mun. de Nyterõi. 

CANT O ") A ROCINHA . Lagóa elo Estaçlo ela Bahia, no m.un . 
doi-tem<tn8o (Inf. loc. ) . 

CANT O DA VARZEA. Log. elo E stHà:o elo Rio ele J aneiro, 
11'1.\ fr eg. ela Jut• Jijuba e mun. ele Nyterõi; ligada ao Cortume 
por u ma es trada . 

CAN'l'O DE LESTE . Log . do Hlstailo elo R io ele Janeit•o, na 
I lha Gmnde, p,•rtenceu te ao mun. de Angra elos Reis. I-Ia a hi 
um a l agôa . 

CANTO DE SANTO ANTONIO. Log. elo Estado do Rio de 
JadeiJ'@, na fl'eg .. ele Qtu ssaman. 

CANTO DO BOI. Log. elo Es'Laclo elo Piauhy, na com. de 
Bart·as . 

CANTO DO JUNCO. Log . do R . G, do No1·te, no mun. ele 
Mosso ró . 

CANTO DO MANGUE. Porto ele desembarque na cidade 
ele Guat'apary; Estado elo E. Santo . 

CANTO DO OLHO D'AGUA. Log . no termo ele Thet•azina 
do l!lsLaclo elo Piauhy . 

CANTO DOS COCOS. Log. no 1iermo de Vale~ça, cl0 Estacl0 
elo Piauby. 

CANTO DOS P INTOS . Log . do hs taclo do Ceará, no mun. 
elo J a rdim. 

CANTO DO SUL. Log . elo Ri0 ele .J aneit•o, na Ilh a Grand e 
e mun . el e Angt·a dos Reis. I-Ia ah i uma lagôa. 

CANTO ES CURO. Log . elo Estado das Alagôas , no cl!st. ela 
Leo polclin a, elo let·mo clu Porto Ca lvo. 

CANTO ESCURO. Cor rego elo Est:tclo ele Pernambuco, banha 
o mun, ele Bom Co nselh o e clesagua no Arabary Novo, a(f. elo 
Bal sa mo, qne o é clu l'io P am b.y l)a . (In!. Joc.). 

CANTO-GRANDE. L og . elo Estado elo Maranhão, no mun. 
ele MiL·itiba . 

CANTO-GRANGE. Riacho elo Estado elo Maranhão, aíf. ela 
margem clir, do rio elas Flores, trib. elo Mearim. 

CANTÚ. R io elo Estado elo PRt·aná, aff. elo Peq•> iry . Recebe 
u m r1beirão denominado H ospital pelo e ng. Autun.io Re
b:atças . 

CANUD AL. R io do Estado ele S. P aulo, nasce na serra do 
Ca reloso, banha o mun. ele Cananéa e clesagua na bah ia de 
Tarap.t nclé ou Trapanelé . 

CANUDÍNHO. Co rrego do Estado de Minas Geraes , aff. elo 
corrego dos Canudos . 

CANUDOS. Pov. elo Estado elo Parahyba do Norte, no termo 
ele Patos. 

CANUDOS . P oY. eloEstaelo das Al agõas, no mun . ele Ana
dia. I-la um ou tro Iog . elo mesmo nome na Pioca . 

CANUDOS . Pov. elo Es~aclo da Bahia, uo mun . de Gere
moabo e l'reg . . de Mass acara, á mat•gam elo l'io Vasa-Bauis. 
01·ago San to An t·mio. T em umn esc h. publ. ele iu-st. prim., 
cre:tcla pel a Lei Pt·ov . n . 602 ele 2 ele agos to ele i d8 l. 
. CANUDOS. Pov. do Estado el a 13 tb.ia, á m ft t•gem esq . d0 

l'lo S . l<' rancisco, abaixo da cidade ela Bat•t·a do Rio Grande. 
Hal!'e lel f<Lz a inda menção ele uma ilha com o mesmo nome, 
sitnaela no l'io e elPü·on Le do pov. 

CANUDOS. Serra elo Estado elas Alagoas, no mun. de 1\>Iu
ricy. 

CANU')OS. Ayt'es de Caznl menciona um morro com esse 
nome, no EsLaclo no Rio ele J a neiro, e 011cle na sce o rio S. João 
com o nome ele Aguas Claras . 

C ANUDOS . Riacho do i!:staclo elo Pianhy, banha o mun. ela 
Capi ta l e clesa.gua uo rio ela Gamelleira, lrlb. ela margem dir. 
do Poty . 

CANU l OS . Ribeirão do Estado rla Bah i a, banha o mun . elo 
P raelu e d ·saq- ua na ma rgem esq . el o ribeil ão elo Sul, nm elos 
fo rm aclo t•es elo rio Jucut·ucú, 15 ldls. abaixo da barra elo Nas
cimento e 500 mel r os acima el a cachoeira elo Bom Socego. 

CANUDOS. Carrego elo Estado do Minas Geraes, atr . elo 
Dum llá, que co m o corrego ela Fn1•mação forma .o ribeirão do 
Inforn n, tnb. elo JequLttnlionha. Rece be o Canucllnbo. 

CANUDOS. (Santa Isabel elos). Vide I sabel . 
CANUMAN. Parochia do Estado elo Amazonas, no mun. de 

Borba na ma1·gem elir . elo l'io elo seu nome, ce t·ca de 20 mils . 
acima'cla s tm foz: aos 3°55135"cle Lat S . A5\:l0 81528" ele Long. 
O. de Greenwich ·(Ribeit·o Liqb·1a). Drago N. S. elo Carmo e clio
cesse do ,\.maw nas . F oi fund ada ~m 180.2 po1· J oaquim da Cosia 
Corte [-l!eal e missionacla pelos cal'melitaselll -t88-t IJ:' pat•ochia 
antigft . ·Lend o sido confirmada nessa ca1eg-ori a pela Le i Prov. 
n. 9<! ele 6 ele novembt·o de 1858. Foi des memb rada do tet·mo ele 
M aués e i ncoq)orada no ria capi ~ai pela Lei Pro v . n . 71 de 4 
ele Re te mb t·o ele 1855 ; a nnexada ao mnn. de Bor ba pelo at·t. II 
ela de n. 73 de 10 ele clezP. mhro de ·1857 e art. li el a ele n. 362 
ele '! te jniho ele 1877. Stta P•Jp. é ca lculada em 1.550 habs., 
proyinclos, na maior parte, ele 'Muncluruciis . Seu territorio pro-
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d.uz alg-odão , legumes e cr avo . Ahi fazem escflla os vapores da 
l1nb a de Ma náos e Sa nto Antonio no .lVla cleit·it . Te ,n duas eschs . 
publs. de inst t·, pl'im. Sob l"e sua di visas vide : Porta ria de 25 
~e outubt·o de 1853 ; a rt. IV da Lei Pt·ov. n. 132 de 29 ele 
JUlho ele ·1865; n. 362 ele 4 ele julh o ele 1877. Can umá . « Missão 
fu? clacla pe lo indio Mathias , mestre fen eil'o e Ca pitão ele Li
getros . Logo de pois que a nação Munclnrucú <e cr ngr aço n co m
nosco, por icléas s11 bt is do Sr. Govern ador Gama , comn a diante 
exporei. Foi pessoalmente aos l t res elos ditos genLios e com 
dad ivas a lliciou, se us a ni rnos , que os trouxe a fo rma r a missão 
de Can um á composta ele 1.800 almas, a queRe tem ~juntado não 
pequ eno nume ro ele fa míli as brancas . Fi1.er a m a egre.t a á s ua 
custa com a i uvr>cação do Novo Carrnelo, coberta ele t elha e 
gran de á p roporção do povo . Os morad ores brancos subs iste m 
dos seus cafezaes e Lauacos , e os indios occupam-Re ern r oças 
de mandioca e e>ct rah ir dos mat·tos os cravos e sa lsa». 

CANUM AN . Segundo o Sr . R tbeiro Lisboa Ccm w ncm é 
um fu ro que nasce prox imo á foz elo riu elo mes mo no me. r eune- se 
em Mitués ao furo do Ram os, for mando a ilh a de Tupitnm bara
n as . Nos Apontamentos q ue S(J1lre o rio Ca num a n puuli cou o St·. 
\ V . Chandless, no D iM·io Officia,l de 27 de fevere it•o ele '1 870, o ri o 
Can u man nasce ao N. el os Campos el o Madeira, corre ao 
r umo de S . a NJJ; . e vae el e•agna•· no ri o Made ira aba ixo ela pov. 
de Mut·um uru tnba. E ' mu i to pi, coso es>e rio. O Sr. Ar;rj o 
Amazonas no seu Dicc. d iz: CnNU&Ü . R io ela Mtmrln r uca ni a, 
n a margem d ir . do furo cle 'rttp inam barana , entre os ri os Aba
cax is e Ma de ira , com o ultimo elos guaes cornmunica pe lo l\1 ~ 
·taurá, 55 lPguas acima da sua foz. Co t'l·e do S. pa r a o N. em 
u m leito ele 100 l e""uas . Te m as cabeceÍt'as nroxim a~ ás el o rio 
Araxiá, e el e um· braço elo Gi-pa r a ná mt dÍvisor ia ela Mundr. 
e J uru ena. n a Lat. 9°00' . E m seu curRo rece be aincl ft ah·un s 
r ios anonymos . F oi nelle a sPgunda s itu ação ela f rPg. ele . Tta 
coa tiara, donde se t rasladou J)ara o rio Abaca xi• , e hoje tem em 
sua m arge m ode nta l a fr eg. a que de u o nome . - CANU~IL 
Ain da ma is u m nom~ de um braço orie nt al do rio lvla cl - iL·a, 
ma is co n hec ido por F t1ro ele 'l'upinam baraua ». Na Geo_,,r· . 
Phys . de \Vappoo us é es•e rio co ns irle L"ado com a tl'. elo Amazo nas 
e assim descriptC> . « O Ccbnumcm ·tem u m curso to ta l ele cer ca 
ele GOO ki ls . e, seguindo primeiro a direcção ele NO. , Lo ma em 
Camp iuara na a dit-ecção fi e N., qu" conser va até a ban a co m 
poucas va ria n~es. s .et!S afl's. são J?ela esq. : o Camauiá, Ca m
ptn~r<t; Aca r1 ,. Mau· 1.coera, Assu, Aracú , Ma pi á , Ca iaué , P a 
t·ana; e pela cllt•e t ta Sumauma , J a t·aqui, P cova, 'l'u c nm a n. E' 
naveg~ve l em todo o temp o a.té ce rca de 200 kil s. da foz : ela h i 
para CJ.ma no tempo ela enchen te é navegavel até a pri meira 
cacb oe!l' a ». 

CANUMAN. L ago da Guyana, n o r io Ur ubú, e m cuj il.~ m ar
gens fo i afreg. ele N . S . claCo nce ição (Ara ujo Ama zonas). 

CANUMAÚ. Riacho do Es tado elo A mazon aq , afr. seplen
trio na l elo t•i o Neg ro, defro nte ele Ay rão . E ' a b•tnda nte ele b re u, 
p án- ct·avo e muita madeira fin a e ele con s trucção. E ' c itado por 
Ilila rio Gut·j ão e Co nego A ndré . 

CANUTAMA. V illa e mun. do E stado elo Am azon as. no 
rio P urús . [i;ra a anti ga fl' eg . ele N . S . ele Naz ·1ret b ele Nova 
Col onia . Foi elevada a villa pel a Lei n . 22 ele 10 el e outub1·o ele 
1891. 

CANUTO ( Pol'to do) . Na mar gem esq. do ri o Aquiclaua ua; 
Es ta do el e Ma·tto Gr osso . 

CANZE . R io elo Es tado da Bahi a , ba nh a o muu. ele Trancoso 
e clesagua no rio Car a by va-me mua n (Inf. loc . ). 

CANZIL. Log . elo rr: ~ ta clo ele Per nambuco, no dis t. el e S . Be
n edicto elo mun . de Quipapá. 

CANZIL. Serra do E s ta do ele Pernambuco , no mun. de 
Quipa pá . 

CÃO. Carrego elo Es tado de Min as Ger aes, a fr. elo ribeirã o 
dos Patos , enLre Piumby e F ormiga . 

CAOCA . Pon ta na costa elo Es tado elo Maranh ão, entre a 
ba n a do Urú e a ba hia do Cn bello el e Velh a . E' de facil co
n hec imen to pelos comor os de a r eia pt·oxlmos á beira -m a r e 
entr emPiados ele matto . 

CÃO MOR TO. Pequeno r io el o E s tado do Rio el e J a neiro, 
desagua na babi a compreh endicla e n t1·e a Ilba Gra nde e o 
Contin ente . Sua foz fi ca e ntr e a elos ri os Mirim e S. Rnque . 
A Carla ele Mouch ez e a ele Belleganle e Niemeyer fazem me nção 
desse no. 

CAP A-BQ"')E. Insig nifican te pov. elo E s tado ela Bahia , p t•o
xim o a S . J oão do P a raguassú. E' h abi tado por mineradores. 
J á fot m a is i mporta nte do c1ue é hoj e . 

. CAPACETE. Pov. elo E s tado do Am a zonas , na margem 
ch t·. do rio So limões . P a r a a hi a Lei Pt·ov . n. 3LO ele 8 de 
ma io ele 1875 tra nsferia a séLie da f t·eg. ele T a batinga. 

CAPACETE. Ser ra elo E sLaclo ele Minas Geraes. entt·e a 
cirla le do Abae té e"? a l'l·a ia l elos 'l'iros e prnx~ma elas sel'l'as 
elas Sa udades e elo llg .e e do m orro eln Chapeo . Se u c imo é 
arrccluntlado. 

CAPACETE. Ri o elo Es tado d? Amazonas; desag ua n a 
lll a rgem cltr. do J avar y, JUn to da loz deste rio . 

CAPACETE. R io elo Es tado de Miu as Ger aes . n asce na 
SH l' a elo se 1 nome e clesag ua na m a r gem clir. elo r"ucla iá , a ff . 
do S. Fra nc;sco . 

CAPADO. Log . elo Estado de Pe rnambuco, na freg. de 
Santo Amar o de 'l' aq uar atinga. 

CAPANÁ . Lago do Es tado elo Amazonas , n o mun. ele Ma
nicor é . 

CAPANÁ . B1·aço esq. elo r io Madeü·a , no Es·ta do elo Ama
zon as . Sobre elle di z Ayros el e Caza l: « O Capaná. , qu e desem
boca obra de '10leguas ac ima ela v illa de Borba , a trave<sa hum 
lago co ns ide ravel, q 10 r ecolhe varias ri b~ iras , e donde t a m
bem sabe um ca 11" l pa r a o rio P urús . Seus con ·tornos são 
povoados ele ind io• Cata ui :xis e Itatapri yás gra ndes pesca cl o1'es 
e caça cl o t•es ". No Di a,r io Ast,·on.omico q ne escrevera m os offt
ci 1es e nge nhei r os ma ndados , e m :1.78'1, na commi·ssão ele 
demarcaçã.o de J imiles lê-se : « Co n tinu ando a viage m pe lo 
MadPira ac im ;1, r umo de O. ate o rio CcvpM·Iá , que fi ca sete 
legnas e meia di sta nte el C> Ma n icoré, se e nco n lra m v a d as 
pra ias , e se faze m d iver sas Yoltas, sendo um a ·tão oppos la , que 
logo de S . se vi: a ao N .. o nde se ach am as ilh as conh cicias 
pelo nome ele J a m a ra 1uts , q ue são Lres , e comprehe nde m tt·es 
l eguas na CU I' •' li q 1e a ll i de :>crcve o rio .. . 'l'res le"'uas superi or 
á b•JCli el o r io Ccbp~tná, se e nco ntr ;u·ão as ilh ::.s"' de Orupé e 
cin co ac ima estiL a ponta ela ilh a elo Marmello, . E' de ugna 
p 1·e ta , Lem 50 bnLças de la rgunt pt'Ox im a mente e fund o para 
ca nôas q ne de ma ndem ele oi to a 10 palmos . 'l'a1nbem escre
vem Capu. nan . 

CAPANÉ . Arroio elo Es tado elo R . G . elo St:!l, nasce n as. 
serras el o Herva l, rega o m un. da Cachoeira e desagua no rio 
J acub y . 

CAPANÉ GRAN ')E. L og. no mLw. da Cachoeira , elo E s
tado do R . G . do S ul; com um a esch . publ. ele ins t. pl.'im. 

CAPANEMA. Pov. do IJ; s tado ela Bahia , no mun. de 1\bra
gogipe, ba nh a ela pe lo l'io el o seu nome, com uma esch publ. 
ele in ~ tr. prim . , cceacla pela Lei P1·ov . n. 1.536 de 17 ele 
junho ele 1875. 

CAPANEMA (S . J oão ele). Dis tric"to elo mun. ele Gua t'a
pua va , no !!:s ta clo do Par aná . 

CAPANEMA. P ov. elo E s ta do ele illinas Geraes . no mun. 
ele Ou!' O Preto · 

CAPANEMA. Serra elo E s·tado de Minas Gera es, r a mi
fi cação ela g ra nde cordi lhe ira que sepa ra ostribs . elo rio Doce 
dos elo rio ::; • Fra nc isco. Nella tem origem, a lém de ou-tros , 
o rio Santa BaL"bara . 

CAPANH:MA. I9ar apé elo E stado elo Pará , na ilha Maraj.6 
e mu n. de Mo~ sara' ; clesaijua no Camará (In L lo c.). Na Carta· 
d b 2l ha ll !lcw :I:JO, ele Velloso Ba n·eto é fig ura do esse rio com o 
nome ele Panema . 

CAPANEMA . Rio elo T~s taclo ela Ba hia , banha o muu. de 
Marag-ogipe e clesagtta no P ar agunss ú . T e m o nome de Cachoei
rinba antes de cle wet~h a r- se pela sen·a e chegar ás marinhas. 
E' na v.egave l na · préa- mat· pot· ba rcos e la nchas cerca de i 5. 
a 18 ktl s e ma rgeado pot· di versas fazendas , cada uma 
el as qqa.e3 ·tem seu porto e se emprega na extracção el a piassaba 
e da lenha, na colhe ita elo coquilho. e na pl a ntação da man
dioca. O po nto termina l da navegação de>se rio é a fazenda 
G.tahy . R ecebe o P op á , hiquitiá, Sirlllnguinha e diversos 
outros . 

CAPANJ:A. Assass ino, a ssalaria do, cace teiro (C. Aule·te . 
Dicc). EnLre nós é mais p t·opt•ia m?nte o gua rda-costas , opei~o-
laqo, o can gaceiro elo po·tentado (P. Nogueira Vocab. znchg. 



CAP - 437 - CAP 

cit.). - Ety1;1.: cw:u, matto e pw~ya, inchaço, topetê : o to})e~uclo 
~o ma1·to ou elos sertões . E' poss ivel que corresponda ori gma.
riamente a matuto, vindo a tel' h oj e significação ·Lranslacta. 
(Vide Macedo Soares , Rev. Bmz. c i t . p. 229) . 

C4,PANGA . Serra do Estado de Minas Geraes , ramificação 
Ol'ienta.J elo gt· upo do Ser ro elo F n o, pertencente ao systema elo 
Espinhaço (Gerber) . 

CAP ÃO. Etinn:- cJorruptela ele cacb, m?-tto e ?J1tam, redondo . 
Ma,··tius cir . p. 36 Dias Carneu·o, Pocsws, Notas, p . 2:33,
'fuunay, Cé~s e Te,:·,·as do fl,·azil cit. , J)· 12, No·ta 1";- na 
lin gua ela t Pl'f<t valia tanto como cl1zer: tlhcb ele matto O\~ matto 
ilhado, nom e que se cl <L aos oas1s ou boscag·ens no me10 elos 
campos deser tos. Varnha~en, Efist. c1t : , '1'. I, p. 93; - cor
r upLela do lupi acblwpôm., s~o zonas est re1 tas, mas e~ te nsas , de 
bosq ·1es mui·to densos .e as vezes multo ele1'aclos . C de Ma
galb ã~s, O Selvagem cit:, p . 16L; - ve1u elo guarany hcba, 
matto e ~'awn. o que esta no me1o : bosqu e no campo , mat·to 
isol ado no meio elo ca mpo, como a ilh a sol itaria na vastdào 
elo mat• ·ilha ele arvor · clo . . Macedo Soares, R ev . Bo·cbz. cit . 
'l'. I :I, 1;· 32-!; - e esta ta.mhem a e 1y:n . do mest re: B. Cae
·tano, depois ele ter dito no Ens . cleS1oien . c it., 'l' . li, p. 127-
puwn 0 11 1JIIá s igni fica leva ntar-se, ele modo que caa. ou haa
lntcbm 011 1Jilá nada s ig nifi c.a ria, accl'escent<\ no Yooab crt: , 
ps. 63 e 363 - ha,a pcbÚ mal to et·g·ticlo, matto isolado no meto 
do campo - Estó. de acoo rclo J. Ve t·i ss imoScen.claT' 'ida 
Ama,z. , p. 39. - :I. de Ale nca!'• Gaucho, T. I , Nota 7, ma nda 
escrever impL·oprtame nte cc•pocbo . do mes mo modo por que sa es
creve octpoei?·a (P. Nog11eira. Yooab. cit., p. 249). 

CAPÃO. Log. elo Estado ela Bahia, no man . de Jaguaripe• 
com uma pequena capella ela iLwocação de S. João . Dizem exi:;-tir 
a b i diamante. 

CAPÃO . Log . na freg . ele Jacat•epaguá , elo Distt·icto Fe
deral. 

CAPÃO. L og . no mun. ele I tab ira, Estado de Mi nas Geraes; 
com uma esch. pnbl. de i nst . pl'im ., et·cada pela L ei P rov. 
n . 3.1.62 de :1 8 ele otltuuro ele :1883. 

CAPÃO . L oo- . do Estacl :) ele Minas Ger::tes, no mun. ele 
Santa Luzi::t á 

0
margem do ribeirão da Matta. 

CAPÃO. Pov. do Estae1o ele MinasGeraes, distan te cerca ele 
tres kils. ela ü·eg . ele S. Br·az elo Suassuhy elo termo ele Enll'e
Rios. 

CAPÃO. Alde ia el e inclios 'l'erenas, cinco milhas a EN. E. 
ele Miranda; no Estado de Matto Grosso . 

C \.PÃO. R io elo Estado elo Par aná, aJJ.:·cla margem clir. elo 
Ira hy, mais tarde Iguassú . 

CAP ÃO . Ribeirão elo Estado ele i\llinas Ger·aes, banha o teni
lol'io ela freg. ele S . Domingos do Arassua.hy e desagua no J e
quitinho-nha pela margem cltrelta . 

CAPÃO Correo-o elo Estado de Minas Geraes , corta a Varzea 
elo M<~rçal 'pe t·le n c~nta ao mun . ele S. João d'El-Rei. I er tence 
á bacia elo rio Ca t·a ttelahy. 

CAP ÃO. Cor r ego do Estado de Minas Geraes, aff. elo rio 
Po .te Alta . 

CAPÃO. Col'l'ego elo Estado ele Goya~, banha o mun. ele 
Santa LuJ.ia e clesagna na ma t·gem esq . do rio Ve1·melho, afl'. 
elo S. B<ll'tholomeu (In f. lo c .) . 

CAPÃO. Carrego elo Es ta.do ele G:oyaz,. banha o tel'l'itorio 
da pov. elo Onro [<'i no e conflue no lir:1hu pel a ma t·gem esq. 
(A ie ncast 1'e. Dico . cit. ). 

CAP ÃO. Importante cac hoeira no rio U rar icapar{t, ·tr ib . do 
Uraricnet·a no EsLado do Amazonas . 
CAPÃO~LTO. Log . elo EsLaclo lleS . Paulo,nomun. ele 

ltapet ininga.; cum um a esch. publ. ele mst. prun. 
CA p ÃO ALTO. Log. ,np mrm. de Lages, elo Estado ele Santa 

Cath a rina. 
CAPÃO ALTO. Pov . elo Estado do R. G .. elo Sul,, na paro

chia ela Vacca l'ia, com um a esch . publ. ele 111 ~t. pt'Im,, Cl'ea
da pela Lei Pro v. n. 1.103 ele 8 ele maio de :lt>77. 

CAPÃO ALTO. Sena elo Es tado ele S . Paulo, no mun. ele 
ltapetin1 nga. 

CAPÃO ALTO. Con·ego elo Estado ele Goyaz, ban ha o mun. 

de Santa Luzia a desagua na margem esq. elo ribeirão da Ca
choeira , trab. elo r ibeirão Samamb>~ia . que o é <.lo rio Co ru mbá 
(In f . loc . ). Do mesmo m 111 . no.; i'>tzem me nção ainda ele um ou
tro cor·t·ego cles5e nome, afl', ela margem esq. elo ribeirão Sam::tm
baia, trib . elo rio Corumbá . 

CAPÃO ALTO . Lagôa elo Estado elo R. G. elo Sul, na zona 
a renosa, en tl'e a b gôa elos Patos e o Oceano. 

CAP ÃO AMARELLO. Mor·ro elo Estado ele M.in as Geraes, 
no m utL ele Inbaúma, ant. Santo Anton io elo Monte . 

CAPÃO BONITO. V ill a e mun . elo ills Laclo ele S. Pau lo, n::t 
com. ele seu nome; ex.-t"rmo ela com. ele ltapeva ela Faxina, ;i, 
margem esq . elo rio eh sen nom e, a 6 l.l kils. ele Itapet in inga , a 
55,5 cle lta p .va ela Faxina, a 88,8 ele '1'atuhy e a222,2 àa capital. 
O mu n. é pel'COL'L'iclo pela serra ele P a ranap iacaGa e regado pe 
los rios Paranapanema, A lmas , Apiahy-mirim, Paranapitan
ga, T aquara l, 'l'rn·v o, Guapiara, Cri st:tes e a lgu ns outros·. 
Possue minas ele ouro, fel'l'O, ch 'lmbo e ele algtlllS outt·os mine
ntes; dive rsas especies· ele made iras ele conslr ncção e marcenaria . 
Sua egwja ma tri z tem a invocação ele N S. da Conceição e de
pende el a diocese el e S . Pau lo . l<'oi pri mit ivamente collocacla, 
como capella na mat·gem cl ir. elo rio Guapiara, sendo depois 
t ransfer ida para o l oo·ar conhecido até h oje com o Litulo de I~re · 
g11ezia Velha, á marg·em di r. do ri " elas Almas com o nome ele 
p,.ranapanema, onde e'leve clu 1·ante 60 annos, mud a ndo-se 
para a localidade actual ainda corno f1·e.lr. em :1830. Foi ct·eada 
vi l! a pela Lei Pro v. n. 17 ele 2 ele a Gril el e 1837, e exautora d<.~. pela 
ele n . 21 ele 26 ele março ele ·J866. que ele novo incorporou-a <1.0 
muu. ele Itapetining-a. Fo i re~taur acl<l pela ele n. 19 ele H ele 
m a rço ele 1868. Culwr a el e ce reaes, ca 11 t1a ele assucotr e a lgo
dão . A pop. é calculada em 7 . 000 habs. Foi clcS111embrada da 
com . ele Ita petiuinga e i uco1·poracla á ele Hapeva eLe Fa~ina 
pel a Lei Pt·ov . n. 13 cle9 ele ma 1·ço de 1876. Creacl(t com. pel::t 
Le i Pro v. n. 91 de 28 ele a b1·i I ele 1883, c:lass i !icacla ele primeira 
ent r. p•l o Dec. n. 8 1 ele 23 ele dezembro ele 1889 . O mun,. a lém 
ela pa r ochi a ela villa, comprehencle m ais a ele S. José . Sobre 
suas cl 1visas vide: Lei Pro v. n. 22 ele 9 ele abril ele 1858 . n . 83 
ele 25 ele a l.ril ele 1865: n. 83 ele :?5 de abr il ele 1873 . Passou a 
denominar-se villa elo é:apào Bo nito e m lngar ele C;1pão Bonito 
do Paranapa nema em virtude ela Lei Pro v. n . 2ll cL 21 ele feve- · 

· reiro ele t889. Abi fi ca o b tirt·o de nom inado: Apiaby-mirim. 
Ha na vil la tees eschs. ptrb ls . ele inst. p 1·im. 

CAPÃO BONITO.Pov . do Estado de Santa Catltal'ina, nas 
proximidades elo rio Pelotas, ao S . da cL dacle cb Lages . 

CAPÃO BONITO. Log . elo Estado do R . G . elo Sul no 
mun. da Vaccaria, com uma ca pelia elo Senhor Bom J~s 11 s 
elo Bom Fim. A Lei Pro v. n i. 508 de :l8 ele novembro de '1885-
r emoveu a sécle da capdla fil ial sob essa invocação desse Io"ar 
para um ou·tro denominado Loureiro, á margem ela es~r acla"'cto· 
ii'Ieio, 

CAPÃO COMPRIDO. Log. elo Esbaclo elo R. G. elo Sul, n o· 
mun . ele Cima ch Se rra; com uma esc h, pnbl. ele inst. prim .. 
creacla pela Lei Prov . n. 1.0·H ele 20 ele maio el e 187ô. -

CAPÃO COMPRIDO. Co1·reg·o elo E s tado ele Goyaz, banha: 
o !ll l lll. de San la Luzia o dP.sagm\ na margem cli r. elo ribeirão 
ela Saia Velha. aff'. do rio S. Barl.ho lomen(fnf.loc .) . Do mesmo 
mun. nos infol·mam haver outro carrego desse nome nfl'. ela 
margem clir. do r ibeir ão Fundo, trib. elo rio S . Bartholomeu. 

CAPÃO DA AMORA. P equeno r io do Estado el e M: inas 
Gerae ~ ; Ganh a o territorio ela fl'eg . ele Dattas e cles ag-ua nu, 
margem clir. elo rio deste nome (In L l oc. ). 

CAPÃO DA ANTA. ill' o nome ele um elos nucleos existentes. 
na colon ia Sinimbú; no Estado elo Pa 1·a ná . Posstlia com o ele
nominado Quero·Qtte>·o 218 colonos com 70 familias. 

CAPÃO DA ANTA. Log . do illstado ele MatLo Gr osso, ~ntre· 
as Sali nas e as cabeceiras elo rio Vel'de, ent re a lagoa DeseJada,. 
elo qual dista 22k,780 e o pou,;o elo Garoar á, a :l -1~<,5 . (Dt·. ~- da 
Fonseca. Dwo . c1 L.) . 

CAPÂO DA BASTIANA . Log. elo Estado elo R. G . elo. 
S ul. no mnn. ele :S . J e,·onymo . 

CAP ÃO DA CRUZ. Cor Pego elo Estado ele Goyaz , aff. da 
margem e;q. elo r io Ver mel ho, trib . elo S. Bartholomeu. (Inf. 
loc). 

CAPÃO DA FUMAÇA. Log . elo E s tado elo R . G . do Sul, 
na m tln. de Porto Alegr e . 
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CAPÃO DA GALLINHA. Pov. elo Estado ele Minas Geraes, 
na fr-rg. elo ChLudio . 

CAPÃO DA GALLINHA. Sanga elo E'<tadv elo R. G. elo 
Sul, clesngua na margem esc[. do rio Capivary. 

CAPÃO DA EGREJA. Cot•t•Pgo do g staclo ele i\iinas Geraes; 
nasce no Capão ela IJ:greja. F<Lz jun cçio com os CO ITegos, 
Ponte ele Santa Rita e l:lano Preto, banhando todo> a cidade ele 
Uberaba . :São formadores elo carrego ela Lage , trib . do rio 
Uberaba . 

CAPÃO DA MARCA. Pharolete elo B:staclo Llo R G . elo 
S11l na lagô<t rins Patos, aos 3 to 18' S . e 8° 6'20" Occ. elo Iho ele 
Ja1;eil·o, ou 5[o 16' 4'1'. ele Gt·eenwich, 'JU 53° 36' ::J(i}" ele Pariz. 
Luz bra.nca, fixa; 4_a, diontrico, alcança 12 mil'has. A Rltura do 
{oco subre o prea mar é ele 16 111 O. Torre broncada ele fel'l'o fot·
ja do. cast\ .JUnto, pintadas de bt·anco. Foiacceso a25 ele março 
ele 1881. 

CAPÃO DA POSSE. Corrego elo Estado ele MinasGet·aes , 
na frrg . elo Be lo Hor·1sonte. 

CAPÃO DAS ONÇAS. Bairt·o no termo ele Pirassuuung!t, do 
'E'tallo de S. Paulo. 

CAPÃO DAS TAQUARAS. Log . elo Es tado ele Minas Ge
r aes, no mun . ele Campo Bello. 

CAPÃO DE CANOAS. Pov . elo EsLaclo elo R. G. elo Sul, 
no mun. üe Grav<t:ahy. 

CAP ÃO DE S. JOÃO. Banhado no mun. ele Ittaquy e Es
tado elo lt. G. do Sul. Re tme-se com o banhado de S Donato. 

CAPÃO DO ARAÇÁ. Log. no termo de S. Leopoldo, do Estado 
elo R. G . do Stll. 

CAPÃO DO BISPO. Log. elo Distl'icto Federal, na frP-g. ele 
Inhaúma. 

CAPÃO DO BURACO. Corrego do Estado ele Minas Geraes, 
alL do r io Q <eura- Anzol. 

CAPÃO DO EIXO. Corrego do Estado ele Minas Geraes, 
aJL do do Uberaba, no m ,micipio deste nome. 

CAP ÃO DO GERI V Á. Log. elo Estado ele Santa Catharina, 
no mun. ela Lag11na . 

CAPÃ l DO INDIO. Log. elo Estado do R. G. elo Sttl, no 
muu. ela Conce içao elo Arroio . 

CAPÃO DO INGLEZ. Log. elo Estado elo R. G. elo Sul, na 
fronteira com a R epu blic L elo Ueug 1ay, na pae·te cu lminante ela 
cox ilha elo Haedo. H<L ahi um marco divisorio. 

CAPÃO DO LANA. Situação do Estado üe Minas Gern.es, 
nas immediaçÕ's do clist. el a Capital, na estrada q11e al<~ i ga
mente Je Out·o Preto clirigia·-se ao Rio ele Janeiro. Ahi esteve 
Pedt·o I em i822. 

CAPÃO DO LEÃO. Uma elas eBtações cl:~ E. ele Ferro elo 
Rio Grande a 13agé; no li:starlo do R. G. elo Srr l; cn tee as 
estaçiiies ele Pelotas e elo Passo elas Ped.ras. 

CAPAO DO M~IO. Nucleo colonial do Estado elo Paraná, 
no mun. ele Pout<t Geossa . 

CAPÃO DO MEL . Corrego do Estado de Minas Ge raes , 
reune- se ao con·Pgo do Açude, tornando duhi o nome de Caste
lhano com o qnal vae reunir-se ao Cannabrava e com este 
desa,.uar no rio Grande. Banha o mun. do SS. Sact•amento. 
(Inf.

0 

loc.) 
CAPÃO DO MANDAS AIA . Cor1·ego do Estado de S. Paulo, 

atr. do l'ibeieão Frrndo; no mLm. ela Faxina. 
CAPÃO DO OURO. Log. elo Estado de Minas l:Xeraes, no 

roun. ele Pitanguy. !~' tradicciooal por sua riqueza. 

CAPÃO DO OURO. Co1·rego elo E~taclo ele Gnyaz, a li. ela 
mat·gem esq. do ribeirão Descvbet·to elos Montes Claros. (I11f. 
loc.) 

CAPÃO DO PEIXOTO. Log. situado a clous kils. da capital 
uo Estado do Piauby . 

CAPÃO DO PEQUI. Lo!\'. elo Estado de Matto Grosso, ::i. 
margem do rio Cuyabá ; com uma cape !la ele N. S. da Con
ceição 

CAPÃO DO PINHEIRO. Log . elo Estado elo R. G. elo 
Sul, no mun. ela Encruzi lhada. 

CAPÃCl BO PONCHE. Lagoa no Elstn,~lo do R. G. elo Sul, 
na zon;t a renosa, e n1re a lagôa elos Patl'lB e o<Oceamo. 'Fem com 
IDIInicação eom a Iagôa denominada Rincãa elos Ve«el'os. 

CAPÃO D:J PORQUINHO. Log . elo ~stado de iYlina:s 
Get•aes, DO'l limites ela feeg-. élo Cambuquira , na esbt·ac1a C[tle 
ela freg dos Tres Corações elo Rio Verde dirige-se pa;r a a 
Campanha. . 

CAPÃO DO @UEIMA. Logarr que Taramente ilca innun
dado, na margem dit·. elo rio PcwBguay, pe la la L de 20o 25' ; e 
onde t·esiclitt pot· m<dor o·.t menor espaço de tempo o Queime~, 
urn elos nei11cipaes da tt·ibtt elos Caclioeós (B . ele ~1e<lgaço ). 

CAPÃO DO QUILOMBO. Sanga elo ·illstado elo R . G. do 
S11l, elesagua na mat·ge m rl ir. do eio Capivary. 

CAPÃO DO RABO AMARELL.O Lag. na freg-. de Mrura
vilhas elo mun. ele Pitang·uy; no illstMlo ele Minas Gel'aes. 

CAPÃO DO TIGRE . Ponta na cosUt orien~al ela l agôa
&Iit·im; no Estado elo R. G. do Su l, 43 kils . ela cidade elo R io 
Grande. 

CAPÃO DOS PORCOS. ·Ser1·ota elo l~ staclo de Minas Geraes, 
nas proximidades elo rio Gra•nde, eutee Pctssas e S. Sebastião 
ela Veota oia (Lei Prov. n. :L.392 1le 14 de novem bm ele 186ô). 

CAPÃO FUN10 . Um elos quarteirões da cidade dle Uberaba, 
no ills1 ado de Mi11as Geraes . 

CAPÃQ GRANDH:. Pov. do Estado ela Bab ia, no mun. ~la 
Villa 8 !l a elas Palm eieaR; com 11111 a esch . pttbl. ele instt·. prim. 
creada pela Lei P1·ov. n. 2.H9 ele 25 ele agosto ele i i:l80. 

CAPÃO GRANDE. Log. de EstaGie ale Paraná, no mun. ela 
Capttal. 

CAPÃQ GRANDE. Nucleo celonial do tEstado elo Paraná, 
no mun . de Pon.ha Gt·ossa. 

CAPÃO GRANDE. Log. de Estado elo R. G. elo Sul, no 
termo ela Cacboeiea. 

CAPÃO GRAND.E. Col'rego do Estado ele Goyaz , banha o 
mun. ele Santa LLtZia e elesag1ta uc1. margem esq . do ribeirão 
Samamba ia, Lt·lb. elo rio C0t'LL<ubá (I n l'. Ioc . ). 

CAF'ÃO GROSSO. Pov. Glo Estado Gle S. Paulo, no mun. de 
S. José dos Campos. 

CAPÃO GROSSO. Log . do Estado de Minas Geraes, no 
mun. ele Diamantina. 

CAP ÃO GROSSO. Rio elo Estado ele Mi 11as Geraes, rega o 
mtuL ele Diama11t1na e clesagua na marge m cl ir. do l'io J equi 
tinhollha. At1·avessa a es trada que cLt ciclacle de Diamantina 
vae a Montes Claros. 

CAPÃO GROSSO. Ribeil'iio elo Estado de Minas Geraes, 
reg<t a ft·eg. ele Jabvticatubas e elesagua no rio des~e nome pela 
mal'gem clit·eita. 

CAP ÃO GROSSO. Corrego do 8 s taclo ele Goyaz, afl'. ela 
margem di r. elo rio Verissimo (Cunba Mattos. Itine•·ar·io. 
'l'. I p. '1 12). 

CAPÃO GROSSO. Cnn·cgo elo Eatarlo de Goyaz, banha o 
mnn: ele Santa Luzin. e desa,gLta n<t margem clir. elo ribeirão 
Descobeno elos Monbes Clarqs tlnf. loc.). 

CAP ÃO LIMPO. Cor rego do Estado ele Goyaz, banha o 
mun. de Santa L tzia P. clesagua na margem eqq. elo rio Para
canj11ba (lnf. toe .). Do mesmo mun. nos inform <~m hO;ver um 
Oiltt•o conego desse nome, aíf. ela margem esq. do vibeit·ão 
Samamb:cia, tr<b. elo rio Conunbá. 

C1\.P ÃO PRETO Log . elo I!:staào ele R. G. elo Sul, em 
S . F<~ a. ncisco de Paula de Cima ela Se l'l·a . 

CAPÃO QUEIMADO. Conego do ~staclo th Paraná, banha 
o mun. ele Campina Grande. e clesagua no rio Palmeil'inba, ·tl'ib. 
do Capi vary Grande ~In f. lo·c . ). . 

CAPÃO REDONDO. Parochia elo Estado ele Minas Geraes, 
ne rnun. ele~. Franciaco, rP.gacla pelo nb ·irão Sanha JL?é e 
Ii gallla ao arraia,! ele S. Rllroão p ~ r nmn. es·t ,·arla alravess~,cl'a 
p ·lo rio Mocambo .. Üt'.''B'" Sa ·<t'Anna e diocese G!e Diamantina. 
E' a antiga fr~g . G!e S. Sebastião que o art. Ill da Lei Pt·ov. 
n. 2.!07 de 7 ·ele janeiro de 1875 transferia para a pov elo Capão 
Recloncln, incot;pomnelo á non freg. o dist. do Bom F1m. PE\raeu 
a · ~nvocàção ele Sant'An·nw pel0 art. H daLetl?r0v. n. 2.8<!8 
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de 25 de outubt·o de 18!1 .. Sobre suas d ivisas vide : Lei Prov . 
n. 2 7\.14 de 30 de novembt·o de 1880 e ar t. IH da de n . 2.975 
de 7 de outubro de 1882 . T em du õis eschs . publs . ele inst. 
pr im . t endo sido 1\ elo sexo fe minino, creaela pelo a rt. li ela Lei 
Pro v.' n. 2. 06<1 ele i7 de dezern bro de 1874. Age11cia do correio 
creact·1> em 188l. 

CAP ÃO RE : ONDO. Log . do Estado de Minas Geril.és, sobre 
o rio elas Mo t·tes , p t•oximo ela E . ele F. Oeste ,cle Minas . 

CAPÃO REDONDO. Corl'ego elo Estado de Minas Geraes, 
nasce n a BNt'a Branca e clesagua no ribeirão elo PrepeLmga, 
:tft. do Cervo. 

CAPÃO SECCO. Log. elo Estado ele i\iatto Gl'osso, no di:;t. 
cl1\ Cbap<tcla. 

CAPÃO TRISTE . Serra nas div i sa.~ elo clist. de San to 
A nto 1io do Pü·adcaba, pel'tencente ao mun . ele Baependy e 
Estado de Minas G~ t·aes . 

CA P APY. Rio elo mstado elas Alagôas, aff. do rio Mundahú. 
At ravessa a E. el e F . Cent.t·al desse IJlstaclo, que ah i t em uma 
ponte no kil . 53,330 . Banha o m m. de Mttricy. 

CAPARA (Barra do). Acba-s e essa barra situada entl·e a 
}Jonta O. da ilha clta mad>1-Ma,· Pequeno elo l guape - eo 
con~i nente; na LM . S. ele 24° 42'7" e Long. ele 4ot8"2±' O. 
elo Rio ele .Jane iro. E' ~berta na clil'ecção elo Sll: . e cl esabl'ig·nda 
~nteiramente elos ventos que mais r einam naql tellas paragen8; 
o q11e faz com q11e o mo vi mento das vRgas combinado com o 
fluxo das marés a obstrttam co nstan temente. (Vicl. Relc~t. da 
Coro missão ela Barra cln Cnpar a., ap t·ese nbaclo ao MinisLerio ela 
Ma rinha em 2,! el e outubr o de 1871). Vide Ioapcwa. 

CAPARA. Igat·;~. pé do E~taclo do Maran hão, na ilha deste 
nome, cle>ag no. no denom inado rio Bacaoga. 

CAPARA.Ó. P ico ba>tante elevado da Sel'l·a Geral , etlt t•e o 
Estado ele Minas Geraes e o elo E ; pidto Santo. 'l'em 2 .800m de 
a,itura, 

CAPARICA. Po~to mili tar ouLr'o1·a estabehciclo no alto Pe
ruhype, 1·i o elo E< tado da Bahia : com o fim de r epl'imir os 
assaltos elos Botocuclos e impA ir o contrabando . 

CAPARRO. Se t·ro na fl'O nteit·a elo Bl'azil com a Republica 
ele VenezneLt; no Lat. N. ele 1° 5' •1",75 e Long . d~ 24°501911 O. 
do meridi a no elo Rio ele Jan eiro. 

CAiPATANA. R ibeiro elo Solimões, em Sita margem clir., 
immecl iatameote ac im a elo rio Jtttab y (Antuj o Arnazon::t.s. 
Dico. cit . ). 

CAPA VIRA. Cort•ego elo EsLaclo ela Bahia ; nasce na Baixa 
cl'lu·êa e vae de.9~gt<at· no rio Branco, t rib . do Una, que o é elo 
Catú e csLe elo Pojuca . Sua agna é mui pt'OC itrada ]J>Lra beber 
até po t· fazende iros, que habHam em dista ncia maio t· de 
seis kils. 

CAPAUÁ. Dist. elo Estado elo Amazonas, no rio Macleira. 

CAPEADA . Pov. e sel'nt do Eôtaclo ele Minas Geraes, na 
freg. ele Serranos e mun, ele Ayul'lloca . 

CAPELLA. Cidade e mun. elo • stado de Se1·gipe, sécle 
com. ele seu nome assen ·te em urna b lia plani cie, ele ' 'astas 
]lropot•ções, e nx fitd e perf'eit tLme nte arejacl..t. E' c~rcada por 
quatt•o regatos qne correm sómenl;e na ':_SLação das chttvas, 
1~anelo inLe irame n\e seccns qtta 1cl0 o vel'ao é forte. Suas ruas 
sao mais 011 menos a linb adas, as praças e!ipaçosas e os edtfi
cios, que se vão hoje leva nLando, mui to melh or es_ rlo que os 
ant igos. O te rreno ela cidade é g~ ra l mente egual, l·el'tJIIssuno 
en1 llHtibos loga res, onde se cu l tivft a canna ele assucar, a lgo
filão, mandioca , milh.o e J'eij âe . O mun. é regado pelos r ios 
J apa t•a tuba La ga r ~i xo, T"quar·11, Macac'O, EsLiva, Ald eia, 
F'avella e S ir i:y . T em a lém cl11 mat l'i z, uma capei la fl l,al, ele 
N. S. elo Amparo, um cerni1el'io1 casa de mel'<·aelo, ca•n d:~ 
ca rn ara e cndeia e uns ·1.300 p,·ed1os. Ot·ago N. S. ela Purt fl 
cação e diocese a rchiepi'>COp11l de S . Salvador. S ua origem 
data ele 1737 sendo seu fundador o C'I]Ji lào Luiz ele Andr~tde 
Pac heco, q u~ obteve licença ela Prelado elincesa no. pa1·~ ed.ili
oar nm a capella no seu Slb to denominado TE-bolei!~ ela Cr 1z, 
damdo.-lhe a invoca•;ã~ el e N. S. da Pnt•tfica~ao . Fot a cap~ lla 
elevacla á freg. pel10 Al varâ de 9 ele fevet'P.n;o de 18 13, á v!lla 
Pela Lei Pro v. de ·19 ele fo·verei,·o lie 1835 e u Cli:Ütde em 1888. 
lll ' com . de primeira eutr . ct·ead<t ecl.tssificada pela Le1 Prov . 
n. 607 ele 22 ele março ~le 1861 e Decs . ns. 2 . 813 ele 10 ele agosio 

ele 1861 e 5 .213 ele 187$. T em d uas eschs . puLls . de ins~. 
p~· i m . Agenc1n elo cor reto Compt• ,, h , nde os ]JOY•. denomina
el os : Pecll'as, Estre i ~o, Miranda, Taholeiro, Bôa-Vista , 0ute iro 
Redondo, In gaz , Cal'ubá e T a manduá . E ' um elos muns . mais 
ricos elo Estado; conta ce t·ca ele c• m pt·opl'ieda leo as3ucar eiras, 
a lém ela peque na lavouPa. gl'Rndemente desenvolvida. A cidade 
tern umas cinco a seis mil a lmas e o mun. umas 15.000 . Sobre suas 
''i visas vide Lei Prov. ns. 1.001 d , 3U ele mat·ço ele 1875 
1.025 de 7 ele maio de 1875, L059 ele 21 ele abr il de 1877: 
1.076 de 4 de maio ele '1877, 1.100 de t de maio de 1878, 
1.146 ele 27 de abl'il ele 1880 . 

CA PELLA. Antiga pov . da freg. e mun. ele Silves, no 
Estado do Amazonas . Orago ~an ·t' An na e d iocese ele i'vlanáos . 
li'oi creada pal'Dchia pela Lei Pt•ov . n. '!62 ele 3 ele maio de 
1880 e elevada á categoria ele villa com o nome de Senhora 
SanL'Anna ele Unwcwá pela ele n. 744 ele 12 de maio de 1887. 

CAPELLA. Pov . do Estado do Maranhão. no mun . elo 
Codó ; com uma e'lch. publ. ele inst. prim., c;·eacla pela Le i 
Prov. n. 1.028 ele 12 ele julho ele 1873. 

OAPELLA. Pov . elo Estado do R. G. elo Norte, no mun . 
elo Ceará- m iri m; com duas eschs . publs . ele inst. prim . , 
creaclas pelas Leis Provs. n. 667 ele 30 de julho ele 1873 e 
n . 935 de 21 ele marco ele 1885 . 

CAPELLA . Pm• . elo Estado cla9 Alagôas, no mun. de Ata
la ia , a ma l'ge m rto rio Pat-;,hyba. Tem uma C<tpe lla ela ilnoca
ção ele N . S. ela ConceiçAo e duas eschs. publs . ele inst. 
prim. Foi elevada à categoria ele vil la, com a den,mi uaçào 
ele Pa?·ahyba, pelo De~ . n . 52 de '16 ele outt1bro ele 1890 

CAPELLA. Pov. do Estado elas Alagôas, no mun. elo Pe
nedo: Ha a in clt~ dons l aga res elo mesmo nome nos muns. do 
Passo elo Camaragibe e elo 'l'r1umph o. 

CAPELLA. Distr. creaclo, pela Lei P t· ov. n . 1. 299 de 15 de 
maio ele 187J, no Lerm o do Tucano elo Esbdo da Bahia. 

CAPELLA. Pequ0no morro na pov . elo Rodeio, no Estado 
elo l{io ele Janei ro, a margem ela E . ele li' . Cent.ra l do Brazil, 
com uma pequena capel!a ela invocação ele N. S. ela Sole
dade. 

CAPELLA. Ribe irão do Es tado de S. Paulo, banha o mun. 
do Nazat·e Lh e clesagua no r io Atibaia . 

CAPELLA. Ri beirão elo ll:staclo de Minas Goraes, ba nh a a 
freg. ele N. S. da Co nsolação elo Capi va ry . De9agu•t no rio 
desle nome e te m uma bonita cascatinha em distancia menor 
ele 200 me tros e em ft·eote á pt·.wa principal claquelle poyoado. 

CAPELLA. Cachoeira no rio Cuyaba e Estado ele i\llatto 
Grosso . 

CAPELLA. (Sitio ela). No Es tado ele Matto Grosso. Vide 
Conceição da, CachoeiNJ . 

CAPELLA DA APPARECIDA. Bairro elo mun . de S. José 
do Pal'a hytinga, no E~tado de S . Paulo. 

CAPELLA DA BOA-VISTA D A VARZEA GRANDE. 
Bai 1'l'O no num. ela Casa Branca, elo l!:staelo de S . Pa·do, com 
um a esch . publ. mixta, Cl'eada pela. LeiProv . n. 8 ele 15 ele 
fevereiro ele 11!84 . 

CAPELLA DA CANDELARIA. Lo ::r . elo Estado de S . 
Paulo, no mnn. el e S. Bento elo Saptlcahy- mi ri m. 

CAPELLA DA L 'JZ. Log. no mun. ela Vaccal'ia, do Estado 
do R . G. elo Sul, com nma esch. pub l. ele inst. prim . , et•eada 
pela Le i Pr:ov, n. 1.517 de 26 ele novembro de 1885 . 

CAPELLA DA LUZ . Log·. do E stado elo R . G. do Sul, no 
mun . ele Pelotas. 

CAPELLA DA TERRA PRETA. Log. elo Estado de 
S. P attl o,, 11 n dis tr. de Jnquery : com uma es~h publ. rle inst. 
prim., creada pela Lei Pro v. n. 75 ele 2 de abril ele 1883 . 

CAPELLA DE SANT'ANNA. Lng. do Estado de Matto 
Grosso. na margem esq . do r to Uuyabá, pel'to ela foz elo rio do 
Engenho. 

CAPEL:LA DE SANTO ANTONIO . Log . do Estado ele 
Matto Gt•nsso, à margdlll esq. do d o Cuyabá, '12 kils. a E. elo 
Aricá-assú, 

CAPELLA DE S. MIGUEL . Log. à ma rgem do rio Turvo, 
clistr. de Barretos, no Estado ele S . Paulo . · 
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CAPELLA DE S . SIMÃO. Pov . do Estado da Bahia, no 
mun. ela r, rriflcação. Forma um clistr. creaelo pela Lei Prov. 
n. 1. 842 ele 16 ele setembro de t878. 

CA PELLA DO ALTO Bairro elo rnun. ele Campo Lar·go, 
;no Estatlo ele S . Paulo, com uma esch. publ. ele ir1st. prim. 

CAPELLA DO BOM JESUS. Dis tr. c reado na Ct·eg. ele 
Santa Rita do Pa.r·anahyba, do num. de Mon·inhos e Estado 
ele Goyaz, pela Lei Pt•ov . n. 621 ele 12 de abl'il ele 1880. 

CAPELLA DO CORREGO . Pov. do Estado ele Mi11as 
G~ raes, na f~eg . de Cumi>nhy, com nrna esc h. mixta de inst. 
prim .. cre 1cla pelo a rt. IV ela Lei PJ:ov. n. 2 .765 ele 13 ele 
setembro de 188 1. 

CAPELLA DO LAGEADO. Log . elo Estado ele S. Paul o, 
no clist. ele S. Mig ttel, a.., l a do clir. ela estrada de rodagem que 
se""<.Le ela c <pita ! a i\Iogy elas CL'llzes, com 200 habs . Possue 
tu~a capell a ele S ~tn 'a Cruz, construída em 1o83 pelo cidadão 
l\lanoel Joaquim Al ves Bneno, e um cemlr.el'io . Dista kil. e 
meio da estação cl" Lageaclo e oito ela sécle do distr. 

CAPELLA DO LIVRAMENTO. Pov . ào Estado elo Piauhy, 
na freg . de N . S. elos R emeclios ela. Unià"J, com uma esch. pui>l. 
de ir1st. prim., creacla pela Lei Prov . n. 731 ele 27 ele julho 
de 187'1. 

CAPELLA DO MANDUCA. Log. no mun. da Capital elo 
Estado de Ma tto Gro;so . 

CAPELLA DO MONTE BELLO. Pov. elo Estado ele Minas 
f1eraes, no nJLLO. ele Cabo Ver·de. 

CAPELLA DO PADRE ETERNO . Vide Pacl?'e Eterno. 

CAPELLA DO PAU DE CEDRO. Capella elo Esbaclo ela 
Bahia, no mun . ele Maragogipe. · 

CAPELLA DOS CORRÊ AS. Pov. no mun. ele Guaratirl
guetá. , do l~s baclo de S. P .w lo. 

CAPELLA DOS MARINS. Dlst. elo mttn. ele Itajubà, no 
Estado de Minas Geraes. 

CAPELLA DOS MOSQUITOS. Antigo clist. ela pat·ochia ' 
ela Lage, no U:staclc de :\Iinns Geraes . Inco r porado á puochia 
ela enLào vi lla de S. Jose cl'El-Rei pelo a rt. III ela L ei Prov. 
n . 576 ele 5 ele m a io de 1852 . 

CAPL!;LLA DO UAUÁ . Pov. elo Estndo ela Bahia, no mun. 
elo Monte Santo; com urn a esch . publ. ele it1St t·. pl'im ., ct•eacla 
pela L ei Pr·ov . n i. 608 ele 13 ele j nuho ele 1876. 

CAPELLA NOVA. Parochia do Estado da Bahia, no rnun . 
·de S. Vrce r11e Ferrer cl' .l.rêa. Orago Senhor do Bom Fim e 
-diocese are h iepiscopal de S. Sal vaclor. Foi creacla pel a Lei 
Prov. n. 1.8•!7 ele 16 ele setembro de 1878. Tem duas eschs. 
publs. de inst. pdm. 

CAPELLA NOVA. P~trochia elo Estado de Minas Geraes, 
no num. d e Qneluz. Orago N. S . das Dôt•es e diocese ele 
Marianna. F ui cl'eada pa rochia 'pela Lei Prov. n . 767 ele 2 ele 
maio ele ·L856. Suit sécle foi transferida pa ra a capella ela Gloria 
,em 18:i-!; essa disposição foi, porém, t•evogacla em 1870 pela 
Lei Pxov . n. 1. 707 ele 4 ele outubl'O . Tem duas eschs. publs . 
ele insb. prim. 

CAPELLA NOVA. R i boit•ão do Estado ele Mir1a~ Geraes, 
banha o muu. ele Entre Rios e deoagua. no rio Pará . 

CAPELLA NOVA DA BOA VISTA. Pov. no mur1. de 
Pouso Alto, elo Estado ele Minas Geraes, com uma esch. publ. 
ele inst. pL'im. 

CA PELLA No~r A DO BETIM. Porochia elo Estaclo de 
}ilinas Gemes. Vide Betim. 

CAPELLA VELHA. Log. seis lils. clistaut.e da villa ele 
'S. Juse do l~arabytinga; no I<.;stado de S. Paulo. Diz a tradição 
.que fui ahi onde teve começo aquella vtlla. 

CAPELLA VELHA. Log. elo Estado ele Minas Geraes, na 
·ft'eg . ele O aLtas, á margem di r. elo rio TreJ!le .. Ha a h i v e. tigios 
·de uma ca pellinlta erecta no tempo que ab1 mwerava- se. 

CAPELLA VELHA. Morro do Estado de S. Paulo, no mun. 
de Gual'eby . 

CAPELLINHA. Parocbia do Estado ele Minas Gernes, no 
mun . de Mi nas Novas, na estrada ge r a l de S . João Baptista a 
Arassuahy. Orago N. S. da Graça e diocese ele Diama utina. 

Fo i creada parochi a pela Lei Prov . - n. 899 de 'Í d e junho ele 
-185:3 . Tem duas eschs . pub :s . ele inst pl'im. A~encra elo cot·reio. 
Do Rvm. padre João Antonio P 11nenta rece/Jemos a seg11iute 
informação a resp<•ito de~sa. frPg.: «A pov. ela Cap<•lli nha, 
séde clest" freg., está s itu ada a 17° 51J'de Lat S. e to deLong. 
E. elo Rio de Ja11eiro, tendo ao N . a c idade de Mi11as Novas, ao 
S. a pov. ele Santa Maria. ele S. Fe!ix, a L. o Setubinba, a O. 
a cidade S. João Baptista, a NO. a Piedade eu S:!;. as novas 
povs. ele Agna Boa e Malacacbeta. Está colloc,tel"- nas c .• be
ceil'ns ele um t•ibeirão denominado Areão, alf. do Fanauinho. 
I:D' circumdaclu. ele campos na r tu·aes, os q raes se esLe nd 'm a 
g randes clistanci,s, [JL"incipal mente ao norte, ao nnl' e."te e a 
oeste.- Sobre a ot· igem desta pov .. , diz atntdiçàoo segn inte: 
illm setembt·o ele 1809, 11anoel Luiz Pe.~o, aco~sado pelos tn d ios, 
ret iro r-se de sua fa ze nd r, s ita a 12 kils. deste puv .. e ve iu 
es1ab~l ecer-s e com sua famí li a nas cabeceiras elo At·l'ão, pe1·to 
do local occ:upaclo actualmente pot· esta pov., e a hi construitt 
um a peque na vivend'", em tor:~o ela cpta l foram -se ag rupa <elo 
a lg uma s oatras leva n tadas por p <t rentes se us . Manuel L riz e 
pai elos aventurei r os Felic ia· ro Luiz P ·go. Thomaz Lu iz Pego e 
l!'elisberto Luiz Pt~;;-o, pl'im eir •s posseiros das mattas elo 
.:lut·ubim, afl'. elo Urrlp !lCa, onde fl •re:;ce I oj ~ a espera nçosa pov. 
de Agua Boa, séele ela freg . elo mesmo nome. 'l'homaz P e.;n co
meçou um a o·rtra pov. com o nome de Santo Antonio elo Surubim, 
a qua l ainda existe na mu.r g•m cl ir. deste t• io, i2 kil s. acima da 
s ra foz . Po1• mone ele Manoe l Lurz Pego ôcort o ribei•·ão elo At·eão 
e a ~aze nda s ita em s ua cabeceira pertenc ·nclo ao se ·t li lh o Feli
ciano. Em 1di2, mais ou me r1us, Fdrciano e SPU~ parentes, 
reunidos em grande nJtmet·o em clel'reclor· ele sua faze nda, pat·a 
se auxilrax·enl mutuamen ta na defesa dos sel vagP.ns. cons tl'Ui t•am 
um a peqae na cap•lla co bel'ta ele c<tpim, e cleclicaL"am-n'a a 
N . .S . ela Gt'aça . Nesta humilde c ·<pel la s~ rettni a m aos sa h
bados e domingos os m • mbros ela farnilif1> ele Feliciano Pego e 
a lguns amigo~ seus p n·a t•ezat·em o Ter·ço ou O ftcio d e Nossa 
Serlhora . cl.pga t·ecenclo entii.o a icléa de se res~abe l ece L" um pov. 
neste Ioga r, L• e! icianu doou pal'a es ·e fim a N. S. ela Graça 
uma porçio ele t ert·enn em t lrno ele s ua cape li a . C mstL'U i t• a m ·Se 
nesta o,1cas iào a lguma~ choupanas n0s Jogares mais pt·n:i.mos 
á cape i la e assim foi - se desenvolvendo a pov. com o nom e de 
C.tp ·llidHt rle N . S. da Graça. ~~tanJ'lo e<t<tpov. ntsce1te em 
teniLol'i > pertencente á ft·eg . ela cidade el e Min <s No,·as, fot 
por ve~es visitada pelos vig:.tt•ios desta !'reg., os qu:tes aqui 
cele bravam res tas em h onra ele N. S. ela GL'aça e üo Divino. 
Referem a lgll ns aborígenes mn i tas co usas cul'iosas sobr e essas 
festas . Em 1817, orde nando-se o padre Cam il lo ele L ··lli s Praws, 
ce lebrou a s11a primeira missa nesta humilde cape lla e fixou 
sua resiclencia neste pov . embl'ionar io, ~nt·a nc!Q por algum 
tempo em um miserave l tug urio. Por este re mpo ma is on menos 
f,, j a Capellinha visitada pelo sabio natura li9ta Sai.rlt H ila ire. 
Si l ve rio José 1{abe ll o, nomeado pt'OC IIl' ~\tlo t· geral ele N. S. ela 
Graça pelo padre Camillo. agenciou a lg um LS e~m ; l<LS e levantou 
os primeiros es·t· i o~ da Matriz actual a 2J metro; de distancia 
ela primitiva ca pellin ha, q •te cle tt nome a est11. pov. e sua ft·Pg. 
O que levo d rto fl xplica a co nl.racl icção a ppat·ente e ntre Saint 
Hilaire e o autor· do D ioc . GeofJ?". elo Ur,bzil, faze ndo este com 
razão datar ele 1821 a creação ela Matrir. desta fr,, g. , e aq elle 
faz ·nclo menção <ia me9ma a ntes de i ~20. A pov. ·po11co incre
men·to recebe n nos primeiros a nn os rle sua exi•te neia. A Lei 
Prov. n. VH cl~ 8 ele a bl'il de 184.0, creanclo a fl'eg. ele S. João 
Baptista, passou o Cut·aLo e Appli caçào ela Cap·l li nha a per
tencer a essa nova ú·eg. até qu e pel a Ler n. 288 ele l2 rle março 
ele 1646 vo ltou á pr·imiriva freg. de S . Peclt·o do l!'an ·tdo ele 
Minas Novas . A 4 d e junho ele 185S foi a car.mllinha e leva< la a 
freg., tomando desde ~ ntão o pov. g t·a. nde impulso, serr ~inclo-se 
ocornme1·cio viv<Lm nte an im a.clo pol' inf:lrtencia tio M11c JL'Y · Ao 
padre Cami lln, q tte serviu á ca.L,ell inha até sna e lev;~çào á f<·eg., 
s11bstitu iu corno vi gari o coll aclo o padre F t·ancisco Pet·eit·a d!ll 
Lttz, o qual tomou posse a 8 ele marco de 1859. A.o ,jgario 
Luz eleve a ' Matriz g r ande pa rte ele S.J US melhoramentos actrta,es. 
Hoje a freg. ela C:~. pe llinb a poder·á. ter no nr ax imo urr,a p ·1p. de 
'1.000 almas . A pov. act1ta lmente tem Hl@ casaq, elas qnaes 50 
mais ou menos são as~oalh :~das. Além da Matriz ·tem uma 
capella ded icad a a ~-S. tia Pi .dacle e construicln pelo v i gH.r~o 
Ben ic io José Fet'l'eira em 1871. O com.neL"L:io é um elos ma iS 
animados do noroe ; ha no pov. 15 nogocian t~s de sec.cos e 
mol hados. A lavnn ra é o un,co s11~ en taculo destn f't· ,.g. , qr1e 
p6cle set· considerada essencialmenLe ag-rícola. A Capell_inba 
tem sido a Lé ago ra c, e mp 1rio cL: cornme r·cio cl!:'s cl_uas lt·egs . 
Hliaes ele An-na BDa e Malacacheta. as quaes estao sttr tadas no 
meio d e mattas virgens e uberrimas, na bacia do Urupttca, afl'. 
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elo Suassuhy Grande. A pl'incip::i.l industria é o fabr ico de fumo 
e arreios· fabt· ica-se tambem ag uardente . O estado da lavoura 
não é por'emquanto lisongeiro i mas j {~ vae- se d~senvolvendo a 
cttltura do cafe, q11e se export<~ para os serLoes de Montes 
Claros . Logo que a E. de F . Bahia e Miaas chei?ar a Plltla
delpb: ta. a l avoura desenvol ver-se-ha, pots o seu nn1co obstaettlo 
é a fa l ta de me ios de expot·tação de seus productos • · Sobre sn~s 
drvisas vide as Leis Provs. n . 1. 361 de 7 cb novembro ele '1866 i 
n . 2.376 de 25 de abril de 1877; n. 2.826 de U de onlubro e 
n. 2. 761 ele 12 de setembr o, ambas ele 1881. 

CAPELLINHA . Log. elo Estado elas Alagôas, no mun . de 
Piranh as. Ha úada um logar do mesmo ncme no mun. de 
Sant' Anua elo Ipan ema . 

CAPELLINHA. Log . distante 5k,5 da Cons el'Vil.toria, na 
es trada que segtte para Valença; no Estado do R io de Janeiro, 
proximo ao rio Bonito. Tem ah i uma capella dtt invocação ele 
N . S. das Dôt·es, um cemiterio e a lgumas casas . 

CAPELLINHA. Log. elo Eslaclo elo R io ele Janeiro, no 
mun . elo Rio Claro . 

CAPELLINHA. Bairr o no mun . elo Ribeil'ão P t· to elo 
Es tado de S. Paulo, com uma esch. pub l. ele inst. pl' im., 
creaela pela Lei P1·ov. n . 59 ele 2 ele abril ele i8cl3. 

CAPELLINHA. Baü·ro de Santo Amaro; n o Es tado ele 
S. Paulo; com uma esch. ele inst. prim. 

CAPELLI:NHA. Nome ele uma es·tancia situA.cla no 2° distr. 
elo mnn. elo. Cachoeira, distao·te cerca ele 36 kils . ela ciclacle elo 
mesmo nome e 30 da margem do J acuby; no Es tado elo R. G . 
do Sul. Existem ah i minas de carvão ; sobre as q uaes o euge
nheil·o Cordeiro da Gra<;<t publi cou um interessante Relebt . (V ide 
RclM. elos E studos Mineralogicos e Geologicos ela P t·ov . cl? R. 
G. elo Sul, pm• J. C . ela Gt' aça . 1883 . 'l'yp. Nacional). 

CAPELLINHA DAS DÓRES . Antiga povoação do mun . 
da Conceição, n o Estado ele Minas Geraes. Foi elevada a clist. 
~elo a r t. III § II da Lei Prov. n. 665 ele 27 ele abril de '1854 e 
a categoria de par ochia com a denominação de Dôt·es de Gua
nhães pelo ar t. I§ IV da de n. 1.635 de 1.5 de setembro de 1870. 
Vide G·uanhães. 

CAPELLINHA DA SERRA AZUL. Bairro no mun . de 
S . Simão, no Estado de S. Paulo, com uma esch. publ. 
ele inst. prim., creada pela Lei Prov . n. 59 de 2 de abril 
de 1883 . 

CAPELLINHA DA TRINDADE. Pequeno pov. com uma 
capellinha filial á freg. ele Acarahú; no Es·tado do Ceará. 
(Pompeu). 

CAPELLINHA DO BOM SUCCESSO. Carrego do Estado 
de Minas Geraes, afl' . do ribeirão Jatihoca, no dis t. ele Santo 
Antonio do Gramma. 

CAPEMA . Riacho elo Estado ele Pernambuco, na com . elo 
Boni·to, desagua no ribeü·ão da Prata. 

CAPEPUXIS. Indios do Estado de Goyaz. Vivem n a mais 
completa selvageria. 

CA.PETA . Ilha do E stado ela Bahia, na bahia de Todos os 
Santos, no r eccncavo de S . Francisco. 

CAPETINGA, Vide Ccbpitinga. 

CAPIÁ. Com este n ome elevou a Let n. 35 ele 30 ele maio 
de 1893 á categoria de villa a pov. da Va rzea do Pico, e para 
ella t l'ansferiu a séde do mun. de AguaBranca.; no Estado das 
.Alagôas. 

CAPIÁ. Riacho do Estado das Alagôas, no mun. do seu 
non1e , 

CAPIAHY. Igarapé e ilha do Es·tado do Amazonas, n a 
parte do Sol imões comprehendida <'lnt re a for. do J a va.ry e 
a do Jundiatiba. A i lha fica proxi.ma da margem di t·. 
elo rio Solimões defronte · da foz do igarapé Capia hy e pro
xima da ilha 'cajar )". (Costa Azevedo. Ga1·ta do rio Ama
::oncbs). 

_CAPIANGA . Log. elo Estado ela B~fia. po mun . de Eatre 
Rtos ; com u ma estação do t'amal elo Ilmbo, en·tre Saub ype e 
Barr <t do Sauhype, no kil. 31,040 . 

CAPIBERIBE . Rio do Es tado de Pernambuco; nasce na 
fralda da sel'!'a de J acar ará, no logal' <Olho d' Agua do Gavião e 
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l agôa do A ngú; serpenteia ealt·e a set• t•a clonde n asce e a do 
Brejo ; atravessa as comar cas do Bt•ejo, Limoeit·o, Espi r ito Santo 
do P a u d' Alho e Recife, banhando as cidades dos mesmos 
nomes e .mu itas outras povoações . O alveo desse r io é de r ochas 
desde sua fonte até á com . do Pa u d' Alho e arenoso da h i a te 
sua foz . Seu cut•so é de ce rca de 480 ki ls. e sua bacia tem ttma 
ár a de Om,OOl a 0"<,0003 por me·tro, emquanto que a elos 
coufls. r egula Qm,005 por metro . E' n avegavel no tempo do verão 
até 12 ki!s . ac ima de sua foz por botes e canôas; no tempo d~ 
iuvet·no, porém, as ch uvas concorrem para augmen·tar -lhe o 
volume, tornando-se caudaloso e causando grandes es tragos por 
occasião ele suas enchentes, tanto aas estradas publicas e pontes, 
como nas propr iedades par ticulares . Dura nte seu tr ajecto re
cebe diversos t1·ibs . , sendo da margem esq . os segu intes; Pegas, 
Arroz, Uru bú, Ta pado, Pa·tos, Onça, Juasinho, 'l'aiepe, Gamel
le ira, Ch eio, Esquerdo, Jagurussú, Mariquipú, Salgadinh o, 
Ampat•o, Mel , Duas Pedt•as , Pirabyt•a, Mussm epe. Agua Fria, 
Mt1ssuape, Caia1·á, Cachaça, T imhy, Camaragibe, MonteLro e 
Pat•namirim, e p l a margem clit·. os segtlintes : Cal'l'a pato, 
Madre ele Deus, '!'a bocas, S. Domiugos, Barr inhas, Eguas , 
Mary, F igueira, Pedra 'l'apada, Caçat•1ba, ribeiro F'nndo, Co
tungnba, Goitá, 'l'apacurá do Meio, Crussahy, Massiapinho, 
Gagu eia. Pau d'Arara, Rio Grande, Pitribú, Cumbe, Sal g-a
d illho, Belhury, Frecheira, Pregu iça, Almas, Cortume, Paredes, 
Bregiaho, Barrinha, Urubú, Pedra, Salobro, Catolé, Mandassú, 
Cachoeira, Santa Vic toria , Pitombeira , Manclacarú, Cr uz, Ca
vaco, 'l'igipió. O rio Capiberibe, pouco ab<Üxo ela ponte ela 
.Magclalena, divide-se em dois braços : um, á d iL·eita, vae passs,r 
por ba ixo elas pontes elos Afogados, que servem á es trada do 
Sul e ao caminho de ferro do S. li'•:a ncisco; depois confund indo 
sna foz com a do 'l'igipió, 1·ecm·va- se para seguit• a c!irecção do 
Rec ife e la nça suas agu as em um lat·go braço ele mar COJ? pre
bencliclo entre as ilhas de Santo Antonio, S. José e do Noguen·a . O 
segundo braço, ou bt•aço dos Coelhos, corre mui caprichosamente 
por terrenos p rox imos ela ciclacle e vae banhar os mut·os do 
h ospital Pedro II, on de começa, á esquerda, o bairro da Boa 
Vista; a partit· dahi separa a terra firm e (bairro da Boa Vis ta) 
da ilha Santo Antonio, cor re entre dous caes verticaes conti
nues, distantes um do outro cerca de :l50 metros, passa por baixo 
das po ntes da Boa Vista, do caminho ele ferro do Caxangá e 
de Santa Isabel, contor na a pon ta de Santo Antonio, m istura 
suas aguas com as do Beberibe, que vem do N., separa depois o 
bairro elo Recife elo de Santo An tonio, passa por baixo da pon te 
Sete ele Setembro e fórma, a partir d'alli, um porto destinado 
a o serviço ela Alfandega . Depois, na ponta S. do bairt•o do 
Reci fe, tem logar a j uncção com o braço de mat· já descripto 
que recebe as ag·uas do braço direi to ; começando ahi a parte 
principa l d o porto do Mosqneiro, comprehendido entre o recife 
natural e o caes do bairro do R ecife até o forte e barra do 
Picão . De1~o is ele sua bifurcação, dõvide o Capiberibe a capital 
e.m tres ban·ros, formando a lgumas ilh as, sendo principal a de 
Santo Antonio, outr'o ra denomina da Maurimia. O Capiberibe 
desde o engenho S. Cosme, ponto escolhido para o seu desvio, 
até o logar em que bifurca-se banha os povoados ela Varzea, 
Caxangá, Apipucos. Monteiro, Caldei ra, Poço, Sant' Anna, Torre 
Pon·te elo Ucllôa, Capunga, Magdalena e Remedios, os quaes 
estão constantemente suje itos a suas inun clações . Durante a 
estação invernosa, o rio eleva suas aguas produzindo devasta
doras inundações ao mesmo tempo em quasi todo o seu curso 
As cheias que mais estragos teem causado e de que se teem co
nhecimento são as dos annos de 1842, 1854. 1866, 1869, sendo 
es ta ultima a que mais prejuizos 'causou ao Estado . Muitos 
esc t•evem Gapibaribe. 

CAPIBERIBE-MIRIM. Rio elo Estado de P et•nambuco, 
r eunido ao Tracunhaem fórm a o rio Goya nna·. O ponto ele JUncção 
dista 28 lüls . da foz. E' sóme ute navegava! até pequeofl. dis
·tancia ac ima ele sua foz por pequenas embarcações e jangadas 
Nasce na serra Mascflrenh as. Recebe o Cruangy, Kagados 
Sirigy, Angelim, P indoba e a lguns ou·tros. 

CAPIHÃ. Lago do Estado do Amazonas, na margem dir. 
do l'io Pudts . E' regular e fica per·to do rio (Dr. S. Coutinho). 

CAPILHA. Passo do rio J acnhy ; no Es·tado do R . G. 
do Sul. 

CAPIM . Parochia do Estado do P a rá, uo mun. de S. Do
nüngos da Boa Vista, n a L~t . S . de_ 2o 5' e na Long. Occ. de 
4° 40'20" . Em v1rtude da Let de 6 de JUnho ele 1758, que per mit
t io aos governadores eleva rem em lagares e villas as missões 
adeantadas em civilisação, o Bispo D. Fr. Miguel de Bulhões, 
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eleYou-a {I categoria ele villa em 1758 . Tem 3.363 habs. e 
duas eschs . publs . ele instr. prim. Orago San&'Anna. e dio
cese elo Pará. Comprehencle os povs. P uajanara e Auauera . Foi 
Incorporada ao mttn. de S. DIJm ingos ela Boa Vista pelo Dec . 
n. 236 de 9 cleclezembl'O ele 18\JO . · 

CAPIM. Pov. do Estado ele Pernambuco, no mun. elo Brejo ela 
i\ladre ele Deus, sobre o riacho Bitury, com duas eschs. p1 tbls . 
de inst. prim . , creadas pelo art . I da Lei Prov. n. 1.23 1 ele 
24 de abril de 1875 e a rt. li da ele n . 1.362 ele 8 de abril de 
1879 . Foi elevada{\ freg . sob a invocnção ele N. S. do Bello 
Jardim pela Lei Pro v . n. 1. 830 de 2il de junho de 1884 . 

CAPIM. Log . elo ~atado do Parah yba elo Nor te, no clistr . 
de .!11ulungú. 

CAPIM. Arraial do Estado das Alagôas, no mun . ele San ta 
Anna elo Panema ou Ipan em::~.. Ha mais clous logares com o 
mesmo nome nos muns . de Pau lo Affonso e Penedo. 

CAPIM. Pharol na ilha elo mesmo nome, no rio Amazonas, 
a 1° 32'30' ele LaL. S. e 5o 41'4511 de Long. O. do Rio de Janei
ro, ou 49° 2' 00" O. ele Greenwich. ou 51• 22' 10" O. de Pariz . 
Luz branca fixa. Ga Oiop trico. Alcança sete milhas. 

CAPIM. Serra do Estado das Alagõas, nas divisas do mun . 
de S. José ria L age . 

CAPIM. Serra do I.!Jstado elo Rio ele Jan eiro, ram ificação da 
serra d0s Orgãos. E' a saz re~om mendn.vel pela ma rer ti l iclade. 
Produz muito chá e qnasi Lodos os fmctos ela ~uropa. !!;' oc
cupacla pela fazenda elo Paraiso . P crtenece aos muns. ele Magé, 
li'riburgo e Sapucaia . 

CAPIM. Morro elo Estado de Minas Geraes, nos lim itesd<t 
frcg . de Santo Anton io elo Itin ga, entt·e os r ios Salin as e lLln
ga, tribs. da margem esq. elo J er1uüio.honha . 

CAPIM. Ilh a no rio Branco, a(f. do Negr o, que o é do 
Amazon as ; proxima das ilhas i\l atamatá e Mossuan . 

CAPIM. Ilha do Estado do Pará, defronte da foz do I'io 
Abaeté e da ponta da i\Iulata. 

CAPIM. Ilha do Estado do P ará, no rio •rocantins. 

CAPIM. Ilha do Estado da Bahia, no rio P a raguassú e 
mun. da Cachoeira. 

CAPIM. Ilha do Estado de Matto Grosso, no rio Guaporé, 
OOJl!-quatro .milhas ele co mpr imento . Fronteira á sua ponta 
occ1den ta l fica a foz do S. Miguel. 

CAPIM. Rio elo Estado do Par à; n asce a O. da serra dos 
Coroados . O. Sr. B. RodrigLtes clà-nos uma n oticia minucios<t 
desse rio no Relat. que em 1875 apresentou ao Governo Impe
rial. « Toma o rio ele que t rato, diz elle, o nome ele Capim, 
antes Capy, ela contluencia elos rio Surubij ú e Ararancle ua. Vin
do o primeiro pela margem dire ita e o segundo pela esq uClrda. 
O pl'imeiro tem as suas nascentes em tenas paraenses proxi
mas ás cabeceiras do Gurupy e o segundo em terras ele Santa 
Thereza do i\Ia ranhão . Noticias exactas não ha sobre estes 
dons rioa não explorados, porque ela viagem de Francisco Nu
nes nada se sabe. Em 1873, tentou fazer um r econhecimento no 
rio SurubijtL o engenheit'o belga Albel'to Blochausen, e por e lle 
subiu até ao rio Sar apuhy, onde foi morto p los Amanagés, em 
dezembro do mesmo anno, assim como o missional'io Ft·. Can
clido de Heremence qLte o acompanhava .. Ia não só levantando 
a planta elo rio como explo l'a ndo Si tas riquezas . De uma cada 
achada e m uma gan afa que descia rio abaixo, clirig icla á sua 
mulher D. Honor <tta F urtado B lochaLtse n, só co lhi que com 11 
dias ele vi agem da confluencia, encontraram-se 5I fnr.es de 
igarapés. De uma outra carta, que a n a tuJ•e?.a é toda cli!l'et•ente, 
as margens são todas montanhosas, a8 cul'Vas muito rapidas , 
a col'rente mLt ito fol'te, não é encachoeiraclo. abunda em caça, 
e é habitado pelos gent ios Uayayás on Gttajajal'as. Do At•at•att
deua não tive informação a lguma . O que se sa be é que. pelas 
cabecoil'as deste passa-se pelas do Gnrupy e vae- se ás elo Pi n
darc; que corre mais ou menos pal'alfelu ao Tocantins, e que 
é habita do pelos Amanages . . . !'\o ponto em que o Suru
bijll e o Ararancleua fazem barra, existe uma ilh a que ' em 
uma posição magniíica . Abaixo desta contluencia fica, nn mar
gem esquerd·L, a a ldeia dos Amanagés, denominad<l Anuiri1, 
extincL<t missão ele S . Fidelis •... Da confinencia a té o rio Pu
tydtá, na margem direi·ta, o l'io lt'az o ntmo geral pa t·a o 
n ascente com grandes torcicolos, voltando-sé clahi par a o Norte. 
Neste ~spaço recebe as seguintes a JI!uentes, na z:nargem di-

reita, por ordem geograph ica : Itaquiteua-açii, Itaquiteua-mü·y, 
no espaço encach oeirndiJ, S. H.omualdo, os 'l'ambaia-aç ú e 
mi1•y, o Cam a iua-Leaa, o Cauichy, que se liga ao Gurupy pe lo 
aflluente deste denominado E imenla l, c na margem e~qnercla o 
,Jatuba, que communica. com o rio TocanLins pelas cacltoeit·as ... 
Do Putyritâ para o Nol'te até o rio Gandirú-açú, r ecebe pela 
margem cli retta os segt1intes : Panema, Canapatinho, Cupyj o
ca, Louro, .Tauaroca, Cttrnpyr:t, Jose ela Costa ' A.cauanrra ; e 
pela esqnercl a os seg-u intes : lta uit·y, abai xo elas cachoeiras elo 
Aca rayuss<IUa, onde íica a maloca deste nome elos índios 'l'u
rytmras, Lond0ro , Cuamuá · açú, Timbo-tena, Jnritpary-cnara, 
BaCIIry, Paccateua, abaixo dn maloca cleste nome hoj e missão ele 
N. S. da A.ssumpção, Y<.~.uat•oca-acú, Ananb ay, Go iabal, Arra ia l, 
Qniancleua, Mamo ,, rana, Tnyuyu e San ta Ct·uz , ac ima de Baela
joz . Do r io Cancl il'l't-açú até á ft· e.~' u eúa de S . Dom in gos , os prin
cipaes aflluen1es, todos pequenos, que recebe p la margem direi
la, são os segttintes: Cancfirú- mil'y, Cípó-&eua, Yaurité , lgar a
pé- açú, :\rum ãcluba, Papaar uá, Caranadeua , Cae tano, Pororó, 
Pahy, Jalloty- maior, qno vae ao Gua rn á, Arary, P au Pintado, 
I aLa uá -teua, Carauatá- teua que la111bcrn une-se ao Guamá, 
Jauaará.Ja ry,Palheta, Caquita, Ta bocal, lgarape-açú. Pela mar
o-em esq ue,·cla clesaguam os ~eguintes : Caranadeua, Arurnãeleua , 
5ajueiro, Sant'.\nna, Marncauixy, Assahy leua, Anuirá , t:ieri 
ry, Uix iteua, Jacund .J,- y, Pirayauara, 'l'apiru ú, Pltínga , Jurn
Jl a, l 0a rapé- açú e Tnu t1ra . Os maiores são o Maracallixy e Pi
ra.v•w •u·a. Ate este t•i o todos dão communicação com o rio Aca
rá pelas cabeceiras. Da ú·egueúade S. Domingos até;\ foz o 
ri o len1 o rumo get• :tl de ONO dividido em clill'erenLes e lelllen 
tos, h avendo unnt gmncl e curva e m fór ma el e ferradura tr>cla 
Jl ll! r n. o N. De S . Domingos clesag ua rn pela margem cliL·. os se
guin tes: Gua má, '.t'a tnaia, Mirailyteua, Inhanga~y, Jacarê -co
nha, Juncli ahy, Cantparú, T ayaç u-y, Ariboca e Auni ; e pela 
esq . apanas o Boyarú, Igat·apé-açú e o Jaca recual'<L. O pt·inci
pal aLilitenle que tem o Tio Capim é o Guamá, seg-uindo -se em 
vol ume ele aguas e extensão o Cancl ir ú-açtL, J utuba, Cauichy, 
i\~aracáyuichy e o Pil'ajauara, sendo os ou tros p q uenos Yibei
roes com maJs ou menos curso. O nnmero total elos aflluentes. 
desde a foz até á contluencia. é de 102, sendo 13 ela foz até o 
Guamá» . O r . B . Rodrigues affirm n. que, quer encare-se geo
gt·aphica quet· hydrogmphicamente, a a rtería principa l é o Ca
pim, Guja foz fic a, no rio Guajará. Muitos pensam de modo con
trario, affi rmanclo ser · o Guamá o rio principal. Antigamente 
clava -se o nome ele Gnajar á ao rio formado pela contluencia 
elos rios Capim e Guamâ . José Velloso Barreto, em sua CM·ta da 
foz elos grandes rios Amazonas e 'l'ocantins considera o Gua
má como ri o principa l, faze ndo neste desaguar, depois da con
fluencia elo Capi m, os seguintes ri os lnha ngapy, Ca raparú, 'l'a
iass Lthy e Oriboca pela ma~·gem direita e o J3ujarú e Guaja r à 
pelaesquel'Cla alérn ele outros que se acham figu l'ados , mas n ão 
clenouunaclos. No Atlas do Imperio do B?"azil organizado se
gundo os documentos oiTiciaes for 11eciclos pelo Bal'ão Homem ele 
Mell o e 'l'enente Coronel F1·ancisco A.tüonio Pimenta Bueno, 
figuram os clous rios Capim e Guamá, mas sem denominação 
do ponto em c1ue se reunem até á foz, parecendo entretanto 
pela grande extensão elo rio Capim ser este o rio principal. « O 
Capin1 tem a sua ol'igem na falda da referida serra da Desor
dem, ou na serr a elos Coroados, como ge1·almente clenomi11am 
a secÇão montanhosa em que habitam as tl'ibus indíg-enas desse 
n!llne, formado ela confluencia elos rios Surubiú e Ararandeua. 
Em marcha bastanLe s inuosa segue o curso do rio a direc ão de 
NE. a lé rece ber as a:'uas elo Candir ú, seu principal aa·. e dahi 
volta- se para a N. a.lé à juncção com o Gttamá. li' mat·gem 
cli r. acha-se situada apov . do Capim, e na parte su per iot· fi 
cam cliJ!'erentes malocas ele inclios pac íficos . J 1tstam ente n o an
g11lo fol'maclo pela reunião elos doas rios fi ca a vil! a ele S. Do
n1ingo$da Bõa V isl<t "· «0 Capim é l'orma do pelo Suenbijú, que 
nasce em terras pamenses , proximo as cabecei ras elo Gnrupy, 
e pelo Aeal'andeu<l, que tambem tem origem em tenitoeio para
ense, .se~uinclo o rumo geral de E . com gra nde to rc icoll os pal'a 
o N . ate á foz elo Putyrilá, um elos seus ma iores a.JTs. pela mar· 
gem di r . DesLe pon lo toma o Capim a clí r ecção de N . até en
contrar o Guamá pela margem di r . , tPnclo recebido di versos 
a lfs . e deixando sóme nte uma cachoeit•;t na s ua pa rte média. 
E ' estreito, mnilo exte nso e navegavel no inverno em qmtsi todo 
o seu cu1·so por canôas, e num terço inlerior por pequenos :a
pores, clesapparecenclo cn tão a cachoe iL·a clu1·an te essa es.Laç.ao · 
Suas mat•gens na parte i11ferior são bnixas e altas na su penor . 
No verão íicam visíveis innumeros ba ixos e a ret'erid;t cachoe1ra, 
q11e a ntes é uma forte corredeira com perto ele tres kils. de 
extensão. O Capim tem ,100 kils., pO Ltco mais ou menOS» . 
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CAPIM. Ftn•o que communica a bahia de Beja com a de 
Marojó, ambas no 'l'ocantin s e l~ stado do Pani.. 

CAPIM. Riacho elo Esú:.clo elo Maranhão, no mun . de 
Cax i~ts. J!;m uma de suas ma.r~e i! S e~i s tem gr<1.nde pedreiras de 
calcareo, opt,imo para a (abncaçao da cal (Almct?Uth elo 
MWI'ctnhão . 1860). 

CAPIM. Ribeirão do Estado ele S. Pa ulo, aif. do rio 1\lovo, 
nas d ivisas da ft·eg . de Campos Novos do P aranapa nema. 

CAPIM. Rio do Estado de Minas Geraes, n1tsce a O. clit 
SOl'l'l\ que divide a 6 agttas elo rio, Guancltt (do l~staelo .do 
E. Santo) e faz barra no Manhuass u, cerca de '18 luls. abauw 
ela foz do José Peclt·o. 

CAPIM. Cot'l'ego do Estado ele Minas Ge t·aes , aiT. do rio 
S. Domingos, que o é do rio José P edro. 

CAPIM. Col'l'ego do Estado de Minas Geraes, afl'. elo rio 
Machado, nas dtvisas ela ft•eg . de Santa R ita elo Rio Clat•o. 

CAPIM . Lagôa elo Esúaclo do Maranhão, a meia legoa da 
vllla de S . Bento elos Pel'izes . 

CAPIM. L agoa do Estado do Ceará, no mun. de Igatú . 

CAPIM. Lagôa do Estado da Pat"ahyba do Norte, no mun. 
ele Cabaceü·as . 

C.ê.PIM. Lagôa no m un. do Bom Conselho elo Estado de 
P ernambuco (In L lo c.) . 

CAPIM. Lagàa elo Estado ele Pet•nambuco, na freg . elo 
AlLinbo. 

CAPIM. Lagôa do Es tado elas Alagoas, fot•m acla peló tran~
bordamento. elas <tgt\DS elo rio S . F r tt ncisco . Eru snas m argens 
faz-se o plantio do a rroz. 

CAPIM. Lagôa elo Estado ele Miaas Ger aes , na freg . ele 
Sei'r<tnos e mun. de Aytu·noca. 

CAPIMACU. Pov. do Es~aclo do Serg·ipe, no mun. do 
Rosal'io. 

CAPIM-ASSU . Pov. do Estado clo R. G. do Norte, na 
parte da cost<1. compt·ehendicla entre a ponta ele Caiç<uoa e a do 
Tubarão. 

CAPIM-ASSÚ. Log. elo Estado elas Alagôas, no mun . do 
Passo elo Camarag- ibe. 

CAPIM-ASSÚ. R io do Estado ele S. Paulo, forma com o 
rio elos Farias o Haq uera-mirim, alf. elo Itaq uera. Recebe pela 
margem esq, o rio das Roseiras e o das Pedrinhas. 

CAPIM BRANCO. Dist. cr·caclo no mun. elo Sete Lagôas, 
no Estaclc> ele Minas Geraes, por Dec . n. 184 de 6 ele setembr o 
de 1890. T em um a usinel. destinada ao preparo e benellciamento 
de ce reaes e raizes feculentas. 

CAPIM BRANCO. Pov. do Estado ele Minas Geraes, . no 
mun. de Paraca'tú. sobre o rio Preto. Age 11ci a elo Cort•eio 
creacla pela Portal'ia ele 19 ele abri l de 1884 . 

CAPIM BRANCO. Log. elo Estado de Minas Geraes, na 
l't·eg . elo Mort•o d<L Ga rça e mun. elo Curvello. 

CAPIM BRANCO. Corrego elo Estado ele Minas Geraes, 
banha o mun. do Cnrvello e clef,;tgi ia na margem esf[. elo \'io 
Picão, ·tril.J. do rio cl::ts Velhas (In[. loc .). 

·C-APIM BRANCO. Corrego do Estado ele Minas Ge;·aes, na 
freg . de S. Miguel do J aqitiLinhonba . Vae para o no deste 
nome (In f. loc.). 

CAPIM BRANCO. Cot·rego elo Estado ele Minas Geraes , 
nasce na serl'a elo se11 nome e desagua no rio Areado. Banha o 
muu. ele Santo Antonio de Patos (l nL loc.). 

CAPIM BRANCO. Riacho do Estado ele iVIaLto Grosso. Suas 
aguas vã o para o Coxim. 

CAPIM CHEIROSO. Log . elo Estado ele Min as Geraes , no 
dist. ele S. João elo Morro Grande e term o de Santa Bal'l1ara. 

CAPIM DE ANGOLA. Log , elo Es tado do Rio de Janeiro, 
na ft· eg. ele iY!aca he, na estt•aela de Cantagallo a Macahé . 

CAPIM DE BOI. Pov. do Estado de Sergipe, no mu11. de 
Dores . 

CAPIM DE BURRO. Peqneno rio elo Estado de Sergipe, 
no 111un. ele Itaba i<tn inba. 

CAP 

CAPIM DE CHEIRO. Log, elo Estado de P ernambuco, no 
dist. ele Alagôa dos Gatos . 

CAPIM DE PLANTA. Logs . do Estado das Alagôas no 
mun. ele S. José da Lage e no P iqttete. ' 

CAPIM DE RAIZ. Rio elo Es~ado ela Bahia, no mun. de 
Monte Alto. Vae pa rn o S. Francisco. 

CAPIM DE ROÇA.. Log. do Estado do Ceará , no termo" ele 
Cascavel. ' 

CAPIM FINO. Corrego do Estado de S. Paulo, banha a 
com; do Jahí~ e clesagua no ribeit•ão S. João, affl. do rio 
Jabu. 

CAPIM FRIO. Serra do Estado de Sergipe, no mun. do 
Lagar to (luf. loc.). 

CAPI~ GORDURA. Log. do Estado de Minas Get·aes 
proxtmo a c1dade elo Serro. ' 

CAPIM GROSS_ü. Villa e mun . do Esúaclo da Bahia, na 
co m. elo J oase tt'O , a margem do rio S. Ft·ancisco e a 571 kils 
da capual. Orag_o Sa n to A.uto11 to do Pambú e diocese archi e~ 
piSCOJ?al de S. :Salvador . Fot creacla parochia em 1714 pelo 
a r cc,Jll spo D. Sebas~i ão Monteiro; e levada á categ-oria ele villa 
pe.lo Dec. ele 6 ele Julho de 1832, installada em 17 de maio de 
1834. T ermo pelo Dec . n. 3.6<17 ele 3 de janeiro de 1863 . T odo 
o mn11. t em 8.712 ha bs. e é dividido em guatro cli s ts. ele paz· 
Vdl~, Pambú, Muclll'ut·~ e Patanm té. Exporta sal e gados. Ã. 
Lei} t•ov . ~· <l88 ele 6 de Jtmho ele . 1853, em seu art. I , trausferio 
~. seel. da t reg. e v!lll1. elo Pam bu pat•a a pov. elo Capim Grossb. 
l em dutts eschs. pnbls. de mst . prim. areadas pelas Leis Prov 
ns . 1. 397 d e 4 de mato d e 1874, e 1. 636 de 14 de julho ele 1876. 
Solll·e lmutes Vlcle: Let Prov . n. 1.144 de 11 de abr il de 1871. 
Comprebe ncle o a rraia l do Chorochó. E ra com. ele primeira 
en tr., creacla pot· Ac to de 3 clejttlho ele 1890 e classilicacla pelo 
Dec . n. 559 de 10 elo mesmo mez e anno . 

. CAPIM GROSSO . Log. elo Estado de Pernambuco nos 
lumtes da freg . de Correntes . ' 

CA~IM GROSSO. A.rraial do Estado das Alagôas , no mun. 
ele Pot Lo Real elo Collegw; Ha ma ts dons loo-ares com o mesmo 
nome nos muns. ele S. Braz e 'l'riumpho. 0 

CAPIM GROSSO. Log- . do Es·tado ela Bahia, no mun. da 
Gamelleira elo Assur uà (Inf, loc . ). 

CAPIM GROSSO. Cot·reao do Estado ele Pernambuco ba 
nba o .mun. de Bom Consell10 e desagua no TaC)_uary, alr. d~ 
Ar~~;b aty, que o é do Balsa mo e este do r1o Parahyba 
(Inf . loc. ). 

CAPIM GROSSO. Riacho elo Estado ele Pemambuco na 
com. ele Cabrobó. ' 

CAPIM GROSSO. Lagôa do Estado da Bahia no mun elo 
Remanso (In f. loc. ). ' ' 

CAPIM MELLADO. Log. elo Districto Federal na freg ele 
Paquetá. ' • 

CAPIM-PUBA. l'l. iacho do Estado da Bahia, banha o mun. 
do Morro elo Chapéo e c\esagtu1 n o rio Bonito (lnf. loc.). 

CAPIM-PUBA. Rio elo l~staclo ele Goyar. · nasce na serra 
elos Cht·is t>JCS e elesogua n;c mat·gem clir. elo S . 'Ma rcos, t1·ib. do 
Parauabyba . 

CAPIM-PUBA. Ribeirão elo EsLado de Goyaz ; atravessa 
a est1•acla ·de Ja raguá pa ra Pihu· e contl11e na maro-e rn dir . do 
rio elo Peixe, tl'ib. do r io elas Alm as . Recebe as aguas do corrego 
José de Faria (Alencastre. Dico. cit . M.sc. da Bibl. Nac.) 

CAPIM-TEUA. Ilha elo Estado elo Amazonas, no rio Japurá 
trib. do Solim ões . Fica ao S. ela ilha Cumarú. ' 

CAPIM-TUBA. Lago elo Estado elo Pará , entre Alemquer 
e ~an~arem. 

CAPIM VERDE. Log. do Estado elo Parahyba do Norte 
no termo ele Misericorcli a . ' 

CAPINAL. Rio elo Estado elo Pará, no mun. ele Breves. 

CAP INZAL. Log- . elo Estado elas Alagoas, na f r eg . ele 
Ipioca ott Pioca . 

CAPINZAL. Log . elo Districto Focleral, na freg. de Gua
r atiba. 
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CAPINZAL. Pov . do Es~ado de S . Paulo, nu freg. ele 
J acupiranga . 

CAPINZAL. Sen-a do Estado ele Minas GeL"ae>\ , na freg . elo 
Retiro e mun . de S . Gonçalo do Sapucahy . 

CAPINZAL. Ilha do Estado do Paraná, na bahi a e mun. ele 
Guaratuba . E' plana. '!'em oito ki ls. ele comprim ento sobre 
cinco de la rgura . Pres ta-se ao plantio do arroz, mandioca, etc. 
E' mui to abundante em caça (In f. loc . ). 

CAPINZAL. Corrego do Estado de S. Paulo; desagua na 
margem esq . do rio 'l'ieté, entre o porto de Lençóes e o salio de 
Avan banda v a, pr oximo elo 1·io Baurú . Tem uns tres metros 
de largura . 

CAPINZAL . Ribeirão elo Es tado de S . Paulo, ban ha o mun. 
de Iguape e desagua no r io Jacupiranga . Do mesmo mun. nos 
fazem menção de um OLltro ribeirão do Cap inza l, ail'. do rio 
Piroupava . 

CAPINZAL. Rio elo Estado ele Minas Geras, aJf. do Lam
b\(ry Pequeno . 

CAPINXINDUV A . Log. no mun. do Porto l~eliz, do Estado 
de S. Paulo. 

CAPIÓ. Rio do Estado do R. G. do Norte. Seus valles são 
riquíssimos . 

CAPIRÚ. Bairro do mun . de Votuverava no Estado do Pa
r a ná , com uma csch. pnbl. ele ins t . prim . , cl'eaela pela Lei 
Prov. n. 787 de 9 de outubro de 1884 . 

CAPISSURITY. Rio do Estaclo elo Amazonas, aJf. da mar
gem dir. do Ituxi, trib. do Purús . 

CAPITÃES DO CAMPO . Log. do Estado do Piauhy, no 
termo de Carupo Maior. 

CAPITAL DO IMPERIO. Na sessão do senado em 9 de 
julho de 1852, o Senador Hollan da Cavalcan.te apresentou um 
project.o, cujo art . 1° rezava assim : Entt·e os rios S. Francisco, 
Mar anhão ou Tocantins, e as latitudes de 10 e 15° S . proceder 
se-ha. ao r econheCim ento de um ten.ano, cuja salubridade seja 
notor1a e comprovada por dados scJentificos: e esse terreno 
comprehend.er a a á rea de um polyeclro de que a regularidade 
será suboL·dmada a pequenos desvios que pet•mittam l imites 
n aturaes, como as margens de r ios, ver tentes de montanhas, 
corre15os ou grot!'s ; e ess~ polyedro, presumido circrm1scripto a 
um Cll'culo, tera um r aiO de 10 leguas, e será tal t erritorio 
destinado á fundação da Capital do Imperio». Esse proJecto 
era composto ele nove arti gos . 

CAPITÃO . Log . do Districto Federal, na freg . de Jacaré
paguá , 

CAPITÃO. Praia no rio Negro, E stado do Am azonas . 
Es te nde-se pouco abaixo do igarapé da Desgraça. Fronteira 
a ella fica a sabida do paraná Uaina (Guariba) que é a conti
nuação do Calango, que en tra em frente a M:oura. 

CAPITÃO . Sel't'a do Estado de Sergipe, no mun . ele Simão 
Dias (In L loc .) 

CAPITÃO. Serra elo Estado da Bahia, no mun. do Bom 
Conselho (Inf. loc .) 

CAPITÃO. Igarapé do Estado do Amazonas, no mun . da 
capital. 

CAPITÃO. R io do Estado ela Bahia, banha o mun. da 
Barra do Rio de Co ntas e desagua no ri o des te nom e. 

CAPITÃO. R ibeirão do Estado do Rio de Janeü·o, banha o 
território ela freg. de S. José do Ri be irão . Vae para o ri o des te 
nome, a Jl'., elo r io Gt·nnde (Inf. loc .) 

CAPITÃO BENTINHO . E' :tssi m denominado um banhado 
ou mai s pL·opriamente um ianque , existen te no mun . ele J aca
rehy do J!;stado de S . Paulo. 

CAPITÃO BRAGA . Punt.a n;c lagôa ele Araruama. em 
frente á ponta do Doutor Ped r o ; no co ntinente ; no Estado do 
Rio de Ja neir o . 

CAPITÃO CARLOS. Ribeirão do Estado ele Minas GeL'aes, 
n?-sce no logar Santíssimo e desagua no P irapet io ga, trib. elo 
r ro das Mortes. Banha o mun. elo Bom Successo . 

CAPIT.ÃO CORRÊA (Monte do). Espigão da serra do Pary, 
pronm o as nascentes do Cuyabá; no Esl.:tdo de Ma tto Grosso . 

CAPITÃO DE ENTRADA. s . m. Chefe ele uma bandci?·a 
que d'antes se d irig ia aos sertões :í. conquista dos ~borigenes , 
com e fim ele os redLlzir ao captiveiro (B. H.ohan. D wc . eleVo
ccbbulos Brazileiros ) . 

CAPITÃO DO MATTO . Pec1ueno rio do Es·tado ele Minas 
Geraes, ban ha o mun. ele Sa nt 'Anna ele Ferros e clesagua na 
margem esq. do r io San to Antonio (Inf. loc. ). 

CAPITÃO DO MATTO. Cor rego do Esta do de Goyaz, ail', 
ela margem dir. do ribei rão Palmital , ·trib . do Santa Maria, 
que o ê de Co rum bú (In f. loc.). 

CAPITÃO GABRIEL. Corrego do Estado ele Goyaz, aff. ela 
margem esq . do rio CoL'llmbá (Inf. loc . ) . 

CAPITÃO GRANDE. Corrego do Estado de Goyaz, aff. da 
margem di r. do Garapa, tl'i b_ elo l'ibeirão Sant'Anna, que o é 
do rio S . Bartholomeu . (In/'. loc.) 

C.APITÃO JERONYMO. BaiL·ro do mun . de Cotia, no Es
tado ele S. Paulo; com uma esch. publ. de primei1·as let·tras . 

CAPITÃO JOÃO JOSÉ. Con ego do Es·taclo de Minas Geraes, 
na freg, de S. F rancisco elo Vermelho , mun. de M:anhuassú. 

CAPITÃO MARCELLINO. P equeno rio do Es tado do Rio 
ele Janeiro, all'. do Castelhano, e este do Regamé, Banha o 
mun. de Saquarema. 

CAPITÃO MIGUEL. Lngõa do Estado de S. Paulo, no mun. 
ele S. José dos Cttmpos. 

CAPITÃO- MÓR. Bairro do mun . do Bananal no Estado clB 
S. Paulo; com uma esch. publ. ele inst. prim . , Cl'eadapelaLei 
Prov . n. i eleS de junho ele 1869 . Agencia do Con eio. 

CAPTÃO-MÓR. Ribeirão elo Estado do Cear á: ; nasce no 
lado occ . de Baturité e engrossa o rio Canindé (Pompeo). Do 
Estado nos i nformam desaguar esse ribeirão no rio Curú. Na 
Carta TollD!Jra)J~ica do Ue011·á , de J. G. Dias Sobreira, é mencio
nado esse r1be1rao desaguando no Caninelé, proximo á emboca
dura deste no Curú. 

CAPITÃO-MÓR . Ribeirão elo Estado do Ceará ; vae para o 
Riacho do Sangue pela margem esc1. reunicj.o ao Cangat y . 

CAPITÃO·MÓR. Riacho do Estado do Cear á , no mun. de 
Boa Viagem. DesagLm no rio Quixeramobim pela margem dir. 

CAPITÃO-MÓR. Rio do Estado de S. Paulo, nasce na serr a 
da Bocaina, rega o mun . elo Bananal e reunido com o Alambary, 
fórma o Barreiros , que com o nome de San·to Antonio vae des
aguar no Parahyba do Sul no logar Divisa . Fórma tres bellis
simas casca·tas. 

CAPIT ÃO-MQR . Rio elo Es·tado de S. Paulo; banha o mun. 
do Ypot·anga (Inf. loc.), 

CAPITÃO-MÓR. Porto na lagôa de Araruama, do Estado 
elo Rio de Janeiro. E' a ex trema mais occ . da lagõa. Ahi tocam 
os vapores da Companhia Jordão & C. 

CAPITARY. Log. do Es tado do Amazonas, no rio Madeira. 
CAP.ITARY. Ilha do ri o Branco, aH1• do Negro que o é elo 

Amazo;, as , no JJ;stado des te nome. Fica proxima das ilhas 
Onofre e Mossuan . 

CAPITARY. Ilha do Estado elo Pará, no lago Aripecú. Com 
o mesmo nome ba uma ou~ra ilha no rio Tapajoz, em frente á 
fr eg . do Pinhel. 

CAPITARY. Lago do Estado elo Amazonas, no mun. da 
capitn I. 

CAPITARY-QUARA. Na en t t"ada elo canal elo lllferno no 
rio Toca ntins, um grande e extenso banco separa as aguas' em 
duas partes, uma das quaes toma a denomin ação ele Jnfel'llO . 
A üe maior volume transpõe o banco, que fól'ma um a grande 
Inta ta se mJ-Ctrcular, n a <1ual as aguas, ao cahirem tomum mo
vimento gyl'atorio e descem em roclamoinbo, suhdividin elo-se 
quasi immediatamente para formarem á direita v canal ele 
Gapitary-quara , o CJ Lial corre em direcção quasi paral lela ao do 
In! rno, convergindo em segu ida para ju11 ·tarem-se nns pontas 
meL·ielionaes das ilhas Pi·teiL·a e Tocan·Un s . Antes ele preci
pitarem-se as aguas elo banco na bacia, escapa-se em volume, 
pequeno na estiage, porém grosso nas cheias, que, ~ ncos t <t clo à 
mal'gem di rei la, vae formar um ca.nalsinh o elenom1elado Pero
cabinba, pol' onde passam os barcos que procuram o Capit<try
quara, por fa lta de aguas no da Itaboca. Nesse canal é :peri goso 



CAP 445 CAP 

en"trat•-se, de agosto a fms ele outubro, poi s diminuindo muito 
as agt.las formam-se ahi cinco grandes rapidos seguidos ele roda
moinhos e contra-correntes, que aguardam o temerario que 
bttsque tl'anspol-os. 

CAPITARY-QUARA. Furo que communica o rio Ata L(t 
com o Inama ru, no mutL ele MuauiL, elo Es tado do Par{t. 

CAPITI NGA . Pov . do Estado de Minas Geraes, na f1·eg . de 
S. Sebastião do At·eado (I ttf. loc.) · 

CAPITINGA. Pov . do Estado de Minas Geraes. no muu. de 
Cabo Verde. . 

CAPITINGA. Dist. do termo da villa do For te, no Estado 
de Goyaz . 

CAPITINGA. Log . do Estado ele Goyaz, no dist. de Co
rumbá . 

CAPITINGA. Morro do Esktdo ele Min as Geraes, a tres 
kils. da fr eg . ela V eu ta nia. Do sett cimo descortina-se um vas to 
horisonte. 

CAPITINGA. Rio do Estado de Minas Geraes: nasce no la
gar Desbarrancado (l~azenda do Capitinga) e cles<tgUf1 na marge m 
elir. do rio Gt·ande . Tem um curso de ce1·ca ele 70 kils . e serve 
de di visa entre P iumhy e Formiga. A Lei Prov. n. 3 .002 ele ô 
ele novembro de 1882 concedeu privil egio por 20 annos para a 
nav~gaçito desse r io . Recebe os ribeirões da Gramma, Qui
lombo, Barreiro, Eixo e Anta. 

CAPITINGA. Ribeirão do Estado de Minas Geraes , nasce 
no morro do Arrebenta Boi, banha a freg. do Bom Despacho 
e desagua na margem esq . do ribeirão dos Machados, atr. elo 
S. Francisco . 

CAPITINGA. Ribeirão do Es tado de Goyaz, trib . da lagôa 
Feia. Nasce, seg tmclo Alencas tre, ele uns olhos d'agua, que brotam 
ele uns morros á esq . daquella lagôa . Banha o mun. ela Fot·· 
mosa. 

CAPITINGA. Carrego do Estado de Goyaz, atr. do rio Ca
pivary, que o é elo Corumbá . 

CAPITIUA. Po'' · do . Estado do Maranhão, no mun. de 
Guimarães. 

CAPITÔA. Serra do Estado ele Sergipe, nomun. de Campos 
do Rio Real. 

CAPITUAM. Rio elo Estado do Pará ; desagua no Tapajoz 
pela margem esq. entre os rios Itapeua e Tajacoara . 

CAPITUBA. Pequeua pov . do Estado de S. Paulo, no mun· 
de Guaratinguetá . 

CAPITUBA. (S. Sebastião do) . Assim denominava-se a 
~;arochia de S. Sebastião da Pedra Branca; no Estado de Minas 
üeraes . V ide Ped?·cb B?·a.-~wa. 

CAPITUBA. Rio do Estado de Minas Ger aes, banha o muu. 
da Pedra Bran ca e reune-se ao Anhumas . Nasce na serra do 
Alecrim (In l'. loc . ) Pertence á bacia do rio Sapucaby . 

CAPITULO. Ilha do Estado do Rio de Ja,;::eiro, no mun, 
ele A ngra elos Reis . 

CAPIVARA,. Assim denominava -se a ac Lual cidade ele Pal
mas, no J~sLaclo ele Minas Oer aes. 

CAPIVARA. Log. do Estaelo de• Pa rahyba do Norte, no 
mun. ele Fag·u 11des. 

CAPIVARA. Log. elo Estado ele Pernambu0o, na freg . de 
Suru bim. 

CAPIVARA. Log . no mun . de CorrenLes do Estado ele 
Pernambuco . 

CAPIVARA. Log . no Esoaclo das Alagôas, no termo de 
Tra ipú . 

CAPIVARA. Log. do Estado de Se t·gipc, no mun. de Villa 
NO\·a . 

CAPIVARA. Log. do EsL<~clo do lUa de. Janeiro, no m11n. 
de Campos, na marge m meridio nal da lagôa F eia, 

CAPIVARA . Bairro do mun. do Cunha ; no Estado de S. 
Paulo. 

CAPIVARA. E staçi:io eb g, de F, do R ibei11ão ao BoniLo; 
no Esoaclo ele Pot•n<1mbttco . 

CAPIVARA. Assim denominava-se anUgamente a ac-tua l 
estação ele Palmas ; no Es·tado de Minas Geraes . 

CAPIVA;RA . Sel·ra do Estado de Minas Geraes . A E . de 
F. Leopoldina tem ahi ltlll tunuel, que fo i inaugurado a 25 de 
janeiro de i 886 ; é situado no ki l. 41., no trecho comprehendido 
'entre as estações de P a lmas e Banco Verde. 'l'em es·te tnnnel 
318111,70 de extensão , elos quaes 294m,90 em rampa de 1. 46% e 
23.80 em li nha ele ni vel. l~ua nt o ao alinhamento são 2.63m,90 
em r ecta e 54m,80 em curva, de 172 metros ele raio. A secção 
interna. elo tunn el é for mada por uma meia ellipse, cujos eixos 
téem se is e 3m,s combinados com arcos de circulas de 6m,96 de 
raio, for ma ndo o paramen·to interior elos pés direitos. A al
tura elo tunnel ela plataforma á par te superior do intra 
dorso , é de 4m,85 . A parte r evestida do tunnel, tem 110m,30 
ele comprimento, sendo 52111,50 do lado de Palmas e 57m,80 do 
htdo do Muriahé. A abobaela tem Om,50 de espessura e os pés 
elireitos Om, 75 nas nascenças do arco, no la nço elo lado do Mu
riabé. Todo o reves timento foi feito com argamassa de cimento, 
tendo-se empregado alvenaria ele apparelho sómente na paroe 
da abobada comprehendida en·tre pautas pouco a baixo das 
juntas de ruptura. Empl'egot.t-se abobada invel'tida sómente em 
dous la nços ele seis :mett·os. Na entrada do tunnel construiram-se 
de um e outro lado muros de arl'imo de 33 metros de extensão, 
e na sabida co nstruiu- se do lado esquerdo um extenso paredão 
de 124 metros de comprimento e altura variavel de seis a t res 
metros . Por causa das abundantes infiltrações e ela na tu r eza 
elas cn.maclas de ·terrenos atravessadas, muitas foram as difli
culclades que se t v e ele vencer, e é o ·tunuel de Pal mas, se
gundo nos consta, uma elas mais importantes, sinão a mais 
notavel obr a d'ar·te, a oé agora executada na E. ele F. Leo
polclina. 

CAPIVARA. Serra do Estado de i\Hnas Geraes, no mun. da 
Boa Vis ta do 'l'remedal. 

CAPIVARA. Ilha do Estado da Bahia, no rio S. Francisco, 
abaixo ele Sento Sé e Capim Grosso. 

CAPIVARA. Ilha do Estado do Espirito Santo, nd l'io 
Doce, entre a pov. de Linhares e o porto do T!l.tú . 

CAPIVARA. Ilha do Estado do R. G. do Sul, no rio Ta
quary e mun. do 'l'l'iumpho, 

CAPIVARA. Assim denomina-se hoje uma ilha do Gua
poré, acima do rio Sotero; no Estado ele Matto Grosso. Parece 
ser a designada pelo nome de S. Sylvesh1·e pelos antigos expio· 
r adares (Dr. S. ela Fonseca. Dioa. cit.). 

CAPIVARA. Supposta bahia de 150 metros de boca, á 
margem do Guaporé ; no Estado de Mato Grosso . «Foi assim 
escripta nas nossas notas, d iz o Dr. S. da Fonseca, por ver
mos um desses auimaes em um banco proximo >>, Affirma o mesmo 
Dr. ser essa bahia a foz do Paragahú. 

CAPIVARA. Porto oito kils . distante da cidade da Es
ta ncia; no Estado ele Sergipe. 

CAPIVARA. Rio do Estado do Piauhy, nasce na fazenda 
Veados , a 60 kils . da cidade de Hamat·a·ty e desagua no rio 
Poty na fazenda Mello do lllllll. do Castello. 

CAPIVARA. Ri acho do Estaelo do Parahyba do Norte, aíf. 
elo r io cles oe nome. 

CAPIVARA. R io do Estado de Pernambuco, afl', do Seri
nhaem . 

CAPIVARA. Ribeiro do Estado de Sergipe, no mun. de 
Gararú. Nasce na Serra Neg t· a e e cles<tgua no rio S. Fran
cisco . 

CAPIVARA. Rio do J~s hado ela Babüt, no prolongameu·to 
d:t E. ele F. da Bahia ao S. Francisco, entre Salgada e Santa 
Luz ia . Reune-se com o Bom Successo e juntos vão desaguar na 
margem dir . do Itapicurú. 

CAPIVARA. Ribeiro do J!;staclo da Bahia, banba o mun. 
de Abl'antes e clesagua no rio Jacuhipe . 

CAPIVARA. Rio do Es·haclo de S. Paulo, desagua na mar~ 
gem di r . do .Paranapanetlla vouco acima da foz do l'ibn.gy. 
H.ecebe o Captvnry e o S . Matneus (OCIIY'ta elo Rw Paranapanc
ma por O. Derby. 1886). 

CAPIVARA. Rio do ' Estado ele S. P aule, al'f'. da margem 
esq. elo Tietê eu tt-e a foz do Alambary e a do Araquá. 
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CAPIVARA. Rio elo Eslado de S. Paulo, M!'. ela margem 
dir. do Pardo, trib. elo Paranapanema(Carta do Rio P cwana
panema, por O. Derby. 1886). 

CAPIVARA. Ribeirão elo Estado de S . Paulo, banha o 
mnn. de S. Manoel do Paraíso e desagtm no rio Tielé. 

CAPIVARA. Rio do Estado de Santa Cathariua, corre para 
o Pelotas ou direclarnente, ou unido ao Lava-tudo. 

CAPIVARA. R io do Estado elo R. G. do Sul, clesagua na 
lagó:1 dos Patos, em fren.te á ilha dos Ovos . 

CAPIVARA. Arroio do Estado do R. G. do Sul, afL da 
margem dir. do rio Guahyba. 

CAPIVARA. Anoio do Estado do R. G. do Sul, aJL do 
rio 'l'aquary . Banha o mun. des te nome. Tem duas pontes no 
Passo do Teixeira e no elo Valeria no. 

CAPIVARA. Rio do Estado ele Minas Geraes , rega a paro
chia ele Palmas e clesagua na margem esq . elo rio Pomba . 
Recebe o Batata!. 

CAPIVARA. Corrego elo Estado de Minas Geraes , afl'. do 
rio Gamarra, no mun. de Baepencly. 

CAPIVARA. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes, nasce 
na sena elos Canteiros, banha a freg. ele S. João do Gloria e 
desagLHI no rio Grande. 

CAPIVARA. Riacho do Estado de Minas Geraes, no mun. 
da Boa- Vista elo Tremedal. 

CAPIVARA . Ribeirão elo Estado de Minas Geràes, nasce na 
se1·ra elo Riacho do Vento e desagua no do Pat·nuna. (lnL loc.) 

CAPIVARA. R io elo Estado ele Minas Geraes, nasce nas 
proximidades elo Araxá, e elesagua na marg·em esc1. elo Ta-· 
mancluá, afL elo Quebra-Anzol. 

CAPIVARA. Cot·rego elo Estado de Minas Geraes, banha o 
mun. de Sabará e clesagua na.margem esq. elo rio chts Velhas 
(In f. lo c.). 

CAPIVARA. Carrego do Estado de Minas Geraes, banha o 
num. elo Cnl'vello e desagua no rio Bicudo (In f. lo c.). 

CAPIVARA. Pequeno r lo do Estado de Goyaz, ali. da 
margem clir. do San·ta Thereza, tl'ib. do Tocantins. Tl'inta 
kils. abaixo ele sua foz está no San·ta Thereza a primeira ca
choeira denominada do I-aio!. 

CAPIVARA. Ribeirão elo JTistaclo de Goyaz, aff'. ela margem 
esq. elo rio Claro, trib. elo Araguaya . Desagna por cima cer•ca 
de kes kils . da cachoeira do Funil Grande. Corta qnasi intei· 
ramente na secca, mas e muito piscoso como quasi todos os 
cmTegos elo rio Claro, (Baggi- 0 Far-West elo Brazil ) «Grande 
ribeirão trlb. da margem esq . elo rio Claro e qtle b<1nba o 
clist. ela [r·eg. deste nome. 'l'ambem é conhecido pelo nome de 
Var·zinhcG. Tem por trib., entre outros, o ribeirão Matdncham>>. 
(Alencastre. Dicc. cit.) 

CAPIVARA . Ribeirão de Estado de Goyaz. Nasce no Morro 
Reclonclo, mun. ele S. Domingos, e clesag·tta na margem esq. 
do rio Manso . 

CAPIVARA. Rio elo Estaelo ele Goyaz, afr. do Turvo, que 
o é do rio dos Bois e este do Paranabyba. 

CAPIVARA. Col't'ego elo Estado ele Goyaz, banha o mun. 
de Santa Luzia e dcsagua na margem diL·. elo ribeirão l~onte 
Alta, -trib. do Alagado (Inf. loc.) . Do mesmo mun. nos in
formam haver a ind a um mrtro carrego desse nome aff. ela 
margem clir. do ribeirão Descoberto ou Montes Claros. 

CAPIVARA. Cachoeira do rio Paranapanema, entl'c a foz 
deste rio no Paraná e a foz elo Tibagy, sete kils. abaixo ela 
cachoe~ r a ela Laranja Doce. «IJ:sta cachoeira, diz o eng. Th . 
Samparo, é formada por· um dtke de roch as porphiricas r1ue 
corLa o leito do rio obliquamente, provocando grande desnível
lamento. Logo abaixo desse clike ha um ilhot3 que divide o rio 
em elous canaes; o menor e aclpceute á mat·gem paulista é 
hoje o unico pr·aticavel. As embarcações vencem-n'o á sirgn, 
e comquanto seja um pouco es\rcito, póde se~ melhorado pa1·a 
vapores de typo apropriado» , 

CAPIVARA . Cachoeira no rio Uruguay, en·tre a foz do Passo 
Fundo e a elo Chapec6. No principio dessa cachoeira qne tem 
15 palmos de elevação, apt•esenta o Urugrray uma làrgurz, de 
127 braças. 

CAPIVARA. Lagôn, elo Estado ele Minas Geraes, na mar•
g·em esq. do rio S. Francisco, com o qual tem communicação 
por· meio rle clous sangradouros. Fica nas proximidades da 
serra elo Jtacaramby. 

CAPIVARA, Passo no arroio Pelotas, no Estado elo Rio 
Grande do Sul. 

CAPIVARAS. Pov . do Estado da Bahia, á marg·em dir. do 
rio S. Jose, no mun. de Lençóes. 

CAPIVARAS. Ilha no rio Gnaporê, abaixo do banco d<t 
Pescat"ia, no Estado ele i'llíJ,tto Grosso Ha uma outra elo mesmo 
nome no rio Paranatinga, ab:1 ixo ela cachoeira de S . Philippe . 

CAPIVARAS. Morro do Estado ele Santa Catharina, entre 
Cannasvieiras e S. João Baplista do Rio Vermelho. 

CAPIVARAS. Rio elo Es·taclo da Bahia, banha o mun. ele 
Lençóes, desagua no S. José . 

CAPIVARAS. Rio do Estaclo do Rio ele Janeiro, nasce n<t 
sen a ela Posse e vae formar· o rio Doce. 

CAPIVARAS. Cachoeira no rio Paraguassú, a 19'•,800 
pouco ma is ou menos elo Tamanduá ; no Estado da 
Bahia . Ahi aque lle rio forma cliJrerentes braços, dos quaes só 
um dá passagem fora elas enchentes. 

CAPIVARAS. Lagôa do Estado de Santa Ca·Lharina, na 
ft•eg . ele S. Joaquim de Ga1·opaba. E' pequena mas bastante 
funda. 

CAPIVARINHA. Riacho elo Estad.o de Pernambuco, aJf. dt:l 
rio Serinhaem. 

CAPIVARINHA. Rio do ·Estado da Bahia , no mq.n. de 
Abrantes. 

CAPIVARINHA. Corrego elo Estado do iVlí,nas Geraes, 
banha o terr itorio ela freg. elo Areado e desag·ua no Capivary, 
afL do ribeirão elo Chumbo. 

CAPIVARINHAS. Rio do Estado do Pa1·anà, aff. da 
margem esq . do Paranapanema . 

CAPIVARÚ, Ribeit·ão elo Es~ado de S. Paulo, banha o mun, 
ele Iguape e desagua no rio Piroupava. (A P1"ov. de S. Po,ulo, 
1888, p. 383.) 

CAPIVARY . Cidade e mun. elo Estado elo Rio de .Taneiro, 
na com. do Rio Bo11ito; a 57 kils. ela capital do Estado, a 85 
ele Maricá, a 59 de Itaborahy , a 31 do Rlo Bonito, a 50 de 
Saquarema, a 30 ele Aran1ama, a 60 de Cabo Frio e a 92 de 
Campos. O mun. é banhado pelos rios Capivary, S . Lourenço, 
S . João e Matto Alto, além ele outros. Foi fundada no secttlo 
passado, em extenso e feracíssimo ·territorio, situado en'tre o 
rio Bacaxá e a serra ele S. João . Cultiva generos do paiz . 01'ago 
N . S. da Lapa e diocese de Niterõy . Foi creacla parochia pela 
Provisão ele outubt·o ele 1810; e elevada á catego rü~ ele vi lia 
pela Lei Pro v. n. 239 de 8 de maio de 1841, tendo sido ins
Lallacla em 6 ele janeiro de 1843. Cidade pelo Dec. n . 28 ele 
3 ele janei ro de 1890 . Foi creaclacom . pelo Dec . n. 30cle 3 ele j<1-
neiro ele 1.890 e classiflcacla dfl terceira entr. pelo Dec. n. 12·1 ele 9 
de janeiro 1890. Tel'mos pelos Does. ns. 279 de 1843. 1. 510 de 
1855 e 1. 961 de 1857. A superfic ie da parochia ela cidade e de 
261,75 kils qs. e a do mun. ele 6·19,10 . A pop. da pt' imeira é ele 
9 .197 habs. elo segundo , OLl do mu11. ele 22 .189 . O mutl . com
prehende, além eb parochia ela cidade, mais as de N. S . do 
Amparo ele Correntesas e N. S. ela Conceição dos Gaviões. 
Sobre limites vide: art. II d:t Lei Prov. n. 239 de 8 ele maio 
de 1841 e P~ t·taria de 30 ele m<lio. ele 18<16. Tem eschs. pnbs. 
de 10st. prrm. Agenc ta elo cor reJO . 

CAPIVARY. Ciclaele e rnutl. elo Estado de S. Pau lo, sécle 
da com . elo seLt mun., á margem clit'. elo d o C:1pivary, distante 
46 kils. ele P ü·acicaba, 52 de Indaíatuba, 26 de Podo Feliz, 
20 ele Tieté, '16de Itú, 54 de Campinas, '12 de Santa Barbara 
e '18 ele Monte Mór. A cidade é bem at·t·uacla, se ndo as rtms 
largas , 1 impas e em geral, reg t!l armen·te cRl~'adas . Seus pt·in
cipaes eclll"icios são: tL Matriz, que foi constnlida etll posição 
oblíqua ao respectivo largo, facto attribuido ao desejo elos an
tigos ele que ficasse ella com a frente voltada pat·a a ele Itú; 
a cadeia e casa ela camara; o lazareto, mal collocado, mui 
proxi mo ela pov. ; o mercado no centt·o elo largo ela Liberdade; 
o theaLro, propriedade de uma associação; a egre.Ja ele ::lant<t 
Cruz, em construcçilo e na pnrte mais alta ela. cidade; e o en
gen ho centml, a uns qua tro kils. da pov. Oragos S. João e 
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N. S . do Patrocínio e diocese ele S . Paulo. Seus primeiros 
habs . p t·ocederam de Ilú e Porto Fel iz. No começo elo secu lo 
não bavia senão uma cape ll a , a in cb hoje ex is te nte na faze 11 da 
ltapeva , a nove kil s . ci<t pov . Em 1820, it 5 de junho, pelo bispo 
D. i.\iaLheus üe Ab t•etl Perei ra. fo i c1·eada uma capella em Ca
pivat·y~ tendo sido seu primeiro capellã o o padl'e J oão Jac inúho 
dos St' r aphins. P ot· Alva rá ele H de outubro de 1826, D. Pedro 1 
elevou a nova capei la á i't• eg. , a r querim en to elos moradores , 
que se obl'i"a.t·am a constntir umaegre ja CO Jtclig na . P or Dec . ele 
10 ele•j11lhr/ de 1832 foi elevacltt á villa co m a den ominação ele 
S. João elo Cap iv ary ele Ba i xo ( pm·que havia Cap ivary ele Cnna, 
qne et·a Agua Cl:oca, hoje i'IIo11t~ i\!lÓI') , encetando a municipa: 
l idacle setts l t· a halhus a 26 ele JUnh o do mesmo :tnno. A Let 
P l'ov. n. 27 de 2:2 ele a ln· il ele 186± el evou-a a c iclacle !];' com. ele 
pi' i meira entr. creada pela L ei Prov. n. 47 ele 17 de abril ele 
1874e class ifl cacla pelo Dec . n, 5.G74 de27dejunhoelo mes mo 
anno. I~' sel'Vid apelo ram al cla.E . el e F . Ituana, que bi l'ur ca- se 
em It.aicy, passa po r· Incla ia tuba e Capivary e vae p·>r a Pi r a
cica b<t, tendo 11 ma es tação e armaze ns em Capivat•y e uma 
outl'a na vil la Rafl'arel. E' ligael;J. a Piracicaba, Santa Ba rbara, 
Monte i\lór , Itú, P ol'to Feliz e Tietê pot· esll'aclas. '!'em eschs . 
pn lll~. de inst. prim. ; agencia elo CO !'reio e estação_·tel egra
plüca . O hel'l'ilrio elo mtln. é onduloso, comquanw nao a pre
sen te elevações consicleeaveis. Te m maltas, pl'incipa lmente pa i' a 
os l ados de Tiete, Pirac icaba e Santa Barbara, e muitas tel'l·as 
cul tivadas nes ;a e ern oJrtt·as partes . E' banhado pelos r ios Ca
pivary elo Carn eil'o, Bartte t· y e P onte A lta . Os principaes 
procluctos da l<tvoura elo mun. são: café, canna, fumo, algoelã o 
e uva . A pt·oducção anuual de cal'é é estimad:~. em 1.400 .000 
k ilog·s . a ci:J. ag tmrclento em 8-! . 000 li tros . As te t· l'as são 
bt·a ncas, vermelhas e roxas : es tas de gl'ancle fentcidade . Ave
getação é a mai s abutlclante e rica possi vel , a despe i to elas geadas 
que pe. riotlicamen te flagellam o mun . J<;st:i inkocluzicla a canna 
r oxa l' iscacla, que é um procl ig io na agl'icul tura. Sobre suas di
visas vide, entl'e ou&eas, as Leis Provs . de 16 de março ele 1839, 
ele 10 ele mar ço e 12 ele abril ele 1865, ele 16 ele março e 18 de 
abl'il de 1866, ele 15 ele junho de 1869, ele 10 de abril do 1872 e ele 
30 ele jane iro ele 188'1. 

CAPIVARY. Vi lla e muu . do Estado ele S . Paulo. elevada 
a essa categoria pela Le i Prov . n. 56 de 30 de mar ço· el e 1876. 
Recebeu a elenom i11 ação de J:1mbeü·o pela de n . 36 ele 8 ele maio 
de 1877. Vicie .Jambcir·o. 

CAPIV ARY. P a t·ochia elo Es tado elo Rio ele Janeiro, no 
num. de Angl'a elos Reis, á margem do r io Capivary . Orago 
Santo Antonio e dioceRe ele Niterõy . Foi et•eacla parochia elo 
num. eleS . JoãoeloPri11cipe pelo art . Ida Le i Prov . n . 270de 
8 de ma io ele 1842, inco t·poraela ao mnn . elo R io Claro pelo 
art. Il da ele n. 481 ele 19 ele maio clt~ 1849 e ao mun. ele Angt•tt 
por Dec. ele 6 ele j ulho ele 1891. Occupa uma superficie ele 318,08 
kils. qs . Sua população é ele 3.508 habs . Compre h.eucle o pov. 
denominado Campo elo Meio . •rem dttas eschs. publs . ele inst. 
prim . Agencia elo cor reio. 

CAPIVARY. Paroch ia elo Estado de Minas Ger aes. no mun . 
de S . J osé elo P a r:t iso: no cimo ele uma monbanha. de suave ele 
c li ve, t•rgadn. pelo ribeirão ela Capell a, trib. elo . Capivary; 1.8 
k ils . !listante laque ll <t cidade . Ot·ago ele N. S . ela Consolação 
e diocese ele S. Paulo . Foi, em principio, um cl ist. ela freg- . elo 
Cam unhy clv mun. elo Jag ttal'y . Creaela parochia pela Lei P1·ov. 
n . 825 ele 8 ele julho de 1857, foi 10 a nnos depois desmembrada 
clae1ne llc rnun . e i ncot·poraela ao ele S. Jose rlo Paraíso pal a 
Lei P1·ov . n. 1.396 ele 25 ele novembro el e 1867. Com a sup
jl ressão ela vil la elo P Maiso , foi a freg . elo Capivary incor porada 
ao mun . elo J;1gua ry pelo art . li ela Lei Prov . n . 1.587 ele 211 
cle Julbo de 1868 ; vo ltanelo, por occasião ele se t· res~aurada 
artuella vi li a , a [aze!' parte do se. tt m un . pela Lei Pro v. n. 1. 883 
ele 15 ele ,ju lh o ele 1872 . A princ ipa l p r ocl ucção ele se 1t te l'l'i tOl'io 
é o fum o. ~x po!'ta tambem algum gado, toucinho e queijos . 
Compreh .ncle o pov. Mombaça. Sobre divisas vide : Lei Pt·ov , 
n. 2.335 ele .1.2 de j ttlbo ele 1876, n . 2.405 de 5 de novembro de 
1877; § Vll ela ele n. 2.764 ele 13 de se tembro ele 1881. 'l'em umtt 
esc h. publ. de inst . pt·im . para o sexo mascul ino, creacht p ela 
Lei I r ov . n. 2 .06-l de 17 ele dezembro de 1874, além ele uma 
ontm pa 1·a o sexo l'emi11 ino . Age ncia elo correio. Datao começo 
desse pov. el o principio clesle secu~o, tene~o concordclo par:t sua 
fundação os alfct'es Flavw Anton10 S1moes , José Ptnto ele Oh
Veira e l?ra11cisco ele Pa ula ela Luz que deram o respec tivo pa
·tri rnonio. 

CAPIVAR Y, Par och ü\ Estaelo ele Minas Geraes, no mun . 

ele Pouso Alto, babh aela pel o rio do seu nome . o~·:tgo Sau t:t 
Anua e di ocese ele Maria nn a . Foi, em j)l'incip io, um cJuato ela 
p<wocbia ele Pouso Alto elo mun . ele Baepcncly . Elevada a pa
r ochia pelo § IV ela Le t Prov. n . 138 ele 3 ele ab ril de 1839. i'o i 
sua séde, em virtude elo art . V ela de n . 1. 659 ele 14 ele se temb t·o 
ele 1870, transfet•i da par a S . José do Picu . Foi restaumrla pelo 
art. li da ele 11. 2.544 ele 6 ele dezembro ele 1879 . Tem duas 
eschs . puuls . ela inst. pl'im . , um a elas q uaes et·eacla pelo art. I 
§ H ela Lei Pt·ov. n. 2 .847 ele 25 de ottt ub ro ele 1881. Agencia 
elo correio . Sobr e s uas divisas vide Lei Pl'ov . n. 2 544 ele 6 
ele de zem bro ele 1879: n. 3 .442 ele 28 ele setembro ele 1887 e Dec , 
n . 222 Je 30 ele Otttuliro de '1890. Os teJ'l'enos rlessa fr eg . são em 
geral montanbosos, cobertos ele mattas e mui sujeitos á geada. 
Cultura de fumo e cel'eaes . 

CAPIVARY. Log . do Estado elo E. San to , no mun . ele Nova 
Al meida . 

CAPI VARY. Pequeno po ''· elo Estado elo Rio ele Janeir o, 
na fre.g . do Pilar . 

CAPI VARY. Bairro elo mun . de Campin as, no Estado de 
S . Paulo. 'l'cm duas eschs . pttbls . creaclas pela Lei n . 101 ele 24 
ele se tembro ele 1892 . 

CAPIVARY. Log . elo Estaelo ele S . Paul o, no mun . elo 
Cal' mo da Franca . 

CAPIVARY. Bair ro ele S. Jose elos Campos, no Estado de 
S . Paulo, com uma esch . publ. ele inst . prim . 

CAPIVARY. Bair ro de J!lncliahy, no Estado de S . Paulo, 
com uma esch . pub. ele i11st . pr im . 

CAPIVARY. Log. elo E stado elo Paraná, na Íl'eg. do Ar
raial Queim ado, á qual foi inco!'poraclo pe lo a r t. II ela Lei Prov . 
n . 360 ele 18 ele abril ele 1873 , c1ue desmembt'Ol\•0 ela fr eg. ele 
Cul'i tyba . 

CAPIVARY . Log. do Est:.tclo elo Paran~t, no mun. ele 
Colombo . 

CA PIVARY. Log. elo Estado ele Santa Cathar ina, n o mun . 
elo 'l' ubarão, com uma esch. p ubl. , cr.eaela pel a Lei ele 29 ele 
março de 1833 . 

CAPIVARY. 'Pov . elo Estado ele Santa Cath al'io a , no mun , 
da Laguna. 

.CAP IVARY . Pov . elo Estado do R . G. do Sul , no m un . do 
Rw Pat·do, com uma esc h . pub l. ele ins t. pri m . , Cl'eacla pel o 
art. I ela Lei Prov . n . 1.218 ele 14 de ma rço ele 1879 . 

CAPIVARY. Pov. do Es tado de Minas Geraes, na freg . ele 
S. Gon<!alo elo num : elo Serro. Foi creacla capell a curada sob a 
m vocaçao ele S . Feltctano pelo art . I ela L ei Pro '· . n . <!72 de 26 
de novembro de 1861. Tem uma esch: publ. de .inst . prim . , 
cr eada pel a Le1 P r ov . n . 2.596 ele 3 ele Janeiro de 1880 . 

CAPIVARY. Ba il'ro no cli st . cl:t cidade elo Par aíso, no 
Es ta elo ele ~h nas Geraes . 

CAPI VARY . Estação da .E. ele. F. ele Can tagallo, n o pro
longamen·to do ramal elo R10 Bomto, no Estado do R io ele 
J a ne.1 ro, e.n·tre as es tações ele Ceza t· io Alvim e Juturna hyba 
~0 1<,006 distante de Nyterõi e 81t,6il3 ele Cezar io Al vim. Foi 
m a ugurada a 17 de outubro ele 1886 . 

CAPIVARY. Umaclasestações ela E. ele F . elo Rio Ver de 
no g staclo ele Mi nas Ger aes . A Lei P r ov. n, 3.479 ele 4 de ou~ 
·tubro ele 1887 e1·eou ahi uma esch . publ. ele inst . pl'im . para 
o sexo mascuh no. 

CAP I V AR Y . Serra el o Estado de Santa Calharina. n o mun . 
de S. José. Set·ve de di vio"' ao clis t . elo Baixo Capi\•a ry . 

CAP I V ARY. Serra elo Estado ele Minas Geraes, no mun . 
do Pomba . 

CAPIVARY. llha elo Estado do Rio de Janeiro, na Ilha 
Grattde e mun. de Angra elos B.eis . 

CAPIVAR Y . P e ninsul a na par te do sul ela l agôa Feia · 
no Estado elo R io ele Janei r o. T em seis kils . de exte 11sã~ 
e. quasi qtte c!~ vide a l agôa .eJ.l1 duas, elas quaes a porção maio t· 
hca a O. « ~m car~a cl trJglcla a meu c unhado o Tenente
coro t~e l Antonio Fer t·eira Satur nino Braga, pelo' Sr . Manoe l 
H. tbell'O ele Castro, lê- se a respeito dest.a península e ela capelh 
a que pa rece a lluclir M:. ele Saint Aclo lphe: - Exis ~iu um~ 
e(l're.1a no lagar denominado F~wado~ mesmo ao pé ela barra do 
no eles te nome; passou-se essa egreJa depois para a peninsula 
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deno_minada Ocvpiva?'Y e dahi para a freg. de Quissamã, onde 
SLLOSJSte ai nela sob a in vocação de N. S. do Dest-::r~·o., (Teixeira 
de Mello) . 

CAPIVARY. Rio doEstado daBahia, cnl't'eao N . e a E . 
da fl'eg. elo Orob6 e reune-se ao Paraguassl't. Recebe o rio 
d' Areia, o Aglla Branca e o Todo~ os Santos. Banha ·tam bem os 
muns. do MLtndo Novo, Baixa Grande e Camisão . Nasce nas 
matta~ elo Orobó, no logar denominado Riacho elo Ouro. 

CaPIVARY. Riacho elo Estado da Bania, banha o mun. ela 
Cachoeil'a e c\esag-ua na margem dir. elo rio ParagLLassú, um 
p011Co abaixo ele S. Felix . 

CaPIVARY. Rio elo Estado elo Rio de Janeiro, rega o mun. 
elo sell nome e clesagua na l agoa Juturnabyba. 

CAPIVARY. Rio do Estado elo Rio ele Janeiro, afl'. elo 
Iguassú . 

CAPIVARY. Riodo Estado do Rio ele Janeiro, regaafL·eg. 
elo seu nome e mun . elo Rio Claro e desagua na margem esq . 
do rio Pirahy, aJf. elo Parabyba. Recebe o r1beirão elas 
Pedras. 

CAPIVARY. Rio do Estado ele S. Paulo, aff:'. da margem 
elir . do Capivara. trib. elo Paranapanema . Recebe o Rancharia 
reunido com o Café (Carta do rio Paranapa.nema. Orville Derby 
1886 ). 

CAPIVARY. Rio elo Es tado de S . Paulo; nasce nas im
mediações ele Campinas e clesagua no Tietê pela marge m di r., 
33 kils . abaixo do Porto Feliz. Rega os muns. ele seu nom~ 
Tietê , ele Monte Mór e de Inclaiatuba e é a-travessado peJa 
es trada de ferro Ituana. Suas margens são abnncl a11Le~ ele dquis
simas madeiras . Recebe o Mnml>nca, l'iheirão Fundo, Ag ua 
CLLOca, carrego . Azul, ribeirão elo Carneiro, além de outros. 
E' pec1ueno e navegavel de canôa. Ou·tr 'ora foi muito piscoso. 

CAPIV AR Y. RiÔ do Estado ele S. Paulo, afr·, da margem 
esq. elo Itapet ininga . E' o maior af!'. deste rio. 

CAPIVARY. Carrego elo Estado de S. Paulo, banha o mun. 
de Itapetininga e desagua no rio Jacü , aif. do Santo Ignacio, 
que é o do Paranapanema. 

CAPIVARY. Ribeirão do Estado ele S. Paulo . afl'. do rio 
Cutia. 

CAPIV ARY. Rio elo Estado ele S. Paulo, desagua no Pa
rahyba, quando esse rio do mun. ~do Parahybuna encaminha-se 
para a freg, da Escada . 

CAPIVARY. Rio do Estado do Paraná, banha o mun. da 
Lapa e desag ua no Iguassú . Recebe o ribei!:ão da Olaria, o rio 
do Aterrado, além de ou·tros . 

CAPIVARY. Rio do Estado do P araná, afl:'. da margem 
esq. do Tibalj'y. Este rio recebe ainda um outro aff . denominado 
Capivary. Nasce no logar denominado Lustosa, no mun. do 
Tibagy. 

CAPIVARY. Rio do Estado do Paraná; rega o mun. ele 
Bocayuva e clesagua na margem esq . do rio Pardo, trib. do 
Ribeira. de Iguape. 

CAPIVARY. Ribeirão elo Estado do Paraná, aff. elo Ja
guaryahiva . Banha a villa cleste nome. A meio kil. da villa, 
pouco acima ele sua conf!., forma uma bellissima cochoeira. 
E' muito piscoso. 

CAPIVARY. Rio do Estado do Paraná; aff. elo 'ragassaba. 
CAPIVARY. Rio do Estado de Santa Catharina; nasce na 

Serra Ge ral e desagua no rio Tllharão. Tem um leito _prot\mdo 
e desimpedido. Banha os muns . ela Laguna e Tubarao . 

CAPIVARY. R io elo Estado elo R. G. elo Sul; nasce em uns 
banhados , que ficam proximos ela lagoa elos Barros e clesagua 
no sacco da Roça Velha, formado pel o penetramento elas aguas 
cl::t lagôa dos Patos a Leste ele ILapoan. E' navegavel poL' pe
quenas embarcações até 900 braças acim a ele sua foz . «Este 
rio é formado pelas ag-uas da lagôa elos Barros; corre ele N. a S. 
com um curso de 2-! l6 kils. mais ou menos, e de 26 a 30 metros de 
largura, e desagua a E. em uma enseada ele tres kils. de exten 
são . Tem es te rio ele sua origem até a moradia ele J'osé Daniel 
o nome de Sangradouro Velho, e deste ponto ate o logar deno- . 
mmado Quilombo o nome do rio ela Gallinha e da h i até a sua 
f~z o de r io Capivary . Recebe como atl's . pela mal'gem dir. 
vmdas do mun. de Santo Antonio da Patrulha, as vertentes 

do banhado de Machado Gomes; vindas elo muu, do Viamão 
as aguas das sangas denominadas Marcellino Nunes e Capão 
do Q1Li lom1Jo e pela margem esq. as das sangas elo Capão ela 
Gall1 nha e do Pa slo. » (Inf. l oc ). 

CAPIVARY. Arroio do Estado elo R . G. elo Sul , afl'. ela 
marg-em cl it·. do t•io Jacnhy. lD m suas margens encontra- se 
grande C[Uantidacle ele pech·as calcaL·eas . 

CAPIVARY. AL'L'oio do Estado elo R. G. do Sul, afl'. do rio 
Quarab ym, pe la margem direita . . 

CA'PIVARY . R io elo E st.ado de Minas Geraes, nasce nas 
vel'Len le" do Ita tiaya para . NE., e e11'tra no rio Verde pouco 
abaixo ela freg. deste nome . 

CAPIVARY. Rio do Estado ele Minas Geraes, aJI. do An
gahy. 

CAPIVARY. Rio do Estado ele Minas Geraes, nasce ua serra 
un Itambé, r ega o mun . ele Diamantina e, após um curso ele 
<12 <t'18 ](lls., vae desaguar· na marge m di r. elo r io Jequitinhonha, 
abaixo elo a rra ial ele S . Gonçalo. 

CAPIVARY. Rio elo Estaclo de Minas Geraes, a fl'. da 
margem dit·. do Arassuahy, que é ·trib. elo JeqLütinhonha . 
Passa na pov . ela Chapada . 

CAPIVARY. Rio elo Estado ele Minas Geraes, banha o mun . 
ele Ca ldas e clesagLLa no rio elo Machado. 

CaPIVARY. Rio elo gstado de Minas GeL·aes, reg-a a parochüt 
elo se u nome e mun . ele S. Jose elo Para iso e cle~agua na 
margem esq. elo rio Sapucahy-mirim, trib. elo Sapucaby, que o 
é elo rio Grande. Nasce nas ''eL·tentes ela sel'ra de S. Domingos, 
di s t. de Cambuhy. 

. C.A.PIV :AR Y . Rio elo Estado ele Minas Geraes, afl:'. da lnargem 
chr. do r10 Pardo, trib. do rio Grande . Nasce na serra ela 
Gineta e banha o mun . de Caldas. 

CAPIVARY. Carrego do Estado ele Minas Geraes, banha o 
terr itorio da f reg. ela Conceição elo Aréado e desagmt no ribeirão 
elo Chumbo. Recebe o Capivarinh<t e o Barro Pre·to. 

CaPIV AR Y. Rio elo Estado ele Goyaz, desagua na margem 
dir.do Corumbá.A'tt·avessa a estrada do Pyrinopolis a Bom Fim. 
Recebe o ribeir ão da Forquilha. 

CAPIVARY. Rio do Estado de Matto-Grosso, aff. do Mi
randa, logo ad iante elo rio Vermelho e uns 20 kils. abaixo da 
foz do Aquidauana . Melgaço considera o Capivary, o Negrinho 
e o Vermelho como desaguadouros do rio Negro, que, vindo das 
serras do Anhanvahy esp1·aia-se nuns alagadiços entre o Miranda 
e o Taquary elos quaes seguem ao Aquiclauana e Miranda. 

CAPIVARY. Rio do Estado de Ma·tto-Grosso, desagua no 
Guaporé pela margem esq, aos 14° 40' de La~. S. «Tem as suas 
origens, diz Ricardo Franco , nas sel'l'as fronteiras a Villa Bella 
no mesmo lado do rio.» «Nasce, diz o Dr. S. da Fonseca 
(Dioo. cit. ), na serra de Ricardo Franco e clesagua 37 kils. 
abaixo elo Sararé, aos 140 401 S.» Foi explorado em 1788 pelo 
astronoruo Dr. Antonio J. da Silva Pontes. 

CAl"IVARY. Lago do Es·taclo do Maranhão, no ll1lln. de 
Vianna, ao S. 

CAPIVARY . Lagôa elo Estado elo R. G. elo Sul, entre a 
lagoa elos P a tos e o Oceano. Recebe as agllas do rio elo mesmo 
nome e as elo rio P almar. 

CAPIVARY DE BAIXO . H.ibeirão do Estado de Minas 
Geraes, nasce na fazenda do Bom Retiro, · banha o mun. ele 
Inhaúma e desagLla no rio Picão, afl:'. elo Pará (InC. loc .). 

CAPIV.aRY DE CIMA . Ribeirão elo l~s taclo ele Minas 
Geraes, nasce nos montes da fazenda da Cachoeira Bonita, 
banha o mun. de Inhaúma e desagua no rio La!llbary. Recebe 
o r.i beit·ão da Prata (In f. 1 oc.) . 

CAPIVARY GRANDE. Log. elo Estado do Paraná, no 
n:!un. ela Campina Grande . 

CAPIVARY GRANDE. Rio do Estado de Minas Geraes, 
nasce no Espraiado, a E. da serra do Canclonga, r ega o mun. do 
Turvo e desagua na nnrgem esq . do rio Grande. 

CAPIV A R Y -PÉQUENO. Rio do Estado ele Minas GeL·aes , 
nasce a E. dos Mol'l'os da Sapbira e desagLt<t na margem esq. 
do Rio Grande. 

CAPIXABA. Appellido que costumam dat· aos naturaes do 
10.048 



CAP -449- CAP 

Estado elo Espírito-Santo. Beaurepaire Rohan , em seu Diaa . de 
Voaabulos Bras., diz: « Ga11i.xaba, s . f. (ffi sp. Sa nto) pequeno 
estabelecimento ag ricol a. ;- Etym .. Este v oca bulo ~e origem 
tupi é corrnptel a ci <:_ Gopu.vaba, rnenc1onaclo no Dwa .. Po>·t. 
B•·az ., como tl'aciucçao ele Qtl!nta e ele Roça . . - Os habrtantes 
ela cicl'!tde ch Vic iaria teem o appelliclo ele Capt.xabc•s, por causa 
ele uma fonte que alli ex iste, e donde bebem. - No valle elo 
Amaz. dizem os Inclios Gupixatoa (Seixas). Em S . Paulo e 
Paraná dão a esses es tr,belecimen·tos agl'icolas o nome ele Ca
pucwa )), 

CAPIXAUARAMONHA. Lago elo Estado elo Pará, na fralda 
da set-ra elo Dedal. 

CAPOCHÓS. Ayres ele Casal dá noticia ele uns selvagens 
desse nome que ou tr 'ora hal~itavam o rio Mucury, que separa o 
Estado ele Minas elo do Espu·lto Santo. 

CAPÕES. Log . elo Estado de i\! i nas Geraes, n a ft· ~ g. de 
Sant' Ann a do Capão Redondo, á marg~m do rio Urucuia. 

CAPONGA. Rio do Estado elo Ceará; desagua na enseada do 
seu nome. 

CAPONGA. Enseada na costa elo Estado cio Ceará, na parte 
cornpt·ehenclida entre o morro Suca·tinga e a ponta elo iVIucul'ip<l . 
E' esparcell ada e nen hum abl'igo o['erece por ser esse a ncora
dour .J um pouco l'ót· ~~ , em razão dos cabeças que ex istem dentro 
della. A(Iit·ma o pratico Philippe ser el!a for mada pelo pontal 
da bat'l'a elo Choró e do morro Guaiahy . 

CAPONGA. s . f. (Ceat•á) nome que na parte meridional desta 
prov. dãn aos la goeires d'agua doce que se form a m n atural
mente nos areaes elo li ttoral. Ao norte ela cidade ela Fortaleza 
dão- lhe o nom e ele L c•po (Marinho Falcão) . E ' o mesmo que nas 
provs. ele Pernambuco, Parabyba elo N., Rio G. elo N ., cha
mam Jli<weió , ou antes !.11/cH}aió (B. Rohan Dica. ait,) 

CAPOTE. Serr<t elo Estado de S. Paulo, nas divisas ela 
freg. dv Bom Jes us elo Ribeirão B ra nco proxima elo morro elo 
J acú. 

CAPOTE!. Carrego elo Estado elo Paraná; banha o mun . ele 
Campi ua Gt·ancle e clesagua no rio 'l'imbú, aff. do Curral inho, 
que o é elo Iguas•ú ([nf. loc.). 

CAPOTE. Trave;;são situado no r ti.o Tocantins, pl'oximo dos 
travessões denominados Cagancho e Tapayuna-quara. 

CAPRWHO . Log. do E stado elas Alagôas, no mutl. cte 
Anacha. 

CAPRICHO. Riachn do Estado de Pernambuco, no num. 
do Limoe iro . 

CAPUABA. Casa ele gente pobre, choupana desprez ível 
(F. T avol'a, Nota ·to Cabelleira) Etym. :- OCbtb, l'amo e pua?~te, 
em pé, casa ta pacla com ramos (P. No ' ll ett•a. T~oaab. Incltg. 
cit . ) << 011pto:~ha, .1. f· (Paraby ba elo_ Nort , RJU Gt·ancle do 
No1·te) càbana choça . - Por xte nsao, e~.Ra mal constt•utda e 
arruinada: T;m casa é tuna capuabc1 velha (Meira)- Etym. 
E' vocabnlo pertencett te ta.nto ao clialecto t tq·i como ao gua
rany. Em gtta rany stgmfica cabana (Mon toya); em tupt; 
quinta ou het·cla I e onde ha casa (f! occvb. B••c,z·.) - ~m 
S. Paulo e Paraná pronnnci.am GCLJ71.1Cbl>cb , e e esse o no1ne qtte 
dão a qualqu t' estabelecim ento agricola com dest ino a cultul'a 
de cet·eaes . feijões, mandioca e outt' "S mant tmentos (Paula 
Souza) - Fig , qua lquer indu.stria que slrva de meio de vJda : 
A clinica é a ca.lJLLcbva elo Jllechco. - No Esptrti·) Sau lo dao a 
capucwa o nome capixaba (B. Roha n. D-icc. cit . , p. 35). 

CAPUABA. Lo" . do Estado de S . Paulo. no mu n. do Bom 
Successo , com . ela Faxina. Tambem esct•evem Gcbpuava. 

CAPUABA. Ba irro do mun . ele Santa Branca; no Estado 
de S Paulo. (l11f. loc. ). 

CAPUABA. Rio elo Estado elo Rio ele J aneit·o ; separ a o 
mun. de Itabora hy elo ele Nyte rõi e desagua no r io da 
Aldeia . 

CAPUABA. Rio elo Estado ele S. Paulo, no mun. ele Ca
raguatatuba . 

CA PU AHY. Lago do Es baclo elo Amazonas, á margem esq . 
do rio Jurua . 

CAPUBA. Ponta ao S. ela barl'a de Nova Almeida ou dos 
Reis Magos na costa do Estado do Espiriw Sanio. « E' facil 
l'econllecel-t~ ele la rgo pot' um antigo conve~tto elos jesuitas 
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constl'uido em um a sua parte culminante para o N., no ponto 
em que a costa volta -se bt·uscamente para O. para formar a 
entt·acla do rio. » (' l\iouchez) Encontra-se tam bem escripto 
Gc1pua.ba. 

CAPUBA. Rio elo Estado do Espírito Santo; rega o muu. 
de Nova Almeida . 

CAPUCÁ. Lago do Estaclo elo Amazonas nas proximidades 
elo rio Jul'llá. ' 

CAPUCAPÚ. Rio ait'. da ma•.•gem clir. do Jatapú, trib. 
elo Uatumá. Cerca ele 16 cachoeit-as, al~umas simples corre
deiras, a presenta em seu cut'so: Camara, Curral, Juc ,t cleaua, 
Omp,n·umo, Qttinauarim, Pedra, Escurututo, Jacuuclá, Bi1dy, 
Uaracú, Jatauarana, e Marauacy-uassú . 

CAFUCÚ . Rio elo Estado da Bahia, afl'. do Una. 

CAPUEIRA. Roçado, que não dá mais colheita e pur isso foi 
abandonado ao ma tto, para ser depois queimado e com o adubo 
elas cinzas faze t·em-se novas plan·taçôes e obterem- se novas 
co lh eitas. 

Nã.o ver:is clerL'u bar os vi t•gens ma. tos 
Queimar as cap oeiras aind a novas ; ' 
Servir de adub o a fertil cinza ; 

Lançar os grãos nas covas. 
( DmuEo, Parte 3•, Lyra 3n ) 

Etym : matto renascente, de aaa, matto , e py•·, mHis (Mal'tius, 
cit . p. 39. Nota) . E' tanla a força vege ta tiva nos dislrictos 
quen Les in tertrop icaes que ao clel'ribat·- se ou que im ar- se qual
quer matto virgem, s i o deixamos em abandono, clentt·o em 
poucos annos ah i v eremo~ já uma nova matLa i11tr <tnsitavel, e 
não produzida , como ro ra ele. ct·êr, pelos rebentões das antigas 
r aizes ; mas simre·mlttntes ele especies novas, cuj •s ger mens 

I ou sementes, se não encontram nas extremas da an terior cle t·ru
bada, e se ignoram donde vieram. A este novo m" tio se chama 
ac& pnei•·a. cle t·ivanclo esta s ignificação ele se l' analoga essa vrge
tação á elos oc•p5es (Val'llhag~n, H i>t. cit., T. 1o, p. 93). Gac•, 
ap1.,am era matto raso, por Já t r sido cortado, ilha ele matto 
cortadoumavez(.T.cle AlencaL', Gauaho,cit. T. 10 Nota7; 
]1·aaema, c1t., p . 212) . Transfo1'mação ele có-p11eira, có . roça e 
p1reimpreterito. Essa transformação é devida p n·a e simples
mente a seme lhança elos clous vocabulos, semelbança q11 e faci
li tou .a mudanç~ rlo o em a; como t~bat'inga se t t•ansformo n em 
talukt ln!J .'• tobCLJara em tabaJa•·a., aa?•tbocCL em co>"i 7oa b 011 cu•·i
boou : e na propria li~gua portugueza devação em elevação ( B . 
Rohan , R e·v,. JJ_rcbS . c1t ., '1'. 3°, p. 391). Verdadeira e tymologia 
na nos~a op tntao ele aaa, mn~to, matta, flo resta, mattu vi 1• ;·em, 
e puê>'a, coê?"a. pt•etento nom1nal, o que foi: mat to q11e fui, ac
tualmente matto mJ,ttcl?, CJUe nasce no lagar elo ma1to vil'gem; 
ma l to vtrgem que Ja nao e, que fo1 botado aba ixo, e em se u lo,.ar 
nasceu nmit? Li.~;o, mi11do e raso (Macedo Soares, ReJJ. f3,·;;;s., 
T . 3o , p. 22" e I. 8° . p. 120). Moraes, Aulete e ottt osescr .vem 
Oapoeirc•, mas p .-e fet·i a orthograpbia elo ·texto por mais el;ymo
logica (P. Noguell·a, Voe . Incl!g., c tt . p. 252) . 

CAPUEIRA. L og·. do Estado elas Alagoas, no muu. ele 
'l'eaipú. 

CAPUEIRA. Riacho elo Estado elas Alagôas, no mun . ela 
Palmeit·a elos lnclios . 

CAPUEIRA. R io elo Estado ela Bahia, banha o mun . do 
'l'raocoso e clesagua no rio Carahyva- memuatt (In f. loc.). 

CAPUEIRA . Cot·r . go elo Estado ele Goyaz, a lf. elo l'io P i
rancajttba ou Paracanjuba. (Ganha Mn;ttos. Itine••ario. T. 1o 
p. 125). , 

CAPUEIRA. Cort·ego elo EsLaelo de Goyaz, banha o mun. de 
Sa , taLuziae clesag 1a na margem clir. elo rio Cnrumhá (Iof. 
loc) . Do m~smo mun. faz "m- nos menção d~ do ·1s o ttLros cor
r e'J'M cle,se nome. um afl'. da mugem di t• . e o·1tra da esq . elo 
rio S. Bartholomeu; e ele mais um afl. elo ribeit·ào Desco
b ~ rto elos Montes Claros. Alencnst re em seu Diac. cit . faz menção 
ele um cot'l'ego elo mesmo no .r.e aff. da ma t·g m esq. cl rJ rio 
Vermelho, onde desagua entre a pov. elo Fet·reit·o e o a rraial 
do O ro Fino. 

CAPUEIRA BBANCA. Con·ego elo Estado ele Minas Geraes 
en tt·e Cr ystaes e Canclêas . Vae ptt ra o ribeit·ão il.nna Jacintha e 
este pa1·a o clant' Anna . 

CAPUEIRA COMPRIDA . Log. do Estado de Minas Ge
r aes, a seis kils. ela cidade ele Itapecel'ica. 
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CAPOEIRA DAS GOIABAS. Carrego do E~tado de Mim•s 
Gemes, afr. do carrego da Dona, que o e do r~o elas Vaccas, e 
este do rio Grande. 

CAPOEIRA DO FEIJOAL . Carrego do Estado de Minas 
Gera"s, nff. do r io Ce1•vo, que o é do rio G t•ande. 

CAPOEIRA DO NEGRO . Cot·rego do Estado de Goyaz, 
aiL da margem dir. do rio Crixá-rnirim. Banha o mun. do 
Pilar . 

CAPUEIRA DO REI. Log . do Estado das Alagôas, em 
Orucú. 

CAPOEIRA GRANDE. Log . elo Districto F<!deral, na freg. 
ele Guaratiba. 

CAPOEIRA GRANDE. Carrego elo "JJ:staelo ele Goyaz, afL 
ela mar"e m esq. do rio Vermelho, tt•ib. do S . Bartholomeu 
(lnf. loc). O mesmo informante f~z- nos ~1eoção de_rlous outros 
cor regos do mes mo. nome; um a!I. do no d:;ts :'\~eaR , tr1b . do 
Corttmbá; outro afl. ela. margem esq . do rdJe trao Descoberto 
elos Montes Cl aros; e outro afL ela margem clir . do Garapa, 
tr1b. elo ribeirão Sant' Anna, que o é do S. Bartholomeu . 

CAPOEIRA NOVA. Arroio do Estado elo Paraná, aff. da 
margem dir. elo rio Bariguy, tl'ib . elo Jguassú . 

CAPOEIRÃO OU CAPOERUÇÚ. A.ugmentativo ele Ga
p~tei,·a vegetação que sobrevem ao matto virgem depois ele 
derrubado (M. ele Oliveira. Rev . do Inst . 1856: p. '144) . Tam
bem ave (oclontho];ho,·us ?"ufa) pequena perdiz de vôo rasteiro, 
de pés cu rtos , do corpo cheio, lJstrada de vermel ho esc uro, 
cauda curta, e que hnbita em todas as m;tt tas . E' caça mu ito 
procuracht e q11e se clom es Lica com faci l idade. 'l' em um canto 
sing nlar que e antes um assobio tremulo e continuo do que canto 
modulado (Vappoous, cit., p . 332.) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a cn.p oeirn 
Que o. nauta pa.storil nn. selva entüa. . 

(PORTO At.~cnm, Cotombv, 'l'. 2°, C. 29, p. 255) 

Etym . Vem naturalmente ele frequentar capuei ras . Na genera
lidade dos E taelos é conhecida pot· Urú. Vide B. Rohan, Glos. 
cit. p. 413; Allain, Quelques données stw la Gapitalc ct sur la. 
admi11istmtion dtt Bré,il, p. '142 (P . Nogueil'a: Yooab . Inclig . 
c i t. ps . 252 e 253.) 

CAPU EIRÃO. H.iacho elo J~stado das Al ~gôas; banha o 
mnn. de Muricy e elesagun. na marge m esq. elo riacho Gu!angy . 

CAPUEIRÃ O. Co:·rego elo Estado ele Minas Geraes , nas di
visas cln freg . ele S. Domingos do Rio elo Peixe pe rten c~nle ao 
muu. da Couce ição elo Sel'ro . 

CAPOEIRÃO. CotTego elo Es~acl ~ ele Minas Gel'aes, banha 
o territor io da freg . eleS. Pecll'o do Jeq,,itinhonha e desagua 
no rio desle nom e (!nf. loc.) . 

CAPUEIRÃO. Carrego ,]o Estado ele Goyaz, tt·ib . do rio 
Meia Ponte. (ITid. Bnsch Val'ella . Relat . cit.) · 

CAPOEIRÃO . Carrego do Estado ele Goyaz, aff. ela margem 
esq. do G;uapa. trib. do ribeil'ão Sant'A nna, qtte o é elo 1·io 
S. Bariholome n ([nf. loc.). O mesmo inform anle faz-nos menção 
de di vet·sos outros cor regos do mesmo norne : ltm afl'. da margem 
clir. elo ca rrego Cecl r on, t rib. do rio Corumbá: o11tro atr. da 
marge m e ~q. elo carrego i\Ia tto do Rei; outro ali". da margem 
esq,. elo C?rrego ela c.achoeira, tri? . elo ribeirão Samamba.ia,_que 
o e elo n o Corn mha ; outro afl. da margem cln·. do rtbe1rão 
Descoberto dos i\Iontes Claros, e um aff. ela margem dir . elo 
ribeirão Santa Maria. 

CAPOEIRA PARTIDA. Carrego elo Estado ele Goyaz, aif. 
ela marg3m clit·. elo !'ibeiriio Mesquita, trib. elo rio S. Bartho
lometl (Inf. loc . ). 

CAPOEIRAS. Log. do Est'J.elo do R. G. do Norte , no mun . 
de Trahit·y . 

CAPOEIRAS. Pov. elo Estado de P ernambuco, na zona 
da matta , i2 kils. ao N. ela linha da E . de F . de Una a 
Bôa Vista . « Ottt'ante a estação ela s chuvas, que vae de janeiro 
a junho, mais ou me nos, diz o eng-enheiro Coutinho, a estt·acla 
do Pil'an gy tran sfot·ma-se em um cordão ele precipicios ; as 
co~mtmicaçõe~ cessam completamente, e raro é o vi ajan1e que 
alll'onta os pu igos elo carnin h o. Ap zar de ser ma is cut·ta, 
par~ q·1en1 se dirige ele Una para Garanhuns, Papacaça, 'raca
l'atn, Ag_,HlS Bellas o OIÜI'OS pon Los do sertão, Cjllasi uinguem 
elella lHlltsa-se, mesmo pelo verã o, real isanclo-se as comm u-

nicações pelo caminho de Capõeiras, mais extenso, po1·ém mais
acciclentado. mais arnnoso e onde não ha o perio-o da passagem 
dos rios. Es 'tecaminbo par te doPirangy pelo ribeirão claPt·ata; 
ch~ga ao agreste na povoação ele Capoieras, dahi continua pelo· 
sertão por fóra ela zo na ela matta ». 

CAPOEI R AS. Arrabalde da cidade elo Pe nedo, no Estado
elas Alngôas . 

CAPOEIRAS. Pov . elo Estado elas Alagôas , no mun . 
ele Muri cy . Ha oult•os Jogares elo mesmo nome nos muns . elo 
'l' L"i urnpho, Traipú e Victoria. 

CAPOE IRAS. Log . elo Districto Federal, na freg . ele Campo 
Grande . 

CAPOEIRAS. Ba.irro do mun . ele Apiahy do Estado ele 
S . Paulo ; com uma capella elo Sen hor Bom Jesus, cuja festa: 
tem logal' a 6 de agosto . 

CAPOEIRAS. Arraial elo Estado ele Santa Cathal'ina, na 
mun. de S. José . 

CAPOEI RAS. Log . no mun . ela Lagôa Vermelha do Estado 
do R G. elo Sul. 

CAPUEIRAS. Riacho do Estado do Parahyba do Norte., 
banha omun. de Cajaseirasevae paraoriodoPeixe. 

CAPO EIRAS . Rio do Estado de P ernambuco . afr. da mar
gem clir. do Una . Rega o mun . ele Pane! las (Inf. loc . J. 

CAPU F.IRAS DE PAL HA. Log . do Estado elas Alagôa::r, 
no mun . ele i\l u ricy . 

CAPOEIRAS DO B I ER . Logo. elo Estndo elo R . G . do Sul~ 
no mutl. ele canta Ch ristina elo P i nhal ; com uma esch . pttb. 
ele inst. pl'im . , creada pela Lei Prov. n . 1.107 ele 8 de maio de· 
1877 . 

CAPOEIRAS DO R I ACHO; Log. elo Estado elas Alagoas, 
no mun. de Traipú. 

CAP OEIRAS GRANDE S. Log . elo Estado elas Alagôas, n O> 
muns . de Piassabussú . . 

CAPOEIRINHA. Log. elo Estado de S. Pnnlo, no mun. de
Mogy das Ct·uzes. A Lei Pro v. n . 35 de 2 l de feve1·eiro de 
:!881 tran sfer ia para a hi a esch. publ. do bairro da Ponte Alta. 

CAPUEIRI NHA . Log . do Es tado ele Minas Geraes, no
clist. de Santo Antonio do Rio Jose Peel l'o . 

CAPOEIRINHA. Pov. do I<.:stado de i\Iinas Geraes, n tres. 
kils. ela !"reg. elo Carmo elo Campo Grande; no mun. de Tres 
Pontas. 

CAPOEIRI NHA. 1\forro do Estado ele S. Paulo, na estrada.. 
de Caraguatatuba a Pat·ahybuna . 

CAPOEIRINHA . Correo-o elo Estado ele S. Paulo, atr. do
r ibeirão da Cachoeira, que~ é do ela F igueira ou Tamanduá. 

CAPOE! RINHA . P eqne no rio elo Estacl? ele Minas Get·aes,_ 
cles"n-na na margem di re ila do Manh uassu, e ntre a foz çlo 
Pas~~L Cinco e a elo Quaty- bebê. 

CAPOEIRINHA . Co r reao do Estado ele Goyaz, aff. ela. 
mara:em dil· . do i·ibeirão D"'escoberto, trib. elo rio Corumbá . 
(Inr:roc . ). 

CAPOENA . Nação indigena elo Estado do Amazonas, no· 
rio !xié ou Xié . 

CAP UERUSSÚ. Lo!!. elo Estado ela Bahia, na freg . ela 
cidade da Cachoeira . E' uma loll.Q' a fila de casas , todas de 
campo, no alto de uma ladeira, que tem o mesmo nome, ao SO
da cidade . 

CAPUNGA . Pa rocllia doEstaclode P ernambuco , na com . 
e t ~rmo cht Capital Poss ue dous excel len tes portos de clesemba.r
qne, bellos eclilicios, li ndos jardins e estabele? 1 rnento_con~ todos 
os generos ele pri~eira ne_cess idacle . Sna egre.1a mal.t'!Z, l t~~da
da no dia 3 de ma lO de 18.)8. tem a lll vocaçao de N. S. ela Gr aça 
e depende ela diocese ele Ollnda: Foi creacla parochia p~ lo art. 
T da Lei Prov. 11. 939 de 22 de JUDhorle :lS70 . LHntta-se com 
as ft·egs . elo SS. Sacramento dtt Bua Vista , S . Pedro Martyr ele · 
O li nela e Pvço da Panella. Ah1 ficam as capellas de N. S. da 
Conceição ele João ele Barros e a de N. S. ele Belém . Tem eschs .. 
pub ls . ele instr. prim. 

CAPONGA . P o,•. do Estado ele Sergipe , no el ist . ela Boa 
Vista do ter mo ele Itabaia na . 
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CAPUNGA . Serra do Estado de Ser g ipe, a iS kils. de Ita
ba iana . E' bas tan-te ele vad<t e faz parte da cordilheira de )La
baia na . 

CAPUR I. R ibeiro do Sol imões, na marge m orieu·tal do Mn.
l:u imti~à. Foi nelle a prirn eit·a situação c~a f'~·eg . de Fo nte Bua , 
don de se t ras lado u par a a foz elo llütruJmtJba (AraUJ O Ama
zo nas ) . 

CAPURI. Ribeiro na GLtyn. ua , na ma rgem dir . do rio 
Uaupez, entre os rios Tiquié e P LL L' Lil'<i- paratlà ( Ara uj o Ama
zonas ). 

CAPUTER A. Lo"' . do Estado do ltio ele Janeiro, na fl-eg . 
·de Jucuecang<t do mu~1. de Angra elos Reis. 

CAPUTERA. Pov . no mun . ele Mogy das Ct· uzes do Estado 
de S . P~w l o ; co_m um~' esc h_. pu~~ · de ins t . pl'i m. e um<:_ cap?lli-;
'llha d~. 1 nvocaçao de S . Joao . E Lanhada. pelos l'lbetroes Oropo 
e Es ti va . 

CAPUTERA. PoY. do Estado ele SJ. nta Catharina , no mun . 
da Laguun. . 

CAPUTERA. Sen·n. e rio elo Es tado do R ie de Ja neiro, no 
n1uu. ele Angra elos H. eis . 

CAP Y . Nome pelo qua l é tambem designado o r i o Capim ; 
no Estado do Para .. 

CAQUEIRA . Rio elo Es t ado do Maranh ão, corta as ma"ttas 
virge ns onde foi esl.abglecicla a colonia Amelia, cerca ele 45 
kils. disLan le de Tury- assú. 

CAQUE I R ADA . E' a mesma ilha do Bom Jesus, mas esta 
denom inação re f'ere-se mais especial mente á parte mais larga e 
habitada que ftea pa l'a O. , da qual talvez out t•'or a fosse se pa 
rada, l'o l' mando dmts ilhas cl ist inct.<ts . O nome de Caqueirad(t 
adquir io tl'is te celebridade desde ja neit·o de 183S, em q tte ttma 
q1tadl'ilhn. de sa lte<tdores asHss in ou barbar a mente um pnhre 
velh o chamado Anto ni o Gonçalves Liberal, crime inu lil, pois 
que o individ uo nada t inha pa l'a se t· roubado . P resos os qua
-t l'o assassinos e conclem nados á morte, tl' es dell es se suicida
r am na casa fod e ela ilha da Lage, a 6 de fe vereü o do ao no 
·segui nte, qnando iam se L' conduz idos para o patibulo e depois 
ela mais desesperada resis te ncia á força que os ia buscar ; um 
·só , qt<e tam hem se fer ira no pescoço, é que soíl:'re~ a pena c.api
ta l no dia S. {Fausto de Souza. ;1 Bc~h~a, do Rw de Jcmc~ro) . 

CA QUE NDE . Regn.to do Es tado da Bahia , banha par te da 
cidade da Cachoeü·a, e üesagua no rio Pal'a"' ttassú . E' notavel 
pela qualidade medicin al ele snas aguas, e be11eza de suas mar 
·8'ens. cantadas pelo Barão da Villn. ela Barra . Nasce no engenho 
l'tosa l'io . 

CAQUENDE . R io do Estado de Minas Geraes, a fl:'. elo 
l'io elas Ve lhas . 

CAQUE N DE . Carrego do Es tado ele Min as Geraes, ba nha o 
1111 un. ele En tre R ios e clesagmt no r io Camapuam. 

CAQUER .Á.. Ilh:t elo Estado do Pat•á, no mun . ele Cametá . 
CAQUET.Á.. Log . no mun . ela Ca pi tal do Es·tado do Amn.

zonas, á margem di t· . do rio Pm·ús . 
· CAQUET.Á. . Nome pelo qual é ·tambem designado o rio Japu

ra ou Iapu t· à . r 

· CAQUINHO. Pequeno braço do r io Jamun dá ou Nhamunchi.; 
desltgmt no canal denomin ado Caldeirão ; no Estudo do Par á. 

C'AQUITA. Ign. rapé do Estado do Pari; desagna n a mar
.gent d i l' , elo rio Capim entt·e os igal'<l.pés Pn.lheta e T i:l.bocal. 

CA QUI X ANA . R ibeiro rlo So limões, em sua ma rgem esq., 
·entre os rios T onant ins e l'ibeiro 'l'ij ucopaba (Araujo Amazo
·nas . - Bae nn. . ). 

CARÁ . Lo"'. do Estado elo R io ele Janeir o. no mun . . de 
.S . João Marc~s ; co m u ma esc h. :publ. de inst .. pl'im. 

CARÁ . Ilha elo Esktd~ do Para , no estuario elo Amazonas. 
CARÁ. Con•ego do Estado de Minas Geraes , no mun . da 

Bagagem. 
CARABAB Á . Log. do Estado elo Amazonas, no Baixo Juru á . 
CARABANDELLA . Po1•. do Es tado de l\Iinas Gera.es, no 

rn un. de Araxá, r orn uma esch. publ. de inst . prim . 
CARABANDE L LA. Assim esct·eveu Cunha Ma ttos,. em seu 

I tincrm·io o nome do actual mun . ele Cor omandel, pertencente 
a.o Estado ' de Mi nas Geraes « O nome que se dá ger almente 

a esta pov . , diz elle, teve origem no cos Lume do proprietario 
da faze nda de Pouso Ales- •·e, si ta junto ao mesmo arraial cuJas 
·terras lhe per ten ci am, fa l i ar muitas v zes no diaho chaman
do- o Ca rn.bandell a ou Cammbadella. Algumas pessoas dizem 
Cor omancle l , o que é erro ». 

CARABARECURÚ .· Rio do Estado do Amazonas . afl'. da 
mal'gem esq . do Mahú, ki b. do Tacutú . · 

CARABOBOCAS. Nome primiti1·o da bahia de l\1arajó, no 
Estado do Pat•á . 

CARAÇA. Serra bastan te elevada elo Estado de Minas Ge 
r aes , a 45 kils. ao N. de Maria nna , s~us enormes cimos , vi s tos 
de longe, apresen tam fôrm as pal'liculares . E ' notavel pela 
fe r tiliclacle de seus valles , dos quaes o pr incipal é de fórma 
circular e ele umn. be lleza snrpt•ehendente . O cli ma. é salnber
rimo. P os·to achar-se a 20o 6' Lai.. S. ; nella perfeitamente se 
accli mam ~oclas <lS arvores fr uctiferas da E uropa. Produz ce
vada e cente io . E m te m po~ idos, exist io nessa se rr:1 um mos
teiro creaclo pelo padre Lourenço da Madre ele Deus que, por 
sua morte , doou- o a el-rei D. João VI. Fez es le r ei entt·ega 
do mos teiro e da egreja aos missionarios ele S. Fra ncisco, 
cump t·indo ass im a vo ntade do tes tador . A,Y res ele Ca2al diz : 
« Oito legoas ao N . de Mar ianna es~á a celebre sel'L'a elo Ca
?·aça·, ass im chamada poL' te r hum Jogar que, visto ele certa 
para~ém, ar remeda huma enorm e phys ionomin.. E' hotm cles
mem llra mento da Co \'elilbeira Gr ande com 12 ou mais legoas 
de circuito na sua bn.se , be escar pada em redondo. N'huma pla
níci e ele pouco menos de legoa em c.tnadro, em huma ~uebracl a 
da s ua summ idacle, ha uma es11ecte de mosteoro, onc.e vtl'em 
va1· ios herm itões conduzidos, huns pela devoção, otllros pelas 
pet·seg, tições: seu hn.bito h e h uma SO"ta ina negra. Susten ti:io-se 
ele esmollas, e elas prod ttcções do ·tert•eno adjacente, onde cr ião 
gado e cul tivi1o cen teio. O ed1ficio he de pedra; a tgreJa de 
eleg·ante a t•cbiLectUl'a, e cleclicacla a N . S . Mãe elos Homens . 
No j ardim ha varias arvores fruct i [er as da Europa , como ma
cieiras, pereiras , ameixeiras , cerejeil'as, mar meleiros, casta
nhei ros, oliveir as , nogueiras , carvalhns, até giesta amn.relln. e 
tojo. O tert•e no he regado por var ias regatos, qne depois de 
unidos vão engrossai' o Percicaba . Na sua visinhança Jica a 
serra ele Itaubira, que term ina em dous penhascos pyrami
daes » . Sain·t Hil ait'e diz: «A serra elo Ca1"açc~ é um dos sitias 
mais notaveis da pro v. ele Minas, j á pela fót·ma de suas mcn
tanhas, que jnnctas representam u ma figura grotesca , já. pela 
fe t·til iclade ele se us valles, o pr incipal elos quacs tem umit forma 
circular, e a.ssemelh a- se bem a um fun il. Para se i r a essa 
se n·a , atravessam- se va lles que si1o succeclidos por outros du
ran te oito leguas, desde Villa R ica até o con vento q ue se acha 
em uma concavidade cil'cular de um a legua pouco mais ou menos 
de circumferencia e passa-se pelos povs . ele S. Bar tholomeu e 
Capa nema. Uma vez entra r! o neste recin to r espira-se um ar 
pm·o e são e goza-se a cada passo ele novas paisagens que 
r ecream a vista. Um sem numero de ribeiros brotam de todas 
as par tes, e se reunem ao depois ao pé ela serra, e formam um 
ribeiro que cone de cascata em cascata pot· en tre rochas, appa
r ece e desapparece alter nativamente e vae lançar -se no Pil'aci
cn.ba. Na serra do Caraça pr osperam as arvores exoticas , 
particularmente os peceg tteiros , macieirn.s, nogueiras, amei
xei ras , pereit·as e casta nheiros . Dão-se mui to bem a li as ba
ta tas , o chá , trigo, cevada e centeio .. . >> . 

CARAÇA. R ibeil' i1o elo Estado ele S . Paulo. aff . ela margem 
dit·. do Ribeira do Iguape; col'l'e no mun . deste nome. 

CARAÇAIVEÚ. Rio do l's Laclo do Amazonas , ·aD'. ela maL'
gem esq. clC' Sununú, trib . elo '1\tcutú. 

CARACARÁ . Log . do Es tado do Ceará, com uma capella 
filia l da ma tri z ele Aracaty-assü. 

CARACARÁ . Log. do Estado das Alagôas , no mun. elo 
Pão de Assucar . I-Ia um outro log . do mesmo nome no mun. 
do Triumpho. 

CARACARÀ. Morr inho isolado na margem clir . do S. Lou
r enço, 11 kils. ac ima de sua foz e di sta nte um a legoJa do Para 
guay . Só tem de notavel o se t· a uni ca eminencia el a mar~em 
esq. do P araguay desde o Descalvado (8 . el e Melgaço). l< ica 
no Estado de Matto Grosso. O Dr. S. d n. Fonseca (Dico. cit .) 
diz : « Mon o ma is ou menos a r redondado, ce!·cn. ele tl'es k ils . 
acim a da foz elo S . Lomenço, na sua margem di r., e beir a ndo 
a bahia do mesmo nom e. E' notavel por ~er a unica elevação 
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qtte se nota á esq . do Paraguay, dedde o DPscalvado até o 
morro do Sucury». 

CARACARÁ. Ilha elo Estado de :Matto Grosso, no rio São 
Lourenço, aJJ . do Paraguay. 

CA_RACARÁ . Pequeno rio do Es tado elo Pará, na ilha 
iVlaraJ6, b" nha o mun . da Cachoeira e desagua na bahia de 
Maraj6 proximo á foz elo Aravy. 

CARACARÁ. Rio elo Es tado do Paraná; aJI". da margem 
clir. do Tibagy. 

CARACARÁ. Rio do Estado de Matto Grosso, trib. do 
Nhanduhy- guussú, que o é do Pardo e este elo Pa1·anã.. Recebe 
o cor rego do Itú. 

CARACARÁ. Furo do rio S. Lourenço, de 14 ki ls . de ex
tilnsão, á dit·. da ilha do Bugio; no Estado de Matto Grosso . 

CARACARÁ. Dá-se tambem este nome a uma exlensa 
hahia ou escoan·te , que clesagua á esq. do Paraguay, ·tres kils. 
a O do morro Caracará; no Estado de Matto Grosso (B. de 
Melgaço). 

CARACARÁ. Lago elo Estado do Amazonas, na margem 
esq. do rio Urubú, proximo do lago Chybuy-Peua. 

CARACARAHY. Ilha do Estado elo Amazonas, no rio 
Branco, trib. do Negro, proxima das ilhas Cemiterio é Car
neit·o. 

CARACARAHY. Com esse nome menciona o 1o tenente 
Shaw em sua CMta do rio Urubú uma praia situada á mavgem 
do rto deste nome aos 3o 00'43" de Lat . S. e 15° 54'0211 de Long. 
O. do Rio de Janeiro. 

CARACATINGA. (Folha fedorenta.) Ribeieão do Estado de 
S. Paulo, banha o m un. de Itú . e desagua no rio Tieté pela 
margem esq. Fica cerca de 15 luis. ao poente daquella cidade. 
Müller escreve Gaiacatinga. 

CARACÓES. Pov. do Estado de Minas Geraes, na freg. de 
Santa Quitaria e termo de Sabará; com uma esch .publ.de inst. 
prim. creada pela Lei Prov. n. 2 .847 ele 25 de outubro de 1881. 

CARACOL. Villa e mun . do Estado de Minas Geraes, na 
com . de Caldas ; cerca de 28 kils . ao SO . desta cidade, ba
nhada pelo rio Jaguary ; ligada a Espirito Santo do Pinhal 
(S. Paulo) por uma estrada atravessada pelo rio daquelle nome. 
Possue ricas mattas onde encontram-se excel!entes madei1·as 
de construcção . Clima tempet·ado e ameno. Sua inclustria ma
nufactureira consta de ·tecidos de lã e algodão para consumo. 
Seu territorio é regado por ditl'erentes tribs. do rio Jaguary e 
pelo ri beirão das Antas ; e é percorrido pelas montanhas de 
Caldas, pela alta cor::lilheira do Caracol e pelas serras do Pan
tano e do Gr otão . Orago S. Sebastião e diocese de S. Paulo. Com 
a denominação de S. Sebastião elo Jaguary foi creada distr. 
pela Lei Prov. n. 1.098 de 7 ele outubt·o de 1860; elevada á 
cate?oria de parochia pela de n. 1.278 ele 2 de janeit•o ele 1865 
e á de villa, com o nome de Caracol, pela de n. 3 .656 ele 1 de 
setembro de 1888. 'l'em duas escbs . publs . de inst. prim., uma 
das quaes creada pela Lei Pro v. n .1. 925 de 1.9 de julho de 1872. 
Agencia do correio. Foi installado o seu mun . a 22 de fevereiro 
de 1890. O Almanach de Minas (1874) pablicou a respeito da 
então par?chia de_ S . Sebastiã~ do Jagnary a se!fuinte _inte
ressao te mformaçao que lhe fo1 env1ada pelo cap1tao Bomfacio 
José l\Ionteiro. « Esta importante e nova freg. acha·se situada 
a cinco leguas ao SO. da cidade de Caldas, a cujo mun. per
tence constituindo a parte mais importante delle pelos multiplos 
elementos de prospéridade e engrandecimento com que a Pro
videncia enriqueceu o ~eu solo,. J?laB que .Por uma est.ranha e 
deplora vel fatalidade amda aht Jazem hoJe desaprove1tados e 
até, bem que peze o dizer-se, em grande parte desconhecidos . O 
seu clima é temperado e ameno, e, á excepcão da varíola que 
nos mezes de setembro a dezembro do anno ultimo aqui grassou 
nenhuma outra enfermidade se tem desenvolvido com caracter 
epielemico, flagelando ou diz imando a população . A maior 
parte do seu territorio é sombreado de verde-negras mattas,Q:Ue 
se erguem altivas e uberrimas pelo longo valle, formado pela 
alta cordilheira do Caracol ao norte, e serra do P antano ao sul, 
e por. ?ujo centro se deslisa o rio Jaguary, que, recebendo aqui 
e alh 1 nnumeros tribs., mostra bem depressa um avolumado 
c~bedal de aguas . A soberba perspectiva dessas maLtas, riquis
s~~as ele J:?adeiras estimave1s, atlesta de um modo claro e po-. 
stt1vo a puJança productiva com que o solo promette compensar 

e retribuir as fadigas e esperanças elo seu cultor, prestando-se 
vantajosamente ao cultivo do café, canna, fumo, algodão, milho, 
feijão, arroz, mandioca, batatas e geralmente de !.o das as pro
ducções proprias dos climas quentes e temperados . Ao norte se 
desdobram pela longa bacia do ribeirão elas Antas um encan
tador panorama, vaslas, ferteis e as mais soberbas campinas 
aonde se ct· ia em avultada escn la gado vaccum, la nigero, ca
vallar e muar, e se fabl'icam os estimados queijos ele Caldas, que 
tão gL"ande e merecida lam a tem conquistado nos importantes 
mercados do Rio de Janeiro, S. Paulo, e tc.LIMt'I'Es-LimiLa ao S. 
com a freg.e mun .de Oill'O Fino ; a l!:.com a freg .ele Santa Rita 
de Cassia do Rio Claro; áo NE. com a cidade de Caldas; ao 
N. com o distl' . dos Poços de Caldas; e a NO. e O. com a 
prov . de S. Paulo, pelos ·te!' mos da villa ele Caconde, S. João 
da Boa Vista e freg.doEspirito Santo do Pinhal. TERRENo-Seu 
territorio se clivide em dous terços de terr>\S de boa I cultura 
e um terço ele campos excelleutes para cr iar. MADEIRAs-Em 
seus mattos encontram-se ex.cellen tes madeiras para con
s·tl"ltcção, taes cou;o amoreira, a rincliuva, balsamo, cabriuva, 
cangerana, canafistula, canella preta, coração de negro, cedro, 
i pé, ja tobil., jacarandá, jequi·tibá, massar andnba, peroba , pe
reira, pinheiro, sassaft·az, sobt·agil e taruman , etc. HERVAS 
MEDlCINAES- Contém seu terreno g l' ande numero de hervas 
que os h ab itantes do Jogar empregam com grande ellicacia em 
diversas n:olestias. Entre ellas citaremos as mais conh ecidas e 
são: aracaçú, aroeira, alcaçuz, almíscar, abobreira, a lfavaca 
bt·ava, bardana, batatinha do campo, ci~ó r ei ou coração de 
Jesus, carurú-guaçú, curraleira, carapia, congonha, cicuta, 
carobinha, cairana, cainca, pariparol.>a, cordão de frade, co
paiba, douradina, dedaleira, feto macho, fava de Santo Ignacio, 
tolha santa, herva de S. João, de rato e de a ndorinha, hysopo. 
japecanga, jat·rinha, joá-:poca , jaborandy, lingua de vacca, ma
rariço do rnatto, páo d a lho, páo pereira, para-Luclo, quina, 
quininha, rhuibarbo, cipós de cobra, de chumbo, summa, sangue 
de drago, salsaparrilha, cipó caboclo, tRnsagem, tomba, ~tracuá, 
timb6, vassourinha, velame, verbasco, etc . TINTURARIA- Bonitas 
finas e firmes cores dão o anil, amoreira, abobreira cambuhy, 
catiguá, coirana, cledaleira, jequitibá, herva ele pass~rinho ipé 
peilo ele pomba, piuna, pecegueiro bravo, ruivinha, etc . L.'l~us
TRIA MANUFACTURE!RA - Consta de "tecidos ele algodão e de lã 
para o consumo. foPU LAÇÃ O- Segundo o recenseamento feito 
no a nno ultimo, a pop. é de 2. 722 a lmas. exceptua.nd<l-se dous 
importantes bairros sitos na extremidade desta com a prov. 
de S. Paulo, com uma pop. superior a 500 almas, e cujos 
habs. ha cinco annos, sob pretexto de não se acha rem 
definidos de um modo preciso e claro oslím ites das respec tivas 
provs., teem negado obediencia a es ta freg., a que sempre 
pertenceTam, passando de então a fazer parte do termo 
da villa de S. João da Boa. Vista da prov. ele São Paulo. 
Banham o seu territoio o rio Jaguary, que tem por afi"s. 
os ribeirões do Pantano, Fundo, Pirapetioga, Bairrinhos, Ca
racol e Cocaes, e o ribeirão das Antas, que ·tem por aJfs . o 
soberbo Tamanduá e ribeirão Cachoeirinha . Atravessam o seu 
territorio as montanhas de Caldas, a alta cordilheira elo Ca1·acol 
a serra do Pantano e a do Grotão .- Existem qua·tro es·tradas 
impo1·tantes nesta freg., das q uaes, duas dirigem-se a Caldas e 
a Santa Rita elo Rio Claro, desta prov., e duas a S. João da 
Boa Vista e Espirito Santo elo Pinhal, da pt·ov. de S. Paulo
Tem esta freg. cinco ruas com 180 casas.- Dista cinco leguas 
da cidade de Caldas; 85 de Ouro Preto e 80 elo Rio de Janeiro»-

CARACOL. Um dos quarteirões da. villa do Iporanga ; no 
Estado de S. P aulo (Inf.loc.). 

CARACOL. Serra que começando em S . Paulo, en·tra no 
Estado de Minas Oeraes, percorrendo os muns. de Jaguary e 
Caldas. Serve de divisa entre esses dous Estados. 

CARACOL . Riacho do Estado das Alagôas, no mun. da. 
União . 

CARACOL. Ribeirão do Estado de S. Paulo, no mun. de 
Iguape. 

CARACOL. Ribeirão elo Estado ele Minas Geraes, nasce na 
serra do seu nome e desagua no rio Jaguary. Banha o mun, de 
Caldas. 

CARACOL . Rio do Estado de i.Vlinas Geraes, aff. do rio da. 
Prata, que o é de Paracatú . No Estado dizem Qltiricà . 

CARACOL. Corrego do Estado de Goyaz; desagua na mar• 
gem esq . do 1·ãbeirão da Anta, trib. do Araguaya. 
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CARACO.L. Lagôa no mun. ele S, Raymundo Nona to, elo Es
·ta.elo elo Pia tthy . 

CARACÚ. Assim e~creyem Ayres de Cazal, Saint Aclolphe e 
a lg u'fl s outros o nome da pov. do Acar acú, hoje Acarahú: no 
Esta do elo Ceará . 

CARA DE AÇO. Log . do Estado d 'ls Alagôas, na Branca. 

CARAGA. Arroio do Estado do R . G. elo Sul, tt·ib. da 
lagôa dos P a tos pelo lado occidental. Corre en tre as fr egs . do 
Boqueit·ão e S . Lourenço . 

CARAGUASINHO. Log. no t ermo ele San to Ange lo doEs
·taelo do H. . G . elo S nl. 

CARAGUATÃ. . Log . do Estado ele S. P a ulo, no mun. de 
Porto F eliz . 

CARAGUATÁ. Serra elo Es tado de S . P attlo, no mun. ele 
Amparo . E ' uma ramificação ela Serra Neg ra . 

CARAGUATÁ. P onta na entrada elo saaco ele Ma, ma.nguá, 
no m un . de P a ra ty e Es·tado do Rio ele J aneit·o . 

CARAGUATAHY . Arroio do Estado do R . G. do Sul, 
b~nha o mun. ele Santo Angelo e elesagua na margem esq . d o 
n o IJuhy-Gra ncle . 

CARAGUATATUBA. Villa e mun. elo Estado ele S . P a ulo , 
na com. ele S. Sebastião, á beira-mar, nos limites ele Uba tuha 
e á margem clü· _ do rio Santo An to nio, clis tan te 240 kils , ela 
capüal, 27 de S. Sebastião, 48 de Ubat ttba e 66 ele S. Luiz de 
P ar a hytinga . O muQ. . é em geral montanhoso , apresentando 
toda via a lgumas p lanicies . E' percorrido pela serra do Mar 
que a hi toma o nome ele Caraguata tuba; e r egado pelos rios ~ 
J uqueryqueré, Lagôa, Perna ele P au, Santo Antonio, Guaxin
du~a , Capuava., Ypira nga, Furado, Cocanh a. , Mococa , Ta batinga 
e dlVersos ou tt·os . Lavoura ele canna , café, mandioca fumo 
arroz, milho e fe ijão. A inclttstria .pas toril é pequeua', a cl~ 
pesca é g t•ande . Ü1·ago Santo Antonw e diocese ele S. P aulo . 
l~oi CJ~eacl a freg. pela Lei Pt·ov n. 18 ele :1!3 de março ele 1847 e 
elavaela á ca tegor ia de villa pela ele n _ 30 ele 20 ele a bril d e 
1~57, que des membrou-a do mun . ele S. Sebast iã;o. A pop. ela 
vllla _é de 550 h abs . e a do IDUJ?.. de 2:000. 1'otu agencia do 
correiO e clua~ eschs. publs . de tns t . pnm. Sobre suas divisas 
vide, en·tt·e outras, as Leis Provs . de 7 de a bril de 1849, n. 18 
de 2 de a bril do 1856, de 20 de a bril ele 1865 (n. 65), de 23 ele 
março de 1870 (o. 27). 

CARAGUATATUB A. Serra do E s tado ele S . Paulo, no 
mun. de seu n ome. E' o prolongamento ela serra ele Santos 
(Para napiacaba) e é tra nspos ta pela es tra da de seu nome, que 
conduz aos por tos de Cara guatatuba e S . Sebas tião milhares de 
procluc·tos dos ricos muo s. elo norte do Estado e ele algumas povs. 
do sul de Minas , 

C:A.RAGU A'FATUBA. R io do Estado de S. PatUlo , rega o 
mun . do seu nome e desagua no Occea no . 

CARAGU A'FATUBA . Porto do Estado de S. Paulo, em 
frente da villa ele Caraguata·tuba . E' frequentado por vapores e 
navios ele vel!a , por ém um tanto desabrigado por ser baixo e 
ficar a ilha ele S . Sebastião a 18 luis. de distancia. 

CARAHÁ, Rio elo Estado de Santa Catharina , contorna 
uma pa r be da cidade de Lages e vae desagt ta r no Cavei ras. 
«Torna o nome, d iz Ayres de Cazal, de uma casta de canna ou 
bambú, que cresce em abundancia nas suas beiradas, e são 
as melhores da província , tendo alguns o verniz atarta rugado, 
que pa•r ece olJra de ha ba a!'tifice ». 

CARAHÁ. Arro io do Estadod6R, G. do Sul, banha o mun. 
da Conceiçã•l do Arroio e clesagua na lagôa Itapeva. 

CARAHÁ. A11roio elo Estado elo R. G. do Sul, nasce na Serra 
Geral e clesagua na margem esq. do rio Taquary. 

CARAHÁ. Aruoio do Estado elo R. G. do Sul, ali'. da lagôa 
dos Patos . ' , 

CARAHÚ. Pov. do Estacfo do R. G. do Norte, no mun. cie 
Sant'Anna elo Mattos . 

CARAHlÍT . Antigo clist. da. com. de Goyall:na, no Elstado de 
Pernambuco , supprimido pelo art. III da Le1 Prov. n. 794 de 
2 de maio de 1868. 

·C.ARAHlÍ. Montanha do Estado de S. Paulo, na ilha. de 
Santo Amaro, mun. de Santos. 

CARAHÚ. Rio elo Estado do R . G. elo Not·te, ba nha o mu 11 • 
ele Sant'Anna do Ma·ttos e desagua no Assú . 

CARAHÚ. Ri acho do Es tado de P ernamlJ :tco, re"a a com. 
de Goy anna e clesagua no rio 'l'racunhaem ;unto ao fooa 1• Tres 
Ladeiras. · o 

CARAHÚ. Rio elo Estado de S . Paulo, no mu n . ele San tos 
T a mbem o denominam Ca1·ah~tsinho . ' 

CARAHÚ. Lag' a do Es tado do R . G . elo Norte, no mun , ele 
Cang ua re tama (In f. lo c. ). · 

CARAHÚ. L agôa n a ilha ele S . Francisco, no Estado ele 
Sa nta Ca·tl1arina . E' bastante comprida e tem com•u nnicacão 
com o Oceano. -

CARAHUAHY. B.i o da Munclul'tlca nia , na marge m clir. do 
Maué-assú, a baixo do Urupari. Os Manés, que hab ita m s uas 
margens tem-no em supersticiosa apprehensão (Ara ujo A ma· 
zonas). 

CARAHUAMÁ. Monle na Guyana e immecliações do rio 
Branco, em cuj as abas jorra m os rios Tacutti. e Sara urú (Ara ujo 
Amazonas) . 

CARAHUARY. Lago s ituado á margem elo rio Jamundá ou 
Nha mundá ( Ferreira Penna .) 

CARAHUATÁ. Vide Gragoatá . 
CARAHUATÁ. Vide Coroatá. 

CARAHUATÁ-ASSÚ. Igarapé do Es tado elo Pa,r á, clesagua 
na margem esq. do rio Capi m, entre os igarapés Londero e 
Tim bó- leu a . 

CARAHUATÁ-TEUA. Igar a pé elo Estado elo P ar á ; cles
agua n a ma rgem clir. do rio Capim, êo tre os igar apés P a taua
tena e J a uaará . Une-se ao Guamá . 

CARAHUAXI. Ilha bastan te grande elo Es·tado elo Ama 
zonas , n o rie J apura . Fica ao S . elas ilhas Manauahy e 
Ma t·oim. 

CARAHUBA. Distr. creado n a . ft·eg . de Tracunhaem, no 
Es tado de P el'U a mbuco, pelo art. I ela Lei Prov . n . 807 de 11 
ele ma io ele 1868. 

CARAHUBAS. Villa e mun . elo Es tado do R. G. do Norte, 
na com. elo Apody, a 85 l eguas O. da Capita l. Confina aoS. com 
as fregs. elo Patú e Campo Gra nde, a E . com o Estado do Para
hyba ; e a O. com o mun . do Apody (Lei Pro v . n . 408 ele 1 de 
setembro de 1858). O mun. produz a lgodão, ca nna de a ssucar, 
manch oca e mnr tos outros cerea es . Orago S. Sebas tião e diocese 
ele Olinda . I<' oi creado clistr . elo mun. elo Apody pelo a r t. li 
da Lei Prov . n - 250 ele 23 de mat·ço de 1852 ; parochia pela 
Lei Pro v- n. 408 de 1 de setembro ele 1858 e eleva da á cateo-oria 
de vil! a pelo a rt. I da de n. 601 de 5 de março dê 1868. "Tem 
duas eschs . publs. ele inst. prim . , uma das quaes creada pela 
Lei Prov. n. 387 de ~9 ele agos to ele 1858 . A 25 kils . ela villa 
exis·te uma fonte de aguas mineraes de ·temperatura el'evacla. 
Foi creaela e classificada termo pela Lei Prov, n. 765 de 15 
de set embro de 1875 e Dec. n. 6 .072 ele 24 de dezembro do 
·mesmo a nuo . Sobre limites vide art. II ela Lei Pro v, n. 408 de 
1 de setembt·o de 1858. 

CARAHUBAS. Log . do Estado do R. G. do Norte, no mun. 
de Touros. 

CARAHUBAS. Pov. elo Estado do R . G . do Norte, 
no mun . ele Curraes Novos, na cordilheira da serra de 
Sa nt'Anna . 

CARAHUBAS. Pov. do Estado elo Parahyba do Norte, a 
60 kils . de S. João cfo Cariry, a o S . , á margem de rio Pa
rahyba1 em terreno e'levado, descober~o e cheio ele l'Ochas, com 
uma hõa: capella, 

CARAHUBAS . S'er.ra do Estado do Cea t•á, nas divisas elo 
mun . de S. Francisco. 

eARAHUBAS .. Serra do Estado do R. G. d0 Norte, entre 
Campo Gt•ancle e Jucurutú. 

CARAHUMÁ. Serra situada na região banhad·a pelo a l to 
rio Branco, afl'. do Negro, gue o é do .Amazonas . 1!:' formada 
pela serra nia dn. Lua, a ma1s importante das ramificações das 
cordilheiras que limitam o Brasil com a Venezuela pelo. 
lado do NNO. e com a Guyanna pelo l ado do NNE. 

0ARAHUNA.. Log.do Estado das Abgôas, no mun .. de Capiá. 
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CARAHUNA. Riacho elo Estado de Pernam.buco; nasce 
no euge n h o Gurjahú ele Cima, encontra- se com o riacho 
des~e nome no engenho GarJnhú de Baixo e clesagua no rio 
Jaboa tão . 

CARAHUNAN. Riacho elo Estado elas Alagôas, rega a 
com . ele P a ulo Affonso e cle;;agua no rio S. Francisco. E' 
atravessado pe la E . ele F. ele Pau lo Atlonso. Tem uma ponte 
de 151ll de extensão . 

CARAHUPAUTUBA.. Ribeirão elo Estado ele S. Paulo, 
banha o mun . ele Pincb.monhangaba e clesagna na margem 
dir. elo t•io Pal'ahyba . J~ncontra-se tambem escripto Cara
p::Lutub~• · 

CARAHUSINHO. Rio elo Estar! o de S. Paulo · nasce na 
val'zea ela ilha ele Sa nto Amaro e clesaguJ. no canal ou rio da 
BerLioga. 

CARAHY. Assim devia -se esct·e ver a palavra Icarahy. Vide 
Icamhy. 

CARA.HY. Col'l'ego elo Estado elo E . Santo ao N . e 
proximo el<t p OY. de Un a ele Gtta rapary. Atravessa a es~mcla 
publica, abre barm e lança- se no ma r na pt·a ta da Ponta 
da Pt·ucia. 

CARAH YAHY. Nação incligena elo E stado do Amazonas, 
nos rios Ua racá e Uerel'é, ela qual provem a pop. ele Aracari 
e ltarench ... ua (Araujo Amazonas). 

CARAHYAHY. Rio do Estado elo Amazonas, a li. da mar
gem esq. elo rio Japurá. 

CARAHYBA. Log. elo Est::tdo elas Alag(\as, no mun . ele 
Traipú. Ha u m outro log. elo mesmo nome no mun . ele Paulo 
AJTonso . 

CARAHYBA . Log. elo Estado ela Bahia, no mun. de 
Camp(} Formoso . 

CARAHYBA DA BRECHA . Log. do Estado das Alagôas, 
no mun. da P almeira elos Inclios . 

CARAHYBA DO TRAIPÚ. Log . do Estado elas Alagôas, 
no mun. da P almeira elos Indios. 

CARAHYBAS. «No interessante poema de i'vir. Viennet, 
inti tubdo Sedim , e que tão eloquentemente comba te o tr::tfico 
elos africa no.> , encontrei algumas notas curiosas sobre os pri
miti vos ha bitantes do norte elo IIait i. Os Ccmú bas possuiatu as 
Pequenas Antilhas no momento da descobet·ta; foram elles as 
primeiras victi.mas elos hespanhoes . Moreau ele Joa nn és di~ que 
os Carai bas nã o eram a nt ropophagos, ou antes que abanclo
na ra m esse feroz costume muito antPs do mol'l icinio ele que 
fo1·am vi.ct irnas . Os ü·ancezes expelliram os Carai.bas da Mar
tinica , que foram abrigar- se em S . Vicente e S. Domingos, 
onde, segttnclo Joannés, ainda elles reu11i a m. em 1660, seis 
mil arcos . Os inglezes exte1·minaram o resto dess1:1. malfadada 
n ação. Hoje ainda existem traços e vestigios elo Car a iba em Gua
temala. E' uma fugitiva l embrança do que foi essa poderosa 
nação dos anLi gos se11hortJs elas Antilhas , Alguns ethnogr1:1. 
phislas consicler::tm o Carcciba como uma raça intermediaria 
entre o branco c o preto, com origens no continente amet· ica no . 
Mais bronzeados que o pelle ver melha, tem o Caraiba outro 
a specto que não o índio puro . Outros pretendem CJne o Caraiba 
uão é de origem americana. No séu poema diz Viennet 

" Un Oaraibe est vcnu sut· leur trace, 
F ict· l'e joLon de ces amél'icains 
Q11 i de 'ces bord s fur·ent les souverains, 
Et dont l'Europe avait d6truit la race . » 

Entre as tt·ibus q tte JlOvoara.m o Bra.zil a designação ele cc•-
1"coiba, tinh a s it;n i ficado di verso. Carlos Carvo acha entre vs 
gua ra.nia a sign ifi cação ele bruxo, e assemelha. a palavra ca
?"aibct a ca?"a-yá, nome que era dado a um mono, o maior elas 
selvas. Decompõe a palavra em ca,?"á. que quet· dizer -ha
bilidade, a stucia, etc ., e yá, ser dissimmulaclo. Segundo 
Fernão Cardim, ccwaiba designava entre os nossos iudios 
o santo 01.1 o feiti ticei?"O. Marcgraaff diz q 1!e o termo ca
raiba s i g1~ i fica tanto o sacerdote, como o poelet· sacerdotal. 
Thevet fa lia no Grão-Caraiba. assegurando que os índios o ti
nham em Lã(} g rande veneração como os turcos á Mafoma, Diz 
mais : que foi o Gt· ~.o-Caraiba quém lhes ensinon o uso elo fogo 
e elas raizes ali menticias . Nesta diversidade ele s ign ificados 
mu.ita~ t -.em sido as accepções em que se toma o vocabulo, fal 
lanclo.](tdos inclios da Amel'ica do Norte, já elos ela America 

do Sul. E' por isso que Felix ele Azara, no seu li vro sobre a 
Aroerica Meridional, manifesta grande clesclem pelos voca bu
la dos dos jesui·tas, onde, diz ell e, as mesmas expressões são por 
varios modos traduzidas. Não esq ueçamos que, nesse mesmo 
trabalho, Azara faz a seguinie menção dos Cara i bas : « Os 
guaranis tiveram po1· limite o litoral elo rio P a raguay, a pezar 
elo que cli~em varios escriptores sobre os C'i?"ÍfJUC.nos ele Santa 
Cmz de la Siel'l'a , e elos G1.wapos, entre Moxos e Chiquitos 
Es .~ es pertencém ·tan to á geancle família guar a ni como os bel
licoscs Cw"coibcos das Antilhas, que ha c1uem afllrme ter a mesma 
proceclencia, e que ch>3gara m ao ma1· das Antilhas seguindo o 
Clll'SO elo rio Orinoco. }) J. se·rm. 

CARAHYBAS . P 0v . do Estado do i\llar::tnhão, no mun. ele 
S. F1·ancisco . 

CARAHYBAS. Log . do E stado elo Piauhy, no muu . ele 
Parnaguá . 

CARAHYBAS. Log . do Es tado de P em ambuco, no mun. 
da Bôa Vista, na l11 étrgem esq . elo S. Francisco e sobre o ri
beirão Cát·ahybas; com uma esch. publ. de inst. prim ., 
ct·eacla pela Lei Prov . n. 970 ele 10 de maio de 1871. 

CARAHYBAS. Pov . elo Estado ele Sergipe, no mun . ele Simão 
Dias; com uma esch . mixta creada pela Lei Pt·ov . n. i.289 
ele 2!i ele abl'il ele 1884 . Ha um outro pov. do mesmo nome no 
mun . ele Aqttidaban. 

CARAHYBAS. Pov. do Estado elas Alag-ôas, no mtm. ele 
Porto Real elo Collegio, 

CARAHYBAS . Pov . do Estado da Bahia, no mun . ela 
cidade do J uasei ro. 

CARAHYBAS. Se rra na margem esq. do rio S. Ft·ancisco' 
prox:ima elo serrote Branco e ela pov. elo Alegl'e (Halfelcl) . 

CARAHYBAS. Monte elo Es tado ele Goyaz, a nove kils . ele 
distancia da ciclacle elo Porto Nacional. 

CARAHYBAS. Riacho afl'. d_? rio Parnahyba, qae separa 
os Estados do P1auhy e Maranhao . Sua foz fica proxinut da 
cachoeir!t ela Bôa Esperança (R~lat, cit,). 

CARAHYBAS. Riacho elo Estado de Pernambuco, no mun. 
ela Bôa Vista. Vae pa ra o rio S. Francisco. 

CARAHYBAS. Ribeirão elo Estado da Bahia, aff. elo rio 
Sincorá, que o é elo rio ele Contas. 

CARAHYBAS Ri::tcho elo Estado ela Bahia ; nasce n as pro
ximidades elo serrote Comprido e desagtw. no Varzeaz inha, ou 
Varúnha , aff. elo Capivara, que o é elo Itapec urú-assú . 

CARAHYBAS. Rio elo Estado ela Bah ia , ali. el a margem 
esq. do 'l'oil'iio, trib . elo S. Fr<tncisco . Recebe o Balas r eunido 
a o Jurema . 

CARAHYBAS. Corrego do Estado de Minas Geraes, aif. da 
m~.rgem dit·. do rio Santo Antonio, aff. do rio do Som no, que 
o é elo Paracaiú . « Corre sobre conglomeratos ele se ixos pouco 
rolados . 

CARAHYBAS . Riacho elo Estado ele Minas Geraes, no 
mun. de Salinas, 

CARAHYBAS. Cor rego do Es·taclo de Minas Geraes, ail'. ela 
margem esq. elo rio S .Prancisco,proximo á Va1·ancla ele Pilatos. 

CARAHYBAS. Ribeirão do Estado ele Goyaz, aff. ela mar
gem dir. elo rio S. P edro, c1ue é trib . do Crix: á -assü . 

CARAHYBAS. Corredeira elo rio elas Velhas ail'. do 
S. F r <t ncisco; no Estado ele Minas Geraes, entt'e a dorrecleira 
ele Genipapo e o travessão elo Brejinho, 

CARAHYBA TORTA. Log . elo Es tacl0 elas Alagôas, no 
mun. de Palmei ra elos Inclios . I-Ia um outt•o log. elo mesmo 
nome no mun. de Sant'Anna elo Panema. 

CARAHYBEIRAS. L og . do Estado elas Alagôas, no mun. 
ele Cap iá. 

CARAHYBEIRAS DO MOXOTÓ. Log . do Estado elas 
Alagôas, no muu. de Capiá, 

CARAHY-PASSO . Arroio do Estado do R. G. elo Sul, r ·
un e-se ao Inhacund{t ou Nhacunelá e juntos vão clesagua,r no rio 
lbicuh y Grande pela margem direita. 

CARAHYPE. Pov . e rio elo Estado elo E . Santo . Vide 
Jacar coh?flJe. 
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CARAHYPE. Ilh a elo Estado elo Amazonas , no rio Jap urá , 
trib. elo 8olirnões . Fica logo acima ela segunda i lha elas 
T a bocas . 

CARAHYPE. P ar a n ttmirim no dist. ele J anauacú, muu. 
da -capita l elo Es ta do do Amazonas . '!'aro bem escr evem Cc•
raipé . 

CARAHYPE . E' assim denomin ado o rio Alclêa, que banha 
o mun. ele JagLta ripe; no Estado ela Bah ia . 

CARAHYPE . Igarapé do Estado ele Goyaz, ali'. do Tocan-
tins. Stta foz ·ter!t se is braças ele l argo . • 

CARAIVA-MEMU AN. Pov . elo Estado da Bahia, nomun . 
·de Trancoso, com uma capella ela invocação ele S . Braz. 

CARAIVA-MEMUAN. Rio do Estado ela Bahia., no mnn. 
ele Trancoso . Recebe o J am beiro, Capueira , Preto, Canzé, Ca
choei r a, Amat·o, Cemitel'io, Ilha e elo l\or te (Inf. loc. ) . 

CARAJAHYL(Braço elo). E' ass im ta mbem denominado o 
braço elir . do d o Ar agttaya ao i'orm a t· a Uha do Bananal. E' 
de pouca agua , estreitando- se ás vez~s até quatro metros sobe 
50 centímet ros ele profullcliclacle . 

CARAJ AHYS. Inclios elo Estado ele Goyaz. Faziam outL·'or a 
g t• ancle com mercio com u m pos to militar existente n a alclêa ele 
Salinas, s it.tw,cla a seis kils . elo rio Crhá, um elos affs . elo Ara
guaya . 

CA:RAJÁS. Selvagens que hab itam o Estado de Goyaz, 
pt•incipt1.lmel1'te n a extensa zona que vae ela colonia ele Itacayú 
ao presiclio ele Santa Mariu. Habitam em ca.b«n as (hêto) cober
tas e fecha das elo:; la dos com palhas ele inclay<í .. Os home ns 
andam em completa nudez. A s n:uihet•es usam de um tecido 
.vegetal fibroso , com um metro e nove ce ntim etros de compl'im en
to e 0111 ,30 ele brgtu•a. Tingem-se ele vermelho com urncú e ele 
pre to co m gen1papo, fazendo co m as ·tin tas vari ados a rabescos , 
conforme a phantasia ele cada um. Os homens fu ram o labio 
infet·ior e as orelhas, e a s mu lhere~ sómo nte as or elha..; . Usam 
ele um enfe ite ele pedra, ele m tlcle it·a ou concha pencle 11te ao bei
ço . E nfiam nas or elhas um f l'agrnen to ele tôco ele t.aqua l'il ou ele 
outt·a gram ín ea, e engas tam em u ma elas e"tr midacles des te 
s •ngt.tl a r bl'inco (c ztadj'ú) um a r oclella ele uma concha bivalve. 
lllLU abunclan·te nas pt•aias da rio Arag- uaya, em tút'no da qual 
pren clem sy metri cn. rnente um circ ul o ele pe1mas Aparam os ca 
bellos da ft· ente na altura elas sobrancelhas, a té ás orel has . cahin-

. clolhes pelas cos·tas o de tra1.. 'l'eem o i.Ja rba ro cos tum e el e ·a n ·,tn 
car as pestanas com o cle11te ele nm peixe chamado caxo rm ; 
affir manclo ell es se r isao conveniente para dar- lhes fot·ça e 
agi I id ade. Os rapazes, en tranclo na pu herdade, são marcados 
com o signal ela trilJu, que consiste em um ci r culo com um cen 
·t imetr o ele cl ia mett•o aberto na face com um a ponta el e pedra 
ou el e osso. Sob re a solução de co ntinuidade ass im feita a ppli
mtm a tinta negra elo ge nipapo e a re nova,m ele vez e m quando 
para avivar a marca. Os ho me ns t razem nos braços um tecido 
ele a lgodão em fó t·nut ele pulse ira (clechi) que lhes serve ele 
aclol'!lo e pt•otege o bt•aço contt•a as pancachts ela corda do arco . 
Siio r emeiros mui pel'i·tos. Apezar ele bigamos, respe itam milito 
o vinculo matrimoniul, nada fazendo o h omem sem o consen li
mento ele sua compa nbeint. '(Vide R elctt . sob?·e o1·io An~gu.ayc~, 
pnblicaclo em iSSO pel o 'fenen te·córonel ele e11genheiros J erony
mo R. ele Moraes J at·dim . ). 

CARAJÁS. Ita ipava situacl:1. n o rio Arn.g ttaya, aíf. elo T o
can bins, pouco acima ela cachoeit•a ele S. Miguel. No meio 
d'ella existe um a ilha . «Ao principio, diz o D\'. Rnüno Segu
r ado, é essa i taipava ele bõa navegaçã o, porém depoi s torna - se 
mui tt• aba lhosa po t· se t· mui to J'ah<l de ag1m.» Ma is acim a en
contra-se ouu·a intaipava com o mesmo nome, depois ela gt·a n-
cle ilha dos Carajás. · 

CARAJÁS-MIRIM. Salvfl.gens do Estado elo Pad., habitam 
as Illai·g·ens elo rto Xingtt. Em 1863, dizia em seu Relat . o 
Conse ll i"eiro Brusque o seg1t inte v. respeito desses sal v:1.ge ns : 
«Os inc\ il'icluos des ta 'tri ib u symi.Jolisam pel'feit<IJmen te o homem 
n o clet'l'acleit·o gráo ele degeneração da especie hum a na. Habi
tanJ os mesmos terrenos, em que se acha m os Tapui as-ere té, mas 
niio entt·e tee m re lações com nenhum:1 elas out l'as tribu s . São 
·ele b~tixa es tatura, ex trema men te g t•ossos, gJ:"a nde cabeça. e teem 
a testa achatada como s i o ct·a neo fosse, como costum a m alg-u 
mas out ras ho1·ct'as, comprimido nos primeüos tempos ele ex is
tencia para que Lome e.s ta fôrma irregular . Alimen·tam-se só
mente ele l'rttlos s ilves~res, ela caç<t, e ele cer1~o barro, deque 

fazem grande provisão. Niio far.em plantações, niio Lee m a m a is 
rude Jllclustna, e o sett de letxo chega a ponto ele não ter o menor 
commocl0 para oseurepo ttso . Dormem sobre fo lbas, qne colhem 
e_ amontoam a esmo, no Jogar que escolhem para pernoitar . J á 
sao mut poucos em numero.». 

CARAJÁS- PUCÚS. S~lvagen s elo Estado elo Pará · llabi
·tam as marge11s do n o Xtn gú. Em 1863 di zia o Cons~lhe iro 
Bt·usque; e nt s~u R,~lc~t . o seg·uinte a respeito desses selv a8'en s : 
• CARA.IAS·P Ucus. l ambem no lado ortental elo mesmo rio de 
alguns a nno s a esta parte, a pp a rece esta 'tl'ibu, ora s ubi~ clo . 
oea descendo por aque ll~ margem . T em sido sempr e vistos em 
pequenos !Sl'ltpos, que mw passam de tres a quatro casaes, occul
tanclo ass tm aos outros <t :fo rça num el'l ca ele que dispõe . São de 
estatur a muito alta, de lgados , e ele côr quasi negra, como a el o 
carafuz . 'l' eem a cabeça e o nari z P.:(tl'~orcli na r i amente ch a tos. 
Furam as orelhas , e nellas tt·azem atravessadas como unico 
ornamento gt·andes pennas . Não usam ele :1.rco, t;em elas flexas 
O seu ~t· mamento consis te em uma pesada maça, que tem ele 
compnme~ ·to c tnco pal mos e me.io . St'io ·tão eles tros no manejo 
cles·t.a hot•rtvel a rm a , que se de fendem mara vi lhosamente por 
um JOgo especml elos t.ll'os success tvos ele mui·tas flexas . Arcli
!osos! conservf:\!n - se em defesa, e atacam, quando percebem q ue 0 
t numgo tem J<L gas to a m awr parte ele sua flexas . São temidos 
por todas as h ordas que habitam no valle claquelle mao-astoso 
rio. Creem a l gu n~ se lvag<lns q t.te es ta tribu não é Ol'iunda cla 
qnellas paragens, que hoje per co rre, porque j amais puderam 
co nh ecer o l ogar ele s~u1 res iclenc i a . E ' po ré m cer to que a ffit·m am 
outros a sua extstencm na quellas mesmas di gressões desde lon
gos annos, ap pa rece nclo ora mai s fr equentemente, Ol' il. depois 
de uma ma iot· ause ncia . São pot·em concordes Lodos em affir
mar que elles são ex tr emamente ferozes . , . 

CARAMBAMBI. Boss i em sua Via.ge Pin toresco etc. 
faz menção ele um serro com esse nome., o nele se forma o rio elo 
Ou ro , trib. do Diam a nti no. « Nues\t'a primem jornada , diz 
elle , desde el Diamantino f11e cot·la: nos cletuYim os sohre ei 
cerro Cr.wambamb·i a l pié ele nua ve r t iente qu e cor re a l Pan\
guay. En es te ptulto ma.tan1os un e norme cascave l. ». 

CARAMBAS. Sena rl o Estado éle i\linas Geraes . no cami-
nho elo Gr ão-Mog-ol ao Rio P ardo . · 

CARAMBEHY. Pov. elo Estado do Paraná, na com. ele 
Castro. 

CARAMBEHY. Ribeirão do Estado ele S . Paulo no muu 
ele S. Hoque . 'l'ambem escr evem Ca?·embehy . ' 

CARAMBOLA. Corrego elo Estado ele Minas Ge •· aés . clesa
gua namargem elir. do rio S . Francisco, a baixo da foz cio cor
r ego elo B ul'i ty . 

CARAMONAS. Sel'l'a elo Es tado ele Mina.s Geraes. Divide 
as ag uas elos l'ios Pomba e P imnga . Dizem have r nelht 
ouro. 

CARAMUGEIRO. Pov. elo E s tado elas Al agôas, no mun . 
elo Penedo. 

CARAMUJO. Log. elo Estado elo Rio ele Janeit·o, no mun. 
ele N iterõ i. 

CARAMUJOS . Rio do Estado elo Rio ele Jn,neiro; nasce 
na se l'l'a elo 'l'inguá e e a tr avessado pela E. ele F . Central elo 
Braz i l. Pertence i bacia elo Guanclú . 

CARAMURÚ , s. m. (Bahia) especie ele peixe a que o Voe. 
Brctz . chama L ampei?·a e Gabriel Soar es 111o,·ea . Alcunba que 
os 'l'upinambâs deram na Ba hia a Diogo Alves Corrêa, o 
fa moso IHtui'r ttg-o portugttez que flgur:1. com honl' a na nossa his
toria. Não se sabe o n•ot ivo qne determinou essa alcnnha; 
em todo o caso, Cw·amtwú nunca sign ificou. nem podia s igni
ficar homem cl" fo,qo, como dizem Moraes e outros lex icogr a phos 
ignor a m es ela Jingua tupi (B . Rohan . Dioc. cit. ). 

CARAMURÚ. Um elos clists. elo nucleo elo P orto elo Ca
choei ra, pertence á ex-colonia Santa Leopolcl ina, no Estado do 
g Santo. Occnpava uma á rea ele 17 .875. 000 braças quaclraclas, 
di viclicla. em 286 lotes . 

CARAMURÚ, Pont.a e fu ro elo Estado elo Pará, no mun. de 
Salinas. 

CARAMURÚ. Rio do Estado elo E. Santo, r eune-se 
co m o Jequitibá e juntos vão desaguar no ri0 F al'inhas, ail'. 
elo Santa i\•Iaria. Sua e>.tensão e ele cerca de ·l5 kils. 
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CARAMURÚ. Cachoeira no rio Urubú, aif. 'lo Amazonas: 
aos 2° 2' 10" de Lat . e 170 54'42" de Long . du meridiano do 
Rio de Janeiro (A. Madeira Shaw . i 883). 

CARANÁ. Rio do Estado elo Amazonas, alf. ela margem 
di r. do Paclauit·y, trib. elo Negl'o. Sua foz fica en-tl'e a elos 
rios Itauarana e Ipana. 

CARANÁ . F uro q11e, sahindo do Ja11o do mesmo nome, 
en tl'a na margem esq . do rio Nhamanda , no Estado do Pará 
(Ferreira Penna). 

CARANÁ. Rio qae em diversas oartas é figurado como 
aff. ot·ienlal do Cama r a ré ; no estado ele Matto Grosso. 

CARANÁ-DEUA . Igarapé do Estado elo Pará, desagua na 
margem dir. do rio Capim, entre os igarapés Caetano e Pa
paarua . 

CARANÁ-DEUA. Lago elo Estaclo do Pará, a O. do rio 
Capim. Tel'mina quasi no si tio S. Francisco. 

CARANANDUBA. Igal'apé do Estado do Pal'á, na freg. do 
Mosq 11eiro. 

CARANARY. Log . do Estado elo Amazonas , no Baixo 
Juruá. 

CARANATAHY. Igarap~ do Estado do Amazonas, a.IT. da 
margem esq . do rio Padauiry, il'ib.doNegro. Sua foz fica 
entre a dos igarapés Araujo e Jutahy. 

CARANATARI. Igara pé e lago do Estado do Amazonas, no 
clist. do T a boc.al, paro chia de N. S. dos Remeclios e mun . 
da c.apital. 

CARANATEUA. Log. do Estado elo Pará, no mun. ele 
S. Domingos ela Bôa Vista ; com uma esch . publ. 

CARANATEUA. Igarapé elo Estaclo elo Pará, no mun. de 
S. Domingos da Bôa Vista . 

CARANATUBA. Ponta na margem clir. elo Solimões, no 
Es·tado do Amazonas, entre a foz dos igarapés Tauary ou 
Tauarú e Capiahy. Encontra- se tambem escripl.o Carauat~1ba. 

CARANATUBA. Igat·apé do Estado do Pará; con·e pro 
ximo á freg de San·to Antonio de Gurupá, 

CARANÁ-Y. Rio do Estado do Amazonas . E' um elos for
madot·es elo rio Untbú, ·trib. elo Amazonas (J . B. Rodrigues.). 

CARANDÁ-GRANDE. Escoante elos pantanaes, proximo 
á ilh a elo Pirahy, no rio Cuyab:í., na ma t• gem dir.; no Estado 
ele Ma i to Gt·osso. 

CARANDAHY. Parochia elo Estado ele Minas Geraes, no 
tet·mo de Tiradentes . Orago San ·t'Aona e diocese de Ma 
rianna . Foi cr?acl<t parocliia, com a denominação ele Sa11ta 
Anna da Ressaca pela Lei Pro v. n . i. 887 de 15 de j ulhu de 
i872. Perde11 esla ultima denominação em virtude da Lei 
Prov. n. 2.325 ele i2 de julho de 1876 . Desmembrada elo termo 
de S. José d'El-Rei e incorporada ao ele Que luz pPlo art. I 
da Lei Pl'ov. n. 2. 722 ele 18 ele cler.embro de 1880; incorporada 
ao de S. José cl'l~l - Rei pelf\ de n. 2 .877 ele 20 ele setembro ri e 
1882. F'ica a poucos 1\ils _ de Barbacena e é regada pe lo rio 
Caranüa hy. Seg11ndo o Dr. Pb. H. Aché, Caranclaby fica a 
20o 51' 2211 ele Lat, S. e Qo 46• 4 11 ,9 ele Long-. Occ. A estação 
está a 1 056 mdros sobre o nivel do rnar e fica no kH. 420 
da Capital Federal. Entre Caranclahy e Barbacena exüte o 
Ybaté. que é o p 'nto culminan te da Lll'ro-v ia Centt·al do Brazil , 
a i.179 metros ac ima do nivel do mar e a 2io i• i'' ele La t. S . 
e Oo 49' 38", 85 ele Long . O. Os ex-imperadores estiveram nessa 
freg. em 2d de março de 1881. Sobl'e suas divisas vide at·t . I 
ela Lei Pro v. n. 2 . 938 de 23 ele setembro de 1882: e a de n. 3 332 
ele 8 de ou tubro de 1885 . Tem doas eschs . publs. ele inst. 
prim., uma das quaes creáela pelo art. I § I da Lei Prov. 
n. 3.0:38 ele 20 de outubro de 1882. 

CARAN')AHY. Estação da E. de F. Central elo Brazil, 
a 19k,001 di stante da de Christ.iano Ottoni e 421<,890 ela de 
Lafayette, no Estado de Minas Geraes . Foi franqueada ao 
publico a 28 ele otttubro ele 1.88l. O trecho dessa parte da liuha 
tem o dese nvolvimento de 41k521m, contados entre os eixos das 
estações de Barbacena e Canndahy. A estação d ista 4191«l95m 
da C;cpital Fedet·al. Nesse trecho encontram-se alt~s cortes e 
p:orundos atterros, sendo as obras d'arte mais importantes o 
Vladttcto ela Blla Vista, a ponte de Albedo Dias e o pontilhão 
do Cangalheiro; todas essas obras são de alvenaria de ped ra. 

A Ferro Via Central do Brazil tem até Caranclahy 682k123m. 
A Lei Prov . n. 2.614 de 7 de janeiro ele 188tl auctorisou a con
ce~são de um privilegio por 30 anuas para constt·ucçào de 
uma es~rada ele rodagem que dessa estação vá á cidade de 

Entre Rios . 
CARANDAHY. Mol'l'O do Es·taclo de Matto Gt·osso; delle 

nasce o rio do Ouro, "trib. do Diamantino, que o é elo Pa
taguay. 

CARANDAHY. Rio do Estado de Minas Geraes, afJ'. do 
rio das Mort~s. Recebe as aguas do carrego Gamal'l'a, do ri
bei rão elas Perh·as, elo riacho Fundo, e as elo da VarRem de 
Prados. Atravessa a 'lStracla ela Logôa Dourada a S. João 
d'E l-Rei. Uma se na sepat·a suas aguas das dos rios Paraopeba 
e Piraoga. Tem uma ponte no Jogar denominf\clo Juliào. Na 
sua confluencia fica a Varzea do Marçal. Na d istanci<t de 
cinco kils. ela sua foz, sa!La em magestosa cachoeira de mais 
de 35 metros de altura, formando surprehenden te espectacu lo-

CARANDÁ-PEQUENO. B:scoante dos campos q•1e formam 
a margem esq elo Cuyabá defronle ela parte inferior c!:.. ilha 
de Piraby ; no Esta do ele Mal to Grosso (B . de Melgaço . )-

CARANDASINHO. Escoan·te em ft•enle á mesma ilha do 
Pirahy, mas pela margem esq . elo Cuyabá ; no Estado de Ma·tto 
Grosso. Vide Ccwandá-peqtteno . 

CARANGOLA. Ciclada e mun. do Estado ele Minas Geraes, 
na com. elo seu nome; banhada pelo rio que lhe dá o nome, 
nas abas da serra da Chibala. Orago Sanla Luzia e diucese 
de Mariana. Foi cr0aclaparochia pela Lei Pr,Jv. n . 1.273 ele 2 
de janeiro de i866, elevada á categoria ele vill ' pelo § VI 
do art. I da de n. 2.500 el e 12 ele novembro de '1878: e á de cirlade 
pelo arl , I da ele n. 2.848 de 25 de outubro de 18t;1. ln,Lallada 
em 7 ele janeiro ele 1882. l~oi termo da com. elo Rio Muriabé, 
da qual o art. I ela Lei Prov. n. 2.655 de 4 ele novembro ele 
i880 des membrou pnra incorpora1• á com . do Rio Manh mssú, 
For classrficada com. de segunda entr. pOt' Acto ele 22 de 
fev ereiro ele i892. O m·tn. comprehende, além da parochia da 
cidade, mais a dos Tombos do Carangola , a de S. Frannisco 
elo Gloria, e a do Divino Espirito Santo . Tem duas eschs. 
puuls. ele inst. pr·im . . Age nci a elo Correio. Sobre limites 
vide a rt . VI ela Lei Prov. n. 1.713 ele 5 de outubro de 1870; 
art. UI da ele n. 2.657 de 4 ele novembro ele i880. No mun. 
Hca a pov. ele S. José da Pech·a Domada . 

CARANGOLA. Parochia do Estado elo Rio ele Janeiro, no 
mun. ele I.aperuna, atravessada pelo rio do seu nom e e pela ill . ele 
lt'. ele Campos a Carangola, distante 30 kils. elas fregs. de Tombos 
e S. Sebastião da Matta, ambas em Minas, 34 ela freg . da Lage, 
18 da ele Van·e Sahe e <16 ele Bom Jes us elo ltalrapuana. Tem 
a matriz, um theatro, uma bibliotheca com uns 5.000 v oi umes, 
uma casa construída para Camara Municipal e caclea ela cidade 
ele Itaperuna , e no logar Porto Alegre, :í. margem esq. do 
Muriabé, uma casa constr tli d<t para Camara Mun icipal e 
cadeia do pov . de S . J osé elo Avahy, uma egrejapara set· matr~z 
á mesma. pov, e uma c"pella na P enha. Orago N. S. ela Natt
viclnde e diocese de Nyterõi . Em i 826 o que hoje é nrrai a l da 
Natividade et·a matta virgem, um sertão elo Purys. Dous irmãos 
Francisco e Anlonio ele Lannes Dantas Brandão, embren hando
se pela matta, ah i cbegal'am e, aux iliados pelos Pur·ys, fizeram 
as primeiras clerruba<las, plantações e casas. F oi creada 
parochia com a denominação de Carangola pela Lei Prov. 
n. 636 de 23 ele abl'il d~ 1853 e teve aq ttella invocação pela de 
n. 1.244 de U de dezembro de 1861. Em 1885, a Lei Prov . 
n. 2.8i0 ele 24 de novembro elevou-i!. á categoria de vi l! a, com 
a denominação ele Ita)Je,.~ma, ficando o novo mnn. cons ituido 
pelas fregs. ela Naiividacle, de Santo Antonio elo Cara ' gola, de 
S . Sebastião 1' 0 Varre Sabe e Bom Jesus do Itabapoa na. Em 
i ~87, a Lei Pro v. n. 2. 9.21 ele 29 de dezembro snpprimi u o mun. 
ele Haperuna e creou o ele AvaJzy com sécle no pov. Porto Al l•gre. 
Lavoura de café, cana. fumo e cereaes. Cfima qnente, mas 
salubre. Tem duas eschs. publs. ele inst. prim. SobrP suas 
divisas vide, entt·e outras, aLei Prov. n. 1.7-13 ele 5 ele outubro 
ele 1870 (arl. VI). Foi elevada á categorüt ele villa pelo Dec. 
n . 101 de 27 ele junho ele 1890, que constituiu o seu mun . com as 
parochias da villa e do Vat'l'e Sahe; é a da cidade e de com. 
pelo Dec. de 9 de maio de 1891. Foi suppl'imiclo o seu rnun, 
por Dec. de 28 de ma io de i892. 

CARANGOLA. Parochia. do Estado elo Rio ele Janeiro, na 
com.. de Campos e m un. de Itaperuna. Orago Santo Au tonio 
e diocese ele Nyterõi. F oi m·eada parochla pel~ Lei Prov. 

!0.300 
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n. 2.396 de 26 de novembro de 1879. Foi presente á Assembléa 
Provincial, em 1881, o projecto n . 2.916 ele 4 de .out;1bro, sup
priminclo essa freg . e incol"porando seu ·terntono a parochta 
de N. S. da Na1ividacle do Ca1·angola . Ate 1893 não teve anda
menti'> esse projecto . Tem duas eschs . pnbls~ de tnst . pt·lm. 
Foi an oex.ada ao muo. de Itaperuna pela Let Pro v. n. 2.810 
de 24 de novembro de 1885 e ao elo Avahy pela ele n. 2.921 ele 
29 de dezembro de 1887. 

0ARANGOlLA (Divino Espi~ i ~o Santo. d·? l · ~arochia doEs
tado de Minas Geraes. Vide JJwtno Esptnto Santo. 

CARANGOLA. Pov. do Estado de Minas Geraes. no rnun. 
do seu nllm e, com uma escu . publ. de inst. prim. Orago Bom 
Jesus. 

CARANGOLA. Pov. elo Estado de Minas Geraes, no mun. 
do MuriaM. Orago Santo Antonio. 

CARANGOLA. Pov. do Estado de Minas Geraes, no mun . 
do seu nome. Ot·ago S. Miguel. Tem uma escb. publ. de inst. 
prim., Cl'eacla pela Lei Pro v. n . 2. 652 de 4 ele novemb ro ele 
1880. 

CARANGOLA. DisL. do mun. ele Santa Luzia do Ca rangola, 
no Estado de Minas Geraes. Foi creado pelo Dec . n. 195 de 
22 de setembro ele 1890. Orago S. Sebastiii.o. Foi desm embrado 
do mun. de Manhuassú pe lo Dec. n . 391 de 19 ele feve1· e1ro 
de 1891. 

CARANGOLA . E. de F. do Estado elo Rio ele Janeil'o, vae 
de Campos a Santo Antonio. Tem em trafego 168k,432. 

CARANGOLA. Morro elo Estado ele Minas Geraes, no 
caminho de S. Gonçalo do Sapucahy para a Campanha. 

CARANGOLA. Rio dos Estados ele Minas Geraes e Rio de 
Janeiro nasce em um dos contl'aforles da serra do Brigadeiro 
e desag~a na margem esq. elo rio Muriahé. Banha, logo na sua 
origem, o pov. a q11 e ela o nome, durante seu curso, o denoml
naclo Tombos elo Carangola , no Es~fl.clo de Mina~ Geraes, e os 
de Santo Antonio e Nativ1dade, no Estado do R1o de Janeu·o. 
E' neste Estado que tem logar sua juncção com o ri~ Muriabé . 
R ecebe os rios do Boi , S. Math~us, Bata:tal, Caeté1 rnumpho, 
S . Sebastião, Conceição , Percl1çao, S. Jose, Larangenras, S. Lou
renço, Sau·tiago, além ele outros. 

CARANGUEJ E IRA. Log- . do Estado das Alagoas, no mun. 
·lila Palmeira eles Indios . 

CARANGUEJO . Pov. do Estado de Pernambuco, ao N. da 
arochia do Bonito, incorporada a esta freg. pela Lei Prov. 

n . :1.32 de 30 de abril ele 184<! e á de ?ezerros .Pela de n .. :1.99 de 
8 ele maio ele 1847 . Reincorporada a paroclua do Bom to pelo 
art . IV ela de n . 628 de 16 de maio de i81ii5. 

CARANGUEJO . Arraial elo Estado das Alagôas, no mun. 
da Victoria. 

CARANGUEJO . Serra do Estado das Alagôas; no mun. da 
Victor·ia ; fica entre as serras do Cavalleiro e Grande. 

CARANGUEJO. Serra do Estado do Espírito Santo, na 
estrada que ela fr~g. de Cariacica vae ter a Mangarahy . 

CARANGUEJO. R io do Estado do Ceará, banha o mun. ele 
Viçosa e desagua na margem esq. do Itaco lomy. 

CARANGUEJO. Riacho elo Estado de Pernambuco, aff. elo 
r.io. Serinhaem . 

CARANGUEJO. Riacho elo Estado das Alagôas, nasce nos 
montes ela Ju liana, tem o curso ele 30 kils . de N. para oS:, 
banha o mun. ela Vic'toria e desagua na margem esq. do no 
Parahyba. 

CARANG UEJO. Carrego elo Estado de Minas Geraes, banha 
o mun. do Rio Novo e desagua no rio deste nome. 

CARANGU EJOS . Ponta na peninsula ele Mangaratiba elo 
Estado do Rio de Janeiro, P r oximo fica-lhe a ilha Guahyba. 

CARÃO . Riacho do Estado elas Alagôas, ali'. do rio Sal· 
gado . 

CARÃO. Lagôa do EsLado do Ceará, na li·eg. de Arêas. 
CARÃO. Lagôa do. Estado de Pernambuco , n!ll com. do Bvejo, 

-á margem elo t·io IpoJuca (Inf. loc.). 
CARAP Ji.JÓ. Log. no dis, . ele Cametá. ~o Estado do Pará. A 
Portaria de 3 de clezem bro ele 1872 e a Le1 n. 96 de 18 de março 
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de 1893 ~rearam ahi uma esch. publ. ele inst. prim. Dista 18 
klls. ma1s ou menos ele S. Benechcto do lado do Norte. E' anti
q,uissimo esse lo_gar pois já em 1784 o Bispo pararnse, D. Frei 
Cae·tauo Branclao, desc t·even_9-o essa pov .,. então ele proprie
dade. do Mestre ele campo Joao Moraes B1ttencourt, menciona 
ex1stlre~n nell~ para mais de 300 pessoas. Possue uma egreja , 
cem,:erw, vanas casas de telha e muitas ele palha, cinco esta
belectmentos commerc1a~s e uma; população egual á que encon
trou Fr. Caetano Branclao. A Le1 Prov. n. 228 de 20 ele dezembro 
de 1853 tornou esse log. sécle da freg. de N . S. do Carmo. 

CARA F ANÁ . llba do rill Màcleira, abaix.o elo furo ele Tupi
nambarana (ArauJO Amazonas) . 

CARAPANAHY (Costa). E' assim denominada a margem 
clir. elo rio Amazonas, comprehenclicla ent1·e a costa Maracá
assú e a dos Cacoaes ; logo acima de Obidos. 

CARAPANAOCA. Rio do Estado elo Pará. nas d ivisas do 
mun. ele Ponta de Ped1·as . Um canal artiflclal communica-o 
com o rio Pucbador. 

CARAPANATUBA . Log. do Estado do Amazonas a mar
gem do rio Branco, aff. do rio Negro, que o é elo Am~z~nas. 

CARAPANATU BA . Grande ilha do Estado do Amazonas 
no rio Solimões, entre Coary e Tetfé. ' 

CARAPANATUBA (Ilhas). (Duas). No rio Madeira, aff. do 
Amazonas, entre as ilhas Manclihy ou Mandiuba e a elo Jacaré. 
E•n uma clescripção do rio Madeira, escripta em 1797 (Rev. do 
Inst . Hist. T. II) faz-se menção dessas duas ilh as, mas situa
das entre as denominadas Ararany e Mandiuba. 

CARAPANATUBA. Ilba elo Estado do Amazonas, no rio 
Branco, trib. do Negro , proxima das ilhas Inajatuba e Uaimi. 

CARAPANATUBA . Furo que liga o lago elo seu nome ao 
rio i'llacleira. no Estado do Amazonas . E' meuciouado nas Nots. 
Geogra. da Capitania Rio N eg•·o. 

CARAPANATLJBA. Rio do Estado do Pará. banha o mun .• 
ele Macapá e clesagua no Amazonas, não longe da foz do rio da 
PedreiL·a. «E_' 9-ttasi desconhecido. CG>nsla que tem a nascente 
na lalcla mendLOnal da sen a Tumucumaque, se,.uindo o rumo 
ele NO. a SE . a té lançar-se no Amazonas» (Afves da Cunha. 
Obr. ci't.) . 

CARAPANATDBA. Lago do Estado do Amazonas á 
margem elo rio Madeira. ' 

CARAPANIM . Paranamirim do Estado elo Pará; tem 70m 
ele largura e está na e1l'trada do furo Curumucury, segue a ENE. 
e termina pouco abaixo do furo Muiratuba Grande. E' em sua 
margem oriental que está a furo Ira teua ou lratuba, que vae 
ter ás campinas do Lago Grande. 

CARAPARÚ. Dist. da parochia ela Sé e mun. da capital 
elo Estado elo Pará. E' regado pelos igarapés do seu nome e 
Taiassú-y. 

CARAPARÚ. Igarapé do Estado elo Pará, aff. da margem 
cl ir. do rio Guamá, proximo á foz . do T aiassu-y. O Sr. B. 
Rodrigues que considera o Guamá como afft . do Capim, faz 
menção desse igurapé clesaguandll na margem dir. do Capim. 
O Sr. José Velloso Ribeiro, em sua Oal·ta da foz dos grandes, 
rios Amazonas a 1ocantins, tambem faz menção desse igarapé 
mas desaguando no Guamá, pois considera este rio como prin
cipal e o Capim como aff. Mauoe.l Braun em sua, JJescripção 
Geo_qraphioa do Estado do PIJ/l·á (1789, menciona esse igarapé 
desaguando na margem orient>11 do rio Guajara, pois é este o 
nome que muitos dão ao rio Guamá após sua juncção com o 
Capim a,té á foz. Recebe o Itá. 

CARAPAUTUBA. Vide Ca.•·aupa~ttuba. 
CARAPEBA . Bairro do mun. de S. Luiz do Parahybuna, 

do Estado de S. Paulo. 
CARAPEBA . (De oará, peixe e a.peba., chato) Ilha do Estado 

da Bahia, prox.ima das de ltaparica, Porcos, S. Gonçalo e 
Papagaios. Nella fica a ponta do Calabar. 

CARAP EBAS. Pov . do Estado do R. G. do Norte, no 
mun. ele Angicos; com uma esch . publ. ele inst. prim., creada 
pela Lei Pro v. n . 881 de H de junho de 1886. 

CARAPEBAS. Log. do Es t.ado das Alagôas, em Urucú. 
CARAPEBÚS. Parochia do Estado elo Rio de Janeiro na 

com. e termo da cidade de Macahé, nas margens da lagô~ de 
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seu nome; ao NE. ela c idade ele Maca h e. Ora!?O N . S . ela Con
cei.ção e diocese de Nyterõi. Foi creacla parochia pelo a r t. I. da 
Le1 Prov. n. 272 ele O ele maio de 1842, que de ,t-lhe por· limi
tes. septentriO IJaes a lagóa elos Pattlistas, o l'io Carra pa to e o 
breJO ele I mb1li até o d o Maca bú. Occnpa uma superficie ele 
227,75 kils . qs . A pop. é ele 4.000 ha bs . '!' em duas escb s. publs . 
ele inst.. pl'im. 

CARAPE BÚS. Pov. elo Estado elo Parahyba elo NO\' te, na 
com. ele Santa R iLa , pet·to ela costa el o Oce ano, ao S. do ribeit·o 
Gl'ammame. 

CARAPEBÚS. Pov . do Estado elo Espirito Santo, r.a freg . 
ele S. João ele Carap in a e mnn. ela Victoria, com uma esc h. 
publ. ele ins t. pt·im. 

CARAPEBÚS. Estação da E. ele F. ele Imbetib fL a Campos, 
entre as estaçõe> ele Ca biuna e Quissa man, 2081<,230 distante 
ele Ny tcrõi e 1411 ,100 ele Cabiun a; no Estado elo Rio el e Janeiro. 

CARAPEBÚS. Banco ex.istente na bahia elo Espidto Santo, 
no Estarlo deste nome . Fie~. , segundo Motwhez, a S. 62 E. elo 
cume elo mon le Mol'eno, a 8lt. m ilhas NIJ:. elo pbarol e a clua,s e 
meia mil has::> . 77 E. ela ponta meridi onal ela e ntmrla elo l'io 
Carapebu;; . O canal entre o banco e a cos ta t em 1 X milhas ele 
largul'a . com uma pl'ofunclidacle de 16 a 29 metros . Quando sopra 
fol'te o vento E., o mar quebra-se violentame nte so bre a parte 
septe n triona l do ban co ; ra ra é a vez, por ém, que elle vem que
bra r-se sobre a pnrte meridion al. Os navios e vapo t•es costeiros 
não encont r am cliff'tc ul da cle a lguma em fttg-ir ao banco, ·tanto 
do l ado inte rno como elo externo. 

CARAPEBÚS. Lagóa do Estado elo H.io ele ,T ane il'o, nas 
prox imidade• elo Oceano. Te m cerca de c inco kils. ele compri
m ento Nl:>. o l a l'gurn. bastan te va ri ada pela irregnlaridade elas 
margens. Do seu l<tclo Occ icle n tal es tá assente a freg-. elo mesmo 
nom é . Um pc'lueno sangradoul'o liga- a á pequena l agôa elo 
Paulisla. 

CARAPEBÚS. Rio elo Estado elo Esp iri to Santo, cles~ lfua 
no m a r , se is kils. ao N. ela pon·ta elo Pirahim, na L a t. de 20o 13' . 
Duas milhas ao S . ele sua !.Jarr a desagua o rio da Praia lVIo lle . 

CARAPECÚ (De cará, peixe, e pecú, compl'iclo ou fino). R io 
do Estado do Amazonas. na fronteira da J:tepnbli ca ele Vene
zuela . E' um dos affs . elo rio Ura ricapa l' á. 

CARAPETEUA. P equeno igarapé do Estado do Pnrá, no 
mun . ele Guamá . E' vertente elo igarapé l\1atar y . 

CARAPE'l'UBlL Ful'O no mun . ele Abaeté do Estado do 
Pará. 

CARAPETURAS. Siio assim denominadas cluas ilhas situa-
das en tre a ele Itaparica e o Continente, no Estado da Bahia. 

CARAPIÁ. Log . na f reg. ele Guaratiba do Dist ricto Federal. 

CARAPIÁ. i\Iorro no mun. de Cayru e Estado da Bahia. 
CARAPINA. Pal'ochia elo E stado do Esp írito San·to. n o 

mun. da cidade ela Victor ia, a 1t kil s. NNE . ela cidade des te 
nome, em nma lindíssima explanada , ela q ua l obser vam-s ao 
long-e mon tanbas e senas, e ma is J;le r to a e levada se rl'a elo 
Mestr e Al'vares e o celebre monte da Penh a . Orago S . João e 
cliocefle de S . :Sebas ti ão . Foi cl'eacla frAg . pela Lei Pl'ov. n. 5 
de 16 ele der.embro de 1857. 'l'e m 1.1 57 habs . e duas eschs . 
p ttbls. ele ins[;. prim. Comprehe ncle os povs .: Pitanga, Man
gninhas, La ra nge iras . Sobre limites Yicle: L ei s Provs. n s . 9 ele 
16 de j ulho de ·1856 , 17 ele 3 ele dezembro de 1870 e 14 ele 18 ele 
novembro ele 1871. 

CARAPINA. Rio do Es tado elo E. Santo, aff. ela margem 
esq . elo Sant.a Mari a . 

CAR A PINAS. Pov. do Estado ela Bahia, na ma ge m dir. 
elo l'io S . Francisco , e n t t·e R emanso e Sento Sé. proximo da 
pov. ele Ar ê<t Branca e clet·ronte da i lha Patt a Piq tte . 

CARAPINAS . Se rra e rio elo Esta.clo ele Minas Ger·aes, no 
mun . da Con ceição . O rio clesagua no Cango nh as (Inf. loc .). 

CARAPIRÁ. . Ilha do Es tado elo Mara nhã o, entre as pontas 
do Itaqui e do Cação , pouco adeante do Boqueil'ão. Defl'onte 
della tündeotl Lord Cokr a ne a stm esq uadra , composta da náo 
P edr·o I e ela l'ragata Pi,·anga. 

CARAPIRANGA. EsLi r ão no canal que liga as aguas ela 
Ribeira com as elo Ma r Pequeno, no Estado el e S . P <wlo. O 
canal nes te ponto t em pequena profundidade. 
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CARAPOTÓS. Dist. do t el'mb elo Brejo, no Estado ele Per~• 
nambnco. 

CARAPOTÓS . Sel't' a el o E stado de Pernambuco, no mun. 
ele Gra va·tá (In r. l oc .) . 

CARAPOTÓS. Riacho do Est;tclo ele Pernambuco, afl'. elo 
rio Capibel'ibe. Banha o mun. do Bl'ejo ela Madre de De us . 

CAR APUÇA. Pov. assente na m al'gem esq. elo rio S. Fra n-· 
c isco , proximo elo setTote ela P eclnt e ela cachoeira d a; Panella 
Dourada, na 295"' Jegttas explol' adn. pelo enge nheiro .Halfelcl. 

CARAPUÇA. L og . elo Estado el o Rio ele J a neil'o, ua freg . 
de Mara picú, mun. el o Jg uassú . 

CARAPUÇA . Serra do E sta do ele Pern~tmbuco, no mun. 
de Fl ot·es . 

CARAPUÇA . Morro a 18 kil s . ela cidade elo Bom Sue
cesso, no .l!:s ta.clo ele Minas Geraes . Dell e nasce o l'ibeirão ela 
Serra . 

CARAPUÇA. Ilhota n o littora l elo mttn. Lle lVIangal'a ·tiba 
elo E s tado elo Rio de J a neiro . A meia milba o O'!NO. dessa 
ilh ota flca o t'ochcdo elas Enchaclas , que eleve de se t· evitado 
pelos navegantes. 

CARAPUÇA . Bal'reiras siêua cla.s na cos ia elo Estado elo. 
R . G . elo N"ol'te, e ntl·e o cabo el e S . Roque e a ponta elo 
Calcanhar. São ele peque na impol't a nci a . 

CARAPUÇA. Conego elo E stado ele Minas Ger aes , ba nha 
o mnn. ele Pouso Aleg l'e e desagua no rio Itahim. 

CARAPUÇAS. Ilhas do Estado do E . Santo, no rio 
Dvce, e m 1tma bacia ele ma is ele 200 braças de l ar g ura . Essas 
pequen as ilhas, conl'orme a pos ição q ue se o~cupa , naveg;cndo 
o rio, c<cusam dive rsas il lugões; ao l onge, urnas representam 
costellas e ou tras pa recem tumulos; ele muito per to, por êm 
umas semelham-se a igrejas com zi:nborios, Otttras imitam 
c't l' apuças . São a lagadas clur ::u1"te rus enchente3 elo rio (Di co . 
Geo gr . ele Rubim). 

CARAPUCUHYBA. Pov. no mun . ele Co·tia, no E s tado de 
S . Paulo. 

CARAPUCUHYBA. Rio elo Estado de S. P aul o, aíL elo 
Tie tê ; nas divisas elo mun . de Sa n·L'Anna do P<wnah yba. 

CARAPUNARY. R io elo Estado do Amazonas. Commu
nica o l ago Codajaz com o rio Negro, no qual clesagua acima 
ele Ayrão. Tambem o denominam Jatt?mthy. 

CARARÁ. Ilha elo Es\ado elo Amazonas , no rio Japur:i, logo 
acima ela ilha do Albano . 

CAR.ARÁ . Igar apé elo Estado do Amazonas, clesagua na 
margem dir. do rio Urubu e ntt·e o furo Ara uató e o l ago Aibú 
(B . Rodrigues e 1o ·tenente Sbaw). 

CARARÁ. Uma das bocas pelas c1uaes lança-se o rio Ipaú 
no Tocan tins . 

CARARA. Rio elo E stado elo Pará, na ft·eg . do Mosqueiro e 
mun. ela capital. 

CARARÁ . Rio elo gstado elo 1vla r a nb ão ; desagtla no Oceano 
en-tre a Joz elos rios lvlutnoca e Maeacassumé lC. Mendes). 

CARARÁ. La&o elo Es tacl? .elo Amazonas , na m aggem 
clir. elo rio Japura, em frente a 1lha elo seu nom e . 

CAR ARÁ . Bahia na costa do Estado elo Ma r anhão, p:ro
xima das ele Turyassu e Mtltnoca . E' pequena e rasa. 

CARARÁ-MIR Y. Vide Cainamansinho . 
CARARAPÓ. Rio elo Estado elo Pará, corre pela ilba Ma

r aJÓ, ba nha o mun, do Monsaras, clesagua na mat·gem dir. <lo 
rio Camará, 

CARARAUCÚ. Ribeivo ela G11yana, na m a r gem esq. do 
Amazon as , en tl'e os rios Ua turn á e J a munclá , 24leguas acima 
da foz elo nl Limo (Ara ujo Amazotlas) . 

CARARAUCÚ. Bal'reiras n a margem esq. elo Amazonas, 
po l' entl'e as quaes sa be o ribe iro elo mesmo n ome . Os p edaços, 
que clellas cahe m ao rio, solapa dos pela . acção continua · elas 
agaas, pe tl'ilica m-se prornptamen te (AraUJO Amazonas). 

CARARAUCÚ. Corrente no Amazonas, immecliatamentc 
abai xo ela foz elo rio Ua tnm á, e em fl'ente elas bal'l'e~ras .de 
que toma o nome (1\ raujo Amazonas). Afftt·mam ser ·tao YJO-
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lenta ahi a correnteza elo rio que obriga o viajante c\ bu scar a 
margem opposta. 

CARARIACÁ. Um dos quarteirões elo mun . de Santarém; 
no Estado do Pará. 

CARARIJÓ . Rio do Estado do Pará, no mun. dei\rlelgaco . 
CA'R'AR Y. Rio q ae separa o Estado elo Pará elo ele MaUo 

Grosso, desagua na margem esq. elo Xingú . No Atlas de Ro
bin (Carta. da P~·ov. do Pa?'ét) le-se Ca rary, em alguns oulros 
tpabalbos, Oa.i>m·y e Cw .. a.hy. Baena escreve Aca>'Lth·i. 

CARARYS. Selvage ns que habitavam o rio 'l'apajoz . Siio 
mencionados no B.otciro q 11e, em 1768, escreveu o padre Dt·. 
J osé Monleiw de Noronha, vigario geral elo Rio Negt·o. 

CARÁS . Pequeno rio do Es tado elo Ceará, n asce nas frald as 
ela sm·ra de S. Pedro e clesagua no rio Salgado . 

CARÁS . Arroio elo Estado elo R. G . elo Sul, trib. elo rio 
Caby. 

CARASINHO. Pov. elo Est.aclo. do R. G. do Sul, no mun. 
do Passo Fundo, na estrada ela Cruz Alta. A Lei Prov . n . 123 
ele 31 ele maio de iSSO creou ahi uma capella sob a in vocação 
elo Senhor do Bom Jesus. 

CARASINHO. Arroio do Estado do R. G. do Sul ; nasce 
na ext eemiclade N. da sel'l'a de S . Mat·tinho e desagua no rio 
Jacuby. 

CARASSU . Usina no Estado de Pel'nambuco, pertencente á 
Companhia Agrícola e Mercantil de P ernambuco. Tem 22 kil:;. 
de es trada de ferro Comprebeude os engenhos C<u·assú, Ca1ua
rão, Bom J a rdim, Camu·tengue, Araticum, Cachoeint ~\.lta, 
Linda Flôr, 'l'ibiry e Bom Futuro . 

CARA SUJA. Serra elo Estado da Bah ia . nas divisas das 
ooms . de Monte Alto e UrLLbú . · 

CARA SUJA. Lagoa elo Estado ela Bahia, no mun. elo 
Riacho de Sant'A nn:.~. (Inf. loc .). 

CARATATIUA . Pov . no mun . de Bt·agança elo Estado do 
Pará , com uma esch. publ. de inst. pr im., creada pela Lei 
Pro v. n. 842 ele 10 ele ab ril de 1875. Fica á mugem clir . elo 
rio Cae~é, cel'Ca de 12 kils . abaiw doa cidade ele Bragança. 
Communica com o pov . .Arumajó por uma estl'acla. ~l'omou o 
nome do proprio l aga r onde e.sL<t situ ado e que provem de anti 
gamente haver ahi abu nclancia ele <ll'bttstos Goroatã, elo qual os 
indigeoas faziam isca pal'a extrahir fogo. Essa palan·a é cor
rupção de Coroatatina. 

CARATATIU A . Pov. elo Estado do Maranhão, no mun. 
éle IcaLú. I-Ia um logm· com esse nome no mun. ele Guimarães. 

CARATATIUA. Rio do Estado do li>Ia ranhão, desagua no 
Ocean o. 

CARATAU ACÁ . Enseada na margem clir . do rio Jamundá 
s.fl:'. elo Amazonas. Nella elesagua um r egato, que corre por 
uma restinn-a situada na fralda da serra Yaci-lapera ou Pil'oca 
pelo lado ;ccidental. 

CARATHEÚS. 'l.'ribu que habitava o ser tão, que ainda hoje 
conset·va se u nome, ent re a serra ela Joa ninha e ela lbiapaba ; 
bravia como a dos ilr'e1·úís (Aral'i pe . Hist. cit., p. 15 )-l~tym. 
cará, ba tata e tc·í6 , lag<trto, btt~ata ele ·teú (P. i'\ ogueira Yoc.ab. 
cit .,p.254). ' 

CARATHEÚS . Villa e mun . elo Estado do Ceará, séele da 
-com. do sell n ome, ua divisa elo ]J;staclo elo Piauhy, a que 
pertenceu a til 18SO, na nun-gem esq. elo rio Poty. Orag·o Senhor 
elo Bom Fim e diocese do Ceará. Foi com o nome de Principe 
Itnperia l creada villa po r LPi geral de 6 ele julho ele 1832, 
Ig?ot·a-se a da ta de sua installação sabendo-se apenas que a 
Pl'lmeil'a sessão ela C<l.mara Il'llulicipai ·teve logar a 1i ele novem
bro ele 1833 . Passou a pet·tence t· ao E stttelo do Ceará por Lei 
Gel'al n . 3.012 ele 22 de outubro ele iSSO .. E' com. ele pt·i meira 
entr . (Decre tos ns. 687 de 26 ele julho de 1850 e 5.06S de 2S de 
agos·to de 1872). T em duas eschs. publs. ele inst. prim., uma 
para o sexo masculino, creaela em 4 de ou.tubro ele 1845, e uma 
para o sexo feminino, que, tendo sido creacla pela .PoJ··tal'ia 
n . 5 ele 9 de mat·ço ele 1847 e supprimida pela Le i Pro,·. n . 25'1 
de 5 ele agosto de 1850 , foi r estahelec tcla,pela de n. 324 ele 2 de 
?-gosto ele 1852. A"e ncia elo corre10. Comprehet1cle os povs.: 
Vertentes e Santa Q~titel'ia. Esse mun . foi invadido pelo cho· 
l eNt ep idemico, em ·l8G2, que poucos estragos causou. Sobre a 
or1gem desta vilht infonuaram-nos do seg uinte: «Chamava-se 

elht outr'ora Piranhas, ·talvez pela abu ndancia desse peixe, e 
hav ia sido llma fazenda per·tencente a D. Luzia Coelho da 
Rocha Passos, que clella fizet·a doação ao Senhor elo Bom Fim, 
el'ig i11do-lhe um nicho, anele se celebravam as suas festas , a ti 
que João Ribeiro Lima, aclministl'ador dos bens da mes ma 
i magem, l evan tou a eg-reja que set·ve hoje de matriz». Compõe 
se a villa de uma es paçosa praça, em cujo centro acha- se a 
egt•eja matriz, templo pequeno. mas bem construido, e ele poucas 
ruas ainda com J ar~os intet·vallossem ediftcaçKo . A pop. ela 
com. é ele 1S. 167 h aos . Pet·deu o nome de Principe Imper·ial 
pelo de Camtneús pelo Dec. n. 1 de 2 ele dezembt•o clt~ 1889. 
A vill <t está situada á margem esq. elo rio PoLy. O mu11. é 
atl'avessaelo pelos rios Poty, do Matto, Pinheit·o, Bôa Vista, 
'l'ourão, JLtca, I th<üm, Pequeno, Ca.rrapatei ra e diversos outros; 
e p?.l a serra ela lbiapaba . LavoltL'a de man elioca, milho, feijão, 
algodão, anoz e fumo. Grande crincão ele gado. Dista a villl< 
60 kils. da Inelependencia, 72 ele Tamboril e 102 de Iptte ira. 

CARATIÁ. Log . no mun. da Labrea elo Estado do Ama · 
zonas. 

CARATIMANI. Vide Ca,·c~til'ima.ni . 

CARATINGA. Cidade e mun . elo Estado de Minas Geraes 
ex-paroch ic\ elo mun . ele i\:Ianhuassú, na com. ele S3 U nome.' 
Ot·ago S . J oi'i.o e dioce>e de Marianna. Foi et•eaLia clislr. peb 
Lei Prov . n. 1.38l ele H ele novembt·o ele 1866 e elevada à 
ca tegoria ele pa rochia pelo a rt . VII da ele n. 2.027 ele 1 ele 
deze mbro de 1873 . P ertenceu ao mun . eltJ Ponte Nova, do qual 
foi desmembrada pela Lei Pro v. n. 2.407 ele 5 de novembr de 
1877. Nella ficam os lo g-H r es denominados: Cabeceira elos 
Con ·egos e Dourados elo Felicio. Banha-a o ribeirão do Boi . 
T em Ageucia do co rreio e duas eschs. pLtbls. ele inst. prim. 
Foi elevada á categ·oria de cidade pela L2i n. 23 ele 2-! de maio 
ele 1892 e classificada com . de primeira entL'. por Acto ele 22 ele 
fevereiro elo mesmo an uo. Foi elevada a categoria de villa lJelo 
Dec . n. 16 ele 6 ele fever eiro ele '1890, que constituiu o seu mun. 
com as parochias da cidade, elA Entre Folhas, de Santo Antonio 
do Manhuassú. ele Santo Antonio elo Rio J osé P ed ro, ele S. 
Francisco do Vermelho e N. S . ela Co nceição do Ctliete . Foi 
instal[a(lo o mun. a 20 de fevereit·o de 1890. 

CARATINGA . Dis t. incorp01·aclo · ~L pat•ochia de Santo An
ton io da Canna brava pelo art. I ela Lei Pro v. n. 2 .402 de 5 ele 
novembro de 18i7, no l,!;stado ele i\1i11as Gcraes. 

CARATINGA. Pov. elo Estado de Minas. Geraes, na freg. 
ela Joanesia e mun. ele Ferros . Orago Santo Antonio; com uma 
esch . publ. de inst. prim., et•eaela pela Lei Pt·ov. n . 3 .579 ele 
28 de agos·uo de 1S88 e UII\ clist. creaelo pelo Dec . n. 102 de iO 
de junbo de 1S90. 

CARATINGA. Pov. do Estado ele Minas Geraes, no mun. 
de I~abüa; com uma esch. publ. de int. prim., creada pela 
Lei Prov. n. 3.2S5 ele 30 ele outubro de 1S84. 

CARATINGA. Rio do Estado de Minas Geraes, na fl'eg. 
elo seLt nome. Recebe os cOJ·regos Soledade, Juca, Bara·tas 
e outros. 

CARATINGUI. Log. do Estado ela Bahia, no mun . ela 
Matta de S. João, sobre o rio Capivara. 

CARATIRIMANI. Rio elo Estado do Amazonas, afl'. ela mar 
gem clir. elo rio BL'<tnco , tr ib. elo Negl'o, que o é do Amazonas . 
Desagtta cerca de 18 kils . acim<t da a1ltiga pov . do Carmo . 
E' muito enc<1.ehoeiraclo e h ab itaclo pot· diversos ind ios, entre 
os quaes os iYiacús . T em JUI!itos cacoaes aci1na das cachoe iras 
e communica com o Sereuiny . A lexaocll'e R. Ferrei m e outros 
escrevemm CaraLiri mani; Araujo Amazonas Dicc. cit .) , 
Ayres el e Casal (C/i01·ogr·. '1.'. li. p. 305) e Accioli (0/wr·ogr. 
p. 292) escl'evem Co·,·utir·ima,ni; Baena (Ch''"og•·· p. 532), 
Qa,·atimani. 

CARATUBA. Morro do Estado do Pa1·aná, no mun. de 
'l'ibagy (lnl'. loc.). 

CARATUCAIA. Rio elo Est:\clo do Rio de Janeiro, en tre 
Mangaratiba e Angra dos Reis; clesag ua no mar depo is cl~ um 
cul'SO de 12 kils. , havendo al.ravessaclo a es trada en Lre Ma.n
"'araLiba e A 11g'l'a pelo litto ral. Sua lat·g m·a na bn.l'l'a é ele 60 
palmos. I-Ia quem o denomine ·tambem Jacarehy. O coronel 
F. C. ele Campos menciona o Caratucaia como um rio cHIIe
rente do J acarehy . 

CARAU ARY . Lago do Estado do Pará, na com. el e Obiclos. 
(Alves ela Cunha. Obr. cil . ) . 
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CARAVELAS. Cidade e mun. do Estado da Bahia, séde 
da com . do sett nome; em uma pequena eminePcia , na margem 
esq . do rio Caravellas , no pararello de 17° 40' 3\", a cinco 
klls. do mar, 666,1 da capital do E~tado e cerca ele 38 ele Villa 
V1çosa . O Dr . José Canclido da CosLa em seu trabalho inLi
tulaclo A Comaracb ele Cara·vclas (1857) diz "A com . ele Cara
velas demot·aodo a igual distancia das capitaes elo Rio de J a 
neiro e Bahia e longe dellas 100 leguas pouco mais ou menos ... 
constando elo tet•reno ele a lluvião nas primei ras leguas proximas 
ao maL' é de Jorm <~.ção montanhosa para o centro, de sorte que 
parece, que o mar fugindo desta parte lem deixado a descoberto 
aquelle em quasi ·tóda sua extensão argiloso, ou a renoso, baixo 
ehumido . Como as ilh~.s no mar serpanteiam pelos terrenos 
de allu vião cobertos a perder ele vista de gramma e mais hel'Vas 
consLituiodo exLensiss imos e bellos campos de criação, cordõeR 
de terra fertilissima e igualmente propria para a mandioca, 
arr oz, algodão, milho, canoa, fe ijão, etc . Após estes te rrenos 
está o montanhoso, aq•telle que faz a verdadeira riqueza da 
comat·ca, - formado de bat•ro superHcialmente forrado de 
htunus dá origem a uma maLta frondosa, ab unda nte ele pau
brazil, viahatico, jacarandá e outras made iras de lei .. Sem 
estr adas de communicação, al ém de trilhos e dos caminhos que 
as cosias fornecem, na com[lrca a via ordinaria é a agua, ... 
o caravell ista não te m mais do que meL ter .se em uma cauôa 
e vogar para onde lhe chamam seus interesses ... ~ Sendo todas as 
povoações que lhe ficam pro:dmas banhadas pelas agnas, quer 
do mar quet· ele um rio, e distando pouco umas elas outras, com
prehende-se com que fac ilidade poderiam ellas commun icar-se 
entre si por meio de canaes . «Entre tanto, diz o Dr . Candido ela 
Costa, a Providaocia como que quiz p0npar ao home m em pal'le 
t al tnlbalho .. . ! é assim c1ue e rio Mucury es tendendo para o 
N. o seu braço chamado Mucuryzinho, procut·a o Pemipe e diz 
ao homem que os approxime por via do confluente deste de nome 
Pau-Alto; ê ass im que o braço de mar sobl'e que assenta a ci
dade de Caravellas co nfunde no logar denominado -Largo 
as suas aguas com o que cos têa a villa de Viçosa, e recebe as 
aguas do Peruipe ; - é assim que o rio Macaco, que tem a em
bocadura no braço de mal' de Caravellas, deita a sua cabeceira 
p:oxirnameute a um braço do Ita ohem, o qual pelo lado do Norte 
dtrige outro em procura do que lhe estende o rio Jucurucú, 
como para o conv~dar a completar a formosa r ede, que um dia 
realisacla hade a mda mais estreitar os laços ele união, que já 
ligam Caravelas ás villas visinhas e á comarca d\3 S. Matheus, 
no Espil'ito San to; pois que é .tambem muito pt•aticavel um 
canal, que parttndo do tl!lucury mtsture suas aguas com o !ta unas, 
o qua l po1· meio do que foi fe ito á custa de uma pequena des 
peza ordenada pe la assernbléa provi ncial daquella província , jil. 
se communica com o rio ele S . Matheus, sendo certo que os 
logares pol' onde teem de passar os canaes figurados, além ele 
curtos, são muito faceis de serém e~cavados,porque são baixos 
arenosos, alagadiços, a ponto ele nas grandes cheias formarem 
"egos por onde transita a agtta de un1 rio para o outro, in
dicando assim ao homem o que lhe cumpre fazer». Posto que 
si.tuado em terreno ge t•a l mente baixo, humido e ex traOL·dina
riamente co t• ta clo de rios , não é a c id ade de Caravelas doentia, 
e isso devido se m dnvida á beuefica influencia do ar , que não 
~ocontra ndo obstaculo algtun, uma montanha se quer, var l'e as 
1mpu~ezas , que pulul a m elo solo, e renova incessantemente o 
ambiente , não cleixanllo em repouso os miasma~ . Cil'cnm
scrip to anLigu. mente o muntcipio á lavou ra ela maadioca , tem 
felizmente se ampliado a outros ge neros ele cultura, eApecial
mente o café, que lhe dá não pequena renda. Ap6s o cat'é e a 
mandioca, exporla o mun icipio côcos, inhames, 3lguns cereaes, 
peixe e madeit•as ele construcção comn jac<1randá, vinhatico, 
araribá e peroba. Pela dcscripção que f izemos ele seu t erreno 
verifica -se ' er elle pot· demais apropr iado á cultura de canoa e 
do fumo. E' de espera L" que esses dous impor1antes produC'tos, me
lhoradas as condições em que se ~cba o Brazil actualmente a res
peito da carencia de braços, proporcionarão a esse importante rn u
nicipio, em não remoto futuro, uma renda elevada . A egreja 
matriz da cidade ele Caravelas tem por orago Santo Antonio e 
depende da diocese arch iepiscopal ele S. Sa lvador. Foi cr·eada 
parochia pelo Alvará de 18 de janeiro ele 1750; elevada á ca
tegoria de villa em 1701 e á de c tda de com o titulo de Consti
tucional pela Lei P ro v. n. 521 de 23 de abril de 1855. Tem 
Agencia do correio. Estação telegrapbica. No dia 9 de no
vembro de 1882 r ealizou- se a inaugu t"ação da estrada de ferro 
da Bahia a Minas até a sel'ra dos Aymorés, limi trophe do EsLado 
de M1nas Geraes . A linha que parte da estação de Cari.lvellas 
e que corta a zona elo Estado ela Bahia em uma extensão de 142 

kils ., teve começo des seus estudos a 7 ele outubro de tS8Q(, 
E' com . de pt·imeira eot t·. ct·eacla e classificada pelo Dec. 
n. 687 de 1850 e Acto de 3 de agosto de 1.892 . 

CARAVELAS. R.io do Estado ela Bahia, r ega o mun. da 
s u nome e desagua no Oceano . 'l'em communicação com o rio 
Peru ipe por meio de um ca nal. E' esse rio pequeno, porém, de 
mui ta p t•of,mdidade para nnvios de 16 a 25 palmos d'ag ua a té 
á cidade de Caravelas, donde vae se nsi velm ente dimitluindo O· 
fundo, e com baixios. O engeuheit·o Velloso P eclerneil·as (Com
missão de e:x;pioraçEbo do 11fucury a Gequitinhonha 1851) diz 
~que esse l'io não passa de um bello canal de esgo to, em qLte se 
escoam as aguas elas ba ixas que , em pouca di3Laocia pal'a o 
centro, se not.Lm entre os t•ios Peruhipe e Itanbeu ou Alcobaça». 
Sua barra é cercada de parceis ; tem varias canaes de fundo va
riave l, que nunca de ixam ele dar entrada a qualquer navio con• 
lorme as estações (Vide sob l'e esse porto o Relcbt. de W. Roberts, 
publica~ão offic ia l) . .. O porto ele Caravelas, diz o Sr. Antonio 
Vicent~ da Cos La, é sem drtvicla o melhor que existe entr e a 
prov. ela Bahia e a do Rio ele Janeit·o, porqae nas grandes 
marés é mais ftmdo na s ua pat•te exterior, assim como é o 
porto que tem maior ancoradoul'o e a bl'igaclo, depois ela en
·tracla da barra, o que se não encontra em todos os outros. da 
costa do sul; porque aque lle, air1ela mesmo n as marés vastas. 
tem uma pt·ofuodiclade superio l' a W braças, ·tendo o rio a lar
gura de <180 braças. A bat·ra, que é di sta nte da cidade cel'ca de 
10 kilometros, tem cinco canaes pa l'a a entmda dos navios a 
alg uns com a profundidade superior a 25 palmos, nas marés 
cheias. , 

CARAVELAS. Banco fronteit·o de Cat•avellas, no Estado 
da Bahia. E' mtlito gr a nde e estende- se oiLo milhas ao longo da 
cesta, a vançanclo dell a até à dis tancia ele quatro milhas. Compõe
se na maiot· parte de arêa, misturada a lgumas vezes com lama. 
«Akavessam-oo, diz vV. Robeds, quatro canaes navegaveis, de
nominados do Sul, dos Alagados, do Sueste e elo Nordeste . Na 
barxa- mal', o can al do Sul é demasiacla rnente raso para set' na
vegado. Os tr >s outros podem ser navegados na baixa- mat· por 
navios e vapores calando ele se te a oito pés . Em ·todos elles a 
profundidade é regular na maior parte do compt·imento, mas 
ca da qua l tem um Ioga r 1·aso . Os canaes, ge t·almente usados, são 
os ele NE. e do Sffi. O canal dos Alagados é um braço deste ultimo 
e é exce flente . Os canaes doSE . e NE. unem-se a m:üsde uma 
milha fóra da entrada do po1·to, a qual tem cerca ele meia 
milha de largut•a e uma profundidade ele 22,8 pés. Nos ·tres . 
canaes principaes a agua funda cootinúa por ma1s ele duas mi-· 
lhas a pal'tir ela entrada; no canal ele S ., pové m o baixo começa. 
perto da entrada, logo depois de voltar a pon ta arenosa, Pontal 
do Sul, onde luL uma mudança brttsca na direcção que, sencl0 
proximamen·te de ENE. passa a ser q uasi de SO ., acom pa
nhanclo a costa . Barra fól'a appereeem os tres canaes principaes 
unidos em um só na dista ncia de mais de uma milha até à bi
ful'cação dos canaes ele NE. e do SE . A.deante um a milha ou 
mais, apresenla- se no canal do SE . a bifurcação des te com o 
dos Alagados, ·tomando o ul·timo uma clüt•ecção gera l para o S. 
a té desembocar no mar em um ponto do banem distante da costa. 
cerca de tl'es milhas. O canal de S., desde sua bocca no mar, 
appt·oxima-se gracltlalm en te ela costa fi cando encostado a e lla 
logo antes ele fazet• a brusca vo lta para O. ao entrar no estllario. 
O cai1al de NE., desde sua bocca no mal', rlir ige-se para um 
po nLo da costa perto ela ponta da Balêa, contint1a11do a ap t·o
ximat·-se até~. ponta. elo P eixe onde ftca bem pt·oximo á costa; 
dahi a i é sua ju r10ção com o canal do SE . seu curso é mais par a. 
o S., afastando-se d<t costa ». 

CARA Y Á. Vide Cc1rahiahi. 

CARAZES. Log . do Estado do R. G. do Sul, na foz do .rio 
Jacuhy, na distancia de 2, 3 milhas da f o~ do Cahy . 

CARCARÁ. Pov. elo Estado elo Ceará, no muu. da 
S . Francisco. 

CARCARÁ. Lagôa do Estado do R . G. do Norte, no mun. da 
Papary . 

CARCUNDA. Lag. do EsLado ele Pernambuco, no mun. de· 
Corrente . 

CARCUNDA. Montanha, alta de 20) a 250m, no caminho ele 
Guyabá ao Dam an tino, pet· to elo sitio chamd.clo Paiol de Telha; 
no Estado de lVlatto Grosso. 

CARCUN!DA. Lagôa no muu. do Remanso e lllstaclo da 
Bahia . 
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C.A:'RCUNDINHA . Log. elo Dis tricbo Federal, na freg. ele 
Campo Grande. 

CARDOS. Pequena illla ou reunião ele roclleclos a E. da Boa 
Viagem, no. bahia elo Rio de Janeiro . 

CARDOS. Ilha elo Estado ele Snnta Catharina , proxima da 
Barra elo Sul e elo pharo I. 

CARDOSO. Log. do Estado ele Sergipe, no mun. ele lta
baianinha. 

CARDOSO. A.tltigo nome da po v. de Morrinhos ; no Estado 
de 'Minllls Geraes. 

CARDOSO. Ilha do Estado do Maranhão, ele 22 kils . ele r ir
cumferencia :situa ela ao SO. da de Canarias . Circumclam-na as 
aguas elo 1·io 'rõrto, Santa Ros<t e Urubú1 bem como as ele um 
pequeno canal que a separa ela ilha da Desgt•aça. Limita -se 
com a ilha elo Ma itguinho pot· um igarapé sem impot•tancia . 

CARDOSO. Ilha elo Es·tado de S. Paulo, a 27 .775 ki ls_ a 
Q. ela ilha elo Abl'igo . 'l'em 17.775 k ils . ele extensão e 5.555 
de largura. E' separada elo continente pela ilha de At•arapira. 
Fica aoS. ela barra de Cananéa. Ahi fica o mal'l'O tam bem dello
minadu elo Ca!·closo. 

CARDOSO. Furo do Estado elo Pará, communica o lago 
Tostão com o Amazonas; no mun. de Alemquer. 

CARDOSO. Rio elo Estado do Piauhy, ali' . elo rio ela Prata, 
que desagua na margem clit•. elo Parnahybfl. . 

CARDOSO. Rio elo Estado ele Sa nta Cathat·ina, aff . ela 
margem esq . elo Pira by Piranga, trib. elo Itapocú. 

CARDOSO. Rio do Estado elo R . G. elo Sul, banha o termo 
de S. Domingos elas Torres e desagua na lagõa de Itapeva. E' 
taml.Jem denominado rio do Tel'l'a. 

CARDOSO. Ribeiro elo Estado elo R . G. elo Sul, trib. mel'i 
dional elo do ·Camaquan. 

CARDOSO. Lagõa do Estado elo Ceará, no mun . de Igatú. 
CARDOSO. L agôa do Estado elo Ceará, no mun. ele Mila

gres; formada por aguas elo l'iacho dos Porcús. No tempo 
invernoso to•·na-ae abuuclante ele aves aquaticas por causa ela 
grande qitanticlade cl peixe, cLtja pesca se costuma faze t· nos 
fins de seLembro e de outubro, quando diminuem as aguas. 

CARDOSO. Podo do l'io Mtlriahé, mun, de Campos e Estado 
do Rio de Janeiro. 

CARDOSQS. Log . do DisLricto F'eclet·a1, na freg. de 
1nhaúma. 

CAR'DOSOS·. Log . no mun. de Taq uary elo Estado elo R . G. 
elo Sul; com Ltma esch . publ. creacla pela Lei P1·ov. n. 1.545 
. de i7 de dezembro de 18!l5 . 

CARiilôSOS. Log. do Estado ele Minas Gerae1 , na freg. da 
cidaclé de Pitanguy, sobl'e o rio S. João; com uma esch. publ.. 
de ius·~. prim., creacla pela Lei Prov . n. 2.597 ae 3 ele jalleim 
de 1880. 

CARDOSQS. Pov. elo Es tado de Minas Ge1•aes, no mun. de 
Quelu~. Ahiachtt-se a es tação Bmnque de Macedo. 

CARDOSOS . Estação da E. ele F. Oeste ele Minas, no Estado 
deste nlJme, eÓ tre as estações elo Cercado e do Pitauguy, no 
hU. 427. Foi aberta ao tt·a[ego a 1 ele julho ele 1891. 

CARDOSOS. Serra do E stado de Minas Geraes, no mun. 
da Conceição . E' umtt ramificação ela Serra do Benicio (In f. 
loc.). 

CARDOSOS. Ribeirão do Es·tado ele Minas Ge l'aes., nos limi
tes elos dists. de N. S. do Bom Successo do Ul'ucum e ela 
cidade ele Ponte Nova. · 

CARECA. Travessão situado no l'io 'J.'ocantins e proximo 
aos denominados Gual'ibão e Cavalleit•o ; no Es~aclo do Pará. 

CARECA. Collin a no mun. de Santa Luzia e Estado de 
Goyaz (In f. Ioc.) . 

CAREÇO. Pov. do Estado ele Minas Geraes,~ na ~reg. ele 
S . Sebastião elo Herval, mun. da Vtçosa. Orago S. I• ra,nc1sco das 
Chagas. '!'em uma esc h. publ. ele ius t. prim . 

C.A.iREIPETUBA. Igat·a pé do illstado elo Pará, na ilha 
M.ar<~jó, banha o mun: , ele P?nta ele Peclt•as e desagua na mar
gem dir. do rio MaraJo- assu OLl Pororoca (In,f. loc. ). 

CAR"EIR@. Log. do Estado do '[Amazonas, no mull, da 
Capital. 

CAREIRO . Paranámil'im do Estado elo Amazonas, no mun. 
ela Capital. Abaixo ela sua foz fica a ilha denominada Ma,neta. 

CAREMBEHY. Pequeno rio do Estado de S. Paulo nasce 
da face Occ. da cord ilheit·a da Vargem Grande . não lo;1.,.e do 
Ib ipi tanga, com o qna.l se r e•tne, tomando do ponto ele ~u~cção 
por deante o nome ele Guay1utmhy. Banha S . Roque. 'I ambem 
escl'evem Carambahy. O Bat·ão de Piratininga em uma inf0rma
ção que nos preston a tO de agosto de 1885 e>cl'eve Ga•·embehy 
que, diz elle, significa ?"ÍO de Kagados. No livro « A P?·ov. d~ 
S . Pamlo, 1888, é mencionado esse rio com o nome de Ga?"arnbehy 
fazendo barra no Aracahy em frente ela cidade de S. Roque. 

CAREPY. Igat·apé elo Estado elo Pará, no mun . de Cintra . 

CARETA. Olho d'agua no mun. ele Viçosa, elo Estado elo 
Ceará. 

CARGAS . Log. do Estado ele Minas Geraes, na freg. elo 
Rio elo Peixe e mun. ela Conce ição. 

CARIÀ. Igarapé no Estado elo Pa rá; serve ele limite á 
f reg. de Gurupá . 

CARIACÁ. Pov. do illstarl.o ela Bahia, no tet·mo ele Bom 
Fim, com uma estação de E . .F. ele Alagoinhas ao Juaseiro e 
um a escb. publ. de inst. prim. Cl'eada pela Lei Pro v. n. 2 .697 
ele 24 de julho de 1889 . 

CARIACÁ. gstação ela E. ele F . ele Alago in has ao Juaseir o, 
no Estado ela Bab1a, entre 'l'it•irica e Vil! a Nova, a 45Qm,401, 
ele aHura, distallte 432k,697 da cidade da Bahia e 310k,273 de 
Alagoinhas. 

CARIACÀ. Rio elo Estado da Bahia, b3.nba a cidade do 
Bom Fim e clesagua no rio ltapecurú-mirim . Recebe o 
Grunga. 

CARIACÁ DE BAIXO~ Log . do Estado da Bahia, a dous 
kils. do a rnüal ele Cariacá, no mun. de Bom Fim. 

CARIACICA . Pat•ochia do Estado do E. Sfl.nto, na com. e 
termo ela capttal, atravessada pela estrada ela Ladeil'a Grande 
e r~gada pelos rios Itanguá , Cariacica e outros. Foi em prin· 
CIIJIO uma pov. com pequeno porto na margem septe1ltrional da. 
bahta do mesmo nome, no mun. da Victoria. Ora..,.o S . João e 
diocese de S . Sebastião. Foi creada f reg. pela LetProv. de i6 
de dezembt·o de 1857. Nella ficam os povs. donominados· A.,.ua 
F:cia, Cangahyba, Duas Bocca.s, Po1·to do En.,.en ho T~nq"ue 
ltanguá, Itaquary, Itapoca, Poço Fundo . Della

0 
part~ uma es~ 

trada em direcção a Mangarahy, passando pela sen·a do Co.ran
ll:.Uejo. Tem uma esch . publ. de inst. prim., creacla pela Lei 
no v. TI. 13 ele 7 de .i Ltnho de 1841 . 

CARIACICA. Rio elo Es:taclo do E. Santo, nasce .no Muxa
nara e ser ra. adjacente; corre quasi na direcção de O. com 16 
luls. de curso, e desagua na balua elo E . Santo, tres kils. 
abaixo do rio Santa Maria. Na foz alarga mu.ito e fót·ma um 
pequeno porto. E' navegava! por catlôas. 

CARIATATEUA. Ilha na cos ta elo Estado elo i\branhão ao 
S. da ponta Jo Baca~1ga e a? N. ela barra ele Saço i iás. E' po~co 
impot·Lante . O pratico Phdtppe faz della menção no seu 
Roteiro . 

CARIBOCA, s.?n. e f: mestiço de sangue eut•opeu e do abori
gene brazileiro.-NoPo.rá lhe chamam Gu?"ibóoa (J . Verissimo). 
- No Ceará o Oll?·ibóc,. é o mestiço ele cõr a verme lhad<t-esctlra, 
com calie-llos lustrosos e annellados, pt·ovindo da mistura. d.o 
sang•Ie eu ropeu, a fri cano e amer icano ( Araripe J1minr). Etym . 
O Dicc. Port. Braz . apresenta Ca?·yboc eh como traducção ele 
mestiço, sem dizer a qtte m st içagem se refere . Em todo o caso 
ahi se revela a existe ncia. elo radica l Gcwahyba , nome que os 
Tupinam bás deram aos pol'l.uguezes e os Guaranis aos hespa
nhoes, em allusão aos seus feiticeiros, aos quaes consideravam 
homens de summa ha bilidade e presLimo . Curiboca não é se
não a corruptela. de Ccwibooa ( B. Rohan. Dicc. cit. , p . 37 ) . 

CARI:SÚ. Rio do Estado elo Ceará, rega a com. elo Grato e 
clesagua na margem clit·. do rio Jaguat•tbe, pouco abaixo ele 
S. Mathws.. Suas margens são farteis de legumes, mandioca, 
fumo e canna. 

C~RICACA . Lagôa elo 'Estado elo Maranhão, na freg, do 
Burity ( In f. loc. ). 
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CARICAQUINHA. Lagoa elo Es ~ado elo Maranhão, na fr eg. 
do But•üy (In f. loc.). 

. CARICÉ . P ov . do g gtatlo ele P erna mbuco, no mun . de 
Itambé. Ahi Vidal ele Negreit·os teve casa e erigi o uma ca pella 
consagrada a N. S. do Rosado. T em duas eschs . publs. ele 
in st . prim. , creaclas pe las L eis Prova. n. 1. 384 ele 2 ele maio de 
1879 e 1.776 ele 26 ele j unho ele 18.33 . 

CARIDADE. P ov. elo E s ta do elo Cear á , no termo de Ca
nindé ; com um a esc h . pu bl. de inst . p t·im . , cr eacla pelo 
a r t . UI da Lei Pro v. n. 2.012 de 6 ele se tembro el e i 882 e uma 
cape !la da in vocação ele Santo Antonio. Foi elevada a dist. 
pelo at·L. lii el a Lei Pro v. n . 2 .05'! de 29 de novembro ele 1883 . 

CARIDADE. Bairro ela cidade de Cuyabá, ca pHa l doEs
tado de Ma tto-Grosso . 

CARI DADE. F a ze nda no Estado elo P a r á, á m a q;e m do rio 
Capim . Pert~ nceu ao p~1. clre Ma noel Gaspa r· ela F onseca que , fa l
lecen do cego e pa r a ly ti co em dezembro ele 1791, legou -a com 
toda a escra va tur.l. ao h os pita l elos pobres elo Se11hor Bom J esus , 
funda do pelo b ispo D. F r. Cae ta no e ina ug Ltra clo e m 25 d fl 
julho de I787 . P a ss ando em 18 ele a bril ele 1807 esse hospi ta l 
que tinha uma co nfra ria sua , fttnclada pela Provisão do mesmo 
bispo, ele 8 ele fevereit·o ele '1786. a re uni r- se á Casa da Mi se
ricorcl ia, pot• se ntença do juizo de resicltws e capellas de i7 do 
mesmo mez e a nno, p:tsso u ig ualme nte o pat l'imo nio elo mesmo 
hospita l a pe rte ncer á Santa l!<l.s a da Miserico t·clia ; pelo que é 
hoj e essa faze nda denominada -Faze nda ela Ca t·iclacle . 

CARElADE. E' ass im cle nomi nacla a exctt· ema meridiona l 
da ilh a Cavia nn a, que tem pot· coorde na das astt·onomicas 
5o 46' ele Long . Occ. e 4° de Lat . S., no Estado do P a rá . 

CARIHÚ. Rio do E s tado elo Cea r á ; r eune-se com o Bastiões 
e o S. P hilippe e jUtltOs vão clesag ua t• na margem dir. do rio 
J agual'ibe pottco a ba ixo cle.S .. Mathen~ . O Senador Po~pêo ~ n c;> 
se u Dico. topog1". c cstattsttno da Prov1ncta do Cea ra, cltz a 
p. 22, descrevendo o rio C<t t•ihú, nascer es te nas ~erra s ele 
Santa Mar ia e do Brej o G t·a ncle (tet1rn o elo Gr ato ), e na p. 33 , 
descrevendo a serra Oorihú 0 ~1 Cwrihú nascer elle na sei'!' a eles te 
n ome . Sa in t Aclolpb e dá -lhe por origem as montanhas q~te es tão 
ao pe dos Es tados do P ia uhy e de Perna mb11co . Do estado nos 
inl'orm am ser elle afl'. da margem elir. elo Bastiões e nascer na 
serra elo Ara l'ipe . Rece be no mun. de QLti xa r á os riach os F a us
tino, Contendas , T avil'a , Mineiro, S . R omão, Ba n-i ga e riacho 
ela R oça . So bl'eira na su a Car·ta. T op og?". cit . escreve Oariú s . 

CARIHUANAESAPON. F ol'midavel cachoeira no rio Ura
ricoera ; no IJ: stado do Ama.zonas . Fica proxima das cachoeiras 
denominadas Maripacar apon e P aparú. 

CARIHÚS . Selvagens do Estado elo Ceará; occupa va m os 
valles dos rios Carihú e Bastiões. Eram inimigos dos Cal'irys, 
a quem disputa va m o respectivo territorio. 

CARIHUSINHO. Rio do Estado elo Ceará, elesaglla na 
mal'gem dir. do J agua ribe acima da foz do Salgado. 

CARIINA . Ilha no rio Negro, a fl'. do Amazonas, entre a 
boca do Cauabury e Cas ta nheiro. 

CARI JÓ, s. m . (Par a ná) : a rm ação ele var as na~ quaes se 
suspendem os r a mos ela Congonha , com fogo pot· bai xo, p ar a 
e!l'ectua r a ope t·ação da sc~pcoa. , is to é, da chamusca (B . Rolta n. 
D-ioo . cH . ). 

CARIJÓ. R io do E stado elo Rio ele J a neiro; a trav essa a 
est ra da de Ny terõi a Campos e ha nha o mttn. ele Saq ua rema . 

CARIJÓS. L og . no mun. de Blumenau, do Esla do de Santa 
Ca Lha rina , á margem elo Benedicto Novo. 

CARIJÓS. « N~1.ção indíge na que h abi tava a zona compt·e
henclida entre Ca na ué a e Rio dos P a tos (S1tn ta CatiJal'ina), a 
qua l co nfedel'ou-se com os Tupis e pa rte dos Gu ayanazes pa l'a 
a taca rem por dive t·sas vezes as po vs. ele S . Paulo, Sa ntos e 
S . Vicente . Em 1585, fizera m os mora clot·es ele 8autos e S . Vi
cente uma r eprese n tação a Jeronymo Leitão, ca pitão-mó!', loco
tenente do clonata l'io ela Capita nia, pat·a que se tizesse guerra 
aos indios C:1. rij ós , por t ere m mod o no espaço de 40 a nnos ma is 
de i50 portug uezes e assassi tHtclo dous missionarios, be m como 
os 80 hom e ns que Martim AJfonso ha via ma ndado ao sertão em 
1531 a descobri[' m inas . Com emli to , sómente no pl'incipio elo 
seculo XVII. l'oi que os paulis tas , pe11ett'ando uo intet' ior , sub
JUgara m e afugenta r a m es ta bellicosa nação de índios, l'azenclo 
r ecolhet· par a o fundo do se1•tão os que escap:t r a m á conquis ta, . 

(Azevedo Marques . Apontamentos histo?"ioos, ,I}?Og?".J,phicos, bio
graphicos, estati-<tisos e n otioiosos ela provznow de S . ? a1tlo .) 
« Em 1586, diz Sa int Aclolphe, os n aturaes de S. VJCente mtet·
u a uclo-se em busca ele mim1.s, quizel' am força t· os intlws a pres
tar-lhes a uxi'lio em sua expl oração, e p or isso ou por qua lquer 
outro mo ti v o fomm esses paulistas sacrificados . Indig nados, os 
habi'ta nte> ela ca pitania de S. Viceo·te solici taram da ca ma r a 
da villa ele S . Pa ulo permissão para fa zer g uerra ao s ditos 
índios, qu~ fomm alfun subj ugados e r eduzidos á escravidão; 
pot·ém, a lgumas das tl'ibus m ais valol'osas r ecolhel' a m- se ao 
itrtel'ior elas ma t tas . No sacul o seg 'tinte, um se rn num ero ele 
pa uli s tas espa lhara m- se pela pa rte 8. e O. clopa iz, e osCal'ij ós, 
que viviam na> ma ttas . 1:e ~ira ra rn -se p~ ra o se rtã o; porém, 
e ncon tra r a m nas margens do rio Guaeuht uma cabilela clelles, 
q11 e apenas tiver a m o temp~ necessario par a l'ug it· com s ~as 
a l'mas e alg un s objec tos qu e es tima vam, de ixa ndo nas alcletas 
as mulher es decrepitas , que e nLe ncliam não possuir for ças pa r a 
exeC!tLa t·em os ·tt·a ba lhos a ct tn os por tug uezes s uj eitava m aos 
que dentre e lles cabia m em suas mãos, e clahi veio o nome de 
rio elas Velhas dado a esse rio. E s tá essa nação hoj exLinc La ou 
imisc uída com outra s tribus ». 

CARIJÓS. Nome pelo qual era outr ' ora conhecida a ac tual 
cidade ele Qtlel uz , no Estado ele Minas Geraes ( P adt·e Corrê.!. ele 
Almeida). 

CARIMAN. Rio elo Estado. ele Pe rna mbuco, n o mtm. tle 
Ba rreit·os . ~· um braço elo U na. 

CARIMANY . Rio a fl'. ela m ar gem clir. do .Ja tapú, aff. elo 
Ua tumá . 

CARIMANY . Cachoeit·a no aHo Iat apú o a J atapú, trib. elo 
Uatutn à. 

CARIMATAÚ . Rio do E s tado elo R. G. do Nor te, r ega o 
mun. de Ca ng ual'e·ta ma e cl~sag tta no oceano. Vide Otwim ataú . 

CARIMBAMBAS. Cor rego elo l~s taclo ele S . P a nlo . aiT. do 
ribeirão elo R et iro Vel ho, ctue o é elo rio P a rahytinga. 

CARINHANHA. Vill a e mun. d.o Estado da Bahi a , no. 
co m. de MontJ Alto, na mat·gem esq. elo rio S . Fra ncisco, 
juntJ á foz elo Ca l'inha nh a , e m um a. e mi ne ncia , nas divisas 
'elo Estado de Minas Geraes. « Foi e m pl'incipio, diz Saiot Adol
ph e, uma alcle il1. ele inclios Ca.yapós, aos quaes agg l'egaram.- se 
nl O" uns bra ncos >>. Orago S . José e diocese a rcbiep iscopal de 
S .

0

Salva dor. Foi creada villa pelo Dec. de 6 el e julho ele 1832 : 
Pertenceu a com . elo RioS . Ft•tt nci sco da qu a l o a rt. 6o ela Let 
n. 6 de 2 de maio ele '1835 cles rnembrou pa ra incorpol'ar a com, 
do Urubú. Foi et•eada com . ele primeira e llti'. pel as Leis P1·o vs . 
ns. 809 ele H de junho ele 1862 e L3H de i 873 e Dec . n. 2 .612 ele 
1t! de julho de -1860 . Comprehendia o termo de seu nome (Decs. 
ns . 170 de 18,!2, 'L846 de 18 ele dezembro de 1871 e 5.621 de 
maio ele 1874) e o do Rio elas E g uas. F oi incorporada á com . 
de Monte Alto por Acto ele 3 de agosto de 1892. O mun . t em 
7.5H h a bs . A villa dista cerca de 1.000 kils. da capital e 234 
da villa do Urubú . Ao mun. perten cem as po vs . ele S . Go nçalo, 
Malhado, P ar a teca o Alegr e . O art. 1o ela Lei Prov. n._2 .098 
ele 18 de agosto de 1880 creou ahi a pa roch ia de S. J o ao dos 
Geraes . Sobt'e es ta villa diz o Sr. Durval Vieira ele Agu1ar. « E' 
a primeit·a vi lia desta pt·ov. nos limibes Sut elo nosso ~·io 
S. Fra, nc1sco, a CLlja mar gem esc1uerda _es·tá situa da . Na dts 
ta ncia ele me ia Jeg ua. acima clesagua o no Carmh a nha, que nos 
divide com Minas Get·aes ; n a de 20 leguas abaixo oCorrente 
que divide o t J t·m o com o Rio das Egtws, e na ele 80 l eg uas a 
O. encontrão- se <J. S nossa s di visas com a Pro víncia ele Gvyaz . O 
·termo se compõe da freg uez ia ela villa e da elo Alegre, ainda 
;t ão ca nonisada , e que fica a 20 leg uas ele dis ta nci a tendo por 
capell õ.L nias as povoações ela Malhada que di s ta meia legua , 
P a ra teca 10, Cocos 18 e Santa Luzi a 23. Julgo ser o maior termo 
da Província, e, ele certo o el e m a is impot•ta ncia pel a posição 
estra·tegica qtte de futuro occupa l'á na nossa ca r·ta t.opogra 
phica. A pop. é calculada em 13.000 alm as , na s ua ma ioria 
ana lpba be·ta e el e um natLH·a l indolente e pouco laborioso. A 
in s ~rucçíio, ecl ucac;ão e c ivilisação então a lli em grande a tl·a zo ; 
e a melhor prova é só e"is tit·e m qua Lro eschs . no termo, sendo 
um a ele meninos na Malhada , outc·a no Alegre e duas elos dot~s 
sexos na villa . E stas quatro eschs . juntas tinh ão uma matn
cula de ce n~o e tantos m eninos com uma ft·equencia pequena 
e it·t·eg uhtr. A Yista des te qnadt·o não admira que a pat• da 
extl'e ma pob t·eza ela população, se encontre a ma ts et·assa 
ignorancia . A pos lção ela vil la elo lado do r:io é a gradavel por 
estar eclil'icada n o a lto ela ba t·ra nca , m as mtel'lormeui?. o setl 
estado de d o.cacle ncia r evel a -se logo pela má impressão das 
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casas acaçapadas e velhas, a maior pal'te de taipa, sem caiação 
muitas dellas arruinadas; a m atriz qua~i em ruínas , escor:tcla 
para não desabar, as l'Llas cle~ ertas, sem commercio (apenas 
umas dttas lojas ele fazendas) e sem industr ia q11e denote a 
menor occupação . A Casa da Camara é ruim e \'ellla; servindo 
de çp.de ia e quartel do peq11eno destacamento policial um a 
casa · particula r impropl'ia , visto que o eclt fic io a isto destinado, 
para cuja cons trucção clespendeu a Provinciadous contos de réis 
alem cl<l ignot·antemente enc:wralcLclo n o 1ntenor d ót vtl la, 
não passou elos es túos e cobert.ura. Com essa quantia se teria 
feito um com•11oclo ed ificio na melhol' posição da barl'anca, 
seu verdade iro logar, não sô p:tra sal ubt·iclade e melhor garaa
tia das pt·aças e prezos, como para vigila ncta tão necessaria 

·no rio e melhol' s~ gttrança ela villa . O viaJUnte que vae p or 
terra a Carinhanha tem necess idade ele cam inhar maia mei<t 
legua até o porto ela povoação Malhada afim' el e ·tomar 
canoa para atravessa r o rio em diagonal a té o porto da vi !la 
que fica meia legua abaixo, par<t onde não se pode viajar em 
linha recta por causa ela correnteza . Esta circumstancia mui·to 
•em favorecido a dieta povoação a q mtl ·te m pt•ospet•ado na 
razão elo decrescimento da villa que ele cer to Já Le ri a clesappa
reciclo, se o comme rcio das bal'cas, especialmen te as ele Minas, 
não a abnstecesse, pois que são mesquinhos os l'ecursos pro
prios. A unica coriosiclade ela v iU a consistia e m um a pequena 
l'a \lrica ele cbapeus ele couro, ele clive t·sos modelos, imitando 
perfei tamente o fe ltl'D, a manilha e a palha do chile. O i'abr i ~o 
·se limita a uns oitocentos chapeus annualme11te os quaes, sao 
pel'mutaclos nas barcas com dtvet·so> genet•os ele neg-ocio. Esta 
pequena fabl'ica const i tu occupação · apenas ele uma l'ami lia, 
que sem a.ux ilio ele machinas, tl'abalha quasi qne manual
mente; entre tanto e de espet• at· que es <; :L pequena itlClnstria 
muito prospere quando um l'ac il m eio d e transponte pe t·mitta 
a expor&ação porque os chapéos que a lli se fabl'icão siio di~nos 
ele preferencia aos ela felLt•o pela r esistenc ia, clut·ação e facil 
concerto . Na villa não ha f'eif·a, e a baixa pop. cuja ntaiol'in 
é mestiça, com hubitos e s ig tmes muito pronunciados ela l'aça 
incli gP-na t em por maior occtlpação a p e>ca durante os n ove 
mezes elo anuo e m que ~e esteucle a secca atê que venhão as 
chuvas de tt·ovoacla e permitta -lhe aprov~itar· as vasantes do 
rio para a plantação de cereaes . A caça grauda é abundante, 
Para a pesca fazem ·toscas cabanas de palha nas coroas ou nas 
capuei?•as , afim de salgarem e seccarem o peixe, elo qual 
fo1·mam pequenas pilhas, ou costae.s propdos para carga e os 
vendem aos catin,qtLeú·os . Não r aros são os indivídu os que á 
semelhanç.a do caboclo deitam a panella a o fogo e vão dep ois 
pescar o peixe; para o que I h es ba~ta um arpão, arco e flex:a, uma 
isca num pao ou mes;no um cesto. Esse peixe assado. cosi
nhado ou fe ito no toucinho, é ft·equentemente comido com 
abobora c1uanclo a secca faz subir o preço ela fal'inha que 
então se ·torna vasq ueira. O ~ransborclamento do rio quando 
enche forma immensos banhados que se espraia m em ex te oções 
que variam de uma a cinco on m ais l eguas pel as planícies 
que e nc,on~ra até tocarem á bei?"a da catin.(!a; toraando e ntão 
difficilimas, se não impossíveis, as viagens por terra com ioter
minaveis r ode ios pot· m a tws , ato leiros etc. etc., e tudo isso 
acompanhado ele enxames ele moscas, mot·içocas, vat·egeiras e 
motucas, qne fazem as vezes es morecer o m ais corajoso '·iajanto. 
Quando o t·io vasa deixa nos logares mais baixos como que 
un s braçosdestar:ados, aos quaes denominam ·ipoei,·as , oncle á 
proporção que as aguas se evaporam vae se agg lomeranclo o 
peixe, que chega a f'ervilbar em massa tão compacta que com o 
propl'io peso rasga as r edes de arrasto, qne ele cada lanc~ con
dusem até os milhal'es. l!:m ·taes condições n ão se usa elo anzol, 
que por• lá é objecto de luxo. O cli ma ela villa é perfeitamente 
secco e salubre, porém dul'ante o vasante do rio toma-se doentio 
pelas febres intermit. ten ·tes que annualmente perseguem a popll
laç ito ribeirinha, ]Usyamente na m~lhor épocha da plantação . A 
tempemtura no vet·ao se el eva aCima ele 30 g ráos cen·tigmclos 
pelo q•.te torna- se as vezes mcommocla. Todavia dão-se inexpli
cavelmente r ap idas variações como aconteceu, apôs uma tempe
ratura ele 35 g t·aos, sob um a rdente sol elo dia 3f ele julho ele 1882, 
n<t fóz do Co?·renw, onde, ele meia noite em diante baixou o 
merc ttl'io elo thermome,ro a ·te 12° . A criação elo gaclo ja é 
abundante, e as margens elo rio es tão b~m po,,oaclns de impor
tantes (azenclas, alg umas elas quaes ele gntncle valor. O gado 
progride nac1uella reO'ião ele uma maneira espantosa. e se muito 
ema"'t;ece cluran! e a
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secca. em compensação engorda rapicla
Jnen~e n a époch a do ve,·cle , porque t"-l é a força e r a pidez do 
crescimento elo capim que, em poucos d1as de chuva, chega a 
encubrir as estradas. ]!;sse gado goza alli de um preço muito 

baixo (208000 mais ou menos p1n· cabeça) em atte11ção a faha 
ele consumo . Es:i~te no t.ermo uma insignificante collectorb 
provincial, cuja arrecadação, que não attinge a 500$000 annnaes 
bem poderia muito prospel'ar, se a nossa Provinci:t se guiass~ 
pelo exemplo ele Minas, ·qtte tem em sua di\'isa, elo outro lado do 
rio Carinhanha, uma zeloza recebeclor ia, apoiada por um desta
camen w. O imposto ele barreit·as e o ele tonelagem não são para 
despreza rmos nas acl,uaes condições finance iras, tanto mais 
quanto o nosso commercio com Minas ·tende a prospérar. 
Dis·tancias : A vilht ele c,trinhanha dista pot• ter l'a :. 136 
legtms ela cicl<tde da Cachoeit·a, 85 ela villa ele Marac:ís, 140 
ela cidade ela Feil'a ele Sant'Anna , 35 de San&a Maria da 
Victoria, 151 da vi lia Nova ela Rai11ha, 127 de Jacobina, Si ele 
Caetité, 5'1 ele Minas do Rio ele Contas, 45 de S;tnto Antonio da. 
Barra. {5 de Monte Alto, 48 ele Macallbas, 33 do lUacho de 
Sa nt'Anna, e pelo r io, 24 leguas <to E ·m J esus ela Lapa, 46 a 
Santa ~iaria ela Vic&oria, 58 ao Rio elas Eguas, 36 ao U rubú, 78 
á cidade ela Barra, il3 a Campo Largo, ilU a Santa Rita elo Rio 
Preto, 00 <t Chique-Chique, iOS a Pilão At·caclo, 126 ao R emamo, 
'146 a Sa tlt>t-Sé, 151 ao H.iacho de Casa Nova, 1613 a Joa'l.;ei1·o, i86 
a Capim Gt·osso CJlte é a lll\ima villa elo rio . Est:1s distancias 
e~tão tocla.s comprovadas por atlestaclos de a utoridades insus
peitas e elas mais praticas. além de muitas elellas por mim 
verificadas . Na falta de melhor instrumento ut ilisei-me. por ser 
o mais portatil e menos complicado, ele um relogio peclometro 
conferido pel a andad ura d~ animal. O let·mo e freq•.Jen
temente infes tado de crinunosos d as tl'eS pl'ovincias limi
trophes, refugiando-se elles sempre uaquella e m que menos 
os in com moda a acção ela p<)licia, pelo que cltegão á~ vezes 
a fot·mar grupos assustado res,_ e que qu as i sempre se trans
f.,r mam flm instntmentos ele vrnganças pessoaes e ele repre
salias ou [)ersegui ções particlaricts . A ex·tensão elo termo 
e a falta de policia suffic ienle .se eleve a inpunicla.cle elos mais 
revolta ntes crimes; e a proprut Vllla e o Le nno vtsmho . o elo 
Rio das illguas tem sido, theatro ele frequentes depredações 
selvagens. Ainda se co nserva pot· l {t a el esagr aclave l impressão 
da auclacia com que uma horda de bandidos, capitaneados pot· 
um t a l Chico Rocha, depois de reunid a em Carinhanha, e m nu
mero supel'ior a duz en tos, a ·i;acon, no a nno de i879. a indefesa 
cidade el e Jannaria em Minas, e poz a saque; praticando com as 
famíli as as mais horl'iveis e indescriptive is violencias, profa
nando os templos, rouba ndo os santos e conduzindo como 
tropheos os despoj os da pilhagem para Carinhanha, onde de 
publico ostentavam os seus degradantes feitos diante da popula
ção atterrada. Abstenho-me ele entrar em minuciosidades 
receioso de atira r á publicidade factos que, p ela se lvan·eria 
e it?-PUll_idacle, podem 1113.l'ett r a civilisação da provincia~ que 
alias n ao tem recursos p ara reprtmlr ele promp·to o crime no 
vasto ·territor io que possue, sem meios ele r apicla communicação . 
LAVOURA. - Divide- se e.m duas especies de plantação, uma que 
é periodica , fei ta annualmente pelos moradores elas margens 
elo rio, para aproveitarem os terrenos fel'tilisaclos. pelas aguas 
que se escoam na vasnnte cons!stmclo no plnntto elo feiJão, 
milho, aipim, mandioca , melan cta, abobora e todas as demais 
sementes ele facil colheita, a qua l é feita co m um a abunclancia 
verdadeiramente ma r <tv ilbosa, que bem lhes compensa a esteri
lidade do mesmo torreno durante a secca. A outra é perma
nente para o cultivo da canna, e é t'etta n os gemes a O. da villa. 
Essa cultura, se bem c1ue pel a falta de consumo não tenh~ a indtt 
o neces>ario desenvolv imento, todavia não deixa de set· espe
ran~.osa pela rnaneil'a por que ali i produz a canna, tanto em ta
manho como em qualidade; pois que esses terl'enos, a lém ela 
t'el'tiliclacle na ·tural são regados em cliver·sas direcções pelas 
aguas elo~ corregos e riachos que por lá abundam. Entretanto, 
já existem . nesses tert•enos umas 60 engenhoc<ts ele madeil'a, 
movidas po1· bois ou a mã0 e que com tão gl'Osseil'OS machini
smos, gas·tam um dia para moer um Crtl' l' O de canna, da qual 
os a pp:u-elhos cleixão p erder segurame nle a quarta pat·te do 
caldo, apesar ele ser passada por vezes na moenda . Esses enge
nhos fabricão a nnualme n te 50 a 60 arrobas mais ou menos de 
assucar· de excellente qua lidade , a lem ela rapadul'a e me l para 
aguardente, que constituem especialidade ele a lguns. Esses 
productos são levados, ele preferencia, pelos maos cam inhos ele 
terra e grandes distancias, J)a r a a vilhL de Santa Maria da 
Victoria,, pela impossibilicla e ele descere m o rio Carinhn.nha, 
onde existe, na distancia d'€l oito leg tms ela foz uma cachoeira 
denominada J\[CIIr'>"ttaz . que impede a navegação, cor·tanclo as 
communicações com Carin.hanha e com :S. Francisco . Esse 
obstaculo é faci l ele remover-se, pois que uma commissão de 
engenheiros que por lá andou avaliou o trabalho em tres a 
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cinco contos, despeza que bem valeria fazer-se em bem da pros
perJda.de mfallivel da vma, e portanto do commercio do Rio S. 
FrancJs?o, ao 9ual se elevem p•·ender os interes.;e; da provin
Cla. O r1o Car1nhanha banha uma uberrima r egião de cerca 
de 40. leguas, das quaes já foram quatro expl radas pelo ''apor 
Prestclente Dantas, sob o commando do Capil.ão-tenente Alvim, 
e suas aguas são de tal forma puras e crysLallinas que só legnas 
abaixo da fóz se misturam com as do S.l!'t'ancisco, do qual é um 
dos impor tantes atls. Nas immediações desse mesmo l'io Cari
nhanha existe uma importante serraria, que muito impulso po· 
deria dar ao termo, se a referida cachoeira dos Marruaz não 
im.Pedissa o transito da madeira ; pelo que esta serraria está 
hoJe abandonada . Resulta ã J)rimeira vi sta a necess•dacle im
prescindivel da dPsobs trucçâo esse o~slaculo , não só pelas van
tagens apontadas, como porque, revertendo naturalmente para 
a villa todos os produclos da lavoura, abundantemente poderá 
o respectivo commercio fazer a permuta dos sens generos com 
as das barcas de Minas, evitando com esse recurso que ellas 
façam o penoso e longo trajecto de 46 leguas para irem nego
ciar em Santa Maria da VicLoria. Demais deve-se reconhecer 
qne a vil! a de Ca l'inh anhR e~ tá por sua excellenLe posição, fadada 
para uma grande e rica cidade, emporio de Minas e metropóle do 
alto S. Francisco, digna guarda ftHur11 da notisa fronteira pro
vincial p'lo seu papel impon ente de sentinel!a avançada nesse 
grande triangulo formado por tres províncias - Bahia, Minas 
e Goyaz, roas para isso precisa de t•·es indispen saveis melhora
mentos; o primeiro a de~obsLrucção do rio Garinhanha,o segundo 
que a navegação a vapor se torne uma realidade no alto S. 
Francisco ; terceiro que uma estrada de ferro li gue com algnns 
dos nossos portos marítimos. Essa es trada, que certamente não 
ser ia a mais despendiosa, será incontes tavelmente a mais ren
dosa e a de maior aux1lio á prosperidade desta provincia, porque 
attravessaria os nossos mais ferteis terrenos, já povoados e re
lati vamonte cultivados. Segundo um privilegio concedido a.o en
genheiro Ar~ollo, o escolhido ponto de partida foi acertadamen
·te a cidade ae Ilheos,que além de possuir um magnífico a nco1'a· 
douro abrigado ele todos os ventos, dista apenas em linha qnasi 
de E . a O. umas i20 leguas maia ou menos, de Carinhanha. Par
tindo pois esta e trada de Ilheos passará pelasr iquiss imas maltas 
viTgens elo propr1o termo e pelas snas impodantes fazendas 
ele cacáo ; entrará no termo de Maracàs pelo lado do S. onde 
possue as suas melhores plantações; atravessará o importantis-
1!imo tet·mo da Victoria, lertil em todos os productos da lavoura 
e criação, cortarú as vastas e abunda ntes pas ta"ens de Santo 
Antonio da Bart·a e Caetité, passarâ pel as lege~darias minas 
de salitre de Mo~l.e Alto, d'onde apanhará, em poucas leguas, 
as grandes planJcJes do valle do S. Francisco até o porto da 
1\tial~ada_, que com_ as necessarias ohras d'arte, abrigará das pe
l'lOdlCas mnunda çoes . Esse percurso se faria por valles encanta
dores, vet·dadeiros paraizos terrestres, de um clima salubre e 
ameno, sem duvida o mais apropriado da pt•ovincia para uma 
colonisação, a qual, es tou cel'to espontaneame nte se faria, inci
tada pela facilidade e producção da respectiva lavoura, limita
da, é verdade pela falta de consumo, porque prese ntemente 
eada um pla11ta o que precisa ou o q11e lhe basta para o abasteci
mento das feiras vizinhas . G~1·almente as roças para essa plan
tação consistem em uma area de terra de quatt·o a iO tarefas 
mais ou .menos cercadas com torns ele madeira, garrancho~ 
trançados, ou pedras soltas sobrepostas e assim cercadas são 
transmitlidas de paes a filhos e a netos, que apenas tratão da 
eonservaçã.o das cercas e de reproduzirem variadamente a plan
tação porq11e o terreno, sempre ferti l d productivo, não cança 
como o do nosso reconcavo, a cuja producção excede em tama
nho e qualidade . Com au:~:ilios tão proviclenciaes o homem não 
precisa fat•gar-se em plantar muito para colher po11co. Onde, 
pois achar melhot· lagar para um colono se es abelecet· com 
segurança de um lucro certo e trabalho proveitoso, de uma pri
mavera eterna ele climas europeus (10 até 20o), de um terreno 
prodigo cortado de rios, corregos , riachos e semeado de nascen
tes? O obstaculo co ns tate apenas no fac i I tran sporte que é a mola 
real para dar i111p11lso a j)I'OSperidade claqnellas abençoadas r e• 
giões, onde o futuro nos faz sorrir a abnnclancia . A prov!l. da 
1mpodancia claq11ella zona está. nos eR forços que faz a E~tra,da 
de Ferro Central para continuar sua linha em clirecção ohliqua 
para o sul até Carinhanha, afim de compenoar com a fertilida
de dos terrenos q11e tem de concorrer· a esterilidade dos tabolei
ros e g~aes , pa ra sempre esLereis e deshabitados, que corta em 
seu traJecto da Tapera em diante, pois que com toda a r azão vê 
nesse traçado o seLt engr· ndecimento futuro. O característico do 
nosso systema nacionaf nos impelle a muito escolhe1· pa,,·apegar 

sempre no peior, portanto não admira que, apesar da mania de 
estradas de fe,·ro tenhamos deixado de fazer justa mente a mais 
importan te e rendosa dellas, devido á ignoranciaem que vive
mos da t0pographia do nosso terri.lorio e das necessidades de 
nossas populações centraes; porquanto não pussuimos senão 
mappas errados ou in completos lei tos por calculas de mais o·tt 
menos, alem da vergonhosa humilhação - de só conhecer-mos 
as preciosidades elo nosso paiz pelas incompletas dsticripções de 
viaJantes europeus,» Halfeld no seu RelM. elo Rio ele S . Fran· 
cisco diz o seguinte a respei-to desta villa : « Quasi no fim da. 
37a I eg11a es Lá si-tuada, sobre o barranco da margem esq . do rio 
de S. Francisco, a villa da Oarunhanha, que é a primeira á 
beira do dito rio no territorio da prov. e a capital ela com . elo 
Urubú da pro v. da Bahia, em que reside o juiz de direito . A 
vi lia tem duas egreJas , uma destas, a ma·Lriz da invocação de 
S. José, e otüra de Nossa Senhora do Rosario, 265 casas com 
i.200 h abs . , e toJo o districLo pertencente á mesma vi lla, 
conforme tenho sido in formado, terá 2.800. A altura elo ní
vel do rio de S. Francisco, no ponto fronteiro á. villa ela 
Carunbanha é de 2.054 palmos e duas poll egadas sobre o nivel 
do mar, a altura do barranco do rio, na margem esq. e neste 
ponto, tem 61 a 65 palmos e esLá livre das maiores enchentes ; 
quanto á margem dit· . , ella tem sómente 35 . Por esr.a margem 
en tra um sangradouro defronte do quartel do pon tal, e sobre 
ella pouco abaixo, quasi fronteiro á barra do rio Carunha11ha, 
es rá assentado o al'L'aial de Nossa Senhora do Rosar io ela Ma
lhada, que tem 50 a 60 casas e approximativamente 250 babs. 
que vivem, bem como os da vi !la da Carunhaoha, do commer
cio fluvial, da criação, plantio de algodão, man dioca, arroz, 
feij ão, melões, melancias, aboboras, pouco milho, mamona 
etc., etc . , do fabrico de telha e ele louça de barro.» 

CARINHANHA . Rio trib. da margem esq. elo S. Ft•an
cisco; nasce no s confins orientaes do Estado de Goyaz, corre 
na direcçâo de E. para O., separa o Estado da Bahia elo de 
Minas Gerae• e desagua no rio S . Francisco junto da villa 
de Carinhanha. Uma legua antes de sua foz te1u 34 braças ele 
largo e conduz 7 .<100 palmos cubicos de agua por segundo . 
E' navegavel por 22 leguas . O Dr. J. M. de Macedo em sua 
Ch?"OYJ'aphia do B1'c~zil, diz nascer o Carinhanha na:s rami
ficações da sert•a dos Pyt•ineus, passar pela serra do P a ranan e 
des;•gnat· no S. Ft•ancisco. O Sr. Barão Homem ele Mello, em 
sua Ca?'ta Phisica elo Brazil, r epresenta esse rio nasce ndo ao 
S. da serra de Tabatinga ('l'aguatinga, segundo o Dr . Moraes 
Jardim) e sihm a serra dos Pyrineus ao S. desta ultima, 
medeando entre ella e a elos Pyrineus a do Paranan. A ser 
exacta a posição que o illustre Barão dá á serra de Tabatinga 
ou Taguatinga, impossivel será a sus·tenLação ela origem qufl 
o Sr . Dr. Macedo dá ao rio Carinhanha. O nome desse rio é 
escripto de diflerentes modos: Carunbanha pelo Sr. Barão 
Homem ele Mello e por Halfeld; Carinhanha e Corinhonha 
pelo Dr. Macedo; Carinhenha Carunhenha e Carin:banha por 
Saint Adolphe. «A 478 kils. abaixo de Püapora, diz o Eng. 
Teive e Argollo, recebe o S. Francisco em sua margem esq . 
o r io Cat·inhanha de 462 kils. de extensão, q11e pelo lado 
occident!l.l divide a prov. de MinasGeraes da da Bahia, e é na ve
gavel na extensão de 124 kila. A sua barra tem 90 metros 
de largura, e elle despeja 78 metros cubicos po~· segundo>>. 
« El' na vegavel, diz o Dr. Paulo de Frontin, na distancia de 
22 l eguas e tem ele la rgura na foz 85 metros . Fica-lhe em 
frente a pov. ele N. S . do Rosario da Ma lhada, e um pouco 
abaixo, na margem esq., a vil! a de Cal'inhanha, em Jogar 
elevado, e livre das maiores enchentes do rio. em uma altura 
de cerca de 14 metros de barranca". «A ba1:ra do rio Caru
nhanha, diz Hallllld. está 2.056 palmos e seis poll egodas sobre 
o nivel do mar e tem 420 palmos de largura ; legua e quarto 
acima da sua bana elle tem ainda 336 palmos de la rgura; 
i3 1/, palmos de profLtndidade, corre com a veloc idade de 2.125 
palmos dando 7.354,20 palmos cubicos de ag ua limpa,crystallina 
e fria para o rio S . .l<'rancisco . . . O curso do ri o Carunhanha 
(Oat'inhenha. Oarunhenha) divide as provs. de Minas e Bahia 
pelo lado occidental do rlú S . l~rancisco . Elle é navegavel na 
distancia de 16 leguas contadas por terra do pontal a té Taca
rambó 5 '/1,; desLe á N . S. ela Conceição 2 a;,,; desta a;,, a Bom 
Sttccessn e á barra do rio Coxá; des te á lagõa da Pedra i 'f,,; 
deRta á Boa Vista 5 '/ 2 ;e ao lagar onde chegam. as embar
cações, contando a extensão das voltas do rio e lmha do seu 
canal na vega:vel, fazem 22 1 f, leguas ". 

CARINY. Rio do Estado do Pará. banha o muo. de Sou
zel e desagua no Xingú (Inf. loc.). 

!0,492 
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CARIOCA, s. m. e f .: appellido dos naturaes da cidade do 
Rio de J aneiro. Etym . Ccwióo<N era o nome de uma ribei ra 
que, pas"ando no Cosme- Velho. percorre o l>airro das Laran
jeiras, att•avessa o Catete, e deita-se na praia do F lamengo. 
Hoje lhe chamam rio elas Caboclas, e o vejo tambem mencionado 
corn ... o nome de r1o do Ca·te te, em urna oa,·ta topographica da 
mesma cidade. E ra essa ribeira que forn ecia agua potavel aos 
habttan tes da recente cidade ele S. Sebastião. Actualmente 
d esigna- se com o nome de Ca,·ióca a um ch~fariz que se con, 
str uiu junto do morro de Santo An·tonio, e cuJas aguas procedem 
das mesm:<s fontes em que tem a sua origem aquella ribeira . 
A' ma t·~em clella, proximo ao mar, exist ia em 1557 um a aldeia 
de abo~igenes . Vejamos o que diz Léry sobre a significação 
dessa palavra que elle, como francez, ortbographa a seu modo: 
" Kar~auh. En ce 1•illage ai nsi clit ou nomm é, qui est le nom 
d'vne peLite riuiere dont !e vill age prencl le nõ, à rai son qu'il 
est ass is pres & est interpreté la maison eles Karios, com posé 
de ce mot Ka?·ios & d'auq. qui sign ifi e maison, & en ostan~ os, 
& y acl ioustãt auq fera Karwmh, . Em relação ao assumpto, 
não n ós dá este auctor a signiftcação da pa lavra Karios; mas 
no proseguimento ela sua narrativ11. e enumeraçáo elas trib us 
selvagens ele que tinha not icia, falia nod Kar·ios como de 
gente h a bitanclo além dos Toua ia ires (Tobajat·as? ) para as 
bandas elo do ela P~ata. Estes K<trios 1.1ão eram pois senão os 
Cariy"ós, que occupavarn a parte do littoral compr~hendida 
entre a Cana néa e Santa Ca·thanna (Gabriel Soares). Mas 
sen do os Carijós inimig< s elos Tupin ambás OLt Tamoyos elo 
Rio de Ja neit·o como admitlir que houvesse aqui um a ~olon ia 
delles? Ha materia para estudo (B. Rohan Dicc. cit.) . 

CARIOCA. Log , do Dis~ricto Federal, na freg. ele Jacaré
paguá. 

CARIOCA. Bairro do mun. do Bananal, no Estado ele 
S . Paulo, com um a esch. pnbl. de in st . pr im . 

CARIOCA . Log . elo Estado do R. G. do Sul, no mun. 
de S . Leopoldo. 

CARIOCA. Lo~. do Estado de 'Goyaz, á margem esq. elo 
rio Ver melho, n a ~apita!. Ha ahi um a fo nte . 

CARIOCA. Pequena serra do Estado do Rio ele J anei r o, 
contin11ação ela do Arir6 . Se1·ve de limite ás coms . ele Rezende 
e S. J oão Marcos . 

CARIOCA. Serra elo Estado de Minas Geraes, na freg . de 
Santa Rila , elo Rio Abaixo , E' pouco consicle t·avel. 

CARIOCA ( A9ueducto da) . Em1658, sendo Governador do 
Rio ele Ja neiro l'homé Corrêa de Alvarenga, "trll.tou- se ele 
conduzir á cidade as aguas do rio Carioca; mas foi só em 1673 
que iniciou-se o encanamento dessas ~gu~s. Com grande ~o
l'OSlda.de marchou esBa obra, que er a fe1ta a expensas dos nnn
g~aclos coft.·es da Carnara e com o diminuto rendimento do subs i
diO elos vinhos . E porque o encanamento est1 vesse bastltnte 
a1ira~ado e com defeitos, tratou o Gove 1·nador Saldanh a 
de Albuquerque ele dar-lli e outra construcção. O novo enca
mento começou em 1719, ficando concluiclo em 1723 . Como 
porém, o aquetlucto não apresentasse a firmeza e elegancia 
convenie ntes, Gomes Freire ele Andrade, Conde de Bobadella, 
tomando conta do governo em 1733, deu a essa obra a gran
deza e solidez, que ainda hoje co nserva . O :Sr. Va lle Cabral 
no se u Guü~ do Rio de Janeiro dá-nos tão títo cit·cumsta nci ada 
e interess:l nte inform ação a respeito desse aqueducto que é 

. d e.vet· aqu i consignai-a . «0 aqueclucto estendendo-se em clirecção 
á .cicl.ade, é acompanhado n a montanha peb rua elo Aque
ducto, em toda a sua extensão, e pela r ua do Curve ll o até o 
a lto da ladeira de Santa 'l'hereza, e descendo -a vem tet·m in <t r 
abaixo d0 Co o vento das Carmelitas Calçadas, passando-lhe 
por deba ixo no começo ela referida ladeira, que se a bre no 
fim da ru a dos Barbonos. Deste laga r erg tte- se no valle uma 
extensa e elevada arcar ia em direcção ao morro de Santo 
Antonio, em que se prencle . Por all'i continuam a passar as 
aguas e correndo po1· este morro ·em semi-circulo, elo l ad0 das 
.ruas dos Barbonos e da . Guarda Velha, vem recolh er- se em 
urn a ca ixa em f6rma ele to rre, que esLá á esquerda da l adeh'a 
de Sa nto AnLonio e por b i.xo clest" descem p;; r a o chafariz, 
no l a rgo da Carioca. - O acrueduclo é todo coberto, excepto 
na pa 1·1e em que é sus tentado pela arcar ia. poi s ahi as aguas 
correm ao ar li vre por entt1e uma calha. Na rua do seu nome 
abrem-~e e erguem-se aos lados da abe rtura duas graciosas 
pyramides quadrangulares que foram bapt1sa cl acs com o nome 
·de .Segumdos D ou s Irmãos; na mesma rua abre-se de novo, 
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dando passagem pa ra as ruas de D. Luiza e Santa Chris·tina e 
l evantam-se duas pequ enas caixas des·tinad:.s ao filtramento elas 
aguas ; e finalm ente a 1nda se abre o aqued ,: cto. dando sabida 
á rua do Curvello e neste logar surgem os Primeir·os Dous 
I•·onãos, menore~ que os segundos. Em toda a extensão do 
encanamento vêem- se muitas obras obra cl'arte, que ás vezes 
passam desapercebidas aos olhos do visi tantes, como pequenos 
clepositos dagu a , pontes q"asi Psconcliclas, paredões enormes, 
ora para sustentarem o aq ueclucto, ora para o ele,•are.m a um 
certo nivel nece~ sario ao descuhimento regular elas aguas.-"Os 
primeiros povoadores do Rio de Janeiro encontraram afastado 
do mtc leo da cidade as aguas para o abastec i meu Lo da popula
ção . O rio q•,e se achava mais proximo e que, pela qua liJade das 
suas aguas , gosava ele mais fama era o Carioca, elo qua l s6 uo 
Catete se podia fazer a provisão necessaria como confirma 
Gal,riel Soares, qua ndo diz «donde bebe a cidade». Tt•ataram 
então ele canalisal-as serv indo-se para isso ele canos de telh as 
alinhadas r P.Ias encos tas elo morro de Santa Thereza, passando 
pelas Larangeiras e CateLe, vindo até á rua dos Barbouos . 
Para fazer -se esLa o\n·a, a nimou o Governador int erino Thomé 
Corrêa de Alvarenga , que governo u de 1657 a 1659. Vindo 
depois a governar a capita ni a Ayres ele Saldanha e Albu
querquer em 1719, mandou reparar e melh orar esse enca na
namento, dando curso ás agnas a té o Campo de SauLo Anton io 
h oje la rgo da Carioca, levan tando ahi um chafariz, que co
meçou a abastecer a popul ação em 1723 com gera l conte nta
mento. Passados a lguus annos veiu , em 1733, governat· o Rio 
de J a neiro Gomes Freire de Andrada, depois Conde ele Boba
della, e conhecendo o desagradavel estado do encanamento 
descoberto, teve a feliz icle ia de mandar construir o actual 
a queclucto ele pedra e cal e coberto, mucla~>do ain da mais a 
antiga clirecção das aguas. Em 1750 estava toda a monumental 
obra terminada com nm conten-tamento extrao rdina l'io da 
população ela c idade . O aqueclucto da Car ioca é obra collossal 
e tem cet·ca de duas leguas de ext.ensão. A p].r\e comprehen
did a entre os morros de Santa Thet•eza e ele Santo Anto nio, 
sus tentada por solida e elevada a rcaria com duas ordens de 
a rcos , um a sobreposta á ou tra, é digna de admiração pelo gran
dioso aspecto que representa . Consta na parte supel'i or de 
42 a rcos que vão de monte a mantê. No começo da rua dos 
Arcos, ass im chamada porque é cortad a pela a rcaria, sub>ti
Luiram-se os dous a rcos ele cada urna das ordens que nella. 
passavam por um só ele elevada a ltura . Esta transformação foi 
fe ita 11a poucos annos pala Companhia City ]??oprovements 
com uma perfeição oxt,.aorcliuaria e por essa occas ião ficou 
ainda provada a solidez aclrniravel da a rcar ia, que supporta 
a grande obra sem a menor alte ração . Ha 132 aúnos que 
exis te aq uell a arcaria e apenas tem carecido de leves reparos 
como o de rebocamento em a lgumas partes e caiação. O aque
duc to ela Carioca é uma das obr as mais monumentaes do 
Rio de Janeiro executada uo tempo colonial e accreRce que 
tem sido ele max ima utilidad.o. pub lica, supprinclo ainda hoje 
1:1. cidade com a sua melhor agua. Na pequena casa em que 
se abre o a quecl ucto, juuto á Jli[ãe d'Agua, occorre a seguin.te 
inscripção lapidar : 

REYNANDO ELRBY D. JOÃO 
V: H. S . E SEN DO GorE cpm G.l DES 
'J'AS CApas E DA DAS M . :JS GBS GOi\I ES 

lfR,O DE ANDR.n DO SEU CUNC.O S ARG.tO 
MA YOR DE B . a DOS SEOS EXERLOS t\ NO 

17H . 

No pilal' elo primeiro arco á direi ta da rua do RiachLtelo, 
indo- se pela aos Barbonos, lê-se em marmore outra insct·i~>ção 
que desastradamente foi pintada a oleo em outubro de i882. 

EL nav D. J oÃo V . N. Sn . 
MANDOU FAZER ESTA OBRA PELO ILLMO. , 

ll ExMo. Sn . GOMES FREIRE DE /~.NDnADB no 
SE U CoNs. SAno. Mon nn BA!!'AIJHA nn SEUS Ex 

CIT. Govn . E CAPT . G rr.N . nAs CA-
r~TNS . oo RJO DE JA;-.. n . E MJNAS GEns . 

ANNO MDC L . 

O pri meiro chafariz foi construido no tempo de Ayres de 
Saldanha ele 1719 a 1723 ; o segu ndo, que se leva~tou no ~esmo 
lo!l'ar, erguido no gvverno ele Gomes Freire, fo i demohclo em 
183 0 e snbsLitu ido provisonameote por um ele ma~_e1ra ; pouco 
tempo depois constFuiu-se ú actu al, que em 1835Ja se achava 
concl uiclo. O ch afar iz ela Carioca é o ma ior que p ossue a 
cidade, porém na sna construcção, que é toda de pedra ;gra
nitica, nota-se falta de gosto, de arte e de elegancia. E ntre
tanto, ahi devia figurar q.uando men.os uma inscripção lapi.dar 
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que altestasse aos transeuntes o nome ele Gomes F ce ire ele 
1\nclrada , a quem se eleve a obra do aqtteducto. A agua ela 
Canoca por S'la pureza e agraclabiliss ima te mp3ralum, guzou 
sempre ela melhor e justificada reputação. Acc t·e3ce a inda q tte 
pos~ tte virtttdes e qualidades especiaes e dign as ele c~mmemo
raç:J.O . Consla que era trad ição entre os incli genas Tamoyos, 
que hab it tvam as margens ela baltia do Rio ele J anei ro, pos·· 
stur a ag-ua ela Carioca a virtude ele dar inspiração aos seus 
poetcts e musicas, e por i sso era muito es timada eatt·e ell R. 

De facto Gabriel Soares escr evia em 1587, qne os Ta moyos 
eram « h<wiclos por grandes musicas e bailadores, entre todo o 
gentio; os quaes são grandes comp8neclores ele cant igas ele 
improv iso "• e J aboatam accrescent>L « foram elles os pt·imeiros 
povoaclores que po voaram as celebradas aguas do Carioca e 
experimentar·am me lhor os seus ell'ei tos "· ]~ o .historiaclor 
Rocha Pitla a inda o con firm a rJua nclo diz . « (!; ' fama acre
d i tada enlt·e os se us natttrll es que esta agua faz vozes Sttaves 
nos musicas e mimosos Ct.wõe s nas clamas, . - Ainda Thomaz 
Euba nck, citaclo pelo Dr. Fausto ,'!e Souza, accre>centft que :t 
decanLHla agua tem ma is a virtude de cm·ar a melcmcJlta elos 
hypocomi,·iacos. - Do rio Car ioca ou elo satt chafariz ot·igin ou->e 
pal'a os natut·aes da cid ade o appel lido de Carioca~ . Q11anto 
á etymologia da palavra Ca1"óca, ha diversas interpre ta ções 
dadas por varias escriptores. Ass im un s d izem cl'1e s i ~nific:J. 
cu-sa cl'agtta con·ent~, agua con··ente ele ped•·a. mãe el'ctgact, 
outros, casct da fonte, casa, cbs ha1·i}ós e casa do b·r·:mco. Dis
correndo a respeito des tas d ivet·sas etymologias , conclnin o 
Dr . Ba pli sL:J. Caetano : «E' ele crer, pois, que fosse com etl:ili·to 
o nome el a fonte ou rio. Analysando-se os sons neste pl'esup
po:sto, a uuica solução ma is li l.teral é entendel' -se haa-ri - og, 
con·ent:e S!thicla elo nw ttr, , ou do ?nontc, m o. s aiucla força-se a 
signifi.~ação ele og. Outra intol'pre tação para ka,o-r·y-og se ri a casct 
dct cor•"e?ite elo ,?~atto, CJ<Le n ão deixa de te l' ta l ou qual plausi
bilidacle. )) - m ag radavel o pa~se i o por ·todo o aqueclucto ela 
Carioca, ab r indo- se a cada mometYto aos olhos elo viaj tt nte bel
los panor amas . Sobe-se para elle pela ladeira de Santa 'l'b ereza, 
no tim d a rua elos Bat•bonos. De espaço em es paço elo aquedu
cto veem-se respiradouros, r1ue fazem ouvir o murmur i o ([acor ren 
te elas aguas . Logo que se passa os segundos Dois l nnãos 
a vista -se ern 11m ftwclo valle o bairro elo Cosme Velho, que 
se communica com esta par te ela rua elo Aqueelucto por varias 
caminhos ingremes » . 

CARIOCA. Rio elo Estado de E. elo EspiriLo Santo . aff. elo 
Jncú . · 

CAR IOCA. R io do Dis tl' icto Federal , nasce nas maLtas elo 
Louro, e ntre os morros da 'l'ijt.tca e elas P aineiras. Tem dois 
mananc iaes : Lage e Lagoiaha elos Porcos. Nas P a ineirasrece
be um braço qae, ele um baixo, mas ex tenso aquecluct o. é ali
mentado por ag uas ela lagoa do do S . J oão, ela Caixa elo Cipó, 
elo Anda ime Pequeno, da Caixa Funda , Minhoca, Cupido e ou
tl'M n ascentes. No pequ eno aqueclucto correm as aguas ao a r 
livre, cahem em uma. calha ele gr a ndes ·telh as e entra no Ca
rioca, que se vê, na ponte chamada ele 51, por ter sido con
s truida nesse a nno. Nella se 1 ~, den tro de um oval ele gt·a nito , 
a d ato. de 1851, pot• baixo d es ta F . V., em alto relevo . A 
maior porção elas suas aguas entram no aqueclucto e a parte que 
rest a ' ·ae desemboccar na pra ia elo Flamengo, cut·tando o Jim 
ela rua do Cate·te, onde so. ve uma ponle na sua clirecçélo. l'e
gando ant2s os b<lirros el o Cosrne Velho e elas Larangeieas, 
com o nom e ele rio elas L cwan{Jci:·as, nestes clo;s a rra o:tlcles , e 
com o elas Cabocla,s e elo Catete no deste nome . A inda lança 
outeo bntço que, recebendo outras aguas clu ·u ,o t' l" O ele Santa 
Thereza , co t·ta a rua do Cate.te, entmnclo pelas do Barão ele 
Gnaratyba e elo Guarcla-Mó l' chamada antes becco do Rio , atra
vessa n la rgo ela Glor ia, na subida el a ladeira elo mesmo nome, 
e seguindo pela rua elo Silva. clesagua n:J. pt·aia ela Glor ia . A 
caix::t, em q11e o Canoca elespe,J a a mato r pal'te das suas aguas, 
fica no fim da rua elo Aqueclucto, e é chamada a Jliãe d'A,qu a 
(Valle Cabral. Guia do Vú:".iant~ no R io de Jctneiro). O Dr . 
Fausto el e Souza . no seu tt·aha l ho A Bé~f, ia elo Rio ele .Janeiro 
cHz: " O Ca1·iooa.; qne nasce na serra elo Cot·covaclo, e em pa r te 
conduzido ao notavel aqueclucto, obra el o ln nemer ito Gomes 
F Peire ele Anclt•acla, e distribn ido por varios cli s trictos ela cida
de; e l\ pude r es ta nte vae desaguar na praia elo F lamengo, lan
çando um braço q•te, recebendo as aguas ela ped rei ra ele Santa 
Thet·eza, desemboca um pouco ao N. elo morro ela Gloria. O 
Car toca em uma especie de ri o sag-rado elos Tamoyos , os quaes, 
exag~rando a vir tude e exce lle ttc ia ele auas ct·ysta lli nas ag uas, 
consJcleravam- as muito favoravei s á belleza das m ulheras, as-

sim como :i voz elos m usicos e cantores , qualidades estas a que 
o escriptor Thomaz Ewbanck acc resce nla <t ele curar a melan
colia elos hypoco nd r iacos . Os pr imeiros povoadores por tug uezes> 
deram -lh e o no1""Je el e Jlfãi cl 'A.c;ua, e, camo ficasse longe pa t·a 
irem buscar suas puriss imas ag!las, t ra taram ele encaual- as, 
apezar dos pequ enos recursos elo se nado, conduzindo-as em 
canos ele telhas pal as enco~ t as elos montes elas Larangeirus , 
CaLtette, e Dester c·o a té ~'ermida dos Bar bonos ; o gover nador· 
Ay res ele Sa lclalllla ma ndou conce t·tar e m elhora t· esse ett ca na
me nlo, fazendo-o avança r a lé o campo ele Santo Antonio, de
pois larg o ela Carioca , e conclui ndo o chafar iz que com gr a nde 
reg osi.JO pttbl ico fuucc iono1 t em 1823; mas 20 anoos depo is, o 
gove m aclor Gomes Freire "er ific•mçlo o máo estado do aque
clucto , ma ndou executar urn outro ele pedra cl" pa iz, cobel"Lo ele 
]ages , mudando a clire c\~ã o par a o morro ele San·ta 'l'het•eza, e 
fazendo con ~trui r du as a rcadas ele peclt·a, com 42 arcos, o que 
tudo Jicot: concluído no anno ele 1750, conforme a it1scl'i pção 
que se le em um dos a rcos , no principio ela rua ele Matacaval
los. No bell issimo poema ele Magalhães - Con(ede•mção elos, 
Tc~moyos-h a um commovent~ episoclio, em que o chefe Aim
biré , encon tra nclo o Yelh o P i nclobnçú , dando se pultura ao filho 
querido, diz-lhe most r ::tn clo o pico elo Corcovado: 

Ali n'aquelle mo n·o onde s'eleva 
O Co!'col·ado, p inc~Po ,·entoso 
D oc .! e mans o deslisrt o C::trLoca, 
A cuj as margens minha mãe cantava 
Tio mes tos cautos, que eu chorando ouvia, 
E ainda choro c' o a lembrança delles. 

P erto da foz deste peqtteno rio existiu a prim eira casa ele· 
pecl·~a. cl" R io de Ja netro, a qua l Jicou marca ndo o limite s·ul 
ela sesmaria conceclicl::t por Mem ele Sá, em 1567, p~u· a patri mo
m o ela Camarn ela nascente cid ade ele S. Sebas ti ão; e, tal vez 
por causa desse l im ite, a inda hoje são conhecidos por Cariocas 
os na turaes elo mun icipio neutl'O e com espec ial idade os elas 
freguezias url)anas.» 

CARI OCA . Rio elo E st<~ do do Rio ele Janeiro, afr. do rio 
Pi raby. ., 

CAR IOCA . Rio elo Estado de S. Panlo ; rega o mun . do· 
Bananal e clesagua no m a rgem dir . elo Parahyb<t. 

CARIOCA. Cachoeir a no rio Jacuhy, ent re os passos de· 
S. Lourenço e Jacul1y ; no E s tado do R. G . d o Sul. ALei 
Prov . n. 3-12 ele 15 ele outubro de 1855 autorisou a destruição 
dessa e ele outras cachoeiras claquelle r io . 

CARIOCA. Passo no rio elos Sinos, no mun. ele S . Leopoldo 
e Estado elo R . G . do Sul. 

CARIPAU. Serr a do Estado ele Sergipe, no mun: ele Cam
pos elo Rio Real (In f. l oc . ) . 

CARIP A U . R io elo Estado de Ser gipe, aff. ela margem esq . 
elo r io R ea l . 

CA R IPAU . R io elo Estado de MinasGeraes, banha a freg. 
de Matto Verde e d esagtta na Goru tuba. Recebe o Lavrinha 
(In f. loc.). 011tra inf. q11e nos foi pt·es tacla dessa f,·eg. faz me n
ção cles ;e rio como afl'. elo Jacuhype, e este elo Gorutuba. 

CARIPE . R io do Es tado elo Padt ; t·ega o mun . ele Cin tra. 

CAEÜ P ORÁ . Mo n te elo Estado elo Pará , pt·oximo do rio 
Vassa ou Ouasza . Deve o n om e que t3m ao gent io que ah i 
habita . 

CARIPOR E DE D E NTRO . Arr a in.l elo Estado ela Bahia n a 
fr2g. ele Sant'Anna e mtln . ele Campo Largo , com uma e~ch . 
pu bl ele lnsth. ]l!' Ll11 . , creacla pe la L~i Pt·ov . n. 1. 398 ele 4 
ele maio de 1874. 

CARIPUNA-PANU QUEN. Rio elo Estado elo Amazonas,. 
afL ela margem cli r . do rio Ul'aricapa ra. 

CARIPUNAS. Selvagens elo l~s ta clo do Amazonas; h abitam 
as cachoei ra s mais pel'igosas elo Macletra e constumam assal tar 
os viajantils para r oubarem, pr incipa lmente si a lripolação é di
m inuta . Na op inião elos que mais ele per to os conhecem os. 
Caripunas, a lém de indo lentes, são depravados e ele ~<~Jus 
instinctos. Muitos d'ajantes t ee m sido üctimas de stta índo le 
perver sa . A pr~sen tnm -se humildes , s i a com it iva é gt·a nde, 
e pres t'lm-se a auxi l ia r a. va rar as canôas nos g t· andes sal tos ; 
porém, ostentam- se anogan tes e ferozes quando vêm pouca 
gente . Costumam pôr na frente as m ulheres par a mais ageito 
poder em fu t·tar, e adestram as cl'ia nças desde os mais tem·os 
a n nos n Jsse vet·gon boso exercicio . Pedem import unamen te 
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'J_nanto vêem, e a té o que nã o lhes cahe clebai to dos olhos, e 
enfadam -se quando não sa t isfeitos . Ass im , pois, em vez cl~ 
a ullilio, cons tituem um obs tacu lo e nm perigo á navegação 
claque ~las ainda desertas e r emotas paragens. Andam os Ca
?"ipun.c;s co mpletamente nús, sencl? pequeno o n umero dos que 
ves~e,m a oasom·c; que é uma espec te el e cam tsola fetta ela casca 
ele m;vot·e de que'usam os índios ela Bol ivia . Por toda a com 
postura trazem as mulheres uma follt a verde com qtte occultam 
o distinctivo do se:w, os homens ap a. nham o cabel lo sobre a 
nuca, a tam-no co m uma lira de panno ou de emb ira e pt·an 
d em na extremidade a lgumas pennas de a ra ra ou pap agato. 
"SolLa ao vento deixam as mn1he., es ~' macle1xa, e uns e otltros 
cortam na frente o cabe llo . Desce ndo ao u l~i mo gl'áo de a bjcc
ção, os Carip un as vet:clem t~mporariamente mnlbet·es e filh<~.s, 
vio lentando-as ao trali.co ne fando, quando por ventu ra a elle se 
recusam . Essa d egl'adação, que raro se enco ntra. nos povos sel
vage ns , tem suas mizes ma i3 ramot.as nas r elações elos antigos 
viajan tes ele Matto Geosso. Os C,u·ipnna.s constituem a este 
1·espeiLo uma excep,,i\o infeliz en tt-e as tl'ibus do Amil.zo nas. 0 -
Cadpuna é dado com exceseo {t embri aguer., de que far. um mo
·tivo ele festa, p<t ra o e1m.tl se atavia com os se1ts melhores enfeis 
:tes . Ex tra hem do milho e da mandioca o licor preclilecto, mas 
usam tambem ele outt·os fructos . Não fab ricam a fat"inha mas 
folgam qun ndo lh'a dão os viaj antes . l!:x.tremamen te immnn
dos, co mem os bichos e insectos mais repugna ntes . São bons 
r emadores e rar.e m cl<il casca cle pan as ca nôasde que usam.For
tes e a~"eis , correm longas horas atraz da caça sem ex perimen 
ta r ca;~aço e só empr egam a flech a quando o ani mal de fat i

_gaclo, j á q 11as i não foge . T em para s i que o homem ciri lisado 
não suppor ta, como e lles, o ex<' rc ic io. em co nseq uencia do uso 
do sal'.« A nação Qc;,·ipuna, diz o autor do Roteiro do J11adei•·a 
,e il\teiramente se l vagem, teem o rosto muscat·ado de vermelho. 
as orelhas fura das e nellas lr<tzem o~sos ; a cartil agem do nat'iz 
tambem ftt r ada , atravessando pot· es te fnro um tubo de gomma 
.alam breacla, mu i to d ura , que terá tt•es po llegadas de comprido 
e quatro linh as de grosso. Algu ns leem umas cu e tas barbas ou 
bigodes, e (lo me io clelles lhes pene! 111 uns semdhantes tubos, 
p on\m mais g-eossos e compeiclos ; orn am a ca b~ ça com um cir
culo guarnectdo do curtas penn as, sendo as da pa rte pos·ter io r 
de ara ras, as qn aes lhes cabem sol r e as cos·taR. São mu ito 
desconfiados, l aelt·ões, robustos e feeozes ". Ar a • jo Amazonas 
(Dicc. cit.) diz : << C(bripuná, . Nação incli g. da Gn iann a, ll[l. 

parte s uperior do r io Bt·anco e rios da Cari bana . co nffs . 
do Negro. Usam de arm as ele fogo, que obteem elos inglezes e 
h ollandezes . São considerados os beduinos da America "· 

CARIPY. Log . elo Es tado do Pará, no mun . de Cametá. 
Para ahi a Portaria de 14 de maio de '1 875 transferiu a esch. 
publ. elo Arary. 

CARIPY. Ponta na costa do mun. ele Vizeu ; no Estado 
elo Pará. 

CARIPY. Rio do Es·taclo elo Pará, banha o mun. ele Ca
m etá .e desagua n a margem esq . elo rio T ocantins. 

CARIRÉ. JJlstação ela E. ele F. do Sobral, no Estado elo 
Ceaeá, no kil. :~3 elo Prolongam ento. 

CARIRY. Sena el o Estado ela Bahia, no mm1. de Bel
monte . 

P~~!ro~RY. ,Riacho elo E stado das A lagôas, no mun. elo 

CARIRY . Rio do Estado ela Ba hi a, r ega a par ochia elo Ca
riry de Nova L age e clesagua no Jequit-i ça. 

CARIRY DE NOVA LAGE. Pat·ochia elo Estado da .Bahia, 
no mun. ela Arêa . Oeago N . S . d a Cor;.ceição e d iocese archi
episcopal ele S. Salvador . Para ella foi, em Yi el:tde ela Lei 
Pro v. n . i .100 de 9 ele a bril ele 18'70, tl'ansfe rlcl a a séele ela 
p aeochia ele Sa nto Antonio ele J equ iri çá. l!:m vietude elo ae t. li 
ela de n. 2.'16.2 ele 5 de a gosto de '1 884 fo i a freg . do Ca l"iry 
transfet•i (!a para a pov. el e Nov;t Lage com a invocctção ele 
N . S. da Co nceição de Nova L age. Dista 4L6 k ils. da séde 
do mun .. Comprehende o pov. do Ranch o Velho. 'l'em duas 
·eschs. publs. de i nst. prim.. 

CARIRYS . Indi os qne habitavam a co"ed ilheira Borborema P. 

h oje denominados Carirys Novos e Velhos. Habitam os ul
·timos as montanhas que separ a m o Estado do Parabyba do 

' Ralat do Dr. A. de Barros, 1865. 

Nort e do de Pernambuco e são assim chamados por terem sido 
os prHnenos que os p ortuguezes. conheceram quando pene-o 
trnram na co t·cltlhetr a. Outra tl'lbu elos mesmos i n cl ios que 
m a ts tarde a ppareceu no Estadu do Cear~. , rece be11 o nom~ d e 
Ca t'll"YS Nov<;~ · Cha mam- se s imples m_ente Carirys os que 
habt t.am o l~staclo ele Pernambnco. Sao em n·eral ele fe içõe' 
grosseira~ . Vivern da caça e de fruc1;a~. 0 

"' 

. CARIRYS. Gt"a ncle col'dilheit·aque estende-se do O. a N, 
.JUnto ela ma rgem esq . do rio S. Feanci sco . Os indios, qu~ 
nella habi tam deram-lhe o nome, 

~ARIRYS NOVOS . Ramo da serra do Araripe, c1ue sepa r a 
o l!.:sLado do Ceara do de P ernambuco. Nasua assentada rórma 
um pl ató de sete a oi to leguas ele largura com uma extensão ele 30. 
l~' notavel tanto por sua plamtra, como pot· sua conf1n-uração 
de esca rpamen~o que parece muralha de fo rtaleza . A~ an-uas 
que corr~m par a o lado de Pernamb uco vão ao rio S. F~·an
•·isco e as do la do elo Ceará fo r mam o rio Salgado. aff. 
de Jag uadbe (Pom~eu) . O Sr. M. A . Macedo, no seu teabalho 
« Obs~;- ·vaqõas so!He cos seccc;s elo Cecwá , ('1878) di z em uma 
no ija a .P· 42 o seg11 1nte : «O senado r Pompeu, em seu no
tav lDwc. íopJg?"a.phzco do Cea?'"á (p. 79), dá umamonta nha 
deba1'0 elo nome de SCJ"?"a dos Ca?"i?'!JS Novos» e diz ser um 
':amo , ott contimtação da do Ararille, descrip ta no mesmo Dica . 
a p. 3:1. O :111ctor parece duvtda r que a sel'l·a dos Carirys 
Novos é a mesma montanhn elo Ar ar ipe. Concordo cüm a s ua. 
bella descripçã o menos na parte em que d iz se,· o seu plc~tô 
c;rcnoso ele sete a oito legu cts de largura e de 30 ele ene nsão, 
aprese lltando por seu escarpame nto o aspec to elas muralhas de 
uma fo t·t.aleza . :\ montanha do Aral'ip<l fórma em seu ci mo 
u ma planttra : não ha nella indicio algttm ele :mh. nem de 
r och as, qtte só apparecem nos escal'pa rm entos, os q;,áes 8en do 
111te1ramente cobeetos de altas 11 ol'esta~ deixam ele a.prese ntar 
o aspecto de fortaleza » • 

CARIRYS VELHOS. Sena bastan te elevada qu e este nde-se 
na cl irecção de O. para E . poe entt·e os l'ios Capiberibe e 
Pal'ahyba . E' conhec ida por diiTarentes nom~s e dá origem a 
diversos rios . 

CARIUACANGA . Igar apé do Estado do Pará; ua pov. elo 
Mosq ueiro. 

CARLOS . Ilha elo Estado de i'.latto Gr osso, no rio Bt·i
lha nte. 

CARLOS ( '. ). Log . á marge m dir. do rio Apa, nos limites 
do Estado de Matto Grosso com a R epublica do Puaguay . 
O Acto pres tdencial d e. 19 ele fever eiro de 1886 estabeleceu a hi 
um . destacamento m ili ta t·. e . c reou uma agencia fiscal para 
cobrança el e 1mpostos provmmaes . 

CA_RLOS AFFONSO . . Foi assim denominado pela com
m~ssao ele engenhar1a, mcumb1da da fundação da colonia 
m ü lla r elo Ch optm, um archtpelago ele pequ enas ilhas si tuadas 
no l'io Iguassú, proximo da confinencia do Uhopim com esse rio 
F oi essa clenominação dada em honra ao ministro da ooue rra· 
sob cu ja adnün ist t•ação effectuou- se a explor ação. H~ ness~ 
Mchipelago a lgumas corredeiras . 

CARLOS BORROMEU (S. ). Parochia elo Estado ele 
Santa Cathat·ina, no mun. ele S . José. Diocese de S. Sebas
t ião. T em duas eschs . p tlbls. de inst. pri m. 

CARLOS DO P INH AL (S . ). Ciclncle e mnn. do E s ta lo ele 
S . Paulo, na com . Jo seu nome, a NO. da Capital, a 33,3 kils . 
de Araraqua r ~, a 38,8 ele Bt·o·tas, <t 50 do Rio Claro , e a 27.7 ele 
Be thlêm do Descalv<tclo, á margem esq. do ribei rão elo Monjo
lioho ; na Lnt. S . de 22o 8' e Long . de 4o 40' 30" O . do lüo 
de Jane iro . O terreno do · mun. é mais ou menos ondulado 
possttinclo campos e algumas mattas . A ag-ri cultura é pt·ospe r ~ 
pe la boa q ua lidade elas ·terras, e consttL de café. ca nnn, ele 
assuca 1· . f<tmo e ce reaes . Criação ele gado vaccun1, suino e 
cava!! ar . Orago S . -~arlos e. diocese de ~. Paulo. Essa po v. 
fo i lu ncl acla em i8~ 1 por H1J Ctat tva el a iam rlia Botelho, con
correndo tambem pa l'a a sua fundação J es uino J ose Soal'es ele. 
AL"ruda, com a cloaçiio de te!'ras pal'a paleimonio da então 
ft·eguezia c made i!'as para a capella, que sa eri oiu no l oooar em 
que es tá edificad a a matriz. Foi c!'eacla parochi~ do mu~icipio 
ele Al'araqua ra pelo a rt. I da L ei Pro v. 11. 33 de 24 ele abdl 
ele '1 858 . Vllla pela ele n . ·15 ele IS de março de 1865. Cidad e 
p:Ja de n . 76 ele 2 '1 de ab ril de ·~880. Co m. pela el e n. ss' ele 
2 t de mat·ço, ele ·ISSO, que . . const1ttun-a com os termos de se u 
nom e e de B!'otas; cl assth cacla ele segunda en tr. pelo Dec. 
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n_. 8.758 de 18 dé novembro de f8S2 . O muu. é r egado pelos 
rtb i,rõ~s Feijão, Lobo, Ouça, Pinha l, Quebl'a Cauella , ~:Iello , 
MonJolmho, Clübal'ro, Mineiriah o, Cancan, Ag·1as Tul' vas , 
Neg:l'o e out.ros. No dia 2 ele maio de 1883 foi inaugurado o 
trafego provJSOl'io da fel'l'o -v ia denom inada S. Carins do Pi
nhal (Vide Riry Gla1·o) q tte , com desenvolvimento ele 77kils. 27Qms, 
liga essa c idade á do Rio Cla ro. Começnram a 15 de otttubro 
de 1831 as obras dessa linha , em cujos trabalho -; ele exphração 
fo i pela pl'ime ira vez empregado no Bt·azil o methodo tacheo
metL'I CO. A mais impor~anle elas singetas obras d'arte é uma 
ponte do vão de 12 mett·os ; ha, a lém disto, 17 pontilhões, 88 
~oetros, clua ~ passagens s upel'iores e cinco ele nivel. A 18 de 
Janeiro de 1885 foi inaugurado o trafego do pro longamento de 
S. Ca ··los a Araraqua-ra (49 kils. e 403 metros). O mun. co m
prehende o pov . Santa Cruz, com uma capella e uma esch. publ. 
de in s\. prim. Tem 7 .UOO habs. Sobre sua o; divisas vide : Lei 
Pro v. n. 30 de 28 ele marco e n. 5 1 ele 12 ele a bril ele 1865, 
n. 6 de 5 de março de ·1870, n. 52 ele 8 ele abril de 1880 ; n. 12 
de 25 de (evereil'o de 1887. Agencia do Col'reio. Pnblicamos em 
seguida os ciocumen tos que Re refe rem á fttitdação dess<t cidade . 
" Ill m. e Rvdm . senbo t• .- Di lem os aba ixo ass tgnados, J esuino 
José Soares e sua mulher Maria Gertl'Ut'cles de Arruda , 
moradores na Íl'egnezia de Araraqua t·a, que sendo-lhes sum
mamente difficil a rP.cepção do Santíss imo Sacramento da 
igreja, em razão da clisLancia em que r es idem os supplicautes 
da sua mat ri z, e pot· isso desejando erigi r uma CGI.pella com a 
invocação Je S. Carl os, afim de te l'em ma is por~ li de suas 
habitações o San tíss im o Sacramento, pat·a cujo Jlmjá fi zer a m a 
doação do patrirnonio, como cons La do titnlo que jun·to 
offerecem á cons ideração de V. illx ., e assim tarnbem pedem 
os supplicantes licença para benzer u m cemiterio no luga r da 
mencio nada capella, pelo qne pedem a V. Ex . se digne mandar 
designar o l ngar em que eleve ser et·ecta a dita capei la, e bem 
assim o cemiterio, e ell~s ora.bu.n t ad ce term•m . " O des pacho 
foi « P. P, na fórma requerida. S. Paulo, 3'1 de janeiro 
de 1857. -Por commissão de S. Ex. Revma. - Ooitinho. , 
« No vet·so está a S"g 1inte pt·ovisão: « D. Antonio Joaquim 
de Mello, por mercê de Deus e da Sa nta Sé Apos tolic o~., bispo 
de S . Paulo, do co n >elho ele S. M. o Imperaclo r ,eLc . : i1.os que 
esta nossa p l'ovisão vir eLD, saude e benção no Senhor. Fazemos 
saber que attende nclo nós ao qu pot· sua pet ição repr ese nLárão 
Jeronymo José Soares e sua mulhet·, moradores na freguezia ele 
Araraquara, houvemos por bem, pela prese nte conceder fac ,ll
~ade pa_ra que possa eri gir e edificar u.ma capella com a 
mvocaçao de S. Carlos, com tanto que seJa em l uga r decente, 
desviando dos lil.!J'at·es immundos e solidos digo sol idos (sic) e 
ele casas pal'ticulal'es, não sendo porém, em' l •tgat· ermo, e que 
na dita capella tenha amb ito pal' a pode t·em a ndar procissões. 
« IJ.:sta será ap resentada ao muito digno vigario da vara e 
reg istrada n n li vro do tombo ela matriz, e na ditfl. capella n ão 
se celebt·a rá sem licença. Dada na camara episcopnl de S. Paulo 
sob o sello ele nossas a rm as, aos 4 ele fa vereil'o de 1887.- Amonio 
Aum•sto de Araujo iVIoniz esctivão que a subscr ev i .- .<'lnacleto 
José de .ob·a,ujo Goitinho. » 

CARLOS DO PINHAL (S ). Estação ela E. ele F. do Rio 0 1a ro, 
no Estado ele S . Paulo. A Lei P rov . n. 8 ele 15 ele fevel' e iro 
de 188·!, .cre0u ahi duas eschs. p ~tbls. de ins t . pl'im., uma 
par a carl a sexo . 

CARLOTA. '"-ntiga aldeia elo Estado ele Matto Gt•osso, 
fundada a 15 Jeg.tas da ma rgem do Gu,I poré e a pouco m ct is 
de 20 do arraial de S . Vicente. Er,1 composta ele negros 
fugidos , qne ha btt a11do o qmlom bo PJOlho, foram persegtuclos 
em ·176/:1 por L•1iz Pinto dd Souza Coutrnho e por J oão de Alb a
qnerqne. R echas•aclos, os pre los un·iram-se ás ge ntias e com 
os filh os que tiveram destas es tabel eceram-se nas pl'o ximiclades 
do Q 1il"mho, tomando o nome de Alde ia Ca rlo ta o peqtteno 
nucleo colonial que então fundou-se. Foi pnstel'iorme n·te 
aba<lclonada pot· causa das perseguições que soJfri am os mo
radores ela parte dos indios bravios . O B. de Melgaço diz: 
Carlota (Alclên). Situada sobre o rio do Piolho, a 80 ki !ms. do 
G:uapot·é e 110 do arraial de S. Vicente; destruio-se em 1770 
U'll grande quilombo qu e al i exislia, compogto ele 79 ne ~ros ele 
ambos os sexos e 30 inclios. H EJ.v i 1m tido rei, m n.s então 
g.overnava a r a inha vinva Tbereza . Chamava-se José Piolho o 
seu principal conselheiro, que deu se 1 nome ao t'io, qn se 
chamava Coar i ta rá. Mandavam enforcar, qnebrar pernas, e 
sobretudo enterrar vivos os que preLendiam voHar a seus 
senhnres. Cuidava mHito na cu ltnra dos mantimentos e do 
algodão, e tinha duas tendas de fer:r eiro. Quando foi presa , foi 

tal a pai xão que mot•t•eu en furec ida. No masm o logar formo tt-s.e 
novo quilom bo, cpe ta111bem foi destNiclo em 1795. Foram 
então conduzidas p \ra Matto Gr·o&so 5•1 pessoas, a sabet·: seis 
negros mui Lo velhos, que e t•am os p a tri trchas cle~se escondido 
povo, oito índios e 19 indias, sendo desses 27 incli vidnos 10 
na~cidos naquelle qu ilombo, ele idade ele tres a 15 annos . Os 
ditos ne~ros e outros já fa lleciclos, ajunta ndo- se maritalmente· 
com a lgumas indias, l'ol' am pa is de ' 2 l robus tos ca borés, 10 
r a pazes e H femeas. E p Jrque os que fora m nessa diligencia 
acharam que o terreno dava esperanças de um l'iqlllssimo 
cle>cober·to, mandort o capitão-general J oã~ cl 'Albuc1uerque que 
alli voltassem com ferra menta e mantimento OR ant igos domici
liarias, e deu ao estabelecimento o nome ele Aldéa Ga?"lota e ao 
rio o ele Séio .João. Indo, p ol'ém, 12 dos pt•inc ipaes mineiros de 
Matto Gr·osso ex.aminat• aqne lle descoberto, com grande numero 
de escravos e despezas, acha ram todos unanimem ente não 
conter o ma is ius ign iflcan te sig na l ele ouro, nem form n.ção 
a lg uma que o indi casse, ficando ass im e>ses novos colonos 
entregues á sua a tuiga indiger~cia e sepwados ele communica
ção. » O Dt·. S. da F ll nseca (Dwc. crt. ) chz: « ALDBI ,, CARLOTA. 
Nome dado p lo capi tão-general João de Albnquerque Camara 
ao eqtabelecimen·to que, em 170.\ fe z á ma rgem esq. do r io 
CoariLeré ou rio do Piolho, com o r esto elos quilombolas que 
fica ram, quando pela segunda vez foi des truiclo o quilorn bo que, 
nesse logar, tinham negr os e índios fttg iclos. Pat·a o novo pov. 
furam Lambem bl'ancos por su pporem, segundo dizia-se, serem 
a ttr iferos os terrenos . l!:sse qui lombo exis t ia desde q ttas i meio 
seculo. Crescendo, tornou- e o tel'ror d os a n aiaes, s ituações 
pro xi.ru as e mesmo dos navegant~s, ninguem sabendo onde era 
a sua localisação . Suas depredações fol'am - se sen tindo. cada 
vez mais, {~ m edida que mais fortes el les se ·tornavam. Al icia
vam os escravos nos proprios povs. e nas mine raçõ s ; muitos 
eram os fttgidos, e suppunha- se que iam pa m a lli. O ·tetTor 
crescia e, postas em confissão as escrava turas , chegou-se a 
descohrir q •te era n as m n. r·gens do Coariteré a sécle do novo 
nucleo dos Pa lm ares . Atacada inesperada mente em '1770, encon
trou-se apenas urn a centena de pessoas, das quaes 42 neg t•os, 
14 negras e 30 in dias, e o t•esto mnleq ues e caborés, j á nascidos 
no quilombo . Já era morto o chefe: governava s ua viuva, a 
rainha Thereza, uma verdadeira fera, que, secund ad a por seu _ 
pl'incipal minis tro, um negl'O chamado José Piolho, commeLtia 
as maiores at rocidades e horrores entr e os se us, só tendo em 
vista conserva t· a liberdade . F az ia enterra r ' 'iVIls, quebrar a s 
perna~ e braços , c-rucifica r ou en1'orcar os negros suspeitos de 
que rerem fugir ou voltar a seus s~nhores . Depois dn clestt·nição, 
muitos quilom bolas , que se achavam trabalhando fóra, voltaram, . 
e o quilombo pouco a pouco ree t•guen - se no mesmo sitio . Já esse 
r io e ra cognominado rio elo Piolho, da alcun ha do feroz 
ministl'O . J];m '1795, h a;ve ndo certeza de qtte os escravos fug idos 
i a m acoutar-se alli, João ele Albuquerque mandon a taca i-o: 
encon trara m a penas 54 quilombolas, dos quaes seis negros já 
clecrepito;, resto do primeiro quilombo, oito indios, 19 in dias, 
dos quaes 10 ele tres a ·15 an nos, e mais 21 caborés, 10 meninos 
e 11 menin as ; todos eram creanças n wscidas no quilombo. 
Remei tidos para a cf.lpital, o Capitão-g ' net•a !, tendo noticias 
favorave is da localidade e da Sita riqueza, r esolveu mtllel·a l-a; 
fez volta r os quilombolas , acompanbad oG ele muitos ex plora
dot'2S e -a.ven lul'eiros. que e ra m em grande numero, e creou a 
a ldeia . J á t •tHlo mudado o nome do rio pelo de S. João em 
h omenage m ao principe regente, deu ao quilombo, agot·a a ldeia, 
o ele Garlota. em honra ela pri ncezn. consorte. i?Ol'!tffi, porém, 
fal sos os indícios ela riqueza elo solo e a pov., que como qui,.. 
l ombo prosperou, como a ldeia aniqui lou-se em poucos aunos .,. 

CARM!!:LLO . Monte do Estado de i'l! inas G~raes , no mun. 
do Cal'mo da Bagagem, notave l por SLta belleza e g rau.de 
elevação . 

CARMEL LO. 
Barcarena. 

Igarapé da Estado do Pará, na fl' eg . de 

CARM0 1( N. S . elo) . Cidn.de e mun. ::lo Est:tdo do Rio de 
Janeiro, na com. do se u nome, ligada á cidade ele Nyterõi pela 
E. ele F. Leopo lclina, a 10 kils . da marg P- m elo rio Pa rahyba, 
a clous da estação do Carmo, a 40 da ciclacle de Cantagnllo, pel a 
estra da estadoal , a 66 de Nova F l' ibur"'" , a iS da estação do· 
Porto Novo do Cunha., a 54 da cidade àe §apttcaia , e a 18 da f reg .. 
de N. S. da Conceição ele Paqueqner (Sumidouro) . «Está coll0~ 
cn.da sobre a chapada de um mo :J te, coroado por p~que na, 
p~ t· é m bem disposta vegetação. Tem o monte do Carmo 800 
metros mn. is ou menos de elevação, e é circu lado por um extenso 
valle esplend idamente or nado p3lo rio Paquequet· e pelos tres. 
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1•ibeil'ões eucachoe irados : Gloria, Astréa e Emboque, que o 
sepnr am de ou tros montes ma is elevados, dispostos em torno, 
deixando intervallos que descor tinam panoramas az tt es , apre
ciabiliss imos pa l'a qua lquer lado qtl<' se enca re o h orizonte . » 
A cida de posstte tres praças (Matriz, Pereit·a Lima e A.lexancll'e 
de M!fllo) · a eo- reja matriz, iniciada em 1872 e terminada em 
1876; a ~apelfa do Se nhor dos Passos, sit·1ada em um ponto 
elevado · o cemiterio da irmandade de N. S. elo Monte elo 
Carmo ~om uma capella e um cemiter·io pa t•a acathol icos. T em 
10 .500' habs . e duas eschs . publs. ele in s t. prim. Oioce~e de 
Nyte t•õi. Foi creacla cu ra to em 1 ele jane iro ele 18,13, elevada 
à parochia pela Lei P1·ov. n . 359 de 25 ele ab··il ele 1846 e á 
villa pelo art. I da de n. 2.577 de 13 de outubro de 1881, se ndo 
inaugurada a 26 de fevereiro de 1833; cidade pelo Dec. de 12 ele 
deze mbt·o ele 1889 . O mun. , a lém da pa rochi a da ciebcle, 
compl'ehencle mais a de N. S. ela Conceição elo Paqttequer 
(Sumidouro) . E' perco t• riclo pelas s rras do Quilombo, Banana l , 
Cascata, Lage. Prata e Lagõa, e r egado por di ve rsos ri os, en Lre 
os quaes o Pa.ra hyba , Paqw~que r , Qttil ombo, Bana nal, Carmo, 
Gloria, Prata, Encan to, S. Lourenço, PirapeLin ga, Boa Vista, 
Lamhary, Ba tata.l, Paredão, Zig- zag e Vermelho. Cultura de 
café, ca n na de assucar, mand~oca , tabaco, a lgodão, a t·roz , fe ijão 
e batatas : C1·.iação ele gado . A i ndustria fabril constate em 
assucar, ·rumo, aguardente, f<<rinha de mandioca, mel de 
abelh a , polvi lho, aze iLe ele mamo na, far1nha de m1lh o e a rroz; 
obras de ola ria . Atravessa o mun. um ramal da E. de F. 
Leopoldina, denominado Sumidouro Tem agencia do correio. 
Sobre suas divisas. vi de, entre outras, a Lei Prov , n. 369 de 
25 ele a bril de 1846 (art . I!) ; u. 670 ele 29 de outubro de 1853 
(art. I\'); n . 1.259 ele 12 de novembro ele 1862 ; n . 1. 31i ele 31 de 
dezembro de 1.865; e u 1.531i de 7 ele cleztlm bro cl~ 1870; n. 2.683 
de fO de outubro de 1883 . Foi creacla com. pelo Dec. ele 12 
de dezembt•o ele 1889 e classificada de segunda entl'. pelo 
Dec . n . 72 de 20 ele dezembro do mesmo a nno . A pop. ela 
cidade é de 7,015 habs . 

CARMO (N . S. do). Villa e mun. cloEs taclo cleS.Paulo,na 
com . do se u nomP, a 416,6 k ils . da capital. 22,2 de. Santa 
Rita do P a t·aiso e 55,5 da F t•a nca; na ext l' emidade elo Estado, 
nas margens do rio Grande . Diocese de S . Paulo . Foi Cl'eacla 
pala Lei Pro v. n. 9 ele 18 ele feve1·eiro ele 1847 e elevada á 
Yilla pela ele n 24 de 10 de ma t·ço de 1885. Lavo UL·a de can na, 
criação de gado. Tem 3. 500 h abs . e duas eschs. publ s ele 
inst. prim. Agencia do correi.o . E' essa po v., graças á 
fertilidade de suas terras, denomin ada- o cellell'o da Franca. 
Foi insta llado o seu mun. a 7 de setembro de 1885, sendo o 
capitão Primo Miguel Barbosa o pre.s iclente da primeira 
camara municipal. Foi cl'eacla com. pelo De c. n. 83 ele 5 
ele se Le mbt·o de 1890. 

CARMO ( N. S. do). P arochia elo Estado ele Goyaz, no mun. 
elo Porto Nacio nal , na confluencia dos rios tbtanças e Su
curiú · aos 11Jo 46' ele L a; t. S. As minas elo seu elistricto foram 
clescobev tas em 1745 e a inda são ex>ploradas . Diocese de Goyaz . 
Foi creacla pela Lei Pro v. n. ·~4 de 23 de julho de 1835. Tem 
1.400 habs . Cultura ele algodao , ca nna, fumo e cereaes. O 
arraial foi descobel'tn em 1746 por Manoe l ele ::iouza F erreira . 
Dista ela ciclacre 28 kil s. T em duas egrejas : Ma tl'i z e Rosar io . 
Foi rica peb abunclanc ia ele ouro, que ahi se es:tr ahi o . E stá 
hoje decadente. 

CARMO . Log. e serra do E8taclo elo R. G. do Norte, no 
mun. ele Mosso t·ó (In f. loc .). 

O :ARMO. I',og . elo Estado do Rio ele Janeiro, na f1·eg . ele 
S . J o sê ela Boa Morte . 

CARMO. Log. elo Estado cl0 Rio de J a neiro, na ft·eg . de 
Quissaman. 

CARMO. P ov. elo Estado ele Minas Geraes , cl is ta n te cerca 
de 24 ki ls. ele S. Miguel de Gua nb ães, sobt•e o riacho Bonito; 
com um a capellinha da in.vocação ele N . S. elo Carmo e um a 
esch. publ. de inst. prim ., creacla pela Lei Prov. n . 3.467 
de 4 de outubro de 1887. 

CARMO. Cunha Ma!tbos, dá, no seu Jtineràr io, noticia de 
um al'raial com este nom e, s itua do na margem esq. elo ri
lJeirão elo Ca rmo, atl'. elo rio Maranh ão . «Foi muito mais 
eJtten so do que h oje, em que•.es tá r eduz 1clo a i4 peque nas casas 
e á pobrissima i.!l-reja ele N. S. do Carmo com clous altares. 
Pert.~nce á pa roch ia de S. Felix. ll 

CARMO. Uma das estaçõ-es elo f{amal cfo S.umidout•o ela E. 

ele F. Leopold'ina; n o 8staclo rlo 'Rio ele J a neiro ; ao lado dir. 
elo rio P aguequer, no sopé elo monte onde es tá a cidade do 
Carmo. 

CARMO. Uma elas es taçõ ls da E . ele F . Rio Verde · no 
Estado de Minas Geraes . ' 

CARMO. Mot•t•o elo Estado do Rio ele J ane•il'o , no mun. de 
Ang.ra elos Re is . 

CARMO. S ~ t·t·a elo Egtado ele Goyaz, no m tt !l, do Porto 
Nacional. 

CARMO. Ilha elo Estado elo Maranhão , na freg. ele Ba
Cttrytttba . 

CARMO . Ponta ao S . dJ. foz do rio da Vi gia, uo Estado do 
P a rá . El: co berta ele matto; t em uma pequ ~na pt·a ia e, sendo 
vista elo SO . ou elo NE., parece col' tada a pi que . 

CARMO. Rio elo Estado do R. G. do Norte, b:tnha o mun. 
ele J\llossoró e clesagtta no rio deste nome. 

CARMO. Ribei r ão elo Estado elo Rio de J a neiro; r ega o 
mun . elo seu no:ne e desag11a no rio Paquequer . 

CARMO. Ribeirão do Estadt' de S. Paulo, atf. elo rio Grande • 
banha os muns. de Santa Rita do Para izo e Carmo da F t·a nca ' 
servindo de divisa entt·e. am bos . ' 

CARMO . Ribeirão elo Estado de Minas Ger aes, junta-se 
com o ri be irão da Aldeia e r eunidos t omam o nome de Barl'a 
ela Egua com qtte vão desaguar na ml rgam esq . do rio S. Pedro, 
afl'. do Paracatú . 

CARMO . Ribe irão elo Es tado cl 3 Minas Geraes ; nasce no 
mun. ele Out•o Pr ' Lo, em Set·am"nha, banh a i\Ln·ianna , Fu1·quim, 
Barra Long<.~ e t•eune-se ao P it·a nga ac ima da ponte do Soberb o 
t~ ncl o a n tes r ecebido os Guala;;;:os e o rio do Peixe da Sauele . 
Divide a cidade ele Mal'ia.nna em duas pMles . T em duas ca
choe iras, a do Funclã·J e a do Gemido. 

CARMO. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes , aff. ela 
margem esq . do rio Verde. A projec tada E. de F. do Valle do 
R io Sap1touhy, começa na ma t·gem di r. desse ribeirão , entron· 
cando-se a hi com a ferro- via Rio and lYiinas. 

CARMO. Ribúrão do Estado de Min as Garaes; nasce na 
f reg . elo Rosat•io e vae para o rio elo Peixe, a ff . do Parahy
buna . 

CARMO . Ribeirão elo .Estado ele .Minas Gerae·s, banira o 
mun . elo Curvello e clesagLta na margem esq. do rio Bicudo 
(In f. l oc . ) . 

CARMO. Ribeirão elo Estado de Goyaz, aff. ela margem di r. 
do rio. Maranh ão . Recebe o corrego do Açude. 

CARMO. Cachoeira no l'io Araguaya. N' um banco el1'! pedra 
q11e fót·m a duas brrtças de rio encostadas á ma.rgem dir. " A' ju
sa nte , diz o engenhen'o Flor ncio Lago, fe va n tam- se ondas que 
arrebentam umas ele e1tcontro ás outras e podem fazPr sossobrat· 
os barcos em cobertura». Passada essa cachoeira, corre o rio 
em fundo sempl'e a l'eooso por meio ele ilha s co m 'Ve locidade m o
derado\ e sem obstaculos, a té j untar s-uas aguas com as do rio 
T ocan·Lin s acim a ele uns rochedos q11e demoram áquem da 
colou ia m ilita r de S . João do Araguaya . 

CARMO . L~gõa do Eslado elo Rio de Janeiro, atravessada 
pelo canal de Curnpos a Macahé , Tem sete a oito palmos de 
fundo (Halfeld!). A pequena pov . do mes mo nom e fi ca elo lado 
oriental. 

CARMO. DA BAGAGEM. Cidade e mun . d1 Es tado cte 
MiuasGtlraes,na com . do seu nome . Orago N. S. do Carmo e 
diocese de Goyaz . Fui creacla pa1·ochia pela LeL Pro.v. n . i.6ii0 
ele 14 de seLe mb t•o ele 1870. Foi, em principio, um dist. ela freg.· 
e man·. do Patrocí n io, elo qua l a Lei PL'OV. n. 989 de 2.7 de 
jttnho ele :!.859 des membrou para incorpora t• ao ela Bagagen1. 
'l'em duas eschs . publs. ele ins t. prim. Agencia elo Cort·eió. 
Foi elevada a villa pela Lei Prov. n . 2 .927 de 6 de outubro de 
'1882. que constilui u o mun. com as parochias de N. S . do 
Carmo e N. S. ela Abbaclia el'Agua ::'hj a . a mbas des membradas 
do mun. ela Bagagem . A f1•eg . da cidade tem um as 180 casas 
habitadas por 1.5JO individ•LOS, .mais ou menos.; du;ts egrejas: 
a matrtz e a de N. S. do Rosat-.w ; um vasto cemltel'io; tres 
la1·gos, se is ruas e quatro be :cos. E' cortada pelo r io P~rdiz e s. 
La•vottra de canna ele assum~r •. Grande criacão de "'ado. A in
dustria ma nnfactureira consiste em betlos córtes de algodão e 
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lã, fe i tos á mão e ele uma perfeição extraorelin a ria. Exporta 
rocas ele fios, vioias, vio lões , ~ ilhões; g ra nde quantidade de 
assucar e aguardente, e algum fumo . Foi elevaciã a cLclade pela 
Lei n . 23 de24 de maio de :1.8()2 e classificada c Jm. de primeira 
entr. por Acuo de 22 de fevereiro ele '1892 . 

CARMO DA CACHOEIRA (N. S . elo). Parochia elo Estado 
de Minas Geraes . Vide Cachoeira . 

CARMO DA ESCARAMUÇA. Parochia elo Estado de Minas 
Geraes. no mun . de Santo Antonio do Machado. Pertenceu ao 
termo éle Alfenas, do qual foi desmemb l'ada pelo§ I do a rt. I 
da Lei Prov. n . 2.6 18 de 30 ele novembro de 1880. Não é con he
c ida precisame nte <t époch a em que estabelecer am- se os pl·imeiros 
f1tndarn e n Losdessa pov. , constando, po rém, que em 1810 Amaro 
José do Valle e sua irmã D. Joanna Rosa ele Jesus fizeram 
doação do terreno pa ra o patrimonio da cape !la que, nesse mesmo 
anno, foi ed ificada á e xpensas dos moradOL'M . Em :1.828, fot a 
capella e recta em curato, e este pela Le i P r o v. n. 168 ele 
15 de março de 1.840 elevado à ca tegoria ele parochia. Co mo 
freo-. perte nceu aos muns . da Campanha e Alfe n:ts . P os
sue': além ela egrcj a matt·iz. u ma capella com a inv oca9ão de 
N . S . dtt Conceição e oulr<t com a de N. S . elo Rosa n o . Em 
suns terras colbem-se tod0~ os ge ner os a li men tic ios , cultiva-se o 
café, a canna, e cr ia-se gado. Como inuicio do a uspici oso des
e nvolv im ento que vae tendo a inclust t· ia u a fceg., obseL·vam
se já t ciclos de algodão. e hi, <~: li ás fabricados nos antigos e 
grosseiros teal'es; c o v1nho nac10nal, a lh fabt'l cado ele uva 
americana (de que ex istem já gr aades plantações) e que a pL·e
sentado á exposição industL·ial min eira ele 1870. obteve medalha 
de OUL'O . E' banhada pelo rio Sapucahy . 'l'em duas eschs . publs. 
de i ns t. p1·im. Sobre s ~ as d iv isas vide .: art. I § IV da Lei 
Prov. n. 2.686 ele 30 de nove mbt·o de 18~0; n . 3.489 de 4 d" 
outubro de -1887 . 

CARMO DA M ATTA . EstaçãodaE . de F. Oest2de Minas• 
no Estado deste nome, entr e as estações de Olive ira e Gonça lves 
F e rreira. 

CARMO DA MA.TTA DA ERMI DA. Parochia elo Estado 
de Minas Geraes, no mu n . de Oliveira . Foi incol'pot· ada á freg. 
de S. Francisco de Paula pe lo al't. II ela Lei Prov. n. 1. 4 '15 ele 
10 ele dezembro de 1867 e elevada á ca iegoria de pat'och ia pela 
de n. 3 .202 ele 23 ele setembr o d~ i88.L '.J.'em duas eschs . publs. 
ele inst. pri m., um ;L das quaes creaela pelo § UI elo ar t. I ela 
L ei P r ov . n. 2.721 ele 18 de dezembro ele 1880. 

CARMO DA ONÇA. Arraial do Es tad o de Minas Geraes, na 
estrada qtte da cidad~ de Santa Barb:tt•a vae ter ao arraial de 
Itambé. 

CARMO DE ITABIRA . Parochia do Estado de Minas Ge· 
r aes, no mun. de Ha.bi r a. 0l'ago N . S. d.o Carmo e d iocese de 
.Ma riann a . Foi c reada par0chia pela Lei Prov. n. 1.635 ele 15 
ele se tembro de 1870 (ar~ . I § Ill). Comprehencle os povs: Turvo, 
Chapada e Dua~ P on tes , os dons p1•imeiros com eschs . publs, 
Sobre suas divisas vida : Leis Provs . n . 2 . 975 de 7 de outubro 
de 1872 (art. llll , n. 2.373 de 25 de Se Lembro de 1877, n. 2 . 906 ele 
23 de setembro ele 1882 (art . I!), n. 2.685 de 30 de novembro de 
1880 (art. I § I); n. 3.387 ele 10 de julho do 1886 (ar t. Y) . 'l'em 
duas e~chs. publs . ele ins·t. prim. 

CARMO DE ITABIRA. (N . S . do) . No B.elat. daAgr· i
c~~ltura, de 1885, le-se: «Seg undo communicação fe ita pelo 
c idadão J osé Dionizio Telles do Nascimen·to, em data de 12 
de novem i.H·o ele '1884, fu ndou este na sua fazenda situada na 
fL· eg. de S . ~oão Baptista dasCachoeims, termo de S . J osé do 
Par aíso, pr ovtncLa ele Mtnas Geraes, uma colon ta orphanolog1ca 
denomi llttda ele N . S . do Carmo de I tabira . 'f em por fim prin 
cipa l a educação, instrucção e ens ino rura l de Ol'phãos e meno
I'es desvalidos . E' regid2. por um conse lho composto do juiz de 
direito e delegado de policia , e do elirector ela cotonia que é o 
proprio fnnclador, o qual toma a s i a obL·igação de dar eu s ino, 
a limentação e vestL1a1·io . In a ug u1·ada solemneme n·t a 7 de ou
t:.tbro elo a nno findo, j á a !li se achnm mntriculados H menores». 

CARMO DE MORRINHOS ( N. S . do) . Antiga villa elo 
Estado ele Minas Geraes; supprimida em 31 de maio de 1850 e 
re~taurada com o nome ele villa do Prata em 27 cl a bril ele 
1854 . 

CARMO DO CAMPO GRANDE (N. S . do) . Parochia do 
Estado de Minas Ge 1· aes . Vide Gmnpo Grande. 

CARMO .no. PARÁ . E' assim tambem denominada a paro
chia do CaJuL·u, no Estado de Minas Geraes . 

CARMO DO PARANAHYBA. Cida de e mun. d o Estado 
de Mmns Get·aes , na com. de seu nome, s i·tuada sobre 
um plateau ele vadissi~o, sobre o ~ual .dividem- se as agua~ , 
umas buscando a bacnt do S. l<ranctsco, outra~ demaa
da ndo a do Pa ra ná, por intermeel io do Para nahyba, que lhe 
nasce no territorio . « Qltem do At·axá pam a lli se düige é, 
póde-se elizel-o, ~orp r eh en eliclo pelo seu aspec to pictoresco; pois 
que cercada de um lado por matt<LS collos<tes, de outro por 
bastos cerrados, só se a avis ta quando já. no s~ u cen tro . Pequena 
é ell :1 , mas pictoresca. La rgas ruas, onde a terra branca e cal
carea dá fac il esgo to ás e nxuL-radas,- dão fac il tra nsito, e são 
abertas pelo sy~tern a mod erno-rectas e peL·pendiculares. 1'-!enhum 
editicio notavel ali i se e n.co ntra; e ne m o poderia poss uH·loca
lidacle tão apaL·tada elos g randes centros industl'iae~ e dos nu
merosos nucleos ele população ; a ttenclenclo-se. porém, á distancia 
em que delles se acha , e á edacle de 40 annos, que tanLo c0nta 
ap ro:s: imativamente a povoação, ve -se crue alli existe espirito 
em preheneledO L', inic ia t iva pupular, pois que posSlLe uma ma is 
que r egulaL' egrej a ma t L' i" e es1á e m construcção a do Rosa rio, 
ele lte iii soimo aspec to exter ior. As casas particul ares são do 
typo commu m em nosso sert.ão : ne nhuma a r chitectur a, mas 
sol idas e ace ia das ... Os ha bitan tes dessa fo rm os íssima locali
dade em nada desmente m as brilh a ntes qualidades caracte l'is
ticas dos mi11e iroa . Lh a nos, hospiLale ircs , laboriosos, probos , 
são claquelles homens q"e, diz um annexim, trazem o coração 
n;ts mãos ... Do fucturo ri sonho que esper a o municipio se pôde 
prej ulgar pela natu1·e~.a geo logica do seu só lo e p~l a g t·a.nde cul
Lura que .all i já existe . A maior parte do muntctpio e cont1do 
na malta do Corda . Esta, como se sabe geralmente. é composta 
em sua totalidade ele te l'l· as roxa e ve r melh a de primeira quali
dade, que se presta m ad mirave lmente á cultura ele to do~ qu al
quer ge nero. A ma tLa co nlém macle LL'as d e pnme1ra quaiJdacle; 
e sua vest im e nta revela desde logo a feL'acidacle do 'terreno . 
Cu ltiva-se em todo o muaicipio café em gt·ande escala, o q ual é 
consumido nos logares circum vis i nhos : tal gener o ele cultura se 
adapta p 3t'fei tanwnLe :i. composiçfio geologica d..> só lo e a lém 
disso é de a buncl a ntissim o r es ulktclo, po1s que na. a l titude em 
que se acha,m collocaclas ~s terras, mui cli(fwil me nte se poderá 
rece iar a geada, inimiga irreconc1liave l d aque lle plantio. Fabri
ca-se la mbem no m11nicipio, e .iá e m avu ltada quantidade, 
exce llente vinho que os entendido> repu ta m· egualao go~to, per-: 
fume e qual idade~ chimicas ao Borcfeaux SLLperiDr. V11nos a lll 
plau tações de pa L'I·e iras prom i s~o ras de grandes .resultados : 
tanto a uva a merica na commum como outri.LB ranedades a llt 
germinam e se desenvolvem de modo excellen·te. Nos cerrados 
que cobrem gra nde extensão do município cresce em prodigiosa 
qu~ nLidade a man gabei r a , da qual se extrahe a borracha. Com 
taes e lemen tos naturaes, é facil prever-se o fucturo brilhante 
que a"'uarda aquelle município descle que e xis·ta m facilidades 
de tra~sporte para os procluctos elo só lo . Desde q11e toquem em 
terras do Carmo ou adjacentes os ·trilhos da es:tL·acla . de fer r o do 
Pita nguy, que demora ape nas a 36 legaas de dtsta ncm, ou da elo 
Rio Verde, cujo objectivo pat·a a lli deYe ser, o Carmo elo Paraaa
hyba se torna r á um dos ma is importantes nucleos agl'lcolas ~a 
província de Min as. Accrescente-~e a tndo isso que nas proximL
clacles do mu n icipio ex istem riquíssimas j azidas de fe rro e as 
afau1a das min as de chumbo e de prat<t elo Abaeté ; e ver-se-ha 
que grandes lLLCl'OS esperam a companhia de transporte~ rapi
elos, com modos e baratos que demandar aquella zona . A mdus
tria pastoril acha-se alli bastan te desen volvtcla : cr1am- se a nnu
almente no municipio muitas m1l rezes e nao pequeno numero 
ele an imaes mmtres e cavallar es . Em snmma, ao Carmo do 
Paranahyba s6 falt a m communicações r apidas com os grandes 
centros con snmido re~ e maior n umero de braços de ope rarios 
para qe~ e se torne dle uma localidade ele immensa importancia 
na provincia (Ga::eta de Ube1•aba de 1883) "· Com a invocação ele 
S . FL·a ncisco das Ch<t~as elo Campo Grande foi creada parochir• 
do mun . do Araxá pel o a rt. LV § LI da Lei Prov . n . 3'12 eleS de 
a br il de 1845 e elevada á categoria ele v illa p3la ele n . 3·17 de 
20 ele sete rulll'o ele '184S. Rebaixtlelt~, desta categoria pelo art.XIV 
da de n . 472 de 3 1 de m a io de 1850, foi, pelo art. XVI da mesma 
Lei, sua sécle transr- rida para a capella de Santo An ton io d os 
Patos. Foi de novo cL·eada , e com a mesma invocação, paroch1a 
do mun . do Ar a xá pelo a rt . III § li da ele n . 654 de 17 de 
junho de 1853 e e leva da á categoria ele villa pelo ar~. I ela de 
n . \J99 ele 30 ele j11nho de '1859 . Supprimiclo se u mnn. pela de 
n. 1.639 de 13 ele setembro ele 1870, foi a sécle de sua pllrochw. 
·transferida pelo a rt . III da de n . 1.713 ele 5 de ouwbro do 
mesmo a nno par a o ArL·aial No,,o do Carmo. a.es tau L·ada pa
rochia pela ele n . ·1. 821 de 2 de outubro ele -187'1 e VLlla pela ele 



CAR - 471 - CAR 

n. 2.032 ele '1 ele clezembt·o ele 1873. foi ainda uma vez sua sécle 
transferida para o A n·aial elo C;mr1o pelo art. li! da ele n. 2 .306 
de H el e julho ele 1876 que de u-lhe !t de nomin ação el e Cumo do 
Paranahy ba e que es ta tuitJ fosse essa villa insta llá.cla de con 
fot·midacle com a Lei n. 2.032 . F oi incorporada á com. ele 
Santo 11..n lon i o de P ort9s pela ele n. 2. 460 de 19 ele ouLubro de 
1878 . ]i]levadn. á cida de pela Lei Prov . n. 3 .46·1 ele 4 de outubro 
de 1887 . Classi ücacla com . el e pl'im eil·a en tr. por A c to de 2.2 de 
fe ver eiro el e 189.2. O mun. é co nsLi tuiclo pel as par ochias de 
i\. S. do Ca l' mo elo Arl'a ial No"o e S . l•' r a ncisco das Ch agas elo 
Campo Gra nde e pelas po ,•s . elos Lenb eil'os e Ma·tta elo> Sttl 
e:ados . A cida de tem tl'es escl1 s . publs ., sendo uma nocturna. 
u Re v. Vi n-al'io da freg . d o Ca l'm o do Pnranabyba escreveu-nos 
em 8 ele j 1~!h o de '1886 o seguin te a r espeito cl f!SSa pa r ochi a : 
< Esta p -tr ochia está s itua ela e m ten~ no quasi pla no, áquem do 
espigão mes tre que di vide as a guas dos rios S. Fra ncisco e 
P a ra nahy ba. Onze são os ribeit-ões qu e exislem dentro de seus 
limites : Pat·aiso, Corrego F undo, Bo m Successo. Almas, S. 
Ba rthol omen, Be bedouro, Balsamo, S. Bento, Olhos d'.,~gna, 
Jacú e S. Lourenço. A lavo ura e de ge ~e r os a limll nticios, 
canna , fu mo. vi nho e café, sendo es te o que me lh or res tl lt ado 
dá. Ct·iagão em peq uena escab. ele g-ado vacc um, cavalla t·, suíno 
e la uig-ero . A pop. exc ~ cle a5 .000 a lm as . Além da matnz, possue 
a egrej a de N. S. elo H.os:.l.l'io e ?- de San ta Cr uz· d o Mo nte, _no 
suburbio da ,,illa. Diz a tra clt çao tet• es te terrt tono pel'tenCldo 
ecclesi as ti camen te á ft· eg . de S. F1•a ncisco ela s Chagas e que 
mett P a i, o finad o cap i tão Fra ncisco Anto niocle Moraes , o c? m
prou ha 50 e tantos annos , e ne!lfl c,·,m aux!l10 elos pov_os et'lg.lll 
um templo dedica do a N. S . do Ca rm o, elo q aa l ·terntol'lo tez 
cloa.;ão como pat rim onio á mes ma Se nhora. Es ta pa rocbi a di s ta 
30 kils . ele S . F'rancisco das Chagas, 60 ch do Areado, 30 ela 
da Lagóa Formosa , e 4S el a el a Sc l'l·a d o ~a li tre ." Sobre s uas 
divisas vide, e ntre outras , a Lei P r ov. n. 3.442 de 28 ele se
te mbro ele 1887. 

CARMO DO :E'OUSO ALTQ (N. S. do). Assim d enomina va· 
va-se a ac LLlal parochia de N. S. elo Carmo do Rio Verde , 
a n tes ela Lei Prov. n . 3 .058 ele 28 de oumbro de 188.2: no 
Es tad o ele Minas Geraes . · 

CARMO DO RIO BRANCO (N. S. elo). Assim denominava
se a actual vi!b ela Boa Vista do Rio Branco; no Estado 
do Amazonas . 

CARMO DO RIO CLARO. ' C~clacl e e mun. do Estado ele 
Minas Ge raes, na com . elo seu nome; situada nas fr aldas da 
serra da Tormenta . 'l'em qua; tro praças; tres egreJ tts, com as 
invocações de N . S. d o Carmo, ele N . S. do Rosa rio e do 
Senhor elos Passos : m ais cl<1 300 casas habitadas por mais de 
1.500 almas . Daq'uella serra n ascem dGus cm-regos, que ba 
nham a cida de, pa r tindo de um clelles a ag:ua enca nada para 
os ch a farizes que se acham collocaclos nos, largos da Matrtz e 
do Paço ela Camara M t1 nic1pal. O mutL e banhacl? pe lo~ rws 
Claro, Itapicbé, Cas telhanos , San ~a Qultena, Espmto San~o, 
Cuyabá, · Cava llo, Macuco e Sapu~ahy , n a veg~nclo por este 
uhimo os barcos ele uma empreza. Essa navegaç~\0 ~e 1~1 começo 
na estação da 1!: . de F. d o l~io Verde e estende-se a le o pon to 
denominado Ca rrito, distante tres kils d a cidade ; conduzindo 
todos os g-eneros el e commer cio, ta nto de importação como de 
exportação. Seus hahs. empregam- se na cul t ttra de canoa, el e 
ca l'é e na inclust>·ia ela cri açã o ele g ttclo vaccum, suino e l ani
gero. A , freg . da cidade tem eschs. publ.s. de .inst. prim.: 
agencia do cort·eio; e uma pop . avaliada ei,? 5 .000 h abs . Oraf!'O 
N. S. do Ca rmo e d iocese de S. Pa ulo. F oi cread a pa.roch1a 
cla .vi gararia foranea el e Passos em iStO. I!: !evacla á villa pel o 
ar L I el a Lei Pro v. n. 2.143 de 29 ele outubr o de 'l875. que 
incorporou - lhe as ft·egs . elo Ca rm o do Rio Clal'O e Sa nta R i ta 
do R io Claro . Annexttela á com . de Passos pelo ar t.. l ela Let 
Prov. u. 2.203 d e 1 ele junho de 1876 e á elo J ac,lb y pelo 
art. I§ I da ele n. 2 .378 ele 25 de se te mbt·o cl e 1877. E levada <Í 
cate n-o d a de cidade pela de n. 2.416 de 5 de novembro de 
1877~ P erdeu a freg . de San~a l't it <\ pelo a r e. I § XII d a de 
n . 2 .500 de 12 de novembt·o de 1878, C[Ue incorporou-a ao mun. 
de Cabo Verde. Em 1880 o mun. compreh endia, a lé m da p:ll'O
chia da cidade ma is a s ele S. Seb as ti ão ela Ve nt an ia e ele 
:N. S . da Concelção d<t Apparecida , Cl' ea da pe lo art. I ela Lei 
P:rov. n. 2 .544 de 6 el e dezemb t·o de 1879. Perdeu a parocllia 
da Ven·ta nia pela Lei Prov. n. 2 .784 ele 22 de s e ~ e mbro d e 
18Si. Sobre suas clb·isas vide: art II ela Lei Prov . n . 989de 
27 de junho de 1859, n. 1. 33 l de 5 de novembro de_ 1865 ; 
n. 1. 5'16 de 20 de julh'O ele 1868; art . li da ele n. 1.66<> clP. '1 6 
dé setembro de '1870; at· t. VI da el e n . 2 . 084 d e 24 d e dezembro 

d3 1874; n . 2 .778 ele 19 e 2 .78± de 22, a mbas de se Lembt·o ele 
1881; are. I da de n. 2 .906 de 23 de setembt·o ele 1882 ; ar t. IV 
da de n. 3. 272, n. 3 .276 e 3 .282 ele 30 el e ot rt ub ro ele 188:1; 
n . 3 .H2 ele 28 de set embro de 1~87 . F oi cla ssifica da com . de 
pr imeira eutr . pot· Acto d9 2.2 ele l'evereiro ele 1892 . 

CARMO DO RIO VERDE (N. S. do) . P a r och ia <lo Es tad(} 
ele Minas Geraes . Vide R io V c•·cle . 

CARMO DO TABOLEIRO GRANDE . Parochia elo Es tad(} 
ele Minas Ger aes. Vide 1'abolcliro Gr ctncle. 

CARMO DO TOCANTINS (N . S . elo). Paroc hia do Es tado 
do P ará , no mun. de Ca metá , {t margem di t·. do r io T oca n
tins, na confluencia elo Moirab L Orngo N. S. do Carmo e cl io
eese deBelem. F oi creada parJcbia pela Lei Prov. n. 22S 
de 20 ele dezembro ele 1853 . 'l'~m duas escbs . publs . ele inst. 
prim. Sobr e suas rli visas vide : Le i Pro v. n. 456 de 22 ele· 
outubro de 1864 . E ' lo"'at· quasi al..a nclona do, di t a nte cer ca ele 
30 ki ls . da cida de de l:iam etá. P ossue nma egreja em rui nas. 
e alg t1mas casas de palha . E' popula l'm ente conhecida por 
P a rochia elos Bragas , nome ela famili a que ahi habHava . 

CARMO E SANTA CRUZ (N. S . elo) . Pa r ochia do Est ado 
e d 1ocese el e S . P a ulo, no mun . el e Campi nas, creacla pela Lei 
Pt·ov . n. 85 de 18 de abril de 1870. Tem cl ttas eschs . publs . de
inst . prim . 

CA.RMUNA. Log- . elo Esta do el a B.thia , no mun . de Len
çóe, , entre S.João e P a lme it·as. 

CARNAHIBA. P ov . elo Estado ele Pe t•na mbuco, no mun. 
ele l!' lol'es , 30 kils . a E . el a vil h . á margem di r. do rio Pa
jehú, e m uma vasta pla níc ie a renosa . Tem unms 50 casas 
e um a feira c.os domingos bem a bastecida e muito concor
rida . 

CARNAHIBA. L og . do Esta do da Ba hia , no num. d e 
Ca mpo Formoso . 

CARNAHIBA. Morro do Es~a elo da Bahia , no mun. elo 
Riacho de Sant'Anna . 

CARNAHIBA. Riacho elo Estado de Ser!ripe. ba nha o mun· 
ele It a baianinha e clesa gua no rio Ara uá. ~ · 

C~RNA~IBA. Lagô11. do Estado da Bahia, n o mun . do 
BrPJlnho, d1stan te 100 m e·tt·os do P ar á-mirim . 

CARNAHIBAS. Pov . do Es baclo da Bahia, na com. e termo 
de Jl!Ionte Santo. 

CARNAHIBAS. Riacho alf. do rio Parnahyha, entre a 
cachoetra elo Cerca do e a de Cannavieiras (Relat . cit.) 

CARNAHIBAS . Rios do E stado da Bahia. a.tfs. do rio das 
R ans . Parece descerem da set·ra elo Caete té. Úm é denominado 
Ca.rnahiba de Fóra e o outro ele Dentro. 

CARNAHIBUSSÚ . Ribei.r n elo Estado ela Bahia, clesagua no 
Ma toim « Na bocca cles tu r ibeira , di z Gabr ie l Soares, no sen 
Rotci1·o elo Brazil, es tá uma ilha muito fr esca , qne é a cle
Nuno F erna ndes» Co nvém not a r que G:tbriel Soa res de u a essa 
r ibeira o nome de Can·mtibiio. ::Seguimos a ot·lhograph ia elo 
Sr."\Varnhag-e n. 

CARNAHUBA. s . m .. (Pern a mbuco , Parah yba, R. G. do 
Nor te, c~ará, P iauhy). Pal mei m do geo el'O Cope'l'lUO ÍCb (Ç. Ce 
?'i('er·a) . Nos set·tões ela Bahia ch a ma m-lhe CLw >w .hyba e em 
Matto Grosso Ccwanclá. (l~lo•· B>'CbZ .) . Etym- E' vocabulo de 
ori gem lupy , que se decompõe em Caraná-yb :,~, (B. Rohan. 
D·ioo. cit.) . 

CARNAHUBA . Log . do Es tado cl'o Ceal'ii., no mun . elo
Jardim . 

CARNAHUBA . Pov. elo E s·ta clo do R . G. do Norte, no· 
mun. de Cangt<ar etama; com um a esch. publ. ele ins l. prim., 
creacla pela Lei Prol'. u. 643 d e 14 de dezembt·o dt'l '181'1. 
Orago N. S. da Guia . 

CARNAHUBA.. Ilha do E sta da de P ernambuco. no r io 
S . Francisco . E' mui~o cercada ele cachopos. . 

CARNAHUBA. Serr a elo Estado cl.o R . G . elo Norte, no 
nmn . elo Jardim . E' uma elas clenomiu ações locaes ela Bor bo
rema (lnf . loc. ). 

CARNAHUBA . R iacho elo Est a :lo do Cea~a; a ff . elo rio 
Ar acoiaba. 

CARNAHUBA. Riacho elo Estado elo Ceará , trib, da m ar-
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gem di r. do rio Macaco, a:ff. do Acarahú, no mun, de Santa 
Quiteria. 

CARNAHUBA. Riacho do Estado do Ce&rá, no mun, do 
Umary. Desagua na margem esq . do Unha de Gato. 

CARNAHUBA. Rio gue nasce .no Estado do Parahyba, 
atravfssa o do H.. G. do Norte e ele~agua no Serieló. 

CARNAHUBA. Riacho do Estado de Pernambuco, a1i'. do 
rio Paj ~ú. 

CARNAHUBA. Lagôa do Estado do Ma,ranbão, no mun. de 
Loreto. 

CARNAHUBA. Lagôa .do Estado do Ceará, no mun. da 
lndependencia, na fazenda Vacca Brava. 

CARNAHUBAL. Pov. do Estado do Ceará, DO l)lun. de S. 
Benediclo. 

CARNAHUBAL. Pov. do Estado do R. G. do Norte, no 
·termo do Cearà-rnirirn, banhada pelo rio Agua Azul. 

CARNAHUBAL. Mort·o do Estado do Ceará, no mun. de 
S. BenedicLO. 

CARNAHUBAL. Riacho do Estado do Ceará, afr. do rio 
Jaguaribe. 

CARNAHUBAL. Riacho que desagua no rio Parnahyba, 
en,tre a pov. de Nova York e a barra do riacho Pindoba. 

(Relat.o it.) 

CARNAHUBAL. Lagôa do Rlstado do Ceará, no mun. de 
Viçosa. 'l'em uns 250 metros de comprimento. 

CARNAHUBAL DE DENTRO. Lago do Estado do Ma
ranhão, no mun. de Miritiba. 

CARN AHUBAS. Rio que banha o mun. de lpueiras e 
desagua n a margem esq. do Macambira, aff. do Poty, no Es
tado do Cear{l.. 

CARNAHUBA SECCA. Riacho do Estado do R. G. elo 
Norte, no mun. de Apody; desagua na margem esq. do rio 
·deste ultimo nome. 

CARNAHUBA SECCA. Lago do Estado do R. G. do Norte, 
no mun. ele Apudy. 

CARNAHUBA TORTA. Log. do Estado do Ceará, no 
mun. de Cascavel. 

CARNAHUBEIRA. Ilha do Estado ela Bahia, no rio 
S. F ran cisco, entre a cachoeira do Sobradinho e o Pau ela 
Historia, proxima das il:has denominadas Lameiro e Chum
bada (Halfeld). 

CARNAHUBEIRAS. Pov . elo Estado do Maranhão, na foz 
do igarapé Jacarandá, sobre o rio do seu nome, a seis kils. da 
ibahia de Mantlble. 

CARNAHUBEIRAS. Ilha no mun. de Miritiba do Estado 
-do Maranhão. 

CARNAHUBEIRAS. Um dos dous braços em que se di
vide o rio Sanla 1.{osa; tem nove kils. de curso e lança-se na 
.bahia de Ma nlible, no Estado do Maranhão. 

CARNAHUBINHA. Pov. do Estado do R. G . do Norte, 
QlO mun. de Tout·os. 

CARNAHUBINHA. Riacho do Estado do Ceará, banha o 
mun. do P"reiro e desagua no Thomé Vieira. 

CARNAHUBINHA . Rio do Estado do R. G. do Norte; 
·desagua no Oceano junto á villa de Touros. 

CARNAHÚ- PAGÉ. Rio do Estado do Ceará, aff. esq. do 
Aracaty-as,ú. 

CARNAHYBA. s. m. (sertão da Bahia) o mesmo que Car
-na.hú ba. 

CARNAPIJÓ. Ilha do Eslado do Pará; proxima da ilha 
das Onças. 

CARNE DE VACCA. Log. do Estado de Pernambuco, na 
freg . de S. Lourenço de 'l'ijncopapo; com uma esch. publ. de 
inst. prim., creada pe.Ja Lei Prov, n. i.426 de 27 de maio de 
i879 e uma capella. 

CARNEIRA. Sert•a do Estado do R, G, do Norte, no mun. 
de Jardim. E' um a das denominações locaes da Borborema 
{I nf. loc.). 

CARNEIRA. Serra do E stado do Parahyba do Norte, na 
extrema elo mun. da Soleclacle. E' bem conhecido pelos seus 
terrc>nos npropuiaclos para a cultura da mandioca . Parece ser 
uma r a miücaçào da serra do Borges. 

CARNEIRINHOS. Pov. do Estado de Minas Geraes, na 
ft·eg. de S . Miguel de Piracicaba e mun. de Santa B~rbara; 
com uma esch. publ. ele io st . prirn., creada pela Let Prov. 
n. 3.2<17 de 1L ele outubro ele 1884. 

CARNEIRINHOS. Ribeirão elo Estado de Minas Geraes, 
afl'. elo rio Piracicaba . Suas aguas são utilisadas pela fabrica 
ele ferro denominada Nlonlevade existente 12 kils . distante elo 
a rraial de S. Mignel, na ma1·gem e~q. elo Piracicaba. 

CARNEIRINHOS. Rio do Estado ele Minas Geraes, aff. da 
margem esq, elo P iracicaba que é trib .. do Doce. 

CARNEIRO. Districto policial elo termo ele Buique; no Es
tado ele Pemambuco . 

CARNEIRO . Log. do Estado elo 'Rio de Janeiro, sobre o 
ribeirão das Lages, que a,hi ·tem uma ponte. 

CARNEIRO. Serra do Estado do Piauhy, no termo de 
Valença . 

CARNEIRO. Ilha no rio Branco, aff. do Negro, que é do 
Amazonas, no Esta,elo neste nome. Fica proxima elas ilhas Ca
r acaraby e In ajat uba . 

CARNEIRO . Ilha do Estado elo Rio ele Janeiro, no mun. 
de Angra elos Reis. 

CARNEIRO. Riacho elo ill~tado do Parahyba do Norte, nas 
divisas da vi!Ja do Batalhão. · 

CARNEIRO. Ribeirii.o elo Estado ele S. Paulo, aff. elo Ca
pival'y, que o é do 'l'ie lé. 

CARNEIRO. Arroio elo Estado do R. G. do Sul, trib. 
da margem dir. elo rio Vaccacahy. 

CARNEIRO. Rio do E~taclo de Minas Geraes. banha o mun. 
de S. João Baptista e desagua no Arassuahy pela margem dir. 
(In r. loc.). 

CARNEIROS. Morro do Estado• de S. Paulo, no mun.. de 
Santa Branca (Inf. loc.). 

CARNEIROS. Pr·aia no littoral elo Estado de Bernambuco, 
na pat·te ela costa comprehenclicla· entre a barra elo riacho P,er
sinunga e o cabo SauLo A·gostinbo. 

CARNIÇA. Pov. elo Estado de Santa Catha~·ina, no mun. 
ela Laguna , á margem dir. do rio Tubarão. 

CARNIÇA. Ribeirão elo Estado do Paraná. E' um insigni
ficante trib . das cabeceiras do rio Grande ou Cachoeil'a. 
Nasce da Rerra Guaricana. 

CARNIJÓ. Pov. elo Estado ele Pernambuco, no termo de 
Jaboatão. 

CARNIJÓ. Rio do Estado ele Pernambuco, banha o mun. 
de Bom Con selho e clesagua DO nio Traipú, aff. do S . Fran~ 
cisco. 

CARNOTIM . Serra do Estado do Ceará, nos muns. ela Gran
ja 'e ela Palma E' secca e ;pouco elevada. Fica no meio ela zona 
que medeia entre a gran.de serra IL •apaba e a M.eruoca . 

CAR!NOYÓ. Serra elo Estado do Pauahyba do Norte. 

CAROBA. Log . do Districto Federal, na freg. de Campo 
Grande . 

CAROBA . Sena do Estado de 'Sergipe, no mun. de lba
baiana. 

CAROBA. Hha elo Estado do iPará, na bahia do Curralinho 
e mun. deste nome . 

CARO-CANGO. Riacho elo Estado do Rio de Janeiro, aff. 
da m aJ•gem dir. do rio Macabú . 

CARÔÇO. Ponta no liltr:>ral. do Estacl.o do Rio de Janeiro, 
defronte da Ilha Grande, entre o sacco de Cambuhy e a p0nta 
Bra.va. Na Carta de Mouchez lê-se Caboço. 

CARÔÇO DA BENEDI!CTA •. Batixio no -rio Parnahy,ba,, 
a baixo da foz do Po ty , quatro a cmco lols. e defl'on te dú lagar 
denominado S. Gonçalinho pertencente ao Estado doMara
nhão. 

CARÓÇOS. Ilha do Estado c~s ·Alagôa.s, ~armada pelo canal 
.dos Remedios a ,o. , e p>elo elo E·spmba:ço a E.. · 

i0.656 
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GAROE M. Rio affi. da margem esq . do Jutahy , trib, do 
'Solimões . Tambem escrevem Conteng . 

CAROL AS . Serra elo Es·ta do de Minas Geraes, no mun . do 
Carangola. 

CAROLINA . Cidade do Estado do Maranhão, sédé ela com, 
cTé 'seu nome, á margem do 'l'oca tüins . Em 1825, o Ottvidor in
·terino da com. de S . Joã0 das Duas Ban·as instituiu em JUl
gado a pov . da Carolina, da ndo- lhe por limites os mesmos que 
subsequen·temen·te lhe foram dados como vil la, inclusive a pov . 
de S . Pedro ele Alcantara. Pus te riormen te o coniielbo gera l ela 

,Pt•ovincia de Goyaz pt·opoz á Assembléa Geral Legislat iva etue 
fosse erecto em villa o j ttl gado ela Carolina, t endo, a lém de 
outros limite3, pelo nascente a col'dilheim qne divide as vet· 
tentes para o Tocan·tin s até á cachoeim Santo Antonio, no 
m ês mo Tocantins. Essa l'eRolução fo i tomada em cons ideração 
pelo corpo legis lativo, e em virtude della foi promuigado o 
Dec. da 25 ele outubt·o de 1831 concebido nos mesmos te1·mos e 
designan do os mesmos limi tes ma l'caclos na Resolução do Con
selh.o Gera l. Em vista elo que, o Presidente de Goyaz fer. subs
.tJtun· o nome de Carolina, com a categoria de villa, pelo de 
S. P edro ele Alcantara, que tinha a pov. que assim se denomi
nava, situada na margem oriental de Tocantins, e consti ~uiu a 
nova villa no predicam ento que lhe fônt outorgado pel o acto 
l egislativo acima citaelo, c ordetlOU em seguida que, como cabeça 
elo 'l'e1·mo, se elegessem as autoridades locaes a que tinha di
reito. Resolvida pelo pode r competente a ques tão de limites , 
desde muito agitada entre Goyaz e Maranhão, passou a vi lla da 
.Carolina a pertencer ao ultimo desses Es tados. A Lei Prov. 
n . 527 de 8 de julho ele 1859 elevott-a á categoria de cidade, 
~ossueactivo commercio; inclu s·tria pas toril, que faz sua prin

··cipal riqueza . Sua eg- t'e.J a ma·tt•tz tem a invocação de S . Pedro 
de Alcantara e depende da diocese do Maranhão. Foi creaela 
parocl:}a ~.elo art. I daLei Pro v. ele Goyaz n. H ele 23 ele julho 
ele 183::; . J.<.: com. ele pl'lmen·a ent t· ., creacla pelo~ VII e ad . I 
da Lei ele Goyaz n . i9 ele 6 de Jnlbo ele 1850 e L ei Prov . do 1\'Ia
Tanhã~ n . 370 ~e 26 ele maio ele 1 ~55 , e classificada pelos Decrs. 
n s, i.tAO de 18o5 e 4 .933 de 3 de Julho ele 1872. Compt·ehencle o 
termo de seu nome, classificado pelos Decs. ns. '173 de 1842 e 
'3.354 de 3 dezembro de 1854 . A pop. é calctüacht em 10.1.1 4 
'habs. Sob t·e seus Hmites vide : Lei de Goy ::t 7. de 5de dez~mbro 
de 1840; Leis do Maranhão ns. 491 ele 6 ele jtllho ele 1858; 827 de 
8 ele julho ele :l867; 859 ele § ele agosto de 1858 . No munic ípio 
ficam os povoados: Bello Mon.te e Santa Isabe l. Tem eschs. 
publs. de iost. prim. uma das quaes cceada pela Lei Prov. n . 
413 ele 18 de julho de 1856. · 

CAROL INA. Nucleo colonia;l fundado em 1873 pelo allemiío 
.Jorge Adolpho Stolze em sua fazenda de Santo Antonio do Ria
chão rias Pedras, no a lto rio Pardo; no Estaâ.o ela Bahia. Foi 
povoado pot· suissos, allemães e polacos, sabidos elas cólon ias 
•Moniz e TheoelOJ.'O, funclaclas por uma empreza particuta r. 

CAROLINA. Uma das secções da ex:-colonia Castello, no 
'Estado elo Espírito Santo . 

CAROLINA . Log. do Estado de S . Paulo, no termo de 
·Capivary. 

CAROLINA. Nome qtte teve outr'ora a cidade do Jaguary; 
no Estado ele Minas Geraes . 

CAROLINA. Passo no rio Ibicuhy, nas immecliações ela 
cidade der Sant' Anna elo Li vramento, no Estado elo R. G. 
do Sul. 

CAROLINA . Ilha do E stado do E . Santo, proxima á 
fortaleza de PiratiningJ., na entrada da ba tTa da Capttal. 
Entre ella e uma imp or tante enseada, situada no mun. elo 
EsptrHo Santo (Villa Velha), llca o ancoradouro de quaren
tena . Denominava- se antigamente VcLlentim Nunes e, ai·nda 
ha pouco tempo, ilha do Boi. E' de pt·oprieelade pal'ticulal' . 

CAROPOTÓS. Dis·liricto elo termo elo Brejo da Maclt·e de 
Deus; no Estado ele Pernambuco ; com uma egreja dedicada 
a S. Joaquim. 'l'ambem dize m Ca?·apotús 

CAROVY. Um• elos tres distt·ic'tos em que a Lei Prov. 
n . 1.268 de 8 de abril ele i881 dividiu o tem1o de S. Luiz 
Gonzaga; no Estado do R . G. do Sul . Encontra- se tambem 
escripto Co1·ovy. 

CARPINA. Uma elas estaçõas da E . ele F. Elo Recife ao 
Lii;noeiro , no Estado de P erna mbuco, entt·e Pau d'Alho e Lagôa 
.elo Carro. Da h i pa1·te o Ramal de Nazareth. 
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CAR P INAS. Pov . do Estado de Pernambuco, no mun . de 
S, Lourenço ela Matta . · 

CARPINTEIRO . Igarape do Estado do Piauhy, no mun. 
d a Amarração . 

CARPINT E I RO. Carrego elo Estado de Goyaz, banha o 
mun . de Sa nta Luzia e desa" ua na margem dir. do ribeirão 
Santa Maria (Inf. l oc,). 

CARPI NTEIROS . Rio do Estaclo do Rio ele Janeit•o, na 
estrada elo Rodeio. 

CARQUEJA. Log. do Estado do Rio de Janeiro, na com . 
e termo de Campos. 

CARQUEJA. Serra co Estado ele S. Paulo, no mun. de 
Cajtu·ú (In f. lo c.). 

CARQU EJA . Cot·t·ego do Estado do Rio ele Janeiro; pro
cede d<t l agôa Grumarim, no mun, de 8. Fidelis, e conflue no 
Muriahti peht margem dü·, deste, acima do pl'imeit·o Ca
choeiro, na fazenda elas Taipabas (Teixeira d e Mello). 

CAR.QUEJA. Carrego do Estaclo do Rio de J aneiro, atr . 
do ribeirão das L ag-es; nas di visas do m un . ele Itagttahy. 

CARRANCA. Carrego do Estado de Minas Geraes , no mun. 
de S. Migttel de Guanhães. 

CARRANCAS. Parochia elo Estado de 1\:linas Geraes, no 
termo de Turvo, li gada a S. João cl'El- r e i por uma estrada. 
Pertenceu ao t ermo de S. João cl'El- Rei, elo qual foi desmem
brada pela Lei Prov. n. 2.480 de 9 ele novembro de 1870. E' 
banhada pelos rios Capivary e Gt'ande.Orago N.S.da Conceição 
e diocese ele Marianna . Foi creacl<t parochia pela Resolução ele 
9 ele julho ele 1813. Sobl'e suas divisas vide: arts. UI e XI ela 
Lei Pt·ov. n. '1.190 ele 23 de Julho de 1864, art . IV dtt de 
n. 1.663 ele t6 ele setembro de 1870 ; art. lU ela de n . 2.281 
de i O de .i ul h o de 1876; art. I § XV I da de n. .2 .405 de 5 de no
vembt·o de 1877; n. 3.064 ele 6 ele novembro de 1882. n . 3 . 2i9 
ele 1l ele outubro ele •188i. 'l'em duas e3ch's. ptlbls. ele inst. prim. 
uma elas quues creada peht Lei Pro v. n . 3 .162 ele iS de ou
tubro de 1883 . 

CARRANCAS . Log. do Estado do Rio de J a neü·o, nos Stl-
burbios ela cidade de H.ezw cle . · . 

CARRANCAS. Pov. elo Estado ele Millas Geraes , na f r eg . da 
cidade ele Santa Luzia, com tuna esch. publ. de inst . prim. , 
Cl'eada pela Lei Prov. n . 3 . 16.2 de i8 de ou~ub ro de 1883. 

CARRANCAS . Serra do Estadc- ele Min ;;t.s Geraes, en·tt•a os 
rios Gt'ande e Verde; na eslt·ada da freg., de Cart·ancas a São 
João d'El-Rei. 

CARRANCAS . Carrego do Es tado de Minas Geraes, no mun. 
de Paracatú. Vae para o rio Esçuro Grande . 

CARRÃO. Log. elo Estado do Rio de Janeiro, no mun. da 
Barra do Pirahy, com um<t esch. pulJl. ele inst., prim . , creaela 
por A c lo ele 30 elé novembro ele 1890 . 

CARRAPAT AL. Pov . elo Estado do Maranhão, no mun. 
ele Miritiba. 

CARRAPATATE UA. Ilho, do Estado elo Maranhão, n a 
parte da costa deste Estado COillprehenclida entt·e a ilh a Man
gunsa e a de S . J oão Evangelista. 1~' circulada ele ban<:os que 
estendem-se para o mar até seis milhas. Offel'ece um canal 
com fundo suffi.ciente pera n a vios até i2 pés de calado, cuja 
eu tracla. deve, segundo o prat i.co Philippe, effectuar·Se pelo 
modo seguinte:- Navegando do Sul deverá o viajante co:·tar 
as at'l'ebentações pela sonda de oito metros, fundo de arems, 
logo .q ue a sonda augmentar de 13 a 15, fundo l ama, siga para 
O e logo após Q,!SO, até avistat· as arrebentações dos ba,ncos 
que sahem da i lha dos Lençó-3~ , como tam bem as que vem ela 
ilha ela Carrapatateua ; estando com esta deverá avistar a ilha 
do Bahiano e quando esta fo1• se distanciando da do Carrapa
tateua, s iga ao SO e logo qne encontrar seis metros el'agua 
largue e ferro, po is estará no ancoradouro . Daqu i pa ra dentro 
não convém segltit· porque irá encontrar mui poaca profun
didade. 

CARRAPATEIRA. Serra do Estado do R . G. de Norte, no 
mun. de Sant' Anna do Mattos . 

CARRAPATEIR A . R io que nasce na lagôa ele S. Thiago 
na serra da Jo!-1-nioha, col't'e. eloS, para N. e desagu~ na mar
gem esq. do no Poty, abar~o da vllla de CaraLheus, perten-
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cente ao Estado elo Ceará. Um infot·mante dt.sse Estado assim 
nos desct·eve esse rio: «Riacho CarTa.pc~tei,·a, vem da serr;~, d a 
Ibiapaba no sitio - Serra QLtebrada- com um curso de 70 kils . 
formando barra no Poty no logar Quil'ino 18 kils, ao poente 
da villa ele Caraibeús». 

CARRAPATEIRA. Rio do Estada elo Ceará, n asce na ex
tremidade ela serra elo i.llombaça e clesagua na margem esq. elo 
rio Jagual'i be, junto ela cidade ele S. João de Inhamuns. 

CARRAPATEIRAS . Log. do Estado do R. G. do N01·te, 
no mun. de Trahiry . 

CARRAPATINHO. Pov. do Estado elas 1\.lagôas, no mun . 
de Santa Luzia do Norte. 

CARRAPATINHO. Rio do Es tado do Pará, aJf, ela margem 
dir. do Caeté (In f. lo c.) . 

CARRAPATINHO.Rio do Estado do Pará, tl'ib .àa margem 
dir . do t•io Capim . Corre entre os rios Panemae Cupyjoca. 
(B . Rodrigues). 

CARRAPATINHO. Rio doEstado elas Alagôas, trib . da 
margem esq, elo lliuoelahú . 

CARRAPATINHO . R iacho do ILstado da Bahia., rega o 
mun. de Soure e clesagua -no rio deste nome. E' formado pelo 
Carrapato e pelo Payayá . 

CARRAPATO. Parochia do Es tado da Bahia, no mun. de 
Minad elo Rio de Contas; com uma capella de N. S. da An
nuncütção e duas eschs. publs. de inst pdm. ,ct·eadas pelas Leis 
Provs, ns. 1.454 de 15 de março de 1875 e i. 913 ele 2 de julho de 
1879. Foi creada parochia pela Lei Prov. n. 2 .383 de 13 de 
junho de 1883. 

CARRAPATO. Pov. do Estado de Peruam buco, na com. 
de Taquaratinga, com uma capella , 0rago Santa Maria. 

CARRAPATO. Dist . do termo ele Santa Luzia do Norte, no 
Estado elas Alagôas. 

CARRAPATO. Assim denominava-se o bairro elo Bom Jesus 
da Boa Vigta, no mun. de Caçapa va e Estado de S , Paulo. 

CARRAPATO. Ilha do Estado do Maranhão, ao poente 
da bahia de S. Bernardo. Produz muitas carnahubeiras e 
massat'<\ndubas. 

CARRAPATO. Morro do Estado do Espirito San·to, nafreg . 
de Cariacica . 

CARRAPATO. Mol'!'o do Estado do Rio ele Janeiro, na f1·eg. 
de Inhom irim e mun. da Es·tt·ella. 

CARRAPATO. Pequeno rio do Estado elo R. G. do Norte, 
ban ba o mun. Canguaretama e clesagua no Catú ( In f. loc.). 

CARRAPATO. Corrego do Estado das Alagôas, trib. elo l'io 
Mundahú. 

CARRAPATO . Ribeiro elo Estado da Bahia, banha a freg. 
de Campestre e vae para o Paraguassú. 

CARRAPATO. Pequeno rio elo ITistado da Bahia, banha 
o .mun. ele Som•e, t•eune-se ao Payay~. c com o nome de Garra
patinho vae deoagua r no rio Hapecurú (In f. loc.). 

CARRAPATO. Rio elo Estado da Bahia, limita o mun. elo 
Riacho de Sant' Anna com o elo .\lon'Le Alto e desagu<~. no rio 
das R a ns. 

CARRAPATO. Rio do Estado elo Rio de Janeiro, tl'ib. rla 
lagôa do Paulista. Por elle passa o canal ele Campos a Macahé . 
Serve de diviea a freg. ele N. S. ela Conceição de Car:J.· 
pebús. 

CARRAPATO. Cot'fego elo Es tado ele Minas Geraes; corre 
para o EscLtl'O Grande e este pat·a o Pal'acattt (lnf. loc . ). 

CARRAPATO. Corrego do E>taclo ele Minas Geraes, afl'. de 
rio Paranahy ba. 

CARRAPATO. Corrego do Es tado de Minas Geraes, banba 
o mun. do C1trvelio e elesagua na margem esq. do ribeirão 
Onç3, tL·ib. do riG elas Velhas (Inf. loc .). 

CARRAPATO (Barra do). Vide Melanoieil•as . 

CARRAPATOS. Distt•icto policial da fr·eg. de Sant'Anna. ela 
Ponta Grossa, no Estado do Paraná . Tem uma esch. publ. 
creaela pela Lei Prov. n. 5<à8 de 'l6 de abl'il de 1880 . B'oi 
creado por Acto ele 1. de setembro ele i816, extiudo pelo de 19 

de março ele 1880 e res·taurado pelo de 7 ele novembro de i885 .. 
que deu-lhe a denom inação ele Bellc~ V •ista . 

CARRAPATOS. Rio elo Estado de S. Paulo, na frég. ele 
Santo Antonio ela Boa Vista . Nasce na fazenda da Chapada e 
recebe, peh margem dir., os ribeirões Cercadinho, Jatahy, 
Lageado, Ro11cador, Sobradinho, Pinhal, Agua Bt·anca e Cor
l•entes ; e pela esq. o Bn.r1'eiro, Bat·reirinho, Monjolinho, Fran-· 
cisco Ferreit·a, Lagôa, Olaria, Estiva, Joaquim Dias, Lagea
dinho, J a tahys inho ou do Chiqueiro e Passo FLtndo (Inf. loc.). 

CARRAPATOS. Ribeirão elo ITistado de Mi·nas Geraes, afY. 
do rio Vieira , que o é ele Verde Gt•a ncle, e este do S. Francis00. 

CARRAPETA . Log . do Distr ic.to Federal, na freg. de 
J acat·apaguá. 

CARRAPICHEL. Log. elo Estado ela Bahia, no mun. _do 
Bom Fim, r~roximo ao Prolongamento da E. ele F. ela Bahm. 

CARRAPICHO. Log . elo Estado do Cead\, no mun. de 
Cascav el. 

CARRAPICHO. Pov. elo Es,tado de Pemambuco, na freg. 
de S. Lo ·1renço ele Tijucopapo. 

CARRAPICHO. Pov. elo Estado ele Sergipe , á margem da 
rioS. Francisco, no mun. de Propri á, defronte ela cidade do 
Penedo. Suas casas são ele telha e palha . E' clahi que parte a 
estrada geral para Cot in gtLiba , que seg11e a té á capital ela Bahia. 
E' li g<tcla .pol' um caes ao bair·ro da Ma1.1•iz. Tem duas eschs. 
publs ele in st . prim. e uma capella . Defronte fica-lhe a ilha 
elo .mesmo nome separada da ele Antonio José Bit\encom·t pol' 
um est1·e i~ o canal. 

CARRAPICHO. Antiga capella cb fre"' . de Santo Antonio 
ele Itaverava el o muu, ele Que!Ltz, no Elstado de Minas Geraes . 
Foi elevada a cl istricto pela Lei Pro v. n. 874 ele 4 ele junho ele 
1858 e á parochia pelo art. I da ele n. 2.848 de 25 de outubro 
de 188 1. Ot·ago S . . José e diocese ele Marianna. Sobre s uas 
divisas vide Lei Pro v. n. 1.386 dé t4 ele novembro de 1866. Tem 
uma esch. publ . ele insL. prim . para o sexo masmtlino, Cl'eacla 
pelo art. I da Lei Prov . n. 2 .065 ele 17 ele dezembro ele 1874, 
além ele uma ou tra para o sexo feminino. Di$ta ~8 kils. de 
Itaverava . Tem uma agencia elo correio, ct•eada em junho 
de 1887. 

CARRAPICHO . Morro proximo á praia ele Catuama, ao 
N. do Estado de Pernambuco. E' coberto de coqueü·os. 

CARRAPICHO. Riacho do Estaào de Pe1·nambLtco, banha a 
pov. da Pedra Tapada, no mm1. do Limoeiro, e clesag·u<t no 
rio Capibaribe. 

CARRAPICHO. Riacho do Estado de Sergipe, aff. do rio 
S. Francisco. 

CARRASCO. Especie de matta anan composta de arbuscolos 
ele caul e e ra mos esguios, com quasi um metro ele .altura e ge
ralmente concheg·aclos e ntre si (Saint Hilaire). E' sempre 
indicio ele um terreno esteril. Etym . Este vocabulo é portuguez, 
e, além ela odi osa significação ele algoz, é em Po•·tugal o nome 
de um a rbusto syl vestre sempre verde, ela familia das Cupuliferas, 
CLUe nasce nos terrenos es tareis (Aulete). Segundo este lexico
grapho, Cm•o ·u,soo e Ov>'?'Cbsq~bei?·o são synon1mos. Diz Saint 
Hilaire que aos Caro·as~os ele uma naturé_za mais vigorosa dão, 
em Min as Gera~s, o nome de Qa,·rasq~be~nos, ou talvez Oarn:bs
q~!ei,·os (B. H,oban Dioo. ciL. ). 

CARRASCO . Lo g, elo Estado elo Ceará, no ·termo ele S. Be~ 
neelicto. 

CARRASEDO. Pov, elo Estado elo Pará, na com. ele Gurupá, 
á mn.rgem clir. do rio Xingú e lt 11 kils . de Gurnpá. Orago 
S. José .. E ra antigamente a alclêa d Arapij6, cuJas ruínas 
segu ndo attesta Baeoa, chegara m a ser vistas até o anno de 
1786. Acha-se situada sobt·e um elevado lombo de terra. Vae 
em decadencia. Constituía ll'ma parochia, que foi exLi•ncta pela 
Lei Pro v. 11. 233 de 21 de dezem bL'O de 1853, sendo annexada ~ 
pa1·ochia ele Santa Cruz de Villa rinho ào Mente. 

CARRAQUARA . Igarapé el o Estado do Pará, na ilha do 
lVIosqueit·o, nHm. ela Capital. Desagua no rio Tamanduá . 

CARRASQUINHO. Log . do Estado ele S. Paulo, o'l.o termo· 
do Cunha. 

CÀRREADOR. Serra elo Estado ele Min11.s Ge1·aes, no mun,! 
elo SS. Sact·ame oto. Termina proximo ao ri o Grande, o·ncle· 
encontra-se com a da Coruja. Tem cerca de i8 kils . ele extensão. 



CAR - 475 . CAR 

CARREIRA COMPRIDA. Cachoeira no rio Araguaya, 
·trib. do Tocantins. «Em toda essa cachoeira, diz Rulino Se
gurado, a melhor passagem é pela maneira seguint•~: entrar 
pelo lado esquerdo, atravessar antes de chegar ao cana l forte 
e .. e,ntrar pelo pequeno canal da dü·ei-ta, onde se~~charn duas 
pon·~es, em que será necessario descarregar » . « E assnn ch~
maclw, diz o engenheiro Florencio Lago, porque na dtstancta 
de 9.246 me~ros r egula a velocidade de 1_m,35 a 1_m,02 na etiage, 
o que torna em extremo Fatigante a subtcla de barcos pot· me10 
de varas e remos.>> Vide 11[CIIY'tyrios. 

CARREIRA DE PEDRAS. Cachoeira no Alto Parnahyba, 
menos d;) dous kils . acima ela denomin.1.da A.pe>'tada Hom, . 
Nella. existem elous canaes, um pela marge m do Piauhy e ouit'O 
pelo meio do rio. Acima d" lia , cerca de tres kils. encontra-se 
do lado do Piauhy a b1rra elo riacho M.elloza. 

CARRE [RA GRANDE. L?g. elo Estado ela Bahia, no m un. 
da Barra do Rio ele Contas. 

CARREIRA GRANDE. Serra elo Estado da Bahia, no mun. 
ela Bana elo Rio de Con tas. 

CARREIRA PEQUENA. Log. elo Estado da Bahia, no 
m un. d<:i. Barra elo Rio de Contas. 

C.ARREIROS. Pov. do IJ:stado de Minas Ge!'aes, na freo- . 
do Ouro Branco, pt·oximo elo arraial ela Passagem, na estrada 
paraQueluz com um a escb . publ. de inst. prim., creacla 
pela Lei Prov. n. 2 . 903 ele 20 de outubro ele '1882. Nella fa
zem-se obras ele ferro com perfeição. 

CARREIROS. Log. elo Estado do R. G . do Sul, no termo 
elo RiC' Grande. 

CARREIROS. Sel'l'a elo Esta,lo do R . G . do S.d; l iga-se á 
serra do Herval. 

CARREIROS. At·roio do Es ' ado do R. G. elo Sttl, trib . do 
rio 1'aquary. Banha o mun. da Eslrella. 

CARRETÃO. Log. do Distdcto Fedet·al,na freg. de Jacaré
pagu(l. 

CARRETÃO. Pov. do Estado de Goyaz,a 28 kils. ao S. ela , 
villa do Pilar. Foi fundada em 1784 (Cunha Mattos) pelo go
vernador 'l'ristão da Cunha Meneze; pal'a r eside ncia dos indios 
Chavantes e Cayap6s. O governador Menezes deu-lhe o nome 
de Peclro Te?·oeiro, nome que mais tarde foi substHuido pelo 
actual. Alencastre em seu Dico., cit., diz: «Em 1.787, gover~ 
nando Trislão da Cunha Menezes a capitania de Goyaz, foram 
catbecbisados e 1·eduziclos os indios Chavan tes de Quá, os quaes 
povoavam todo o territorio ao N. do ~maro L~ite entre o To
cantins e o A.raguaya. A' margem elo r1o Carretao fo1 escolh ido 
um local apropl'iado a' 20 leguas da capital, para a fundação 
da aldêa dos Chavantes a qual foi denomin<1.da pelo governa
dor P ed1·o III. Os Chavantes em numero de 3.000 pouco mais 
ou menos tendo á sua frente o cacique Iaxê-qui, inst.ala~ 
r am-se n~ssa aldêa no 1o de janeiro de 1.788 assignando o 
acto ele posse o Vigario de Crix~ João Baptista Gervasio Pita
Iuga, oSargento-mór Alvaro José Xavie1·, o Sargento-mól·Bento 
José Marques, o Capitão de Dragões Jose Pinto da Fonseca e 
outros. Em poucos annos chegou a ter esse aldeamento 5.000 
indios, en·tre·tanto em 1828 já estava reduzido a 236 . Os indios 
foram-se retirando para as solidões do Araguaya e Tocantins 
desde que se viram completamente abandonados a seus proprios 
instinchos. Este aldeamento es tá hoje exbincto e os poucos 
descenden·tes dos Chavantes estão confundidos com o resto da 
população » . 

CARRETÃO. Ribeirão do Estado de Ooyaz, afl.'. do rio 
S. Patrício, que o é do rio elas Almas e este do Maranhão. E' 
form ado pelo Carretão Grande e Cane·tão Pequeno. No primeiro 
entra o ribeirão ela Ponte Alta. Rega a pov. do se1t nome e atra
vessa a estra.da que ela cidade ele Goyaz vae ao Pilar. 

CARRETAS. Passo do at•roio S. 'Luiz ; no Estado elo R. G. 
do Sul. 

CARRILHO. Log. do EsLado de Pernambuco. Ahi de
sagua o riache do mesmo nome, que nasce na serrado Moleque 
e seguindo a dit•ecção elo Sul fuz barra no rio Una (M. C. Ho
norato). 

CARRILHG. Log. dei Estado das Alag&as, na Matriz doCa
maragibe. 

CARRILHGl. Lagê>a elo -Estado elo R. G. elo N.orte, nas 
di visas ela f reg. ele Carahubas. 

CARRINHOS. Pequena pov . no mun . da Ponte Nova e 
IJ:stado de Minas Geraes, proxima ás cabeceiras do ribeirão de 
Vau-assú. 

CARRO. Rio do Estado do Rio ele Janeiru; nasce em Sal~ 
v aterra, na fazenda elos Leandros, banha o mun. de I taboraby 
e desagu;t no Aldeia , em terras da fazenda do fin a.do Silva 
Manoel. 

CARRO DA TELHA. Log. do Estado de Pernambuco, no 
mun. do Limoeiro. 

CARRO QUEBRADO. Log. no mnn. de Nazareth do Esta
do de Pet·nambuco. 

CARRO QUEBRADO. Log. do Estado elas Alagê>as, no 
muu. do Passo do Camaragybe. 

CARRO QUEBRADO. Log. do Estado de Sergipe, no mun. 
de Dô t·es . 

CARRO QUEIMADO. Morro na freg. do S. Braz do Suas
suy doEstaclo ele Minas Geraes. Informa-nos o VigRl'io àessa 
paroclua ter o morro esse nome por ter-se abi incendiado um 
carro canegado com milho roubado. 

CARROS. Art·oio elo Estado do R. G. do Sul, no mun. do 
Piratiny . 

CARRO VERMELHO. Moi•t•o elo Elstado de S. Paulo, nos 
Umites ela freg . ela Lagoinha. 

CARSUIPE , Dist1·icto do ter:no de Agua Preta, no Estado 
de Pemamb ,JCo . 

CARÚ. Aldeamento elo Es·taclo do Maranhão, situado en·tre 
os rios Carú e Joaquim Gomes. Cont<t ( 1886 ) cet•ca ele 1.200 
inclios da tribu Gu:1jajara . Foi m·eado pela Portaria ele 27 de 
!'e verei r o de 1854. 

CARÚ. Rio elo Estado elo Amazonas, desagua na margem 
esq. elo rio Urubú, trib. elo Amazonas . Sua bocca llca, segundo 
o 10 tenente Sbaw aos 3o ()0' 13" ela Lat. S. e 15o 53' 07" de 
Long. O. elo Rio ele Janeiro. 

CARÚ. Pequeno rio do Estado do Maranhão; nasce na serra 
da Desordem e é um dos tribs. çlo Pindaré. Em suas m argens, 
o padre missionar io Carlos \Vinkler encontrou, em 1860, 
pedaços ele casliçaes ele latão, grades ele ferro, louça de barro 
e uns alicerces, indicando terem pertencido a uma capella e 
casa ele ~nora9-ia. Desconfi.a-~e ter sido esse logar uma das 
multas slluaçoes elos padres JeStütas. 1'ambern o denominam 
rio da Desordem. 

CARUÁ. Log. no mun. ele Cabaceiras do Estado elo Para
hyba do Nol'te. 

CARUÁ. Serra no mun. de Gravatá do Estado do Pel'llam-
buco ( Inf. loc.) ·· 

CARU.Á.. Cachoeira no rio S. Francisco. Entra ella e a 
cachoeira denominada Quebra Canôa ha um canal coberto de 
pedras nocivas á na vegação. 

CARUACÁ. Rio elo Estado elo Pará, na ilha Maraj6, desagua 
no rio de Breves. 

CARUÁRA. Igarapé do Estado do PHá, aff. do rio Grande. 
CARUÁRA. Igarapé do Estado elo Pal·á, banha o mun. de 

Acará e elesagua ne Mirity-pitanga pela margem esquerda . 
CARUARÚ. Cidade e mun. do Estado ele Pernambuco, séde 

d<1 com. de sea nome, na margem esq. do rio Ipojuca, a 161 kils . 
OSO da cidade do Recife e a 35 do Bonito. Lavoura de alo-odão 
e can.na ele assucar e criação de gado . Orago N. S. das Dôres 
e diocese de Olinda. Foi creaela villa pela Lei Prov. n. 212 de 
1.6 de agos to de 1848, sendo installaelaem 16 de setembro de 1849. 
Elevada á categoria de cidade pela Lei Pro v. n. 416 de 18 ele 
maio de 1857. Tem IO .600 habs Estação telegraphica, agencia 
do correio, E' com. de segunda entt- . craacla pelo art . :li da 
Lei P 1·ov. n. 212 de 16 de agosto ele 1848, suppl'imida pela de 
n. 277 ele 6 de maio de 1851, restaurada pelo art . 1°- ela de 
n. 720 de 20 de maio de 1.867, e classificada pelos Dec1•etos 
ns. 3.978 de 12 ele otltubro de 1867 e 5.'139 de 13 de novembt·o 
de 1872 . Projecta-se uma I];. de F. do Recife a Caruarú, tendo 
sido iuaugurado os tl'abalbos a 1.3 de o:.ttubro de 1874. O mun . 
além da parochia àa cidade, comprehende mais ( 1.893) a de 
S. Caetano da Raposa. Sobre suas divisas vide : art. 4o da 
Lei Pro v. n. 21.2 ele 1.6 ele agosto ele !848; .art. I 0 e 2° ela ele 
n. 247 de 16 ele junho de 1849 ; n, 827 de 22 de maio de 1868 ; 
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n . 882 de 23 ele junho ele :!.869, n. i.287 ele 9 r\ ~ jtllho de i 877. 
Sobre essa cidade escrevem-nos l abril ele 1888). «A cidade de 
Caruarú , que occupa um planalto ele declive su ave e ele terreno 
secco e vegetação pouco desenvolvida, é banhada pelo rio Ipojuca 
que nasce nJ. serra elas Moças, nos limites des ta província com 
a ela Parahy ba. In sign ilican·~e em BLta origem, como quasi 
todos os rios, o Ipo] ttca vae se avolum ando em se11 percurso , 
enriquec ido pelas pequenas corren tes que para elle co nfluem. 
Na altu l' a cle'lta cidade é bastan te cauda loso nos in vel'nos regu
lares, ap resentando no ve t· ão uma paupe.rrima corr ente que d á 
apenas para alimentar o açude publico, feito em uma das 
depressões ele seu leito . Cidade em via de engrandecim ento , 
co nta Cat'llarú, deu tro do pet·ilne tt·o em que se cobra a decima 
urbana, 500 fogos aproximadamente, duas igl'ejas, uma cadeia 
accum ttlanclo as funcções ele ct uar tel, u m p1·eclio em que func
dona a Camara Municipal, um pequeno deposito ele pol vo r a e 
um ediftcio em construcção clest.in aclo a serv ir ele hospital ele 
cari dade . Tem quatro escolas pr)rn arias, u ma associação bene
fice nte composta de ar tis tas, duas bandas de musica e d uas 
socieclades li tterar ias, o Cl ul L it.terar io Carn aruense e a Juven· 
tncle Ca ruarttensc, mantendo aquelle uma biblio theca, já so ffri
velmente provicla. » Sobre essa cidade escreve m-nos ainda 
( agos to de 1892). «A cidade de Caruarú, séde da com ., está 
situada á margem esq . el o rio Ipoj.uca , em terreno plano, tendo 
um aspec~o· elegante . Dentre os l'!OS que a·~ravessam 0 mun . 
no ta - ~e o Ipojuca , que nasce na serra elas Moças, no mun . ele 
Cimbres, e ~em como affis . neste mun . os riacho3 Mocós, 
Salgado, Azevem, Jacaré e 'ruquara . A ex tensão ele seu curoo 
até esta cidade é de 180 kils. Ex is te um mol't'o isolado na pla
nicie, no lado elo poen te, contíguo á cidade, denominado serrote 
elo Carttarú, Além deste existem as sel'l'as denominadas Jacaré , 
Imburanas, Torres e Malhada ele J?eclra, que formam um a 
cadeia de montanhas elo nascen te em direcção ao norte ; exis tem 
ain da as ele nomes S. Ft·anc·isco, T erra Verm elha, Cava llos e 
P ellada, que formam outra cadeia ele .mo<::tanhas a_o lad~ do 
s ul. O;: principaes generos de commercJO sao: algoclao, mtlho, 
feij~o e mandioca ; canna , café e fumo em pequena cultura. 
Su[l. industria é postoril. Cli ma q tten te e saudavel , não havendo 
molestias endemicas. Existe uma E.de F. em constrtwção· deno
minada E. de F. Cenlral de Pernambuco, que patt indo da 
capiual deste Estado passa pot· es~a cidade, cujos trabalhos se 
acllam muito adiantados. Tem bôa edillcação; egrejas Matriz, 
Conce ição e Rosario; dons cemite t·i os com capellas ; Casa ela 
I~te ncl~ncia e cadeia ; açougue publico, um açttcle publico no 
l'! O IpoJnca; uma elegante es tação da t<;, de F . ; uma bibliotheca 
publica ; e duas feiras semanaes » . 

CARUARÚ. Serrote isolado, no l ado elo poente e contiguo 
á cidade do Caruarú, no Estado ele Pernambuco . 

CARUARÚ . R io elo Estado do Pará, na freg . do .Mosqueiro 
e mun . da capital. 

CARUÇAMBABA. Log . do Estado elo Pará, no mun . de 
Cametá. 

CARUMBARE . Vide ilha elo Bananal. 

C..(I.RUMBE, s. m. (M inas Geraes): especie ele gamella conica 
feita de madeira e destinada a transpor ·~ar para o lagar da 
lavagem os mi nerios ele ouro ou cliaman~es (Sa int- Hilai re). 
Segtmdo l\1ontoya, o vocabulo Carumbé é o norne guarani da 
tartar uga, e dão lambem esse nome a wn cos ta tosco su seme 
jante (sem duvida semelhante n a fó r ma ao casco da uarta
ruga) . Devemos pensar que o Ccwumbé de Minas Geraes teve 
a mesma origem . No Pal'á, .ic~bto t i-oarumbé. é uma espec ie de 
jabuti) Te stt!clo ten·est?"ÍS) (B . de J [l.ry) . 

CARUMBÉ. Log. no mun. ele Paraty do EsLaelo do Rio de 
Janeh·o. 

CARUMBE. Log. do Estado ele Min as Geraes, en tre as 
estações ele Pitanguy e Par á-mirim. 

CARUMBÉ. Rio elo Estado elo Par·á, no num. ele Anajás . 
CARUMBE. Con~go elo Estado ele Goyaz. Cttnha l\lattos, 

que clelle faz menção em seu Jtine?"<:wio, c1 i ~ a p. 103. 'r. JI 
ctue ess ~ corrego vae mette·r·- se na margem csq·ne? ·dc~ tl? Anta 
e á. p. 109 que esse carrego ent·I".Z no Crixá.-uassú . 

. CARUNÁ.. Ig::n·apé do estado do Amazonas, aff. austral elo 
rw NegTo, proximo ela antiga vill a ele Moura. 

CARURÚ. PoY. nomun.deS.José da LagenoEqtado elas 
A lagôas. 

CARURÚ. Ilha no rio S. Francisco, mun. ele Santo Anto
nio da Gloria elo Curral dos Bois . e Estado ela Bahia . Per
tence aos Inclios à a mi ssão ele Roclellas . 

CARURÚ. Ribeiro elo E stado de Pé1;nambuco, rega o mun. 
de Nazareth, desagua no rio 'I't·acLtnhaem. 

CARURÚ. Riacho elo Estado elas Alagôas , entre o distl'i cto· 
do Roçadinho e o de S. José ela Lage, no mun. deste nome. 

CARURÚ. R io elo Estado ela Bahia , banha o mun. elo 
Camisão e desag ua no rio elo Peixe. 

CARURÚ. Lagôa clo.Estado daBahia, no mun, do Prado . 
CARURUSINHO . Pov. do Estado das Alagõas, no mun. de· 

S . José da Lage, si tuada em uma gru~a, cerca ele 22 kils. ao
S. dessa villa . E ' de acanhado commet·cio , tem uma pequena 
feira aos domingos. Sob re um monte, que llca-lhe a djacente, 
ex iste uma egreJ inha ela Divina Pastora. 

CARUTAPERA. Vil la e m nn. do Estado do .Maranhão, na 
com . elo Tury-assú; entre os rios 'l't·omahy e Gurupy ; fronteira 
á villa ele Vizeu, no Es tado do Pará . 0l'ago S. Sebast ião e dio
cese do Maranhão. Foi capella lllial da parocbia ele S . Frao.
cisco Xavlel' elo Tury-aBsú, ela qual foi desmembrada e eleva-· 
da á categoria ele f t'CI)· pela Lei Prov. 11 . 1.026 ele 12 ele julho 
ele 1873. Villa pela ete n. 1. .377 de i1 de ma io ele 1886. Tem 
duas eschs. p11bls. de inst. pl'im., CL'eadas pelas Leis Provs. 
ns . 874 de 4 ele junho de 1870 e 1.261 de 22 maio de 1882. O 
conselho municipal foi nomeado em '! de agosto ele 1890. 

CARVALHAES. Log. ell' Esta do elo R . G . do Sul, no mun. 
da VaccaTia, com uma esch. publ. ele inst. prim., m·eada pela 
Lei Prov. n . 1 .562 de 16 de abril de 1886. 

CARVALHO. Log. do Estado das Alagôas , no mun. da 
Palm eira elos Inclios . 

CARVALHO. Log. elo Estado ela Bahia , no mun. ela Ga
melleira do Assuruá (Inf. loP- .). 

CARVALHO . Nucleo colonial elo Estado do Paraná no. 
mun. el e S. José elos Pinhaes, ftmclaclo em novembro de fS78 a 
80 kils. ela capital e em terreno annexo ao nucleo Mu
dcy. 'l' en_l a supedlcie ele 869 .337 braças q11adradas e é se rvido 
por 81< ,290 ele e3'trada . Foi emanc ipa do elo r eg imen colonial 
em fevere iro de '1 879 . 

CAR VALHO. Ilha do Estado do Rio de J aneit·o, no num. 
de Nylel'.Õi e bahia claquell e nome ; com fabricas de cal. 

CARVALHO . Ilha no rio Cbopim, trib. elo Iguassú . Foi 
ass im denominada em honra elo pt'esidente do Pa t· aná, pela 
com missão de engenharia incumbida da fundação da colonia. 
militai' elo Chopim. 

CARVALHO. Ilha elo Estado ele Mat to Grosso. no l'io Gua
poré acima ela Boca elo Sararé. Com o mesmo' nome havia. 
outra '15 kil s . acima do rio Verde, a qual a commissão ele 
limites de 1877 denominou do A,quia?", 

CARVALHO. R io elo Estado de S. Paulo, afl'. elo Una, 
entre Iguape e Hanhaem. 

CARVALHO. Rio elo Estado do Paraná, banha o mun. ele 
Guaratub.a e elesagua no ,S . João (In f. loc.) . 

CARVALHO . R io elo Estado de Santa Cath arina, rega o 
terri torio ela ex-colonia Azambup e desagua na marge m dit·. 
do Urussanga. 

CARVALHO. Arroio elo Estado do R . G . elo Su l, aff. do, 
t•io dos Sinos. 

CARVALHO . Ribeil'ão do Estado de Minas Geraes, ha.nha 
o mun. ele Entre R IOs e elesao- na no r1 o Pará. 

. CARVALHO. Corrego elo Bstado de Minas Geraes , aff . el o 
rio S. Domingos, qne o é do d o José P edro . . 

CARVALHOS. Log. elo Es tado de Pernambuco, no termo 
do Cabo. 

CARVALHOS. Pov. elo E~taclo el o Rio ele J anei ro, no 
mun. de Barra Mansa; com uma esch .publ.de inst . primaria. 

CARVALHOS. Pov. elo· Estado de Min as Ge raes , no mun. 
de Ay uruoca, com uma esch. publ. ele inst. prim., creada;pela 
Lei Pt·ov. n. 2.478 de 9 de novembro de 1878. 

CARVALHOS, Passo no ri o Guarita, mn n . ela Cruz Alta e . 
Estado do R. G. elo Sul. 
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CARVÃO . Log. elo Estado elo Pará, no dist . do Mosqueiro. 

CARVÃO. Log. no termo elo Ria<ch nelo do Estado de Ser
g ipe . 
.. CARVÃO . Pov do Estado do Rio de J a neiro, na fl'eg. de 

S. Salvador ele Campos; com uma esch, pnbl. de i nst . 
primaria. 

CARVÃO. P 0nta na ilha Bimbarra, situada n a bahia de 
Todos os Santos, no Es tado da Bahia. 

CARVÃO. Igarapé do Estado elo Amazonas, aJ!. da m~rgen; 
el it•, do rio Pada.uiry, trib. rlo Negro . Sua ioz hca proxuna a 
dos igarapés Urubú e Jacundá . 

CARV ÃO .. lUo elo Estado ele Santa Cathal'ina, a!f. ela mar
o·em di r. do Urussanga . Em suas margens exis te uma jazida 
de carvão de pedra . Atravessa o territorio ela ex: -colonia 
Azambuja. 

CARVÃO. Art·oio elo Estado do R. G. do Sul, banh a o 
m un . de S. Leopoldo e desagua na margem esq. elo rio elos 
Sinos . 

· CARVÃO. R ibeirão elo Estado de Minas Geraes, uo mun . 
elo 'l'urvo. Pertence á bacia elo rio Grande. 

CARVOAL. Log. no mun. de S. Luiz ele Caceres, do Estado 
de Matto Grosso, á margem clir. do rio Cabaçal. 

CARVOEIRA. Mowo elo Estado de Santa Catharina, na 
freg . da Santíssima Trindade . 

CARVOEIRO. Pat•ochia do Estad'o do Amazonas, no m un . 
de Moura, á margem di r. elo rio Negt·o, em 11111 <1. pequena át·ea 
que ftcá ilhada no tempo elo in verno. Orago San Lo AlberLo e 
diocese elo Amazonas. Em 1790 possui a 380 casas, dispostas em 
uma longa rua, a lém ele outras dispersas e co nlrwa um a pop. 
supariot· a 600 b.abs. Havi a por esse tempo uma grande fabr 1ca 
ele pannos dê algodão . Hoje possue como indicio ele civilisação 
u m esch.publ.fl'equentacla por a lgumas cl'eanças.Foi rebaixada 
de paro c h i a pela Lei Pro v. n. 62 de 28 de agosto de t 856 e rest:lu
rada pela ele n. 389 ele 16 de oultibt·o de 1878 .0s habs . são quasi 
todos indios e cultivam mancl ioc<t, cafe,arroz e a lgodão. Fabricam 
redes ele pesca e manteiga ele tartaruga. Foi primitivamente 
fundada ua ma1·gem dil' . do Caburi e mais tarde transf~ricla 
para o sitio, onde ac tualmen te se acl:_a. Tam,bem a clenom1 np.m 
.ti?'aca•·i . . El'a habitada pelas naçoes Manaos, Parauaana e 
U al'D.ll á-cuacema . A Lei Prov . n ,. 281 de 25 ele abril de 1874 
creou ahi urna esch . p·1bl , ele primeiras lettras. Nella tocàm 
os vapores da linha ele .Manáos a Santa Isabel no rio Negro . 
«A dis tancia da villa ele Moura ao Jogar de Ca1· voell'o cal
cul a-se em oito leguas . Está este Jogar tambem á margem 
aus trai em um boni'to terreno, e sua pop . é ele 700 almas , que 
subs istem cll)s aeus cafés, algoelões , farinhas, e ele outras agri
culturas. A sua egreja com os mais ed~(icios particulares , de 
q1tem é padr oeiro San to Alber·to, todos sao cobertos ele palha. 
Os orn:i.mentos sagrados estão em bom uso . » (Co nego André). 
« Oi to leg ttas distante ele Mom·a e n a mesma margem a ustral 
está funcldcla a freg . do Carvoeiro em uma li ngua ele terra 
firm e, que mal aclmitte as casas que existem, ele f6rma que, 
si para o futuro tiverem ele se C011s·tru ir mais, será n ecessat·io 
muito traba lho em a terra r o tel'l·euo que 1'6t·ma o fundo ela pov. 
c1ue é inundado nas enchentes do l'io . Compõe-se a freg . ele 20 
casas cobertas ele palha e com parede~ de madeira e barro, 
sem serem emboçadas nem reuocadas e de uma capella em 
coustl'Ucção com 34 palmos ele compri mento e 30 ele largura , 
e LLill a lpenclt·e rodeado d e parapeito com 47 pal mos. A cober
tura é ele palha, suas paredes de'lllade ira e barro, faltando -lhes 
a in dfl embaçar, r ebocar, ca iar e lad l'ilh ar a sua ar ea, toda ella 
é mal co nstnlicla ; porém an·tes es ta do que nenhuma, conto 
acontec ia a té ahi chega L' o rever endo Vigarto F r·. Manoel ele 
Sant'Anna Sa lg,~clo , que convidou os habs . pa ra edifica r a que 
hoje ex is t.e , que é dedicada a Santo All'let·to, ao qne . elles 
sempre reli giosos si prestar am de bo:t vo nLade . " (Hli an'l 
Gurjão) . 

CARY. Log . do Es tado elo Pat·aná, no ram al q1te da es 
trada elo Porto ele Cima vae a Mo t' t·etes. Ahi acha- se um nucleo 
colon ial, ema ncipado a 6 ele fevereiro ele 1879. 

CARY. Rio elo Estaclo elo Par"1ná, a li'. da margem dir. elo 
Nhundiaquara . 

CARYHUA YAS. Selvagens qae habitam as margens elo 
rio Xingú. 

CARYNÁ . Lago elo Es ta do elo Amazonas, no num . da Vil la 
Nova ele Bal'l'e irinhas. 

CASA AMARELLA. Arraial elo Estado de Pernambuco, 
na 1• secção ela E . de F. do Recife ao Limoeiro . Ahi fica 
um edificio des tinado ás officinas ele r ep.u acões . 

CASA BRANCA. Cidade e mnn . elo Estado de S. P aulo, 
séde da com. ele seu nome; n 244,4 kil s . da capital, 66,6 de 
Caconde, a 61,1. de S . ~imão, a 88,8 de S. Sebastião ela Boa 
Vista e a 66,6 ele Mogy- mi rim. O terl'i to rio do mun . é di vidido 
em tet'l'as a!Las, que são li vres dos inconvenientes ela ge~da, 
e campos ; nas primeiras cultiva -se c~fé, fumo, algodao e 
gener os a limant icios , nos segundos ct·ia-se gado vaccum. 
ill' banhada por diversos rios, entre os quae:; o Pardo, Sucury 
e Verdinho. Orago Nossa Sen hora das Dores e diocese de 
S . Paulo . Começou por um a rra ia l , que desenvol veu-se ~m 
princ ípios elo secul o actua~. O sabia francez Augusto de Sa1nt 
Hilai t·e, em sua excursao p ela prov1nc ta ele S. Paulo, no 
a nno ele 1819 , assim se ex pt·ime: «As casas que fo rm am 
a gt•ancle rua ele Castt B-ranca, em nu mer v de 24 , fot• am 
cons·tl'llidas por fam íl ias ele in sulares açor ianos, mandados 
vir par a povoar esta localidade. O governo pagou o preço elo 
tl' anspo t•te e deu-se a cada fa milia, não sómente un~a casa, 
mas ins·tl'llmentos aratorios e meia legtta ele terras cobertas de 
mattas. Esses colonos desanimat•am á ' 'i sta das arvores 
enom1es que era preci:>o clenubar a nte5 de poder plantar; 
18 famílias fu <> ira m atravessando a provmc1a ela l\hnas Geraes 
·e foram Jança~· - 3e ~os pés elo rei, impl or ando que os tirasse 
ele Casa B1·anca · deu•se-1 h es outt·as ten·as par<~ o lado ele 
Santos e a povo~ção ele Casa Branca ftcotl quasi deserta.» Luiz 
de Ali ncomt. em sua Viagem ás 1n·ovincic~z ele Goyaz , MaLta 
G1·osso e S. p,~ulo, affi rm a que o moLivo de desgos to desses 
colo nos foi ter o govarno fa l tado ás pl'omessas que lhes fize ra. 
Seja porém como for o que não deixa ele ser verdade é qt~e a 
pov .' cresceu a ponto ~le se>t'. elevada á J.nwochi a pel o._ Alva~a ele 
25 de ou~ubro de '1814, <i v li la pela Le1 Pro v. n . 1D de 2o de 
feverei t·o el e 18H e á categori a de cidade pela de n. 22 de 27 
ma rço de '1812. Sett mun. em '1885, com prehe ncli a a lém ela 
parochia ela cidade, ma i> as de S. J osé do Rio Pa rdo e Santa 
Cr uz elas Pal mei1·as, que nesse· anno foram elevadas á cate ~ 
go l'i a de villas. E' com . de primei t·a entr . cr·eacla pela Le1 
Pl'ov . n. 46 de 6 de abril ele 1872 e classificada pelo Dec. n. 4.939 
de 30 de a bt• il elo mesmo anno. E ' ligada á F ranca por uma 
estrada que passa pelo Cajut•ú e é cortada p 3lo carrego ela 
Estiva e rios 'l'ambahú, Pardo, Boiada, Caperú, A raraquara e 
Sapucahy- mirim; a Caconde por uma outra corta da pelo rio 
Pardo; a Mococa, S. Simão e outros pontos do Estado . Tem um a 
estação da E.' de F. l\'logyana, qtte clahi continúa até S. Simão · 
e ao Ribeirão Preto, devendo prolongar-se a té á margem ~o 
rio Gra nde (Par aná) segundo Lei Gera l de 1882. Tem Agen~ta 
do Correio e es~acão tele"'raphica . Além da eg t'eJa mat1•1z , 
possue a ele Nossa Senhor a 

0

clo Rosari o, e as capellas ela Boa 
Morte S . Mi<>uel e Menino Deus, bem como um sof!hvel 
thea tr~. Sob t· e 

0

SLlaS divisas vide: Lei Prov. ele 26 ele marco de 
1844 de 19 ele junho ele :1850, ele 10 de junho ele 1854, ele 25 ele 
ab rii ele 1857, n. 52 ele i2 ele ab ril de '1865, ele 1.8 .ele abl'Jl ele 
1870, a r t . IV da de n. 5l,a ele 10 ele abril ele i872, ~rt . :X.II d_a 
ele n. 92 ele '1 5 de maio ele '1876, n, 5 ele 6 ele feve1'e1ro de i88t>, 
n s . 48 e 49 de 20 de março el e 1885. O nome ele Casa Branca é? 
segando a tradicção , proveniente ele uma c~sa caiada qtte a~1 
exis tia (~ ma J'"em ela es trada que de S . Paulo ta a Cuyaba .. 
O Atmanak cl~ Casa Bmnca,para '1 888, d iz o seguinte a r espe tto 
dessa cidade: «Seg undo aver iguações que pudemos colher 1 _ te~e 
ella a sna orig3m em um pequeno r a ncho catado que. eu~tHa 
neste· logar e que era o ponto ele clescanço dos koE_et ros que 
demandavam Minas e Goyaz. Foi fu ndada pelos Hmaos Lar as, 
que moravam na Es tiva, e pelo pad re F rancisco de Godoy que 
conforme a au tor isada opinião do Dr. Augusto ~tbe t ro ~e 
Loyolla, para aqui viera em 1810 . O padr~ Godoy fo 1 o ])l'l
meiro Vigar io des ta cidade , tendo celebrado a pnmeu·a nnssa 
em 1811 na casa elo c idadão Bento Dias , sogro de José An
tonio de Almeida. Collocada n a esLrada por onde. tra~lSltavam 
as tl'Opas e os carros , centro ele um caminho mu1 ltss1mo fre
quentado; com ut'!l sol o uberri tno e quas1 vll'~e m ela enx~da, 
a nascen·te pov. fo t para logo progrechnclo, crescendo, ele\·an. 
do .se .. . A c idade está collocada a 720 metros ele altura sobre 
o nivel do mar. A sua tempera·tura média é ele 19o i9' . Dis ta 
ele S. José elo R io P a rdo cinco leguas , ele Santa Crt1z elas 
P almeü·as tres, ela Vargem Gt·aude tres , ela Mococa seis_. Estã 
coll ocacla em uma pequena coll in a , a margem do espratado e 
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tP.rn 26 ruas, sete largos e 390 casas, sendo nove ele sobrado-O 
commercio é bastante activo. A inclustria é pequena ou q u-asi 
nenhuma, comLudo existem aqui uma fabrica de cerveja, duas 
de licores, uma ele macarrão, duas ol·a rias, etc . A fonte da nossa 
riqueza é a lavou ra que é importante. Colhem- se a nnn a lmente 
no mun. 300 mil arrobas de cafe . Cultivam - se'tambem cereaes, 
legumes, etc., mç.s em diminut« pt·oporção, qnasi que sómente 
para a subsistencia da propriedade agricola. Como o ele todo 
o interior da pt•ov., o nosso clima é ameno, saucla,-el, sendo 
embora em algumas estações algu m tan~o incons tante. Cal
cula-se em 2. 000 almas a pop . da cidade . T em os seg uintes 
edifícios: a egreja do Ro~ario e Boa Morte e capellas do Cornção 
de Jesus e Menino · Jes us, ele reg ular cons trucção mas sem 
formosura alguma. A matriz, edifi cada em 1852 e ultimamente 
retocada, é de bonita arcbitectur a e está collocacla em lindo 
logar . A Sa nta Casa da Misericorclia, inaugurada a 30 de 
junho de 1887, é o mel hor edi[tcio ela cidade. No la rgo da 
Matri z está ed ificado o th0atro S. Luiz. tJm casarão mal feito e 
quasi em rui nas . Serve-nos a linha Mogyana, pondo-n os em 
communicação clirecta. com Campinas e com Ribeirão Preto na 
li_nha elo in·Leriot·. Está. em cons·tr ucção presen temente a ferro
VIa elo Rio Pardo que, J>artindo des·ta cidade, it·á ao Swl de 
Minas, passando pot· S. Jose do Rio Par do, a té (onde está 
aberto o trafego) Mococa e outros l ega res ela parte mineira •.. 
Desde sua creação t"m tido esta f reg . os parochos segui o·tes : 
Franciseo de Godoy, Manoel Luiz da Silva Alcobaça , natural 
ele Mlnas, qLte aqui es teve por muito tempo e se acha sepultado 
á porta da igreja matriz, Lu cio Leite ele Meirelles, Luiz José 
de Brito, Manoel Euzebio de A1·aujo, João Fonseca e MP.llo. 
Fr. Clemente de Genova, Fr. Angelo ela Conceição, Philippe 
Ribeiro da Fonseca Rangel, Lonrenço Evangelista clella Mogle, 
conego Angelo Alves de Assumpção, Joaquim Ferreira Telles, 
conego J oaquim Theodoro de Araujo 'Tavares, conego Carlos 
Augusto Gonçall'es Benjamin e conego Honorio Benedicto 
Ottoni, que é o actual vigario da fregu~~ia.» 

CASA BRANCA . P<noch ia do Estado de Mi nas Geraes, no 
mun. de Ouro Preto, a 33 kils. ONE. desta cidade, regacla 
pe les rios cl'Ajuda e das Velhas, li gada a S. Bartholomeu 
por uma estrada atravessada por este ultimo ri o. Seus baba ., 
em numero de i.700, entregam-se á agricultura. Orago Santo 
Antonio e diocese ele Marianna . Foi creada parocbi<, pela 
Carta Regia de fevereiro de 1752. Supprimicla mais tarde, foi 
r estaurada pelo art . VI§ I ela Lei Prov . n. 209 a 7 ele abr il de 
1841. Compr~bencle o pov. elo Soares. So~re suag divisas vide: 
art. I da Le1 Pro v . n. 1.190 de 23 de JUlho de 1864; art, I 
da de n. 1. 707 de 4 de outubro de 1870; art. XI da ele 
n. 1. 999 de 14 de novem b1·o de 1873 ; n. 2. 707 de 30 de 
novembro de 1880; n. 3.272 de 30 de outub1·o de 1884. Tem 
uma esch. pubt. de inst . prim. par a o sexo feminino, creada 
pelo art. I§ II da Lei Prov. n. 2.847 de 25 ele outubro de 1881, 
a lém ele uma outra para o sexo masculino. 

CASA BRANCA. Log. no mun . de S. Francisco de 
Paula de Cima da Serra, elo Estado elo R. G. do Sul; com 
uma escb. publ. ele inst . prim, creada pela Lei Prov. n . i 461 
de 30 ele afn'il de 1884. 

CASA BRANCA . Um a das estações da ~ . ele F. 
Mogyana; noll:stado de S . Paulo, entt-e CaldaA e Atel'l'aclinho, 
no kil. 173. Agencia do Cor reio. 

CASA BBANCA.. Mo rro do ffistado ele Goyaz, entre a cildade 
da Boa Vista e a pal'ochia elo Ouro Fino. 

CASA BRANCA. Jnsignifwante carrego rlo Estado ele 
S. Paulo, rega o mun. do se11 nome, e desagua no Es liva, 
trib. ela margem esq. do rio P ardo. 

CASAC.A. Pol'to no mun. ele Haguahy e Es tado do Rio 
ele Ja neiro . 

CASACA. Riacho do Estado do R. G. elo Norte, bar::hw o 
mun . de Cang uaratama e desagua no rio Curimatahu . 

CASA CAIADA. Pov , do Estado de SP.rgipe, no termo ele 
Arauá; com uma esch . m ixta, cr eada pelo al't. IV da Lei 
Prov. n. 1.232 de 24 de abl'il de 1882 . 

CASA DA PEDRA . Gl'uta ex istente a 12 kils. eleS. 
João d'El- Re i, no Estado de Mit1as Geraes. rh nella dous 
salões denominados Pulpito e L~tst.·e, po l'que as stalac bite s 
nelles se agglomeram fo rmando, em um, uma especie de tribuna 
sagrada, e, em outro, uma especie ele l us·bt·e. Foi vis itada pelos 
ex-Impet·adores a . 26 de abril ele 1881. No seu mimoso livro 

-Minha F'ilhar- consagra-lhe o talenti)SO maoceuo Affo nso 
Celso Junior as seguin·tes linhas : «Nas ce l'ca nias de S. João 
curios idade geologica existe, que ao-, sabios cleparn copiosos 
tbemas ele esludo, e deleibosos as pec tos aos apreciadores da 
natureza . E' uma vastt~ caver na subterr anea , cl tmomin ada 
GrHa da Pedra pela população . Não se arrepende luclam bulo 
que a vis il<\ e tt·az ele h'1 orignaes impl'essões . Cumra l'timentos 
il'regulares s uccessivos, em comprida galel'ia, altas abobaà<l.S, 
sobre al)yS JllOS sem f,tndo, salões escuros, mysteri osos, pL'o
longando-se debaixo do solo pot· extensão inexplorada... A 
cada passo mulcles excetrbri cos, co ntor nos extravagantes sur
prehenclem o olh ar. Aqui um pLÜpito emerg indo ela rocha; 
adiante um al tar; mais a lém um nicho, um mausoléo, um 
espec tr·o petr i ficacb , esta tuas g t•otescas, esboços de monstros, 
todo o clomi nio informe e tluctuan te da sombt•a. Ninguem 
jamais percorr eu o a ntro ele e:ctremo a extl'e mo. Amon
toam-se nelle riquezas iudustriaes incalc11laveis. Estreit.:>s 
corredores se estendem intermin os, não se sus-peitando aonde 
irão dar. Habitariam a li homens primitivos 1 T eria sido o 
sacro recesso ele barbara r eli gião 1 Cat·elumes ele morcegos 
povoam-n'o agora, desfraldando, com rumor f un ebr e, o crep~ 
das azas entre as aufractuosidacles . Em certos pontos, deco
rações maravi lhosas de stalact i tes e stalagmites : ca ndelabr os 
crystallinos, fontes congeladas, pbantasmas cór de perola, 
neves que tirit<tm, espumas dormentes ... De alguns angu los, 
como ba ndos ele serpetltes e nlaçadas , surLlem os galhos de 
vegetação si ngular. Re ina no intet·ior um segre d1J qt1e enca nta 
e vagamente amedronta, como o elos con t0s ele fadas ouv.idos 
em cr eança . Que delicioso dia ali passa mos entre as ma
g nificencias crepuscular es daq tiell<t :trch itec"ur a ele pesadelo ~ 
Lucil ou em faúlas des lumbrantes o nosso bom hum or. Sobre 
o pedestal trevoso constru iu-nos a pbantas ia soberbos castellos 
de ou t·o . Quanta calma e desp t·eocupação1 » 

CASA DA PEDRA. Log. do Est ,do do Rio de Jane iro, no 
mun. de Cabo Frio. Ahi l eva ntou Cons ta n tino Menélao governa
dor da capitania elo Rio de Ja~eiro ,a fol'ta leza de San·to' Ignacio e 
lançou os funel un~ntos da Clclacle ele Santa H<;~ le na. Esteve essa 
localidade, bem camo toda a parte ela costa ele Cabo Füo em 
poder elos ft•;tncez se foi par a desaloja r os invasores que' Me
ne láo, de acco1·do com Gaspar ele Sousa, gover nador ge t·al elo Bra
zil, p .1rtio do Rio ele Ja neiro e com sua esquacln lh a correu 
toda a costa, levantando aquella fortaleza e tomando posse da 
terra, cujo qoverno foi conllaelo a Estevam Gomes, n omeado 
Capitão-mór elo novo povo. Cerca ele :12 kils. distanbe dessa 
po;voação, fun dou-se a aldeia ele S. Pedro. 

CASA DA PEDRA. Log. sobre o ribei1·ão elo Turvo, na fl'eg. 
do Inficionaclo, mun . de Mari anna e Estado de Minas Gerae~ . 

CASA DA PEDRA. Pequena ilha de um gr upo, quê fica ao 
S. ele Paquetá, na bahia do Rio ele Janeiro. 'l'ira seu no me de 
um-n extensa lapa aberta na; rocha e que é capaz de dar abrigo 
a uma ou mais pessoas. 

CASA DA PEDRA. Riacho do Es tado de Pernatmbuco, aff. 
ela margem dir . elo Brigicla. 

CASA DE TELHA. Log. do Es tado das AlagOas , no Muricy. 
CASA DE TELHA, Arraial do Estado da Bathia , no dist. 

da Boa Sentença e pertencente á [reg .de Minas do Rio ele Contas; 
com um a esch. publ. de iast. prim., c~eada pela Lei Prov. 
n. 1. 881 de 20 de junho ele 1879. 

CASA DE TELHA (N. S. elo Amparo da). Dist. policialdo 
Lermo elo Serro e Estado de Minas Ge1•aes. Compt·ehe ncle os 
quarteirões: Corl'ego Pequeno, Barro Amat•e llo, Co l'r t,~D'O do 
Feijão, Guarita e Brumado. ·T em uma esch. publ. dP-

0
inst. 

prim. 
CASA DE TELHA. Corl'ego elo Estado de Goyaz, afl'. da 

margem dir. do ribeidio P almital, tl'ib . do Santa Ma da, que o 
é elo rio Corumbá (Inf. loc. ) . 

CASADO. Pov. do Es tado das Alagôas, no mun. de Santa 
Luzia do .Nor te . 

CASA DO FORNO. Igarapé elo Estado do Amazonas , no 
dist . de J anauncú e mun, da capital. 

CASADOS . Ilh a do Estado ele Minas Ge t·aes, no rio S. Fran
cisco, proximo ela foz elo rio Indaiá; no mun . ele Abaeté . 

CASADOS. Ribeirão do b:sbado de Min as Oeraes, banha o 
territorio da freg. de Santo An tonio do R io Abaixo e desagua 
no rio Preto de ltam bé. 
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CASADOS. Cachoeira no rio S . Francisco, mun. do A.baeté 
e Est ado de Minas Geraes (Inf. Ice.). 

CASA FORTE. Log . no n.un. de Quixadà e Estado do 
Ceará . 
., ÇASA FORTE . Log. do Estado elo R . G. do Norte, na 
costa do Oceano, entre a povoação do Caiça•·a e a ponta do 
Tubarão. 

CASA FORTE. Pov. do Es tado de Pernambuco, na freg . 
de N. S. da Saude, com. e termo do Recife , sete kils. ao· SO. 
de Olincla. Ahi disting uiram-se muito os Pemarnbucanos na 
guerra hollaudeza. Tem uma esch. publ. de inst. prim,, creada 
.pela Lei Prov. n. 731 ele 6 de junho de 1867 . 

CASA GRANDE. Log . da freg. de Santo Amaro, termo de 
Queluz e Estado de Minas Geraes; com uma esch, publ . 

CASA GRANDE. Morro elo Estado ele S. Paulo, no mun . 
da Co tia, per to cb villa. Delle descort ina- se o bairro Villa 
Mar-iana pertencente á capi-tal. 

CASA GRANDE . [ lha do Estado do Pará, no •rio Marapa
nim, á esquerda, 

CASAL. illstação da E. ~le F . Centr<\l do Brazil, entre Com
mareio e Ubá. Foi inaugur ada em 1 el e oulubro ele 1867 . Dista 
da Capital Fede;·al159k,081. Estação telegraphica. Agencia do 
corre io. 

CASALVASCO. Log. elo Estado ele Matto Grosso, pouco 
áqnem d <l l'ronteira da Dolivia. «A aldeia de Casa lvasco, es
crevi <\ em 18q6, ftica;·do José Gomes Jardim, compõe -se ele 
índios Gua•·anys, ca·th ach isados, que, ha já muitos annos, em i
gl'aram da província ele Chiquitos em numero ele 200 pouco 
mais ou li'Ilenos. Educados pelos jes ui tas, dão-se a trabalhos 
agricolas e mecanicos . » « Cazalvasco, cli r. o Dr . Severiano ela 
Fonseca em sua Viagem ao R edo>· do B,·azil, dev~ tet· sido 
um bonito pov oado e um impor tante es tabelecimento ela nação. 
Sens cat_npos são magníficos . e_ seguram ente os mai s linc\0s gua 
>tenho vts·to; t>tnmensa plantcte g rammacl;>, pla na corno si fora 
nivelada, semeiacla ele arvores isoladas, ou aq ui e alli ele crua
puans cerrados, e orlados ele gigantescas florestas que iudicam 
a passagem, a. ~eu sopé , de correntes perennes, que são o Bar 
badinho, o Barbado e o Alegt·e. A esses campos dú. Pizarro 
un>a. •nperlicié quaclmda ele mais ou menos 14 Jegttas .. . An
tiga fazenda, e conservando ainda essa denominação, Cazal
vasco é hoje a pen as um posto militar com o duplo fim de 
vigiar a fronLeil·a e salvaguardar os iu·tet'dsses .nacionaes, ve
lando sobre os seus gados. Estes já foram de muitás mil cabeças 
no tempo elos ca.pitães-generaes; hoje computa-se em tres a 
quatro mil, e essas mesmas qnasi todas alçadas e bravjas. 
Está situada á margem c\ir. elo Barbados e em frente ao espi
gão ma is meridional da serra ele Rica rdo Fratnco, qne ahi 
quebra-se em angulo recto para ONO . Dista por te rr.a 45 kils. 
ele J\Jatto Grosso, sendo quasi manos de meta de o caminho por 
agtta. Sua posição astronom ica foi clete rm i nad a pelo coron el 
Ricardo Franco em os 15° 20' de Lat. e 317° 52' O. ela ilha ele 
J!lel't'o . D'Ali ncourt dá- lhe a Long. ele 317° 42' e Lat. ele 
15° 19' 4611 e é a que Pizarro consigna ».Affi rma-se que já em ::.760 
e1·a ella povoada . Pizano ( T . 10, p . 108 ) fal-a coeLanea 
ela Villa Bella e a Com mi.ssão ele 1780, na sua Ccwta Geogra
phioa do ?'iQ Gtta1JO?"é, diz: «Povoação ''egular, fundada em 
178~, ainda que o seu raspectivo tert·iLorio e visinhança se Jcba
vam povoados pelos portuguezes, sem con tes tação, h a perto de 
30 <Jnnos.» Luizcl'Alincourt cliziaem 1828: «Cazal-Vasco é uma 
povoação re3ulu, como a cidade, e cle lla dista. sete leguas para 
o S·il. l~ stá stlnacla em terreno plan n, e alegr e sobre a margem 
Or1en tal do R10 Barbado, na Lat. de 150 19' 46" e na Long . ele 
317o '12' : l'undada em 1781, para set·vir ele posto avançado a 
Malte Grosso, e ele Registo pn.ra quem vier ela parLe de Chi
quitos, ou se dirigir áqnella P rovíncia lim ilr ofe. Todos os 
edifícios, á excepQão de mu i poucos, pertencem á Fazenda Pu
bltca; ha ali um Palacete, huma .Cape lla e Gaza para Alfa.ndeg~, 
os Quarleis, e Armazen~ são muito bons, bem cons~rt1ielos, e 
arruados, guarnecendo tambem cluas praças espaçosas. Todo o 
dislricto do Cazal-"'T<tsco conLem 1.084 al mas, entrando aguar
nição. Daqui á nossa ultima avançada no Posto elas Salinas, 
vão sómente sete legua.s e hum quarto; e á primei ra elos ele 
ChiquiLos , no Posto el a Cacimb<\, deco rrem nove e tres 
quartos". 

CASA NOVA. Villa e mun . do l!;staclo da Bahia, ex:- paro
chia elo termo ele Pilão Arcado, elo qual dista 130 kils., junclo 

á foz alo rio ele seu nome. Omgo S. José e diocese aTchiepis
co~al de S . Sa;_ivador. Foi ~rea:cla par'lcbia pelo ,art. I da L ei 
P_10v . u. 1.26o de 3 de abl'! L de 1873 e elevada a categonia de 
vtlla p~la C~e n. 1. 873 de 20 ele juu h o · ele 1879, g ue deu- lhe a 
clen o rn~naçao ele S. José ela Casa Nova em substtLuição da ele 
~· Jose el o R tacho da Casa Nova, que tinh~. até antão. Foi 
tn stallada em '15 de novemb1·o ele i888 . Perteucem-lhe os povoa· 
dos. do So b_racl mho, Zabelé e Ouricury . Tem duas eschs . publs. 
ele tnsL pr1m. Por Acto de l7 de janeiro ele 1889 foi ahi creado 
foro ctvtl e conselh~ ele jurados , ficando o (ermo annex:;~,do .ao 
elo Remanso . A Let Pt•ov . n. 2.682 ele 1 ele julho ele 1889 des
membrou-a ela com. de Chique-Chique e incorpo•·ou-a á do 
Remanso, e111ão creacla, e o :).etc ele 3 ele agosto de 189.2 incor
pcrou-a á com. elo Remanso. 

CASA NOVA . Pov. do Estado da Bahia, no umn. dP. Chique
Chtque. 

CASA NOVA. Se l'l·a no mun. ele Gravatá do I<:staf.lo de 
Pe1·nam buco (Iof. loc.) . ' · 

CASA NOVA. Riacho do ~staclo da Bahia, atT. da mar"'em 
esq. do rto S. Francisco . " 

CASA REDONDA. «Fronteira á foz elo Corumbiara no Gua
poré,. eltz o D1·. S. ela Fonseca, em sua Yiag~m ao ?'edor do 
B-.·a:; ~l, ficava a Casa Redonda sit>Lação de bomin"'os Alves 
da Cr~tz, fu11dada em 1749, convertida e m missão c\~ S . José 
em 1!o-1, e deus annos depois levada para a margem elo São 
Donungos, uns '100 kils. acima do fo,•te elo Pt•incipe. Foi neste 
local el~ Casa _Redonda que fundou Luiz de Albuquerq11e a 
povo'!:çao de y1s_eu, no anuo ele 1776, a qual out•·os enaclamente 
suppoe tet· ex1stJclo no porto de Garajuz. l!;m 1778 f 'i abando
nada e clelia não resta hoje o menor vestigio ... O B. de Mel
Melgaço, d1z: . « CAsA-a8DO ND.I.. - Sitio ela mnrgem esq . do 
Gtt·tp0ré, quast defronte ela foz elo rio Corumbii\ra . Annos 
antes ela fundação de Villa-Bella ahi se acl•a ram estabelecidos 
Donungos Alves ela Crnz e Domingos Ribeiro, com gt·ande n·u
mero de , tytellOs. Em t754, ele ordem elo govarnador Balbino ele 
Moura , Jo t para esse Jogar o missionario jesuíta padre Ao-ost-i
~ho LouTenço, afim. ele reunit•, disciplinar e cathechi~a 1• os 
tndtos _com os quaes t111ha-se de fundar, e com elfeito se fundou, 
a mtssao ele S . José, 'lue mndo ~:-se em 1756 para o rio dos 
Mequenes. Em '1776, depois ele começada a ed ificação elo forte 
cl~. Pr_mc1pe ela Beil·a, ? Governado;• L'liz ele Albuquerque deu 

. pnnc>ptO, no. mesmo S1t_10, a uma povoação ·destinada principal
mente a sel'vty de fettona para o commercio do Pará. Irnpoz-lhe 
o nome ele Vtseu. O aclo da fundação celebrou-se em 4 ele se
tembro. Pouco durou este estabelecimento. Pelo tratado de 
27 ele marçod~ 1867 o territorio pertence presentemente á Repu
bltca da Bohvta . >> 

. CASA VELHA. Lagôa elo Estado ela Bahia, distante 24 
kt}s. ela vtlla ele Monte Alto. Nella desagua o rio Hrucwnun1 
Pe ela Serra. ou 

CASCA. Pn.rochia elo Estado de Minas Geraes no m 
ele Ponte Nova,. á_ mar&'em esq . elo rio elo se11 no'me. Or~~~ 
N .. S . ela Co~ce>çao e clwcese ele Martanna. Foi creada pa1;'0_ 
chta pela Let Pt'?V· n. ~,67 ele -L4 ele maio rle 1858 . 1'ambem 
a denomtnam Bteltdo. 'rem 5,2)0 habs . e clu'ls eschl p bl 
de iust: prim. ~A pov. foi Lmrlacla em 1833 pelo fur~ietA,:: 
ge lo Vtetra ele Souza Rabelln, e por essa occasião conhec·cl 
pelo nome de B>cuclo, em allllS<~O ~o nariz daquelle ful'l'i~t 
Is_Lo affi rma to~la a clescentlencia elo fundador. O nome de 
B1cuclo ficou t~o en ratzado que ai nela hoje e empJ•egaclo até 
pela Reparttçao elos Co n etOs, não obstante ter sido a pov. 
elevada a freg . com o nome ele Casca:o . 

C.ASC~. Pov. do Estado da Bah ia, na f'reg. ele S. Vicente 
Fel't'er d Arêa; com uma esch. p 1bl. ele inst. pt'im., ct•eacla 
pelonrt . I ela Le t Prov. n. 1.738 ele 8 de m:üo ele 1877 

CASGA. Ilha na cos·ta do Estado de S. P a ulo no mun. ele 
C naneá. ' 

CASCA. Rio elo mstado de Minas Geraes; nasce na sena 
do Pre~ t dto e desagna na margem clir. do rio Doce . Regn as 
parochtas da Conceição do Casca, Anta e do Jequery e atra
v~ss« ~\ estrada ela Barra Longa ao Abre Campo . Recebe os 
nbe>roes S. Bat·~holomeu, Santa Cruz e Jat iboca e o carrego 
Sapucata. · 

CASCA. Ribeiro aurLfero elo E~tado de Goyaz, trib. elo 
rio Vermelho. 
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CASCA. Rio Lrib, ela margem esq. elo Araguaya. Seu curso 
é de mais de 100 kils. E ' formado pelo rio l!'arto. 

CASCA . Rio do Estado ele Matto Grosso, nasce a E. ela 
Chapada Diamantina e·vae desaguar na mat; gem esq. elo rio 
Manso, tri b . elo Cuyabá, atl'. elo Paraguay . O Barão do Melgaço 
diz : «'!'em suas cabeceiras co usa de t4 a 15 l eg uas a li:. um 
pouco a N. ela cidade de Cuiabá. Começa a con ·e!' a 0., e perto 
d~. est rada ele Goyaz t•ecebe pela ma!'gem esquerd a o ribei ro de 
T JJUCO i ela h i segue a N. e na d istancia ele cinco l egnas tem 
um salto, além elo qua l é navegavel para canôas. Lobo abaixo 
recebe pela margem clit·eita o ri bei r ão rla Ponte -cblta . Conti
nua seu curso no quadrante ele . NO. Sete Jeguas a ba ixo ela 
barra ela Pon·te-alta desagua nella pela mesma margem o ri
beirão elo Roncaclo1·, que já t raz ag ua do J a ngada. Na clis
t<tncia de mais ele sete le$' uas r ~ceba pela esquerda o ribeirão 
elo Quilombo formn.elo peJOs ribeiros ela Lagoinha e Caxoei
rinha nascidos perto ela fr eguez ia de N. S. da Cbapaela i e 
quatl'~ legnas mais abaixo ent t·a na margem esq ue rda do rio 
Manso, e perde seu nome, apezar ele ter um volume d 'agua 
muito mais conside ravel elo que este rio». Ayres de Cazal diz 
ir o Casca directamen te a margem orienta l elo Cuyabá. 

CASCABULHO. Gargantn. que serve de divisoria dos cor
regos do 'l'a rtat·ia, afl' . do Pirapiti.nga, e do ela JI:Iattinha, aff. 
elo Caxambú; no Estado de Minas Geraes, 

CA.SCA D'ANTA. Gr ande rochedo de mais ele 3 . 300 metros 
ele a l tura, na sen·a ela Canast r a e Estado ele Minas Geraes . 
De lle r ebenta a gt·ancle cascata que dá ori gem ao rio S. Fran
cisco . Foi descoberto pelo J3arão de :U:scltwege . 

CASCADURA, Suburbio do Distdcto Federal, na freg. de 
Inhaúma i com uma pec[liCna capella ele N. S . do Amparo, 
construída 6. expensas de esmolas dos moradores elo logar. 
Ahi fica uma es~ação da E . ele F . Central do Brazil, j!. 151<,344 
distanLe da cidade s a 34m sobre o ni vel do mar. Uma linh a 
ele .bonds o põe em communicação com o Campinho e com a 
ft· eg . ele Jacarepa&uá. Poss ue bellos si t~os, onde ab~ndam ex
cellentes arvores tructrferas . Tem estaça~ te le15r aphtea e ag~n
cia elo correiO , A Santa Casa da Jliltsen cor dta fundou ahr o 
hospicio de .N, S. das Dôres, situ ado a 23m a.:: ima da plata
fo rma ela estação e a 51m acima do rü>'2l c!D. mar .. T~m ani
mado commercio e proporções para uma grande cidade. A 
estação fica entre Gupertino e Madureir a . 

CASCAES. Ribeirão elo Estado de S . Paulo, aff. do Ja
g uary- mr rr m . 

CASCALHEIRA. Igarapé do Estado elo Par á, na ilha Ma
rajá; banha o muo , de Ponta ele Pedras e co!'l'e pa r a a bahia 
de Marajó . 

CASCALHEIRA. Rio do Estado el o Pará, banha o mun, de 
Maca pá e elesagua no Amazonas .. 

CASCALHEIRA-MIRIM. Rio do Estado do Pará, banha 
o mun. ele Macapá e clesa gua no Amazonas . 

CASCALHO. s. m. (Minas Geraes, Goyaz, Matto Grosso) 
alluviões aurífe ras ott diamantífer as . Con tem em geral muitos 
seixos r oliêlls (Cas·teln au). üs depositos de cascalho distin
guem- se em tres camadas, que os mineiros chamam : ca.scalho 
virgem, o mais ant igo, pttn<rttca , o mais r ecente e de forma
ção comtemporanea i e GOJTido , o deposito inlermecliario e ntr e 
a pururuca e o virgem (Cou to ele Magalhães). Etym. E' voca 
bulo de ori gem portug•teza (B. Rohan. Dicc. cit.) 

CASCALHO. Nucleo colonia l do Estado de S, Paulo , no 
mun. do R to Cl ar o, .JUnto á es tação de Cordeiros da E. de F. 
Pilulista e a seis horas clacap tta l do Estado. O terreno em que 
está assente é regado por aguas abundan tes : o clima secco, e , 
na mór parte elo anoo , quasi iclentico ao do meio clin da Eu
ropa. O aspecto da colon ia é apraz ível e sua salubridade in con
testavel. As terras, denominadas roxas, são ele prim eira qua
lidade e as mais favorave is ao cultivo elo café, cannadeassuccar 
tabaco e diversos cereaes. A v inicultm·a começa a desenvol
ver-se com bastante animação . A cuHura do trigo e elo centeio 
não foi a lli a inda ensaiada, mas attenta a natureza do clima, é 
ele presumir que dê bom r esu ltado . A co lonia acha- se cit·cutl
dacla por importantes estabelecim entos agl'icolas, onde ex iste 
em condições prosperas a co lonisação parlicula t·. Achava- se 
e m 1886 o nucl eo dividido em 245 lotes, sendo 69 ruraes , 52 
suburban os e 1.24 ur ba nos . Esse nucleo era uma fazenda per
tencen te ao Dt· , D. J. Noguei r a J aguaribe Fi lho , C{tte a ve nd eu 

ao Estado por 60 .000,$, desistindo ela quantia de 10:000$ em 
beneficio ela immigração e da ct•eação do nucleo que devia ser 
estabelecido no O. do Estado. 

CASCALHO. Bairro elo Estado de S. Paulo, no mun. · ela 
Limeira, a nove kils. Foi incorporado a es te mun. e desmem
brado elo elo Rio Claro pelo Dec. n. 39 de 31 de março 
de 1890. 

CASCALHO . Serra do Estado ele Minas Ge raes, na f reg . 
do Abre Uampo . 

CASCALHO . Morro elo Estado ele Minas Ge raes, n a cidade 
lle S . J oão d'El-Re i. 

CASCALHO. Ilha do Estado de S. Paulo: é baixa, tem 
quatl'O kil s . ele circumfer...,nci a e fica proximn. a Cananéa . 

CASCALHO. R io elo Es tado elo E. Santo, clesagtm na mar
gem esc1. elo do P!'eto. 

CASCALHO. R ibeirão do Estado ele S . Paulo: uasce n o 
morro elo Prazer e clesaguil. no Mogy-guassú. Recebe os co l't'egos 
ela Vassoura, Se r oãosinho , Algodoal, Chapéo e di versos outros . 
Banh a o mun. elo Ribeirão Pre to . 

CASCALHO. Rio elo Estado ele S . Paulo i nasce nos declives 
orien taes ela serr a ele Mon~agttá i corre n a direcção de O. para 
L. e cabe no extremo occinental do Ia·rgo elo. Cauiú, uo laga
mar de Santos . E' tambem d enomina do Sant'An na (Azevedo 
Marc{ttes). 

CASCALHO. Ribe irão do Estado ele Minas Geraes, banha a 
f'reg. elo Espirito-San·to e clesag ua no rio Tres P ontas . Recebe o 
Saot'Anna. 

CASCALHO. Corrego elo Estado ele Min as Ger aes , banha o 
mun. do Patrocínio e clesngua no d o San to Antonio, all'. elo 
Quebr a Anzol. 

CASCALHO (Corôa elo). No rio S. Ft·ancisco, proxima da 
corôa ela Ven tania e pouco abaixo ela foz do rio Pardo, 

CASCALHO. Cachoeira no rio Uru~uay, cerca de 27 kils. 
aba ixo da foz elo ri o ela Varzea i no J!lstaclo do R. G. do SuL 

CASCATA. Log. elo Estado do Rio de J aneit·o, na freg . ele 
S . Pedro e S. Paulo elo mun. ele Itaguahy i com ttma [[IJbrica 
ele t eciàoõ íl. G- tia!JC2~ ,s~m cos·tura. ---· 

CASCATA. Log ~ n~.m~:-. do Ba;~~r::1.Í elo E~t;d~· c!à"S. P'a:u1o. 

CASCATA. :U:stação do ramal ferreo denominado Poços el e 
Caldas; a 59 kils . elo Cascave l, i87 ele Campinas e 291,5 ele 
S. Paulo. Fica a 1.270 metros ele altura . 

CASCATA. Serra elo Es~ado elo Rio de Janeiro, no mun. do 
Carmo. 

CASCATA . Ribeirão elo E s tado de San ta Catharina, a íl'. do 
Brilhante, que o é do Itajahy-mirim. 

CASCATA .. Arroio do ElsLado elo R . G. elo Sul, at r avessa 'a. 
es tt·acla que ela ft·eg, de Belem Velho se dirige para a capital. 

GASCATA. R ibeirão aiL da mal'gem esq . elo rio S . Mig 11el , 
tl'ib . elo rio Negro, que o é do Ig ttassú e es te do Paraná. 

. CASCATA. Pequeno rio do Estado da R• hin. , rega o num. 
ele Alcobaça e desagua no Ita nh em ou Itttnhaem . 

. CASCATA GRANDE. Log . el o Districto F edern. l. na ft·eg . 
ele Jacat•épaguá. 

CASCATINHA. Log . elo ~stn.elo elo Rio de Janeü·o, em 
Petropolis. Donomina-se ho,1e Villa Bonjean. E ' ligacltt á 
cidade por uma linha de bo nds . 

CASCATINHA . Es tação da E. ele F . do Grão-Pará , no 
E stado elo R io ele Janeiro, entre as estações de Petr opolis e 
Ita ipava. 

CASCAVEL. Cida de e m un . do Estado elo Ceará: n-a com. 
de seu nome, junc to da se l'l'!l. elo Cascavel a 4<1 kils . ele Aq uir az 
e a 72 ela ciclacle ela Fortaleza, l igada a es ta c id ade e a Aracaty 
por soffri v eis es traclas . Se trs ha iJs. {t beir a - mat· e nos ta bo ieiros , 
empregam -se na cultura ela canna, ela manclioca e el e varios 
legumes i no sertão , á cri ação ele gado. O m un . é regado , a lem 
de outros, pelo rio Choró e co rrego .do Mo reira . Sua 
egrej <t matriz tem a invocação ele Nossa Senhora ela 
Conceição e depende da·diocese elo Cear á . Foi ct•eacla pa rochia 

,peb Decr e to de 4 de se tembt·o ele 1832 , elevada á ca legorJa ele 
' villa em virtude da R esolução do Conselho do Governo de 5 ele 

!0.895 
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·maio de 1833 , 'e á de cidade pela Lei Prov. n. 2.039 de 2 ~~ 
novembro de 1883 . Pela Por·ta ria ele 28 ele março ele 1872 lot 
designada essa cidade pa>t·a nella residirem o .\uiz ele direito e 
o J!lromotor publico ela ceom. ele Aquml;Z. 'ltnha antes da 
u~1 1m a secca, cerca ele 14 .000 babits., O mun. tem uma, c:pella 
d1L invocação ele Nossa Senhora do O, c1ta na c•clade. Sel<unclo 
o r ecenseamen to a q11 e se procedeu n"sse Estado, a ::S-1 ele 
dezembro ele 1891, a pop. ela com, era de 34.900 habs. Sobt·e 
suas divisas vide : Leis Provs. ns. 2 .052 C:e 27 ele novembro de 
1883, i.959 ele ·13 ele set~mbro de 1881 (ar·L I), n. 1..929 ele 2 ele 
outub ro ele ISSO, n. 1.657 de 26 de julho ele 1875, n . 1.336 de 
22 ele outubro de i87fl, n. 984 de 13 ele 11.gosto ele '1861, n. 787 
de 10 ele seLembro ele 1856, n . 651 de 19 ele ouLubro ele '1854 
(ar!. IIJ , n. 525 ele 6 ele cler.embro ele '1850, n, 501ele 19 de 
dezembt·o de 18±9, n. '! 28 ou 433 ele 27 de agosto de 1847, 
n . 324 de 1'1 ele jane iro de 1841. 

CASCAVEL. Log. do Estado doR. G. doNor Le, notermo 
de Goyanninha. 

CASCAVEL. Log . do Estado das Alagôas,em Pit'anhas. 
CASCAVEL. Pov . elo JTis taclo ela Bahia, no mun . ele S. João 

do Pat·agua~sú. 

CASCAVEL. Pov. elo H:staclo ele Minas Geraes, na freg. de 
Santa Rita ele Caldas, 

CASCAVIT:L. Estação ela E. de F. do R ecife a Ca.ruarú, no 
Estado ele Pel'llambuco, a 35 kils. da cidade da Vic'toria. Foi 
inauguraéla a 2 ele dezembt·o ele -1886 . 

CASCAVEL. ffistação da JTI . de F. Mogyana , no Estado ele São 
Paulo. E' nel la qLte tem principio o t·a mal ferreo ele Poços de 
Ca ldas. 

CASCAVEL. Morro elo E stado elo Ce::l;l'{•,, com 180 m. ele al 
-tm·a so bt·e o niv,Jl elo mar. Fica na pat·te ela cos·ta elo Estado 
compt·ehendi.da en tre o mol'l'o Sucating·a e a pon·ta elo Mucuripe, 
proximo ao se rro te clenomir,aclo lVü\'taquiry. 

CASCAVEL. Mol'ro do Estado elo Ceará, no mun. d' Au
rora. 

CASCAVEL. Monte no E stado do R. G . elo Norte, no mun. 
ele Cul't'aes Novos. 

CASCAVEL. Serra elo Estado do R G. elo Norte, no mun . 
elo Jardim. E' uma das denominações locaes ela !Borborem a . 
(lnf. l oc.) . 

CASCA. VEL. Sel'l'a do Es·tado elo Parahyba do Norto, no 
mnn. de Alagôa do Monteiro. 

CASCAVEL. Serra no mun. ele Gravatá elo Estado ele Per
nambuco (In f. loc.). 

CASCAVEL . Mono elo Estado ele Minas Geraes, na freg, 
ele Candeias, mun. ele Campo !Bello. 

CAS CAVEL. Riacho elo Estado elo Ceal'á, banha o num. ele 
Santa Qu i teria e desagua na margem dil•. elo l'io Jamtt•utú. 

CASCAVEL . Riacho do Estado das Alagôas, rega.a coro. 
elo Pão ele Assuca r e desag ua no rio S. Francisco. E ' atra
vessado pela E. de F . ele P a ulo Affonso. 

CASCAVEL. Pequeno l'io do lTistado ele Set'iifipe, banha o 
mun. ele Dô res e elesagua no t'JO Japat·atuba (InL loc.) . 

CASCAVEL. Morro e co•Tego no mun . ele Ribeirão Pnto 
. elo Estv.do ele S . Paulo. O corrego desagua no ribei•·ão da Onça, 

· a.fl:'. do Mogyguassú. 

CASCAVEL.Got'l'ego elo Esbado ele Minas Geraes, banha o 
mun. elo Ctuvello e desagua na mat•gem esq. do rio Bicudo 
(Inr. loc.). 

CASCAVEL. Cor1·e"'o do Estado ele Goyaz, aff. elo ribeirão 
· clã 'Ponie Aha, que o l elo Cal't'etão e este elo S. Patrício. 

CASCAVE L. Cot'rego elo Estado ele Goyaz, trib. do rio Meia 
Ponte (iJ;d. Busch Vat·el la,. Relat. cit . ). 

. CASCAVEL. Rio elo illstado ele Matto Grosso, aff. elo Su
cuüú. Desce ela sen·a dos Bahús e recebe o Roncador. 

CASCUDO: Log. elo Estado do Ceará, no mun, elo Icó . 
CASCUDO. Log . no termo de Quipapá elo Estado ele Pel' 

.. nambuco . Depe nde elo elist. ele Queimadas . 

CASCUDO. Log. elo Estado da Bahia, p.o mnn. ele Lençóes . 
DICO, G80(', . 6'1 

CASCUDO. Dist . elo mun. ele Sete Lng-0as, no Estado de 
Minas Gerae8 . 

CASCUDO . Rio elo Estado elo Maranhão, alf. do Cajary, 
que é Lrib, do Pindaré. 

CASE ROS. Antiga colonia militar no Estado elo R . G. elo 
Sul, fundada em 1~59 . P1·ocluz. milho, fei jão, centei<', trigo, 
cevada e ·tab:tcv. E s tá sHuada no logar cleuominado Matto 
Por t ll gttez . 

CASINHA. Iga rapé do Es tado do Pal'a, no mun. de Ma
ca pá (In f. l o c,). 

CASINHA. C o l'l' ~go elo Estado ele Min as Ger aes , banha o 
mun. ele Ponte Nova e clesagua no ribei rão elo Oculo , aff . elo 
rio Casca (In f. l o c.). 

CASINHAS . Log . elo Estado ele Pernambuco, no mun. elo 
Bom Jardim. 

CASPACURO. Rio aff. da margem esq. elo Trombetas ; no 
Estado do Para. E' o unico que clesagua n a p11.rle encachoeirada 
elo rio. 

CASPACURO. C~tehoeira no rio Trombatas, aff. ela margem 
es c[ . elo Amazonas; no ffistado elo Pará. Fica entt·e as cachoeiras 
denomin adas Mina e Bigode. 

CASQUEIRINHO . Ilha elo Estado de S . Paulo, no mun . 
ele Santos. na ex trem idade elo ln go Caneú. E' alta e tem 450 
kils. de compt·iclo sobre 320 ele largo . E' tambem den0minada 
elo T eixeircb . 

CASQUE IRO. Ilha elo Estado eleS . Paulo, ao N. de Santos. 
E' atra vessacla pel11. E. de F. ele Santcs aS. Paulo. 

CASQUEIRO . Lagama t· no mun. de Santos elo lTisLaclo de 
S . Paulo, entre a ilha ele S . Vicente e o continente. 

CASQUEIRO- ASSÚ. Ribe it•ão do Estado ele SanLa Catha
r ina , aff. ela marge m di r, do l'io Luiz Alves. 

CASQUEIRO-MIRI M. Ribeirão elo EsLado de Santa Ca
Lh a ricla , aff. ela margem esq . elo rio Luiz Ahes. 

CASSABÚ. Ribe iro elo E~taclo elo Amazonas; clesagua na 
ma rgem esq. elo rio Negro, acima ele Camanaú (Ayl'es de Gasal. 
- Araujo Amazonas). 

CASSAMBA. Pov. do Esbaclo das Alagôas, no mun. da 
Victor ia, t•egacla pelo rio elo seu nom e ; com uma capella ela in
vocação ele N S. elo Soccorro. 

CASSAMBA . Rio do Estado elas Alagôas; nasce na extre
midade sepkentriooal ela serra elos Dous Irmãos e, cl"pois ele 
pequeno cm·so , clesag •ta na ma t·gem escr. elo Parabyba. O Al
ma?Ubch do Estado dct s Alagôas p<JJ ra 1891 o menciona como 
n asce ndo entre a serra elo Cavalleiro e a elos Bois. 

CASSAMBINHA Logs. do Estado elas Alagôas, nos muns. 
ela Victor ia e ele Viçosa. 

CASSANDOCA. Praia no mun. de UbaLuba, no Estado ele 
S. Paulo , 

CASSANGE. Log. no mun. de Poconé elo Esta do ele Matto 
Grosso, á margem el ir. elo rio Cuyabá. E' o ponto a que 
chegam os navios que so bem o Cuyabá em todas as quaclt·as do 
anuo. Dista. do Alegt' e cerca ele 90 milhas ele navegação rio 
actn1a. 

CASSANGE. iVlorro cloE s tadocle Minas Geraes, na freg . elo 
Bom J ardim e m n. elo Turvo. 

CASSANGE. Rio elo Estado ele Mal to Grosso, afl'. ela margem 
clir .· cfe Cuyabá, q u<> o é elo S. L ourenço, 

CASSANGE. Lagô:t elo EsLaclo elo R. G. do NOl·te, no mun. 
ele Cangnaret tt ma . 

CASSÃO . Illuulo Estado ele Santa Catbal'ina, na bahia ele 
S. Francisco. 

CASSÃO. Passo no rio Camaquan elo Estado elo R. G. c}o 
Sul. 

CA.SSAQUEIRA Ilha elo Estado elo Mara;nhão, na ba l~i a 
elo Tut·y -assú . 

.CASSARY. lgarape do Estado elo Pará, na freg. ele Bar
carena, a mun. da ca pilal. 

CASSATU BA. Pov. elo Estado ele Pernambuco, no mun 
do Lim0e i1·o. 
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UASSEREBÚ. Rio elo .!Datado elo Rio dn .Ta ueiro. Suas n as
centes estão na se1Ta elo Sambé; depois ele rece ber os ri os 
Bonito, 'rangu~t, Iguá, ! pita ngas, Ca·ting ueira, corre em cerca 
de 20 kils. ele le ito sinuoso, es tre ito e obstru ido, banhando 
tel'ras ela !'reg . ele Itabomhy e Porto das Cai xas , na mat·gem 
asq. e ela fl'eg . ele Saot0 Antonio de Sá, na clir, , desaguando 
no rio Macacít, aba ixo ela localid ade deste noc:e. O estado ele 
atl'avancamento elo al veo desse rio, embor a permitta o curso 
r egular elas aguas na est iagem, vécla, entretanto, seu esgoto 
rapiclo por occasião ele qualq ~ter cheia, e então a la ga a margem 
w utilisa nelo pa ra a cultura e insalubriOc;tndo uma vasta zona 
elo le rrit<'rio ela l'l·eg . acima me ncionada . A•si rn é que o rio 
ouk'or a na vegavel em pranchas ate a foz elo Tang uá, acha- se 
~cLualmente obstruido, não pe t' mit·tindo navegação, mesmo 
dtu·ante as cheias . Va~ to> panta nos estencl'em-se em ambas as 
mar gens elo rio Casser ubü e m·;.;inclo clesecar a vasta ex tensão 
tel'l'itoria l actual m n te occupa ela pelas a~uas transbord adas 
a Asse m blea Leg isla tiva Pt·ov in cial, pe la Lei n. 2.811 de26 ele 
a gos to ele 1831, autor isou a elespeza ele 60:000,$ com a eles 
o hs [,rucção e cann.lis::tção el e s~ e r i o e clese caçãu elos pa n ta nos 
e1usten·Les em suas ma t·gcns . 

CA8SEREBU-MIRIM. P equeno rio elo Estado elo R io ele 
J a neiro, t r ib. ela marg ~m clit·. elo Casserebú . 

CASSIANO . Col'l'ego elo Estado d e Pernambuco, banha o 
mttn , ele Bom Conselbo e clesa g ua no A rahary No vo, afl'. elo 
Bal sam o, que o é elor·i o Parahyb:1. (Inf. loc . ). 

CASSIPORÉ. Rio elo Estado elo P a rá; desagna n o Oceano. 
Em nm llJcmttsc>·ipto el e -1797, que faz parte ela Co,Tcsponden
cia 0/ficial elo Gove1·nador elo Gr·ão Pará, enco ntrei o segui n te 
a res pe ito desse rio: « A foz elo Cass ipur é na Lat iLncle ao N . 
el o lGctn ador 3o 45 ', cuj a obser vaçãG foi feita n a ponta orie:~tal 
ela .foz do m esmo denominada Cabo Cassipuré que l ança uma 
r es tin ga para o mat• descoberta no bai>ea-ma t·, a lém do b.1 ixo 
ele c1ue é c ircu la da esta costa , em que na distancia el e duas 
Jegtlas ao mar os l'!lnclos são el e duas bt·aças e se av istão pelo 
interior elos campos rl'EsLe pat•a o Sudoes te umas mont>tnhas , 
a que ch a mão Caripzwú, que podem se t·vit• ele conhecimento 
nes tes p ontJs ele d istancia do l ogar em que se está . E lias não 
são mtt i to altas, mas o plano do ten eno as faz a ppa recet· qua
it'O leg tta s ao mar em tres br aças ele prol'undiclacle.-0 preamar 
nes te logat· é ás c in co horas da manhã , an gm~ntanclo sómen te 
na S izigia nove pés , e na quaclt·atul·a seie, como em r e pe tidas 
obser vações experimentei, e á med id a que se av isi nha es ta 
costa. para o cabo elo Nor te se e levão as aguas em maior co
lumna, chegando a 20 e 22 pés ele a ue-mento, e por isso esta 
velocidade sendo interceptada pe los ob.Jectos que a n tes eucon 
tra fôrma o movimento desorde nado à que chamão P OI'OJ"oca. 
- A refe rida foz é la rga; a s tta profundidade ele cinco a se is 
pés e para dentro elo Rio ele oito, iO e i 2 pés; clesag ua eote 
no Ocea no com a bocca para o Norte ; as suas margens alat·
gão na~ aguas grandes; os seus mattos são Xiriuba e al gu m 
.lVIa ngué, excepto no denominado Cabo Cassipuré, e m que os 
mattos são a ltos. - Segne a clirecção desde a sua foz a té a clis
ta ncia ele tres leguas e meia proxima selll['l'e ao rum o ele 
S.tSO . e a li ache i ela parte de E. sobre a m ar gem se te pa
l hoças desamparadas de pouco ·tempo qtte ser vião ele Feitoria 
áquellesque a li exist irão a fuer a lgum pei xe, pois a inda ti
nhao alguns pés ele milho plantado na vargem e cu t·t·aes, que 
servião para os 'l'racajás, mas tímidos corn a not icia ela pri
m eira vin.gem que por es ta Costa fiz com o· capitão comman
d ante Manoel Joaq uim. se retirarão. Prosegni as dift'et·entes 
di1·ecções sempt·e proximo ao Sul encontm nelo alg nns ba ix ios 
que servem, além elo rio set• j á mnito es tre ito e i gua l a 200 
toezas, ele o bs taculo a o c tn·s.o ela enchente e form ão uma gran
de Poro1·oca , elevando-se In stantanea men te as agu a~ cmco 
palmos. A seis leguas de dis La ncia ela parte ele Oeste es·tá o 
Cem iterio elos Inclios Pal'icuna;; e Co ruan as, o qual ,,ão pode 
sel' conhecido sem pratico: o terreuo aqu i j á é firm e ; porém 
o R io ba ixo e es ~reito como 50 toezas ; e {t legua e me ia ele 
distancia está um caminho p or onde se com municão os in
dias deste R io com os do V c~ssá, sem se1· prec iso it· pela costa, 
e a li Linh ão duas canoinhas p a t·a S3US transpot·tes por haver 
junto a este caminho um igat•apé muito estreito que s6 serve 
para as pequ enas canôas de que usão e s.e communicão no 
mverno por elle pelos ca mpos terem mmtos a lagael1ços; a 
Po•·o1"oac~ aqni levan ta in s ta nt.aneame nte tres e meio pa lm?s, 
porém, sem /lo reação · des te logat· vai segtlinelo o R10 vat·Ja
velmente procurando o' Poente com a maior largura ele ·10 to 
zas com pedras e ribe ir ões, tendo um ele i 50 toezas entre as 

margens ele 50 toezas ele lm·gura, com uma a ltura ele 12 pés ~ 
es te ribeirão me cus tou muito a passa t· por ser verão, e estar 
muito descoberto e continuando se mpre até á pl'imeira Cacho
eit·a dis ta nte ela foz 11 leg uas onde é mais l a rgo o l:Uo, perto 
ele i 20 braças, e o teneno a lto 15 pés, se descob rirão ela parte 
elo Norte pa ra o ce ntro duas casfts de Inclios Por tuguezes, que 
nesb mes ma observação de R io em que ia se ap<tnharã o t en
do es tes I nclios o seu r oça do ele ma ndi oca e alg um bocado ele 
algodão pa J:<t seu uso, e n a cacltoeira, co mo é ela a ltma ele 
sete pés t inhão um a pequena pttlhoça onde dormião de noite 
por causa ela praga, poré m e u penso ser com r eceio ele alguma 
assaltada ; el l r s di zem qne as ch eias inundam tn clo até as 
proprias casas : daqui regresle i para a foz elo R io á fim ele 
contintwr a navegação da Cos·ta até o Cabo el e Ora nge . » 

CASSIQU IARE. Canal que commun ica o Orenoco com o rio· 
Negt·o ; começa ·15 milhas abaixo ele E smeralda e dese mboca 
depois ele cer ca de 50 leguas ele Ctll'So dil'i"'i do ele NE 
para SO, ac ima da povoação ve nez uelana ele S. Ôa rlos i9 mi
l has aos 2° N . 2.3' 50",0 . do Rio <.!e Janeiro Recebe alguns 
a ff's ., elos qttaes são ma is n ota veis o S iapa e o Pacimoni, 
que clesagua m pela esq. Communica com o Negr o por 
elous canaea : um formado. pelos i gawpés i\11:\ e Icono rochi to ; 
o outt·o pelos r ios Pacimoni, Bal'ia, ca na l Matm·acá e rio Ca ua
bttry . Pela segunda des tas vias de. com municação podem passar 
ca noas em q mtlque r epoca. A sua l a t·gura media é el e 300 
me tr os , mas e m mui tos logares é de mais ele um ki l . ]];' 
encachoe it·ad o. Em qualqu er epoca dá p assagem a igarit és o
a té a ~mbarcaçõ e s el e maior porle . No tempo da cheia podem 
nelle na vegat· vapores CLH' Lns e ele pequeno calado. Da bocca elo 
Cassiquiare p a r a c ima o rio Neg ro tem o n ome de Guay nia 
(Dr . Dyonis io Cet·qu ei ra) . 

CASSÓ. Pov. el o Estado elo Mat·anhão, no mutl . de Miri
tiba. 

C AS SÓ . Lagôa c1 o Es t.aclo do 
el e Mil'it iba . E' mtüto' piscosa. 

CASSÕ ES. Arraial do Estado 
ripe. 

Maranhão, a 96 kils . ela villa 

ela Bahia, no termo de J agua -

CASSONUNGA. Um dos ClUa rteil'ões em que se divide o 
mun . el a Campina Grande; no Estado do P a,r a n á. 

CASSONU NGA. Corrego elo Estado ele S. Paulo, no mun . ela 
capita l. Suas aguas são aproveitadas par a o abas Lecimenbo cla
qltell a cidade. 

CASSONU NGA . Corrego elo Estado elo Paraná, banha o 
mun. ele Campina Grande e clesagua no rio elas Marrecas , aiT . 
do Capivary G t·ancle (In f. lo c. ). 

CASSORO'l'IBA . L og . elo Estado do Rio ele Janeüo, no 
mun. ele Itaboeahy . Encon tra- se tambem escripto Cc•ssarotiba . 
A Portaria de 23 ele j a ne iro ele 1885 cr eou ahi uma agencia elo 
COl'rei o . 

CASSÚ . Log . a seis kils. ela cidade ele Uberaba, no 
Eslado de Mina s Geraes . Existe ahi um a importa nte fabrica ele 
tecidos. fundada pel os n egoci antes Bor ges , Irmãos & C. e 
·inau g urada em 1 ele março ele i 883, se ndo o cap i tal socia l ele 
i 50: 000'. Sal n bre como poucas, offer ece essa l ocahcla ele todas 
as condições ele habitabilidade. '!'em uma esch. publ. ele inst. 
pt·im., creacla pel a Lei P rov . n. 3.467 cle <lde outubro dei887. 

CASSÚ . Carrego do Estado de S. Paulo, afl'. elo rio A-tibaia. 

CASSÚ. Ribeirão elo Es tado ele Minas Geraes, no lermo ele 
Ubet'aba. T em na localidade elo seu nome uma !\1rte queda e 
volnme ele aguas sufficientes que movem o machlnismo ele uma 
fa brica ele tecidos . 

CASSU I P E . Log . elo Estado el e P ern ambuco, no térmo ele 
P a lma r es . 

CASSUM B É. Corrego elo Estado ele i\:fatto Grosso, é um 
elos formadores elo ribeirão Magllava ré, t1·ib. elo Galera, que o 
é elo Gua poré (Dr. S . da Fonseca). 

CASSU NGUÊ. Pequeno rio do Eslaelo elo Sergipe, a fl' . elo 
rio Piauhy (In f. l oc . ). 

CASSU QUI. Morro elo Estado elas Alogôas, á margem do 
rio S . F rancisco, defronte do povoado Gen ipatuba, que fica do 
otrLro l ttdo elo rio. 

CA STA N H A. Serra do E stado de Sergipe, no mun. de 
Simão Dias (Inf. loc . ). 
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CASTANHA. Igara pã do Estado do P a rá , clesagua na 
margem esq. do Xiriri , braço elo rio 'l'rom betas . Vide 
X i?•iri . 

CASTANHA. Rio do Estado elas Alagôas , ·trib. ela margem 
dir. elo Santo Antonio Grande . 

CASTANHA . Cachoeira no a l to Jata pú ou Yatapú . Fica entre 
as cach oe iras cle11ominaclas Aram e Sapuc:tia-qual'a . 

CASTANHA GRANDE . Log;; . do E~tado elas Alagôas, nos 
muus. de S. Luiz ele Qu it,mde e 'l'l'iumpho. 

CASTANHAL. Sen·a ;; i tuada na pittoresca região ba nhada 
pelo a l t,; rio Bra nco ,, a íl'. elo Neg t·o , q.11e. o é do Amazonas . E' 
tormacla pela set·t·anla dn Lua,. a mats un por Gante das ram t
lic<tções elas co,·d il lle u·as que linl!tam o Bmzll com a Venezuela 
pelo l ado elo N .~O e com a (.htyan<t pelo lado de NNE . 

CASTANH AL. Ilh a nas nlis>Ões elo Alto X in gú . 
CASTANHAL. !garapa elo Estado do Pará, no clist. de 

I1lbangapy e mun. ela Capita l. E' um braço do igarapé Apehú. 

CASTANHAL . IgMapé elo Estado elo Par{L; regct o dist. de 
S. Mig·uel ele Guamá e elesagu:t uo rio liuamá . 

CASTANHAL. Iga t·a pe do H:~tacb elo Parít, aff. do rio 
Abaeté, no mun. deste Llome. 

CASTANHA PEQUENA. Log . do Estado dns Alagôas, em 
S. Lui.z ele Quitunde. 

CASTA NHEIRAS . Pov . elo l~staclo de Mi oas Ge t•aes, na 
freg. ele Ja uo Li caL ub as e termo ele Santa Luzia com uma 
capellinha em começo . 

CASTANHE IRAS. Igarapé elo l.l: staelo elo A.m1zon as , no 
clisL . de J anauacá e mun . ela capital. 

CASTANHEIRO NOVO (SanLo Antoo io elo ) . Pov. elo 
Estado elo Amazooas, nn. mar gem esq. do rio Negro . Sua 
pop. , provém elos inelios Bct rés , Jut·is, Pixunas, Passés e 
Xamas . 

CASTANHE IRO VELHO. AnLiga pov . elo Es tado elo Ama
zouaq, na margem elir. do L'i o Neg1•o. «Pouco ac ima do Joga r 
de S . J os"ph, cli ~ o Dt•. Alexa1Hlre Rodr igues Fert•ei ra , ofl'e re
ceu-se a veucer tlma peq tle n:i cachoei ~·a por e.ntre a Ilha ft•on
te ira. ;í, pov., que fo i d Santo AntoniO, e hoJe do Castanl1e u·o 
Velho: está situada mt margem anstral ; constava de tres 
casas e dous tijupa res em CJLle ex is tiam a ls·1ms índ ios Macüs . .. 
Com ser es ta elas ma is a ntigas pvvs . elo dtst., foi Lauto o es
trago, que experi mentar am os índ ios moradores, e que nas 
suas ·terras faz ia n. fo1·m iga saúba , que no a n no ele 1784 se 
mudaram ele todo para a que já escr vi, que se cha~uwa o 
Castanheiro Novo . " AraUJO Amazo nas esc t·eve Oastanhewcb. 

CASTANHETA. Rio do Estado elo ~ io ele Jaoeiro, é um 
elos esgo tadores ela l ag-ôa Fe ia . E' o mais importante e o mais 
meridional. 

CASTANHO. Lo g- . no num. ele San to An to nio da Paln::e il·a 
elo Estar1o do R. G. elo Sul ; co m uma esch . publ. de 1nst. 
prim . , cl'each pell1 Lei Pt•ov . n. 1.517 ele 26 ele novembt·o de 
i 885. 

CASTANH O. Igarapé elo Estado elo Amazooas, ali. el a 
mar g-em d ir. elo ri o Paclauit·y, tl'ib . elo Negro . Sua foz fica 
en tre a dos igarapés T tt piraita·au e Sur ubun. 
· C A.STANHO. Riacho elo Estado elas A l a~õas; cles:tlflla na 

111arge m esq . elo rio S F,· ,lnc isco,pl'o~ imo á l·oz elos rtacnos elo 
B1u·aco e elo Cancamu nh ê . 

CASTANHO. Lago elo Estado elo Am azo nas , no dist. ele 
J auauac'á e mun. da capital. 

C .\.ST ELHANA . I"ar l!lpe elo E stJ. clo elo Amazonas, no muo . 
da Ca pital ; ren ne- se 

0

aO igarapé cb p:~.choeira e j tmtos v~o ao 
l'1o Negro. No t~l'reno collocaio <L sua ma rge m esq . !tca o 
paiol ela po l vora . · 

CASTELHANA. Cot•t•e''O tlo Estado ele Mi11a> Get•aes , batlba 
O mun . . elo Cat•m o . ch B.tgaga m c clesag-un. no rio Pet•cl izes 
(luf. loc .). 

CASTELHANA. Co L't'ego do K; taclo ele Goyaz, aff . d .t mat· · 
gem d it·. do L'io S. Ma l'CO S. 

CASTELHANO. L1g . uo mun. ela Pecl t·a B1·anca e l~stado 
de ll'liluts Gar,tes . H a a h i uma cap~ ll a elscltcada a San ta Cr uz. 

CASTELHANO. Se,·ra elo E stado do Rio de J ttneiro, entre 
Araruama e SaqLtarema. 

CASTELHANO. Sena no mutL ela Christina e Estado de 
Minas Geraes . 

CASTELHANO . Ponta ao SE. ela ilha Bo ipeba , no Estado 
da Ba hia, dista11·te 18milbas elo MoL'L'O ele S . · Pa1llo . Ahi existe 
u ~n r ecife que s~he mttito ao ma1· e vae unir- se a essa ponta. 
E ass un denominada em lemb1·auça elo nauft·agio ele um navio 
hespan hol. Delta av ista-se o Mot•ro ele S . Paulo. 

CASTELHANO. Rio do EsLaclo elo Rio ele Janeiro, nasce 
na sel'l'a elo se tL uome ou elo Pal mita l , r ecebe o rio Capitão 
lvla rcell ino c di l'e rsos cm·regos e vae desaguar no rio Regamé. 
tt·ib . ela lagoa ele Aral' uama . · 

CASTELHANO . Em uma in f., C[Ue nos fo i r emeLt icl a. do 
mun. de Guanttuba, no ffistaclo elo Paraná, faz- se men~.ão de 
clous rios com esse nom e, um aJl'. elo S . Jo iio e outt-o elo Cttba
tão Gra nde . 

CASTELHANO . At·t·oio elo Estado do R . G. elo Sul. no 
mun. do Taquary . Nasce nos Campos el0 Cima ela Sérra 
at1•avessa a estrada qu e vae á cc• lonia i\Iont' Alve r ne e desao·u~ 
pela margem di r. o o rio 'l'aqnary. Ah i fica o passo ela C~uz, 
creaclo por Acto Pres idenc ial de 23 de julho ele ·1864 . 

CASTELH ANO . 1\, ibei.rão elo Estado de Minas Gera.es, ba
nha o num. do Sacrame nto, 1·eune- se ao Cannabrara e juntos 
vão desag·1a1' no 1·io Grande (Inf. l oc. ) . 

CASTELHANO. R ibeiL·ão elo Estaclo de Goyaz, aff, ela mar
ge m d it• . do rio . Mctrcus : entr ~ Santa Luzia e lTI11tre R ios . 
Nasce ele um lindo clutpa.clã'o, onde ex istem boas pn.sLagens parrt 
o gado. 

CASTELHANO. Con·e!'·o aff. esq. elo 'l'aquary- mir im, e11-
tre os elo ·P e l'cligão e da \Polta; n o Estado ele :Matto Gro sso . 

CASTELHANOS . I'ov. elo Estado ele !\li nas Geraes , a O. 
e a menos ele cinco kils. ela cidade elo Carmo elo Rio Claro , 
'l'em nmas ,10 casas ele pequenos lavradores . 

CASTELHANOS. Ponta ao N.' da enseada ele Beneven te : 
no Estado do E . S:mto . · 

CASTE LHANOS. Ponta na partJ N. ela ilha Grande, si
tuada em frente da costa do Estado do R io ele Janeit·o. Fica 
entre a ponta do Meio e a elas Ve lhas . 

CASTELHANOS . Bahia na ilh a eleS. Seb11.stião elo J~staclo 
ele S. Paulo (Mouchez). 

CASTELHANOS. P1·aia com a lgumas habitações, na r,·eg . 
do Aca l'ahú do Estado do Ceará. 

CASTELHANOS . R ibeüão elo Estado ele i\IiMs Geraes. 
banha o mun. el o Carmo elo R io Cla ro e clesagua no t•io Ita.: 
piché . 

CASTELLANIA . Log . do Estado do Rio de · Janeiro, no 
lllllll. de P et ropolis . 

CASTELLO . Vi lla e mutt. elo Estado do Pia11hy, na com . 
ele seu nome, s ituada n o centt·o elo I% aclo, a 210 kils. el e There
zina. Orago N . S . do Des terro e diocese elo i\iat·anhão. Com 
o nome de lllarviio foi elevada ú categoria de freg . por Pro 
visão do Bispo elo Maranhão , D. Ft·. Manoel ela Cru;;, de 27 
ele no1·embro rl~ 1U2. Vill a pelo gover naclot· ·J oão Pe l'eim Cal
elas, em virtude da Car ta Regia ele 19 ele junlto de 1761 (janeiro 
segdnclo outros), sendo ins t<tl lacla em :13 de setembro elo anno 
seg-ui nte . e perde ndo o nome antigo ele Rtmoho do.; Eatos, pe:lo 
de Marvão . O mun . é ban hado ao N. e" O. pelo rio Poty e 
pelos seus trib3 . Cães, Capi vam, S. Nicoláo <3 Sarnbito, o que 
torna suas ter ras ele excellente qualidade pat·a todo o genero de 
cl'iação e cultul'a, pelas s uas boas condiçõe.> e pastagens , n.inda 
mais protegidas pelos se11s bt·ejos e g rande ntun,ero ele veyte~1tes, 
frequentes em todo o mLtn. No entre tan·to, a lem ela cr mçao ele 
~a elo, pt·incipal fo nte el e riqueza elo m tln . , e ela peqtie na lavoura 
Cle canoa ele as ucar e cer eaes, em nada mais são occupadas 
s ·ms extensas c ferti lissimas terras. O pl'incipal producto da 
inclus tria extt·n.ct lva é a vella ele cer a da carnauba, que ex porta 
em g rande quanticl<tcle pat•a 'Therezina, sendo clespt·esados tantos 
ele incalculaveis inte1•esses indnst l'iaes, como o salitre, capar
rosa, pedra-hume, crys taes de va l'iaa cores e muitos outros 
proelttctos vegetaes, qu e ab undam em suas ter ras. O commercio 
ele im por tação e exportação é fe ito unicamente com Therezina 
e diversas localiclacles do Est:tclo elo Ceará, para onde expona 
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grande q1tantidade de gado vaccum, couros, vela~ de carna
nuba, em pel'muta de outros s-eneros ele producçao proprla, e 
de fazendas e moll1ados. Stm v1ação é má, ]JOr máos cam inh os, 
sendo feito todo o tl' anspor le PDI' meio ele animaes . S uas sen·as 
abttnclam em salitt·e. A celebre gl'uta elo Castello é uma de 
suas curiosidades . Tem agencia el o correio e duas eschs. p itb ls. 
de ingt, prim. A vi lia dista de Velença cer0a ele 2ld kil s . ao 
S., 120 de Campo Mttior ao NO., 108 de Al to Zon gá a. ONO., 
180 de Caratheús, no Ceará, 210 de 1'herez1na e 372 do l1 t1ornl , 
na villa ela Ama nação. Foi creada c•J m . por Acto de 2 ele 
julho ele 1890 e classi ficada el e pt'Ím"ira en tr. pelo Dec. _n. 594 
de 19 elo mesmo mez e anno . Perdeu o nom e de l'llarvao pelo 
de Caste ll •> por Dec. n. 20 ele 27 ele mar ço ele 1890. 

C A.STELLO. Parochia elo ITistado elo E. Santo, n o mun. do 
Cachoeiro do Hapemirim, regacla pel o rio ele seu nom e . Orago 
N. S. da Conceição e diocese de S. S2bastião. Fo~ crearla par?
cbiap.,bLei Prov. n. 9 de 15 ele n ~vembro de 1i:i71. De nomL
na"a-se f1·e"' . ele N. S. ela ConCe içao elo Aldeamento Imperial 
Afl'onsino, 

0
detiominação q 1e foi subsLituida pela act ia l pelo 

Dec. n. 12 de Hl ele fevel'e iro ele 1890. A pop. é calculada em 
2 .000 habs. Tem clttas esch s . publs. de inst. pl'imaria . 

CASTELLO . Pov. elo Est:Lclo elo Maranhão, na co m. ele 
Pastos Bong. 

CASTELLO. Log . elo Estado ela~ Alagôas , em P orto ele 
Pedras. 

CASTELLO. Co!onia do Estado elo E . Santo, situada no 
mun. cl Ancb i e ta, nas margens do a l to rio elo mesmo 
nomfl e seitS alls . T em a ár ea ele 12.525 h actal'e;, dividida e m 
57-i l otes clisLribuidos pot· se is secções. Limita- se ao N. com 
terrenos clevolutos, ao S . com a colonia elo R io Novo .e tene
nos p;>.rticttlares, a E . com te l'l' as clevol utas e co loni a Sa n ta 
Isabe l · e a O. com ·tet'l'as clevolu·tas. Sua séde é na. pov. Al
fraclo Chaves, séde lambem clo2o, <1° e 5° ter l'i orio~ ela co lonia 
Rio Novo . Recebea essa colotna os primeu·os L111m ig.rantes ~m 
18 e 20 ele j ttneiro ele 1880 , em numero de .4 -17 _Lta h an.oR.' Em 
fevere it·o e maio do mesmo anno recebetl ma•s 3u9 lncllVlcluos, 
sendo :J32 italianos e 26 a llemães . Eleva-se h oje (18S3) a pop. , 
a 1.332 inclivicluos, send 1: 1.158 ita li anos, 1·19 b!'as i leiros, 46 
al lemães, sete fraucezes e clous ponug uezes. El'a essa a unica 
colonia do Estado que recebia immi g ração expo ntan ea, elevan
do-se a elo anno ele '18.::13 a 282 individuo~ . Fundada em jane iro 
de 1880, t'oi emancipada por Dec . ele 28 ele maio de 1881, não 
perdendo um só colono com a emancipação, notando-se, pel o con
trario, grandes desejos da parte dos imi.1ig t·a ntes estabelecidos 
em obter maior át·ea ele terl'as para si e pat·a parentes espera-dos 
da Europa. A plantação do café é abundante e ela melhol' q11ali· 
dade. Tem por viação intel'l1a a estrada geral, que põe em 
communicação a mais impor~ante zona agrícola do Estado, 
denominada Castello, com o primeiro porto no rio Benevente, 
e com os ·terri·torios da colonia Rio Novo . S eu pol'LO m a l'itim o 
é o ela cidade ele Anchieta, a 30 kils. ela sécle, onde men salmente 
tocam duas vezes os vapores ela compa nhia Espirito Sanlo e 
Caravellas. E' essa colonia uma pov. que muit'l promette . 

CASTELLO. Pequena em inencia penh~scos<t na margem clir . 
elo P<waguay, pela lat. cl ~ 18° 36', c,o Estado ele Matto Gt·osao . 
Tem a apparencia de um edificio ar rni naclo . Na. opposta mar
gem ha tambem um pequeno cabeco a penas sensivel á vista 
(B. ele Melgaço). 

CASTELLO Ilha elo Estado ele S. Paulo, no Ocean o, a S I!]. 
da da Figueira, a 15 kils. elo co:1ti nente. E' pequena e cl pouca 
importa"cia. 

CASTELLO. A poucas l P.gua~ elo CasLello, 11 0 Estado elo 
Piauhy, existe uma g ruta com esse nome. T em a fôrma cl ' um 
templo, com duas entradas ou pol'tas na fl'enLe e janelltcs elos 
lados. Percorrendo-a ~ o interior obser vam-se val'ios compa rti
mentos feitos pela natureza e uma sala es paçosa , em cujo cen
tro eleva- se uma columna de pedi' a em fôrma ele altat·. E' ba
nhada por um r~gato ele aguas crys ta llinas. 

CASTELLO. Do l ado do S. ela Villa elo E. Sa nto, no Es 
tado do Ceará, e na distancia ele tres kils. nota - se um a pe:I ra 
sing:ilar pela sota col iocação, ele 40 metros ma is ou menos ele 
altura, cle nom idada Q.;stello . Della obser va- se a villa elo Li
moeiro, na dis tancia ele 42 kils. e a pov. ele S . João do Ja
guaribe a 30 . Con tém dive rsos lettreiros (lnf. loc. ) 

CASTELLO. Eran1 assim denominadas uma> minél.s, que 
existiam nas margens elo rio Itapemirim, no ITi s tado elo E. 

Santo. F oram outl''ora muito ft•equentaclas e nellas havia uma 
egl'ej a e g t·ancle povoação. Com as i ucursões elos ge nti t>S for am 
aba ndonadas. Affirma o Desembargador Naval'l'o, que ah i esteve 
em 1808, que o ouro ex trahiclo dessas minas e t·a ele 24 quilates. 

CASTELLO. Serl'a aur ífera elo Estado elo E . San to. Es
tende-se do N. para o S. ate jtmctat•-s com a elo Bata tal. Dá 
origem aos r ios B anevente , Curincl iba e C:1sbe llo. Com esse 
nome ba a inda no Estado Uffi[< es trada que va i ·te l' á cidade do 
Cachoeiro elo Itapem'irim. 

CASTELLO. Morl'O s ituado no Districto Feclel'al a O. da 
hab ia de NyLe 1·õi. !TI' acc.;ess ivel pot• tt·es l ade iras , :tlgum<ts elas 
quaes alg u m tanto w g r e mes. Nelle acham - se : o Obsel'vato rio 
Astronom ico, o Hospital Militar, Egreja de S . Sebastião, 
r eeclificacla pelos padt·es capuchinh os, e uma eJhção teleg l'a· 
phica . Para esse mon•o muclott Mendo ele Sá a cida de ele S. 
Seb tstião, cujos alicerces haviam s ido lançados em 1565 por 
Estacio ele Sã. na Pra ia Vermelha, pe t·to elo Pão ele Assucar . 
Nessa eg reja fui sepu l taclo Esta cio ele Sá, cttjos Pstos fol'am 
solemnemenle exhu maclos em 16 ele no vembl'o ele 1862 e inhu
maclos a 20 de janeiro de 1863. Actua lmen te é esse morro bas
·tante povoado, pendendo ele execução o seu al'rasamen to . Jul
ga- se acba t·em-se nelle sepultadas immensas l'iquezas qne, em 
profundos s ubtel'raneos, os JeSU itas g iarclaram por occasião ele 
ser m expulsos elo Rio ele Ja nei l'O. Proximo fica-lhe a pra ia de 
Santa LH'-ia, onde acha -se o importante ecli licio do Hospital 
de Misericorclia, a egrej a de Santa L•tzia e a illschol a ele Medi
cina. Sobre a ee-re.J :l. d e S . Seba stião no Castello, assim se 
expt·essa o Dr. lVloreira de Azevéclo no seu tra balh o O Rio de 
Jan ei?"O: «Na praia, jllnto elo Pão ele Assuc'lr , lançou ITist:J,cio 
ele Sá o funcl amenio ela c idade ele S. Sebastião do Rio ele 
J a neit·o, e na n asce rte cidade ei'"'Ueu uma ermida de páo 
a piqne, cobet·ta de palha, cledtcaâa ao santo elo nome elo rei 
ele PorttLgal. Nesse pobre e rnesc1ui nbo recinto sagr ado , et·gi•iclo 
p la d rwoção elo g 1erriliro, ve io el ie clol'mlr o som no da eter·
llidacle e da g LOt·in, cl epoi~ de haver pel ejado va lorosamente 
co ntra os francez~s. F endo por uma flexa dos indígenas no 
combat e ele 20 ele pue1;·o de 1567, pet·e~e u Estacio ele i::iá alguns 
citas depois . Mern ele Sa, se u t10, que V Lera em a uxilio da praça, 
mudou a p ovoação do Ioga!', chamado Villa Velha, para o 
morro elo Castello, e a •tse tüanclo-se para a Bahia, entrego u o 
governo a seu sobrinho Sa lvadO!' Cor rêa de Sá. Levantada 
sobre o mOl'l'O ele S. Sebasi.ião, e hoje elo Castello, foi a c idade 
se estendendo, e oella edificou o governador uma ermida de 
t a ipa consagrada ao padroeiro; mas ausentando - se em 1572 
ficou parada á obl'a ela ermida, e só continuou no segundo 
gove m o ele Salvador ele Sá, que concluio-a em 1.583. 1'ransferio 
pa ra alli os ossos ele seu primo Estacio ele Sá, m andando abrir 
na campa esta in scl'lpção : 

Aquiz ja.z Estacio de Sá pro-capitão e conquistador desto. tet•ra e 
cidade, e a campa mandou a fazer SalvadOL' CorrM de Sâ a 
seu Pl'imo , segd Capitão e guvernq,dor, cCJm as suas Armas ; e 
esta capella acabou no ano de 1583 . 

Em 1.569 a ermida ele Salvadot• Corr~a ele Sá h avia sido ele
vada a matriz ela freg uez ia de S . Sebastião, a primeira creacla 
na cidade elo Rio ele Janeiro, e 107 annos depois, er a a egreja 
cathedt·a!. Vimos que por achar- se mui a t·ruinacla esla egTeJa, 
transfel'io-se o corpo capitul ar para otltt·o templo; e, clel'l'uicla 
pelos ann "s, ·tendo um simples capellãoqne della cu idava, ficou 
a egreja de S . s~ baRiião esquecida e desprezada pelo povo . A 
e"'reja ele S. Se' .astiào, a primeH·a que servira de m atri z , que 
e~cerrava o tumulo elo fundador ela cidade, que acolhera o 
cabido e o bispf), cah i1· a em ruin as, porqtte cl~ ixanclo o morro 
para v il'e:n estabe l e c~r-se na planície cil'cumvisinha, o bispo, 
os conegos , o povo haviam abJ.nclonaclo o templo, que acolhera 
a todos, e a todos abençoara . Sendo Vice-rei o conde de Re
zende cu idou em raerl ificat· o templo ele S. Sebast ião ; ele feito 
com esmolas do povo evitou que o antigo edificio clesappar e
cesse, e r estam'Oil tambem a irmandade ele S . Sebastião, que 
pelos livros ele obitos da fl'eguezi a constava ex is tir em i7i6. 
Em :1.842 fo i entregue este templo aos capuchinhos ita lianos, que 
r~e clilicfl.r .l m-no com o ftuxi lio elo governo. 'l'a l el'a o es tado ele 
l'llina em qne ficara a an1iga egreJa, que em cons 2quencia do 
temporal, que cahio sobr e a cidade, em 10 de novembt·o clei86i, 
estalou o madeiramento elo ·te c to, e fical'am as paredes abaladas 
e fen didas. Em 2 ele dezembro el e 1861. tt·a ns feri1·am- se as 
imagens pal'a a sacristia, e no dia 21 começaram l:!s obt•as ela 
reedi llcação ; eleva ram-se todas as pa r edes ela eg t:eJa e ela ca
pella-mól', reconstruíram-se as torres, abriram-stl Janellas l~1 te
raes no corpo da egreja e na capella -mór, levanto·.t-se o COl'0 1 
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tra nsrormanun-se em columnas os pilares que dividia m as na ves 
do inLerior do templo; fizeram-s e de novo os forros, os assoa
lhos, portas e grades; cons truíra m-se duas capellas fundas , 
pe lo que ficou a egreJa t~ nclo nove a lta r es, em vez do sete ; pre
parou-se um pulpito, e ornon-se o te mplo com ob1•a. de talha. 
Situada no mo l'ro elo Cas tell o a presenta esta egrep . em s ua 
clhistrucção o gos to j es uítico. Ha o portico de gramto, uma 
janella e um ocn lo no côr o, e um fro ntão recto; as _torres ·tem 
uma po1·ta no primeiro pavim ento, e só um a tem pinacttlo de 
fórma py ram ida l. O atl'io é cercado com g radt! de ferro, e 
junto ao cnnhal da egreja, vê-se en tet·t·ado no chão um m a rco 
de pedra marmore ele q •Ia ti·o pa lmos ele altura ; tendo em uma 
face as quina -; portnguezas, e em outra a CrLIZ ele Cht•tsto . Q•te 
r ecorda rá essa pedra en·terrada ha secu los; indic:t rá um tumulo 
ou se l' à o marco el a fund ação cl ~ cidade! Interiormente é o 
te mpl0 divid ido e m ·t ,·e~ _naves , com boas im at:l'ens, ·te ndo clesap
parec[clo um S. Sebastiac e um Santo Aveltno, pmLados po t• 
Manoel da Cunha, os qrtaes ornavam 03 altares. Na capella mól' 
ha um p.tin el no t.ecto, e la ttera lmente qu::tLro, se ndo tres pin 
tados por Leandro Joaquim, os qtlaes r apl'esenta m a Se ;IhOr1l 
de Belé m, S . J oão e S .. Ta n ua l'io, vendo -se no fu ndo deste 
ultimo qua dl'O os n av ios fr a ncezes, que viet·am atacar o Rio ele 
J a 11 eiro em 1710. Estáa.qu i, como j « clisse mos, a sepulttua de 
Estac in de Sá.. Abet•io este jazigo em 16 ele no ve mbro ele 1813.2, 
em prese nça elo Imperador e dos membros cloinstit Lito H istorico , 
pcocecleu - se a um exame phy,.- iol ogico e clHmico sobre os ossos 
do valente g tt er t•eir·o, os q naes , depois de encel'r::Iclos em uma 
uma de páo brazil, fechada em um cofre ele chumbo, foram 
co !locados em 20 ele jane iro ele 1863 no cameiro el e alvenaria 
constl'uiclo pa r a recei.Je l-os, clepo~ itanclo-se conpnc tame nte o 
auto el a exhnmação, as ga1.etas publicadas no dia, diver sas 
moedas ele ouro e prata e medalh as , fec hando a abertur .\ uma 
lapida com esta inscl'ipcção em le ttras douradas : 

Restos mortaes de Dlslacio ·de Sà 
Exhumados desta sepultura em i ,i de novemb i· o de 185.2. 

A' ella restitu ídos eJl 20 de jnneit·orde 1853. 

A pe;;acla ped r a ela a ntiga campa veio ajusta r-se sobl'e o 
carnei ro, e assim terminou o acto em presença elo Imperador, 
dos membros do Ins tituto, e de muitas pessoas gr adas, t endo 
h a vido a ntes a festividade ele S. Sebastião, que nesse a nuo ce
lebrou-se na egreja elos capuchinhos . Por traz ela eg t•eja está 
o hospício cl s ft•acles capuchos italianos , conhecJclos vu lgar
m e n te pelo nome ele Barbadinhos. _Em 1720 chegaram a esta 
cidacte·rfrei Antonio ela Perusnt e fre1 J eronymo do Monte R eal , 
que vindos ela lt a<lia pa ra a mis<ão de S: Thomé, arribara m a 
este rpol'to, e foram r es idir na ermida elo Bom J esus; mas com· 
prttcla esta ermida pela irmandade dos h omens pardos,_ se pas
saram para o palacio episcopal , vago pela morte elo Bispo D. 
Francisco de S . Jeronymo. Vindo o successor elo bisp~, btts
cara m asy lo n a ermida ela Conceição, na rua elo Rosario, mas 
nã0 lh es convindo essa r esidenria, doou- l hes o bispo a er1u i rla 
elo Des te l' ro e casa anne:m. q tte servia-lhes ele hospicio até 1.739. 
Em 1738 h a,•iam constitu iclo um a prefeitura . Es ta ndo mui 
arrc~inacla a capella elo Des ~erro, or denou a Provisão ele 16 ele 
abril ele '1738 que se desse á.I}ne ll e~ padres a ermida da Senhora 
d n: Ajuda; mas r econbecenclo_ell es a má von tade elo povo na 

· muda nça par a a ca pella da_ AJU~a, recusaram, e com":_Çoram a 
r esidir em uma casa pt•oxim a a cape! la ela Conce içao ; mas 
sendo esta cedida por have r El -r e i feito mercê della ao bispo 
p!t ra cre~~~ão do 'semina t• io ele S . Jo, é, determinou a ordem 
regi a de 23 de outubro de 1739 o segumte a Gomes Fre ire ele 
Andra de : - «Desde o quintal elo capitão João An tu nes, até a 
ultima columna ele pedra , que está no caminho, que vae pa r a 
o Dester t·o, façaes tomar po t· aval iação tt·es casas te t·I·eas, que 
occnpa m um pedaç.:> de mon·o ba ldio, e nes te s tlto mandarets 
edificar pa ra os di tos padres barbadinhos um peque no e hu
milde hospicio, com sua cape !linha, mas sem fól'lna ele con 
Yentu, que na pobreza ela fabrica co t•responcla á hum il
dade e pobreza, com qtte ta nto ecliüc :~. ram os ditos padres .» 
Com o pt·oclucto elos soccorros do eral'io e elas esmolas eri
gio-se es te hospício ela in ;vocação ela Senhora ela Oltve tra . 
Conc]tiiclo o hospício em 17,12 0 Pr oveJor da fazenda real 
Fra ncisco C0rdovil ,cle Siqueira Mollo deu posse da nova casa 
áqn~l l es frade s, achando-se presen·te ao ac to o G~ve1· n::tdor 
Gomes Freire de Aucll'ade e ou bras pessoas consideradas. 
Na cerca des te hosp ício levantou F rancisco José ela Fonseca, 
em W ele março ele '1757, uma ca pella cht in vocação ele Santa 
Anna . Em conseque ncü~ da ed ificação. do hospício a r ua, de
nominada at~ então carnmho elos arcos da Ca rwca, r ecebeu o 
nome ele r ua elos Barbonos . Na ho r la destes padres planta-

ram-S 3 os dons primeiros cafeseiros ·trazidos elo Pará em 1771 
pelo clesembarga'lor João Alberto Castello Branco 1. Existio 
no hospício elos Barbadinhos um p.LL·clo mui r~ l i g ioso, co nhe . 
c ido pel o nome ele irmão Ma noel: er a dona t u. co« ia bat in as, 
e ped·b esmola.s pa i· a os santos ; gosava ele boa fa ma, e ele ter 
cheiro de santidade, ele sorte que, qtunclo fa l!eceu, muitos 
individuos .f oram ao hosp ício 1n dir um pedacinho elo ha bito , 
que envolvia o cael a ver do 1rmão Manoe l ! Neste hospício foi 
sepul t ftclo em 5 clé outnbl'O ele '1799 o clisti.nct'; poeta, clesem
bat·gaclor Antonio Dtniz da Ct·uz e Si l va, que viera ele Por tu
g-a l em '1790 p,\r a j til gat· os réos da conspiração elo T i~adentes. 
Vindo pava o Brazil a fam il ia real ele Bragança mucla t·am- se 
os carmelitas para o hospicio elos Bat•ba linhos, que foram 
occupar o sobrado n . 14 el o aclrD da e<>reja cl <L Gbrla; mas 
h avendo discussõ es com a üma nclacle ela 5-lot·i~, fo am h a bita r 
na egrej a de SanLo Antonio elos Pobres, que o impei·aclor Pedro I ' 
ordenou se r epa rasse á custa elo Thesout•o Naci onal, com as 
accomm~dações necessarias de p Jclet· ser em habitadas por 
aqne lles t•eli g iosus. R·~ tit•anclo elo altar- m ót• a imagam elo 
or ago , stÜJsiituiram - na aquelles fl' acles pel a ele S. Felix. Em 
1831 e ntrega ra m a e,l·reja e r etiraram-Sel par a a Europa ha'l)en 
clo-se in'l)ectivaclo cont>·a elles de sJrem .ie;uitc•s di <farç ru los, 
diz o Dt·. B lthaz a.r ela Sll v a Ltsbôa . Chegando ao Rio de 
J ane iro em. 1842 a lg l!1S fracles des ta_oeclem, dera m-lhes o go
verno e o btspo a egre.J a ele S. Sebast1ao no Castello; a lli depois 
ele r econstruirem a egreja, ecl iCtcaram um hospício, e por m.e io 
ele concessões e artificios .i ·sniticos conseguit·am apossa r- se ela 
praça cha mada da Se Vel ha, para cer ca elo seu convento . 
O hospicio tem clous pav imentos havendo oo prim eiro a sala 
elo N feitorio e se te cellas, e no s ;gun.clo 12 cellas , e a sala do 
r cl ogio " 

OASTELLO. Rio d0 Es truclo elo E. Santo, p1.ssa pel o Al
cleiame nto Afl'ons ino, recebe lP las duas mar ge ns d iversos tribs., 
entre os quaes os ribeüões Viçosa Grande, Viçosa Pequeno, 
Caxixe, Frttctdra e desagua no rio Itapem irim peb ma rgam 
esquerda . 'l'en1 um a ponte n0 logar Santo. André. 

CASTELLO. Rio do Estado ele Goyaz, aff. do l'io dos Bois, 
que o é do Paranahyba. 

CAST.H:LL0. E' o nome ele um rochedo vertica l, que seme
l ha - se a uma mural ha arruinada. Está situado á beira elo 
rio Paraguay na extremidade ele uma cot•da ele pequ en as e 
baixas lomb telas que, na margem direita, segaem a clirecçã o 
de OSO a EN!];. Do l ado opposto ha tambem um p >t reclão se
mel h•an te, porém menor. 

CASTELL O. Estação ela E. ele F; de Santa Isa bel elo Rio 
P reto, no mnn. ele Valença e Estado do Rio de Janeiro. Foi 
construi da e offereciela >t eosa es trada pelo fazendeiro F'1·ancisco 
Paula de A lme ida . 

CASTE LLO. Fol'te q ue ele f81~ele a bahia de Guajal'á, n0 Es
taclo elo P a r á . H; ' bem a rtilhaclo, 

CASTELLQ M'ELHOR. Log . do Estado ele Santa Catha
r i na, ao poente ela Serra Geral, a a lgtlmas legaa11 ele Ln ges . 
Ahi tet·mi non, em 1790, a es \ra la de S. José a L ages, come
çada em 14 ele novembro ele '1788, a qual tinh a cl'e extensão 15 
leguas e 560 braças , med idas ela foz elo l'io Maruhy até Castel
lo Melhor. Essa esLracla cahio em aba ndono, ele m0elo que 
hoje nem vestígios existem della . Act tal mente ach a-se a cidade 
de S. José li gada a Lages por nma outt•a estrada, cujà 
extensão é aproximadamente ele 200 kilometros. 

CASTELLO N OVO. Log . elo . Estado ela Baliia, no te rmo 
ele Il ltéos . 

t Em i722 La Mottre At,.I'O U in trodu .i o essa planta e•n Cayenna; e 
chrig:indo-se a essa c olonia 

0 
o bt·az ileiro Palheta conseguia c om cliLigen

cia.: e trabalho traze r à ctdade de Belém do PnL'<.Í algumas seme':l tes desse 
ve(J'e tal. El'.1. entã o p1·obibida a expo rtação de café para patz estran
geiro. ~elos cuidados ~e Agostinho Domingues e out;o~ multrpJic 't·am-se 
os cal"eset ros no Pa 1·a; em 1770 um desert or, CUJO nome ~gn ~ ramo~, 
levou a plnnta para o Mtu·anhã · e achando -se nessa ca pttanm Joao 
Albe r to Cas tello Bt·anco t•eso t v~u tt·azel-a pa ra o Rio _de Jnne.iro, 
quwdo para U!JUI se di r·igio no ca t·go de cbanceller da Relaçao. Colbtdas 
algumas b ~gas dos dous cafese it·os plantados n~ horta dos Ba t•b admhos 
lancou•a.s João Hopman nas terras de sua quin·ta., além do arrayal 
de Mataporcos , onde uascei'aJn o ptimamente por nilo terem sido 
enterradas. Seguiram outros o exemplo de João Hopman sendo 
auxiliados pelos conselhos e providencias el o Marquez do Lavradio. 
Gm bo deve ser o Rio de Janeiro ao Desembargador J oão Alberto 
Castello Branco, pela introducção de tão uHI vegetal q>.te· constitue 
hoj e um dos mais ricos prJductos do paiz . 
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CASTELLOS . São assim denominados dous pecruenos mor-
1'08 do Estado do Matto Grosso, á margem elo r io Paraguay, a 
22 kils . aci ma ele Caranclá. 

CASTIGO. Serra do Estado da Bah ia no mun. elo Raso. 

CASTILH O. Log. do E>tacto de Minas Geraes , no mun. de 
Pitang uy . 

CASTILHO. Ponta n a ilha d a i'l'!aclei ra, s ituacl::L no littoral 
do Estado elo Rio de Janeiro (iYiouchez). 

CASTIL HOS. Sen·a do Es tado do Rio ele Jane iro, nas 
divisas do m11n . de Saquarema. 

CASTILHOS. Ilha do Estado ele S . Paulo, no Oceano , em 
ft·enLe da bap·a ele Cananéa. E ' bastan·te el evada e tem p ouco 
mais de tt·es kils. de comprimento. 

CASTRO. Cidade e mun. elo Eotado elo Pa t•anv., sede ela 
com . do seu n ome, em a m bas as margens do rio Iapó, a ~0. ela 
Capital , a24° 47' de Lat . S . e 6o 54' cl\l Long. O. do Rio de 
Jarreiro. Desct·evenclo-a, dizia o 81·. Rocha Pombo (Vide 
Echodos Ctompos us. 7 a H de :1.883) : «O local ch cidade, um 
tanto elevado, é magrr ilico . Do laclo do O. fica uma be lli ss im1. 
coll ina com algumas casas, se bem que toscas, de elega nte per
spccti v a, entremeiadas de a rvores fm cliferas, bosq ur,s ele cam
buy e riclentes c<Jmpinas. Es te blit•t•o tem o nome de Santa 
Cruz . No a lto da co llina es tá o local escolhido pal'a uma 
cap lla, de cujas immecl iações se desc0rtioa o mais sobe t'bo 
panol'ama . ~oke a cidade e o bait•t•o de Santa Ct•uz com o Yapó; 
uma extensa p:m Le de 220 meLt·os liga o bail't'O a cidade . Pal' a 
o lado do O, onde o tet•t•eno é mais mon tuoso, em amphitheatt·o, 
clistende- se um ouLt·o g ru po de casas , q ue tem o nome ele bairro 
do Bom S11.cce sso. Pal'a J~. espraia-se um campo vasto, com 
a! g1u1s capões, no fttnclo elo qua l desenha-se a peque na co l' cl i
lh c im da S rrinha . qu•é pela estl'ada o-et·a l se atravessa em 1 
S . Luiz. P ;tt·a os .; á etltracla, está uma 'l.a l'ga lombcb, com pondo 
a mais bel la paisagem vista ela ciclãde . De C[lllllctuer d esses 
pontos, goza-se a vista ma is eacantadot·a que é dado gtJzat· nas 
riquiss imas paragens elos Campos Geraes. Como se po de faz ' r 
idca, a cidade é muito bem collocada . As ruas são a sseia clas 
e amplas; as casas, na maior parte tel'l'eas, são bem constmidas. 
As tcoipas (muros ele barro socado) , crue abunclam em toda a 
cidade, destoam muito do a r alegr que ella aprese n ta com esse 
con juncto de bellezas , ele que pl'ocuramos dar ao menos uma 
vag'a idéa. -Entl'e os eclificios publicas n ota- se a m a tt'i z, quasi 
no centro da cidade . Foi construida de 1835 a 1848 no Jogar 
da primitiva capella . Exteriormente tem a Ma·tri z um certo a t• 
de convento, lugubre, tosca e acachapacla. iYl as, ao penett'ar-se 
no in terio r , adm ira -se pot· fol'ça a magniflcencia elo vasto e 
bem disposto recinto. Os altares, ricamente emmoldnr ados, teem 
uma imponencia sober ba, A nave, dividida po1.· balaustres de 
fert·o. tem pl'oporções para accommodar pat·a mais de Lt·es mil 
pessoas. Cinco lustt·es ill11minam ·toda a nave , h avendo na 
cap lla - mót· ttma rica a lampaclt\ . E' incontestave lm ente o 
primei r o templo da província, e , segundo confessou o l~ xm. Sr . 
Bispo Diocesano, por occasião ela sua ultima vis i ta, é uma elas 
maiores c 1na is sumpt•wsas de toda a di o c se . Ale m ela matriz, 
h a outra egr eja , sob a in vocação de N. S. do Rosario, que flca 
ao S. da matdz, e, a entrada da cidade, uma capellinlia con
sagrada <t N. S . da Conceição ... A ca~a ela camara munic ipal 
é uma elas melhores ela pl'ovincia; o salão, no pavimento 
super ior é sufficientemente commodo, occupando o pavimento 
tet·reo a caclei<L A 2·1 ele dezembl'o de 1865 , Ft·. i\iathias de 
Genova começou, á pt•opria custa, a constt'lteção d e um predio 
para sel'vir ele casa ele. misericot·clia . Mas, tendo exp il'aclo in 
fe lizmente em fins desse anno, de ixou apenas leva ntaclas as 
pat'edes latel'aes, as qttaes ainda se obsedam á entt·acla da 
cidncle . Contam-se em Castro sei.s r·uas de re leva n te extensão . A 
pl'incipal é a rua da entrada denominada do Co mercio (vulgo 
ilas Tropas). A rua Nova elo Prates, parallel a á an tececlen te, 
virá ~ambem a ficat• mtüto impol'tanLe, terminando á margem 
elo Yapó». Sobt·e a Viação P~tbliw dizia a inda o Sr. P ombo . «A 
cida de ele Castt·o é o centt·o ela maior pal'te elas povo l ções d os 
Campos, e bl'eve ser á e ll a o ponto obrigauo das communicações 
com o interior ela provincia, que t• pat•tindo-se elo lit1o ra l , qnet· 
claprovinciacle S. Pa 'l lo . A estrada principal é a que commu
n ica com C trityba. Para aprove ita r ás villas ele Campo Lat·go 
e Palmeira e a cidade ele Ponta Grossa, per con ett essa es tt·a da 
~tma ltnha curva, tentlo uma extensão quasi cluas vezes s ;1perior 
a recta entt·e os mesmos pontos . As d istancias para a dit•ecção 
md1cach são : a té Ponta Gr Jssa- 43 kils . (se te leguas) ; até 

P almeira -- 86 kils. (14 leguas) ; até Campo L:trgo - 146 k ils. 
(24 legttas); e até Curityba - 176 kils . (29 l eguas .) Em i879 o 
governo provincia l estabeleceu uma linha de cle lig·~nctl:'-6 entre 
Cu l'ityba e CasLt·o . ll:l'aill inca lcnlaveis as convemetlctas que 
importava para as popul;tções dos Cam p os a insignificante cles 
p e.m feita com esse serviço. Entt-etanto ultimamente cl ~> ix:o u o 
governo d e atLender a essa necess idade . illn tra Cas t r·o e a vi lla 
de Tibagy ha ta mbem uma es tl'acla , porém em má condição, 
medindo 73 kils . ('l2 leguas po ttco mais ou me nos). P ;11·a Ja
gltat'iahyva clirije- se ai nela , passa ndo pela vi ll tl elo J;' H·ahy e 
o povoado elas l~ nmas , uma es tt•;tda q tte se r am ifica pav11 S. José 
da Boa- Vista e S. J osé do Christ ianismo. Por essa rst r ,\cla 
chega- se a té á pt'ovincia ele S . Paul o á cidade ele Sorocaba. 
Além dessas e>tt•acl ts, lla cttm inhos mais ou menos t•e;;·ttlares 
para clive l'sas bandas elo município» - As tel'ras do mun . 
pt·estam-se a qu as i ·toclos os genel'OS de c1tlLttra. O trigo, qtte 
conslituio um;t elas inclust l'ias mais impor LnnLes elo m nnicipio, 
está e m a bandono. A ct'iacão d e gado é a su;\ maior inclustria, 
cria ndo-53 annualmente par.\ mais ele 5.000 cabe9as . -Do 
Livro ele 'l'ombo ela Ca ma ra. i'IIun iciplÜ consta que, nos tempos 
ela Cl'P.açiio ela villa, hav ia pec!t·a hum e de que sa fez t•emessa 
ele amost r as por >arias vezes ao Govet·naclor Geral, Presente
m en te, p oucas pessoas se dão ao ·trabalho, sempre ele pt•oble
mat ico r asultaclo, ele procut•at' j a zidas ele mintwaes . São conltc
cidos, por ém, n o mtul. a lg nns logrt res qne ain da tt pt•ese lltam 
vestig ios ele Lerem sido expl omdos e minerados ; o q~te m osLl'a 
q1te Castro a inda não foi m~ l dotado n o t• e ino nünern l . Ulti
m a mente o govrm10 co ncedeu p.~rmi · são paPa faze r- s e os tl'a 
balhos ele inves tigacão ou ex ploração el e min e l'ae.s de feno e 
outros mineraes nesse mLtnicipio . " Além desses indí cios dei
xados pelos antigos emp1·ehe ndedot·es, sabe mos que bem perto 
da cicl>.tde ha um a collina, que d ize m ser toda ele m ine l'io de 
f~ t·t·o ; é chamacla o mor r ,elo Gamcon·os ". - O c! i ma é dós 
m a is agt·adaveis e delicio sos ele todo Brazil. Não só a situação 
geogra.ph i c a, .In as. ainda a topogL·aphica garanten1 no mu n. mna 
saltthndacle lllVe Ja.ve l. As estações mait:J regulal'es; poLtco 
frequ en tes os te mpor~os e as tormentas; ar aempre [pesco e 
OXt';enaclo, sem a humtdacle p ermc10s a. C[ ue not11-se e m todos os 
clunas fl'l.os . Sobre a htstona dessa ctdacle dizia aincla o St· . 
Pombo : <<Pouco poch·mos sabe t· á r espeito elos pl' imeit•os povoa
dot·es ele Castr o. A tt·aclicção mesmo qu(lsi nada consal'vn. de 
talassumpto. O que é cel'to é que os p~.dt·es da Compatthia ele 
J esns fora m os pPime il'os a vis ita l' esta parte do Braz il. Os 
a ntigos paulistas tambem p 3t·cor r er am, em lmsca de ouro e 
diamantes, os legar es q ue hoj e formam o munic ípio, ott pelo 
me no> a comal'C:t ele Castl'o . . As immediações elo Tibagy, espe
cialmente o propt•io Tibagy (onde sa eucontravam os Galr.let1"Ões 
com diam antes), foram the;ttro elas excut•sões d os paulistas . 
Em diversos a utores ele histo l'ia do Brazil na da encontramos 
de posiLiv solne o estabelecimento dosj esuit(ls nestas paragens. 
Pol'to·Seguro diz que desde iõ-.U começaram a in s tallar-se nos 
campos de Pit·a tininga e circLtmvisinhanças, os p rim cit·os co
lon os dirigidos pelos j es uitas ; sendo estes efficazme11te auxi
liados p ol' Tebiriçá e pelo genro d este, João Ramalho . 
Estenderam-se os .i e>u iLa ~ pelos campos gel'aes e afinal se 
entl'anhar am n os sertões . at.é darem no Pal'aná . E' certo rtue á 
pouca clistattci~ dest 1. cida de é conhecido ainda um l agar com 
o nome ele Jg,·qfa Velha por tee sido o local el e uma capeJl ;L elos 
jesuitas . Póde nu üto bem se t• que já p o1· aqnelles pl'imitlvos 
tempos da colonisaçiio do paiz, fos>e o bail' l'O elo YctlJÓ, ou o 
local que a. cidade hoje occ!lpa , conhecido. Com toda a cet•Leza 
já o era clescle que os pa uli s tas come~ar8m a invad tt' os se l' Lões 
em busca ele inelios , em 1581 ; pois e m :1.629 t•ompen a gtte t'l'a 
contt·a as reducções dos jesuiLas, poe se ·tel'em es tes oppo>to á 
esc r a vi dão elos sal vagens ; e a Ig·J·cic• Yclha j á em uma l'ecl ucção 
impoetanLe . ill q · t~m p6cle affit·mar que ccbmpos rle Pi1·,tti'!1Ínga 
e campos ge?"coes. nao e l'am na q t1elle te mpo des igna,clos p oe um só 
n~me? Mas set'la tmpt·obo todo o Leabalho de pesquiza qttanclo 
nao temos um tllllCO cloCi unento, uma simples inrornnção que 
nos oriente .. Deixemos por_ conseqLt e nci.a essa paete obscul'a elos 
pt'ulleJL•os citas ela. povoaçao c1ue é h oJe a cidade de Ct\S 1r o, e 
n os r e> trinj nmos á épocas m enos remotas e ele que n os possa 
se r da do e nco n\t' .tr a lgu mas notas . Mil lie t ele Saint'Aclolphe 
diz que a p ovoação começoa por um aldeame n to ele índios 
Guarapuab .os . Eõse aldeamento deu em res ulta do fic at•em ex
plo t·aelo~ todos os campos e legares vi s inbos e verifical'-Se c1ue 
h aviam ne lles toclas as condições pat·a a industria ela ct•iação 
do gado e p:tr a a lavClura, sendo esta a pl'incipal indttst l'la. 
na qnelles tempos. O local para a sécle elo aldeamento não 
podia ter s ido melhor escolhido; ii. beira ds nm rio e não 
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internado nas mattas. Esta era uma condição indispensavel, 
pois os índios bravios infes tavam o interior da.s grandes fio
r es tas qne se elistenclem ele Cas tro para o nol'te e noroeste, 
até o Para napan ema . A gente mais chegada ao nuc leo ela 
povoaç[o en Lrep;a va -se á lavoura . Com a not icia da eÀh ube
l'ancia e el o~ explenclores naturaes elas regiõ~s circum vis in has, 
:fol·am a!Tl uinclo mtliLos colonos e se locali s~ nclo nas parag:e ns 
que JUlgavam ma is apropt'Jaclas para a cl'laçao e que offerec1am 
esperanças ele rapicla prosperidade . E ntre esses colonos , ele
vemos mencionar , como um elos mais cli g<lOS ele referenc ia paio 
papel que r epresento u na fLlllclação ela vil! a e no sett elesen vol
vimenw, o portuguez Coronel Ma noel Gonça lves Guima rães . 
Cont o se sa be, cioso elas l'iquezas f~.bulo sas que se preconisa va. 
o gove1·no ele P od ugal decretou que l'ossem pt·esos e enviados 
pat·a o Limoeiro todas as pessoas que se aproveitassem elas 
min as encontradas no Bc·azil. Esse clec t·e &o é ele 1770. Pot· este 
orime ele ·tirar in teresses elo que descobr ira§. custa ele trabalho 
insano, foi para a pri são elo Limoeiro o Corone l Guimarães . 
Não sabemos qttanlo tempo lá fi cou, mas es teve ele vo lta ao 
paiz a ntes ele 1788, época ela funda ção ela villa. Os Corone is 
José F elix el a S il vrL e F r ancisco CH.rneit·o fOl'am tambem dois 
homen s i mportantes e elos. primoiros que se vieram es tabe lecer 
nas i mm ed iações elo povoado . E' natu ral que o aldeamento se 
desenvolvesse contando com o es timulo qne a perspect iva ele 
(l' t•ancles in te resse> clesper&ava no esp!rito elos colo nos . Em 1774 
roi o povoado el evado á parochia . Anteriormente ja se havia 
ec!Hica clo um a pequena capella , cobe rta el e palha e q nas i sem 
fórma de tem plo . Desde os pr in cipias, tit1ham -se tambem 
co nstl'l1iclo so bt•e o rio Yapo um a po nte . !?oi sempee essa 
necessidade mais im periosa elo laga r ; pois, sendo os hab itantes 
obrigados a e communicar- se ;nais com Soi'Oca ba do que com 
as povoações que por esse tempo ha,:ia no lil toral cles &a provineia 
era inclispensavel a lt· avessia el o rio. Com a creação ela paro
chia a nimou-se a população: reco nstr ui u- se q11as i toda a ponte 
e ftzeram- se alguns concertos na egreja . Os homen s el e ma is 
importancia elo logar com~ çaram a r epresentar ao Governador 
sobre a conveniencüt de cr ear a Yi lla . O aldea mento pois 
estava clesapparecenclo para dar lagar a um nucleo de colonos 
aclve nticios. Expulsos os jes ui tas , acossados os i ncl ios pelos 
paulisl<1S foram fica ndo na nascente povoação só as pesso1s Já 
civili sadas . Com efi'e ito, em i779, o Gove rnador ch cap itania, 
Capitão Ge ner>tl Bern a rdo Jose de Lo rena, a ttendeu aos votos 
in s·tantes da popul acão ; e a 2'1 ele janeiro do rerericlo anno, com 
toda a solemnidacle e na presença do Corregedor da comar ca 
de P ar anaguá, a qu e ficava pertencendo, foi in s tallacla a villa. 
Em honra do Secretario dos ne~ocios ultramarinos de en ã o, 
Ma r tinho ele Mel lo e Castro, ucou sendo eha mada - Villa 
Nova ele Cas tro - , em vez ele Sant'Anna elo Yapó. Houve nesse 
dia grandes fesLejos, missa pela manhã, b a nquetes, e na occa
sião em que o Ottviclor declarou er ecLa a vtlla, pror ompeu o povo 
em estrepitosos vivas a D. Maria I, e a Lt•opa de cavallaria deu 
varias clesca t·gas. A nova vil! a recebeu logo um grande impnlso. 
Os oiilciaes ela Cama t•a, ass 1m que toma t·am posse, tra taram ele 
pedir escola publica e clefazet• ver ao Bispo diocesano que era da 
maior co nveniencia para o povo que Cas tro fosse eleva do a co
marca eccles ias tica, visto distar bas ta nte ele Curitiba , sem ter 
estr adas boas. Ne m· o Govern ado t· e nem o Bispo attende ram ele 
promp&o . a esses rec lamos . ~las , espzrançosos com as pro messas , 
os pt'JOClpaes ha bltan ·tes, v, sua custa , sustentaram um a escola 
par ticular que era d irig ida pelo alferes Anto nio Lui1. P ere ira. 
Logo no mez s~gui n te ao da installação ela vil la, foi a 
paroch ia visi Lada pelo Vis itaclo r Orelinario João Ferreira ela 
Oliveira Bueno. E ste exhortou a população a melhcn·ar o templo 
que se rvia de matriz e louvou muito a r eligiosida de e bons 
costumes do povo e o zelo elo parocho. J~m -1789, a 2<1 ele julho, 
foi nomeado o primeil'O Sargen&o-mor capitão Miguel Peclroso 
Lei-te. Exis te no arc hivo ela Camar a , um a form idavel repre
se<rt·tção con tr a o capitão Peclroso . Nasc~ ra este em S. Paulo 
donde foi para Goyaz a inda moço . Dalli voltou perseguido 
pelo Govel'naclor da Capitania . De novo em S . Pa ulo, viu-se 
sem meios ele vida e resol ve ll pa1·tir para o sul em companhia 
ele clous outros aventureiros . Depois ele gira r muito es·tabele
ceu -se no Joga r chamado « Cimo ela Set·ra » onde casou-se . 
P ecl roso, além de ·tudo, era cu mpl ice ele homicidio feito pelo 
seu paren te Francisco Rodl'igues elo Prado a quem ajudou por 
uma paga aviltante. No <<Cimo ela Serra» pratic?u taes ac tos 
ele maldade que os habitantes tomaram-lhe logo od10 ele mol'te . 
E am eaçar am-no muitas vezes: T ão desespera dos ficaram que 
para se verem livres elo tern vel homem, Juntaram-se e lhe· 
comprv.ram, pot· preço exorbitante, a casa e terra s em que Ti via . 

O pt•opr i o Governador deu-lhe ingresso em todos os re.,.is tros 
cleclar ,tndo no « li vre-passe» que o fazia para que o~ povo~ 
clesca nçassem . Do sul a rribou Peclroso outra yez a S . P a !ilo 
onde cbegott pauperrimo. Alli viveu nove annos na mis ~ ria' 
até q tte t ra nsportou-se para a villa ele Castro. Assim q ue aqui 
chegou,Peelroso co meçou a se fazel' senh or ele um rincão visinho 
(que hoje é conhecido pelo nom e ele Ronda), onde os a nim aes 
elas tro12as costum avam repastar- se á n oite . Fez Pecl t·oso quanta 
~str epol nt e qua nto acto de vandah smo se pode imagina r; 
f~t·ta bestas, matava l'e7.es, mauclavn c!Jspet·sat· as tropas pot· 
caes fi ll z~s, etc . Elle era um verclacleu·o regulo : absorvia a 
jurisclicção de todas au·tot·idacles ; decidia questõ s sem ma is 
appello nem a"'g ravo, obrigava a paga r co ntas e. disp unh a como 
entend ia ela libe l'dacle ele cada um . Cheg·ava até a amed ronta r 
os t•apazes pa ra induzil-os a casarem co m Stta lil·ha ... Foi a 
tal ponto o te rrorismo, que a população, ele medo, ,i á não 
concorria à m issa ! Ora, os Offic iaes ela Camara, homens pro
verbi almente holles tos, a mig·os ela ordem e ela justiça, ele modo 
a lg um p,dia m pt•opor tal incliv idtto p:t ra o cargo impor tante 
ele Sargen to-mót·. Apezar disso , porem, fo i o capitão Pe clt·oso 
noineaclo e pelos ilns do a n uo de i789· tomou posse . . A Cam a ra 
sofl:'reu- o um pnuco, mas vio-se logo na contigenc ia ele abrir 
lucta com o temivel pauiista. F oi então que den ~•n Govertutclo r 
um a par le nos termo<; mais virttlen ws . O povo supportou porém 
por mais de u_m anno os desmandos e pt· epo tencia o 1o SB r
ge nto- mór , até que em ma rço ele '1791 foi elle reform ado e a27 
de ju lho elo referido a nn o, nomeado , sobre inclicaçào ela Camttra, 
José R oclrjgues Betim, que já era Sat·gento-mór aggregarlo ás 
ordenanças da vi !la, desde janeiro. Es te benemer i to cidadão 
serviu com appl a uso de ·todo o povo durante algun s a nnos. Em 
'1 795 a C a mara pediu ao Governador um Capitão-mór, e em maio 
foi nomeado o Sargen LO-m6r José Roclrig ,;es Betim, pa anelo a 
snbslitLti l- o naquelle cat·go, desde 26 de julho, Luciano Ca r nei.ro 
Lobo, filh o elo Capitão reform ado da compan hia ela villa, 
Francisco Carn eiro Lobo . Por esse tempo a Camara fez ver 
tambem ao Governador a necess idade de mais clnas companhias 
ele ordenanças; u ma para o bait·ro elo Pirahy e Furnas, e outra 
p1ra o bairro ele P on La Grossa e Carrapatos. O Govern ador 
accecte u e foram nomeados Capi tães das compl nhias álli creaelas 
ela elo 1o - o já Capitão ajuclan·te el as ordena nças ele Castro, 
José Feli x: ela Si lva; cl>t do 2o - Cy rino Borges ele Macedo . 
Pat"a AH r es ela com panhia el'este ultimo baino , foi escolhido 
Joaquim Gonçalves, li.lho elo Coronel Ma noel Gonç~.t lv es Guima
l'àes ; e par a Alferes ela elo primeit'o Balcluino José ele Almeida. 
Mais ·tarde, a Camar a pediu novas companhias auxi li ares ele 
o~·clenança~ par a os bairros ele Cat·rapa·tos, Catanduva e Jagua 
nahyva. A n sta elas desordens que se davam nos ser·tões, e elos 
es tragos feitos pelos inclios em r epet idos assaltos e correrias ás 
fazendas mais isoladas, propuzeram t ambem as a utori dades a 
nomeação ele Capitães elo matto .Em consider ação aos relevan tes 
serviços prestados ao pa iz, foi o velho José Felix ela Silva 
agraciado pelo Governador com as honras de Sargento- mó!:' 
r eformado, em 1798 e .nomeaclo em seu logar para a companhia 
auxili ar do Pir ahy, lgnacio ele Oliveira P into, em 4 clé no
vembro elo r eferido a uno. Pelo meiaclo desse mesmo anno a 
vil la cobriu-se ele galas, para receber a visi ta do Bispo diocesano 
D. Matheus ele Abr eu P ereira . O templo que servia ele matriz 
era aiu da muito acanharlo e não offerecia condições p.tra a 
celebração do cnlto. O Bispo recommenclou muito n ed ifi cação 
ele uma nova egt•eja matri z e marcou o local onde ella devia 
~er erecta . Apezar ele todo empenh o com que a autoridade 
cliocesa na estimulava os habitantes, só depois ele 1810 começou 
a ser cumprida a r ecom menclação elo bi spo ; nã o porque arre
fecesse o a r dor religioso, que ali ás foi sempre notado e ntre os 
castrenses, mas porque a obra exigia mas elo que m i ta sol ici
tude; exigia r ecursos materi aes, persevet·ança e mnito tempo, 
e isso não é o que sobra, ainda nos paizes ma is adeantaclos e 
ricos . De i 834 por diante as obras foram tomando incremento. 
Tambem a villa passava pela sua idade ele ouro. Deode 1820 
ella começou a met·ece l• 1nuita at tençã o do governo e o povo fo i 
se mos'tt'a ndo mais act ivo e cada vez mais progr·ess ista , tomando 
parte em todas as manifes·tações que arrastava o moviment o 
polít ico por que passou o paiz . Em feve reiro ele 1833 r euni
ram-se os Officiaes da cam ara , a utoridades civis e militares 
e povo no paço ela Camara e alli celeb1•aram com toda solem
nidade a cerimon ia publica de jurat· ficl elida clP. e obecl iencia 
ao imperador. ! ,ogo depois, em nome elo povo, clir i" iram a 
S . M. uma represe nt ação pedindo que jurasse e fizesse ~umprir 
a Constituição elabot·ada pelo conselho ele Estado. Pode se r 
contado o periodo de 1820 a 1860 como uma época ele verclacleiro 
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e admiravel progress o para Caslt•o. Cuido;;-~ e de fazer sol re o 
Yapó uma ponte mais forte e mnis larga, a 1na l í:icou prompta 
em 1840, assentada umas poucas braços ac ima elo pr im ;ttvo 
local. Foi tambem mais ou menos por esse tempo, que crssaram 
de todo as depredações dos incligr n as n as fazendas, sendo elles 
repelli.dos de uma vez par a os S!' rtões ou se arreban lta nclo nos 
novos aldeame nLos que se fundaram ma is chega dos ao Para
napane n:a . A 14 ele setembro de 1840, o vigario ela parocb ia, 
então o padre Ignacio de Alme 1da Fn r ia e Souza, b<·nzeu a 
sachri stia ela nova ig reja ~m co~: st 1·ucção; a q"al sHv iu de 
matriz por muito tempo. Oito a nn os depois o Vigal"io padre 
Damaso José Conea benzeu a capella-n.6r, e eru 1855 o cemi
terio publico . Ass im foi Castro pro~pe rando, até que em 1857 
foi elenda á cidade, por Lei Provincial n.14 ele 21 de janeiro». 
E' com. de prinwira entr . , creada e classificada pelo Alvará 
de 19 ele fevereiro ele 1812, Lei Pro v. n. 2 ele 26 ele j11lho 
de 1854 e Dec~ . ns . 687 de 26 de j11 lho de ·1850 e 4 869 ele 19 de 
janei ro de 1872 . Tem agencia do correio e diversas eschs. 
publs. ele in st. pt·im . SobrP suas cliviS<IS vide: Lú Prov. n. 7 
d e 22 ele abl"il ele 1855, n. 14 de 2'1 ele janeiro ele 18G7 ; n. 34 
de 7 de abl'i l de 1858; n . 67 ele 23 de maio ele 186·1 (art. li), 
n, 81 ele 18 el e março de 1862 ; n. 195 ele 31 ele maio ele 1869 ; 
n. 383 ele 6 ele abr il de ·1874; n. 680 ele 27 ele outubro de 1.H82; 
o. 738 de 25 ele outul rro ele 1883 . Em ~eguiel a publ icamos o auto 
de inst~Cil ação dessa vi !la : « Anno elo !'<ascimento de Nosso Se
nhor Jesus Christo ele mil setecentos e seten la e nove, aos vinte 
e quatro dias elo mez ele jan eiro, n'esta ft·eguezia do Yapok, no 
logar mais competente dPlla, onde (oi vindo o doutor Francisco 
Leandro ele Toledo Rendon, Ouvidor Geral e Corregeelr>r ela co
marca de Pat·anaguá, comm igo esct·ivão ele seu cargo ao dia nte 
nomeado es ta udo presenks as principaes pessoas desta fregueúa 
abaixo assignacla~, além do mais povo miudo que se juntou para 
este acto, e sendo ahi pelo dito Juiz na fo1·m a d<\ Ordem do lllrn. 
e Elxm. Sn r. Govel'nador e Capitão Genera l desta Capitania, 
Bermn·do José ele Lorena, !'o i dito perante todos que elle erigia 
em vil la esta fregueziadenomin aela .do l apo k, e mandou que de 
h oje em diante nos papeis publicos se lhe não desse mais este 
antigo nome, mas s im e u nicamen te o nome ele Villa Nova 
dE> Castro, por ser este em honra e memoria elo n:m. e Exm. 
Snr. Martinho ele Mdlo e Castro, Secre·tario ele Estado elos 
negocios ultramarinos qtte com seu demasiado zelo ·ta o to ·tem 
beneficiado a estes pc·vos, e logo no mesm o acto dando prin
cipio á creação da dita vil la cleler minott e assignalou o logar 
em que se havia d~ l ev~ntar o Pellourinho clella, symbolo das 
Justtças, que de facto lmmeclialamen\e fo i levantado de um 
madeiro grosso l av rado com quatro faces pl anas, ele fi gura ele 
um cylindt•o com as insignias nelle postas, ele qualro argolas 
ele ferro e bra ços pelos lados, e um cutello no rema~e . Ou·tros im 
mandou o d ito ministro que j unte ao Pe llourinho, no terreno 
que estava vago, se fizesse Casa da Camara e cadeia, mas que 
emquanto se não punha es ta obra em execução a l111gassem os 
Officiaes da Garoara uma casa particular, onde se puzesse um 
tronco que ser visse interin amente de ·cadeia. Que esLa dita 
villa ele Castro ficat·ia inteiramente desmembrada e indepen
dente da vilJa de Curityb<t, exercitando j nrisdicção n os limites 
do seu Termo, o qu al con1inanclo com o ele Curityba sara pelas 
cabeceiras do do Tybngy. a saber: da parte do Norte, a ca be
cetra que n asce ao pé elos mattos ele S . Cruz e cor1·e entre a 
fazenda dos Porcos e o ele Carubijú, e el a parte do Sul, o Ri
beirão de Santa Ri ·ta, que nascendo elos mattos ela banda do 
Rio Grande elo Registro (E' o Uguassú h nje) corre por e ntre a 
fazenda de Sa11 ta Cruz e o bairro elos Carrapatos e se vai 
metter no dito Tibag-y, como melhor se m stra do mappa e C<1 1·ta 
adiante nomeados á elle Ministro pela Camara de Curityba, e 
confinando o Termo com o ela Faxina, servirá o me.smo limite 
da comarca aM aqui prat icado . Q11e fi na lmente o Jui z e mais 
offic iaes ela camaea logo que tomasse m posse limitarião o Rocio 
competente na forma das Ordens ele Sua Magesbacle, e por es 1e 
modo, houve o dito Ministro por et·ecta a Nova Vil! a ele Costro, 
CJm 'tudo cumprido o ~spiri to ela Podar ia do Illm. e Exm. St·. 
General, sendo tudo pttbl icaclo pelas pessoas pl'incipaes e povos 
com applansos , r epetidos viv:ts a S. Magestade F iclelissi ma 
que Deus Gua rde, a muito al ia e muito poderosa Rainha Nossa 
Se_nhor a Dona Mr ria. Primeira, tendo precedido de manhã 
m1ssa solemne na IgreJa Matriz pa ra onde concorrer ão todos 
com o r eve eendo Viga rio a impl orar o Divino au xi lio para o 
bem ace1·taclo Govem u desta vill a por Intercessão da Mãi 
elo mesmo Deos Maria Santissima, com o Titulo ele Nossa 
Senhora da_ Paz, cuja invocação hoje a igrej >J. celebrou, é 
tendo ass1s t1do a um e outro act'l a tropa ele Cavallaria a uxili a r 

des ta 'Vil!a cç, m repetidas descargas , além ele outros signaes 
dem onstrat ivos ele alegria e sincero contentamento com que 
viram cun1pricl os os n ossos an l igos desejos . De tudo par a con star 
mandou elle Minist ro fazer este au to ele creação, que ass ignou 
com as pea,oasprincipaes desta vil la e algt·mas das de Curityba 
que se acha vão prese n1es , e eu J oão Soares de Fignireelo Car
doso. Escrivão d<t Ouviclori a Geral ela. Commissão que esc t·evi. 
- Fra110isco Leanclr·o de T oledo Renclon. - O vigario José ele 
Santc~ There.za de Jezus.- Roclrigo li'e lix Mw tins .- li'ran
cisco Carneiro L obo .- Ignacio T aqttes ele Almeida.- Je r·emias 
ele Lemos .- José. Rodrigues B etim .- J!ntomo Gonçal1;es dos 
Santos .- A go:t inho José ele Fa1·ia P into .-P.rancisco ele Paula 
Ribas -Dua?·te R ocl1·igues F e?"rei?"a.- Manoel Gonsatves Gui
ma?"êies . - José Ribeiro Canha.- 1Jo11?Í11 gos Antonio-José Perei
ra Maga~hües .- Tllom iJ Jo~é Monteiro . Bra.ga .- Anto11io dos 
Santos Pinheiro. - .{ntonio RocZ, { ques Clwves. - A nt011 io do 
Espirito Sctnto ele Anclrade. - Jcsé St!btil de Olivei?·a. - Cttstodio 
Alvos de Oli.;eira de 1\lo!tA"a.- Paztlo ele Souza 111achaclo.» 
A ultima noti cia q1;e temos sobe essa cidade nos foi ttemell ida 
em 9 ele se tembro ele 1887 pelo Dr . J osé Alf'reclo ele Oliveira , 
Juiz ele direito ela comarca. Della extrac ta mos o seguinte: 
« Presume- se em 10.000 ha bs. a pop. elo rnun. Tem diversos 
povs ., en tre os qunes es denominados Tronco, S. Sebast ião, 
Catanclnva, Lago, Ribeira, Socavão e Rio Abaixo. I~' regado 
pelo' rios Ia pó, Tigre, Thabor, Cunhãporan ga , Onça, ~1a1·acanã, 
P .irahy, P il' aby-mirim ou Gua rarema , e P itangny . l~s te mnn., 
onde outr'ora se cu ltivou o trigo com bon s res ultados, a lém 
deste cerea l, [•roduz centeio , aveia, cevada , anoz, batata, chá, 
canna ele assucar, ma ndioca e fumo, po rém a cu ltm·a ma is 
de<envolvida (ele que mais cuidam os habs.) é a elo milh o e elo 
feijão, podendo-se dizer c1ue são as prin cipaes proclucções _de 
sua pequena l avou ra . No mun. fab l'i cam-se queiJ OS , manteiga 
e a'gum vin h o. EKporta herva-matte . Nell a exislemricas 111ina 
de ferro, grande variedade de madeiras, vegetaes e hervas 
mecl icinaes e extensos campos ele cl'iação de gado, principal
mente vaccnm .- A cid ade te m duas egrejas, a ma triz recen te
mente cons trmcla é o mell iOl" templo elo l!]staclo, e a do Rosal'io 
Casa ela Camar a e caclea. Possue um patl"im onio de t·>rras 
(m attas e Ctl mpos) des tinadas a logradouro publico com 4.356 
hectares . Nessas terras ach am- se es·tabe leciclos immi gt·autes 
p rr lacos, allemães e italian os em nttmero de 255 ind i vid11os.~ 
A Lei Prov . n. 933 de 14 de setembro de 1888 desmembrou da 
com . de Ca3tro o termo de 1'ibagy . 

CASTRO . Dist. elo Es tado do Ceará, na E. ele. F . de Batu
rité, no mun . deste nom e. Por seus linütes corre a serra elos 
Cajuaes. Confina com o cli st . ele Caio P r ado. F oi 01·eado pelo 
Dec . n. 8 E ele 10 de março de 1892 . 

CASTRO . Log . elo E~ta clo elas Alagôas, no m un. ele Mu
ricy. 

CASTRO. Estação da E . de P. de Baturi'té, no Es ta do do 
Ceaní , entre as egtações ele Cangaty e do RiilclJão . Exporta 
ma dei r as e ma·teriaes ele construcçâo. sendo o principal a cal. 
A sua renda média ann ua l é ele 2 :000$, sendo 4DO$ de viaJantes 
e 1:600$ ele cargas . Fi ca aos 4° n' 18" ele l at. S. e 41° 19' 14" 
de long . O ele Pariz. 

CASTRO. Jlh a do Estado elas Alagôas , no mun . de P enedo, 
no rio S. Francisco, n a embocadur a do rio Boasica, 

CASTRO. Igarapé do Estado do Pa rá , na freg. de Barca -
rena. 

CASTRO BARBOSA (Dr.). Corrego elo Estado de Minas 
Geraes, aff. do rio S . Dom ingos, que o é do rio José Pedro. 

CASTRO NEVES. Log . elo Estado (:a Ba hi a, na freg. elo 
Bro·tas , com uma esch . puhJ. 

CASUARINAS. Em 19 de junho de 1893 foi. presen te á 
Cama1·a elos Deputados elo Estado de Minas Geraes ttm pwjecto 
passa ndo a denomin ar Casual'inas a cid ade elo Pará. 

CATA, s . f ., logar cavado nas terras e nas minas, orr de já 
a pp~•receu term ou ma ll'i z ele ouro de lavagem (Moraes). Cova 
aberta em quadratura mais ou menos r .guiar pa ra extra hir 
ouro elas entra nh as ela terra (Cos ta Rubim) . On app •ll e ai nsi 
les escavMion~ fai'tes par Jes ancie ns min enrs (Saint-Hilaire) . 
Etym. P a rece ev idente que es te vocabulo deriva-se do verbo 
catar, signifi cando busca r, procm•a r, hnto mais qu e Mr> r aes 
cita a seguin·te (lbrase de Bern . Lyma :- A cob iça oMa ~ Ottro 
n as entranh as ela terra,- Obs. No tempo das gra ndes mmera· 
ções ·que se executavam nas prov inciil.s a uríferas elo Braz il, era 

i1.043 
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muito usado este termo. Não sei se ainda hoje o empr egam . 
{B. Rohan. V ocau. cit.). 

CATA BRANCA. Log . elo Esta do de Minas Geraes, na freg. 
de Itabira de Campo. Existem abi min as atu•tfer as . 

' CATACA. Log. do Estado ele Minas Geraes, n o dist . de 
Cúieté. 

CATACUARA. Vide Oataq~1ara. 

CATACUMBA. Morr o do Dis·t . F ederal, á margem da lagôa 
RoclrJgo de Freitas . 

CATACUMBA. Enseada da lagôa Roclr igo de Frei·tas, 
entr e a ponta do P eris e a P r aia Funcla no Dis tricto F e
·eleral . 

CATAGUASES. Cidade· e num. elo EsLaclo ele Minas Get· aes , 
·termo ela com . ele seu nome, á mar gem elo rio Pomba, so b_re 
o qual ex.iste uma excell enté ponte de 650 pal J?OS de exte nsao 
sobre 24 de l a rgura, 'toda conslruida ele madmra de l e t , a ~4 
kils. ela c iclaele do Visconde do R io Branco . Além do ca fe, 
cultiva em g ra nde escala todos os cereaes. Seus ~e. t:~enos pro
clu ~em café, fumo, ca:nn a de assucar , md ho Je 1.1 ao, a r t·oz, 
mandi oca , a t·at•uta, etc. Et•a a aytiga ft·eg·. ele Santa R tta 
do Meia Pataca ct•eada par o chia pelo art. I da Let Pro v. 
n . 534 ele 10 de d.uLubro ele 1851, que incorporou- lhe os cm·atos 
de S. Fra ncisco de &ss is do Capivar a e de Nossa Senhora da 
Go nceição elo Lara n1jal. Em ·1864, a Lei Prov . n. 1. 206 d e 9~e 
agosto, em se u a rL . IV e_§ III,tirott-l~e u,ma parte elo ternt?t' IO 
para in corporar ao mun1c1p10 de Uba . Em '1875 a Le t Ptov. 
n. 2 .-LSO de 25 ele novemb.ro creou o mrun . ele Uataguases, 
composto elas fregs. do Meia PaLaC<t, Laran ja l e Empossado 
cles membt·a el<t s elo mun. da Leopoldina, da de Santo An
to nio de Mul'iahé, cle~an nexacla do de Ubá, e el a elo Cap ivara, 
elo ele Mut·ia hé e determinou que a sécle ela fr eg. fos se no Meia 
P a taca, que sendo elevada a vill a passott a ele nom.ina r -se 
Cat.ag uases. ALe i Pro v. n . 2 .208 ele 2 ele JUnho ele '187ti deter 
mi nou q ue a nova vill a ficasse pro visot·i amente perten cendo á 
com . d a Leopoldina até que fosse ct•eada a com . de 
Ubá . Foi seu mnu . i nsta llaao em 8 ele SRtembro de 1877 . 
A. Lei P.rov. n . 2.766 de 13 de setemb1·o ele :L88l elevou-a 6. 
categoria de cidade. O mun. é r egado, al ém de _ outros, pelos 
rio. Pomba, Novo, Meia P ataca, Capiva r a e Fundao . A estrada 
ele fer.ro Leopolcl ina liga-a a Por L@ Novo do C~nh_a .. Sobre a 
denom inação de M ia Pa.bca eltzem que, en~_prmctptos ~este 
secu lo e ~plora ndo a l,. uns ave11 tureiros a regtao SO. de Mtn as 
Gerae~ , acharam um ~ .. io do qual ex tt•a.hira m o. peso de meia 
pataca ele ouro ; por causa, disso deram áqu~l l e rto essa deno
minação, que esten deu-se a .1~eq uena povoaçao ass_ente em suas 
marO'e ns . Agencia do correio . Estaçao telegra phica . O mun , 
alén~ ela paroch i a da cid ade wmprehendia em 1892 m ais _as 
elo illspiTito Santo elo E mpossado, t:o J•to ele San to An~omo, 
San to Antonio do Camapua n e Sant Anna. Dt ocese de_ S. Se
bas tião . Sobr e suas divisas vide: a rt. X VII da Le; Prov. 
n , 533 ele 10 de otttubro ele 1851, art. VI ela de n . 2 .08o el e 24 
ele el zembro ele 1874, art. I§ 1 da de n . 2 .180 ele 25 de no
vembr o ele 1875; ns . 2 . 700 e 2 .713 de 30 ele novombt•o de 1880, 
a l't , I § li da ele n. 2. 764 el e 13 ele se Le mbro de 1881; n. 3.049 
de 23 de ontttb t·o de 1882 ~art. Il) n . 3.219 de 11 d e outubro 
de 1884; n. 3. 334 de 8 de outubro ele 1885 . 'l'em du~s eschs. 
publs. ele ins t. prim . Foi classificada com. el e terceira e nlr. 
por A. c to de 22 ele fevereiro ele 1892 · 

CATA.GUASES. Pov. do Es tado de Minas Ger aes , no mun. 
.de seu nome . Elevado a dist. pela Lei Prov . n. 3 .043 de 23 de 
~u t ubro de 1882 , Ot•ago Sant'Anna. 'l' e m uma esch. publ. de 
Inst. prirn. ct•eacla pelo art. I § I da Lei Prov. n. 3.038 de 
20 ele outubro de '1882 . Suas divisas com o dist . ele S .. P n ulo 
elo Mtniahé foram es tabelecidas pelo ar t. VI da Let Prov. 
n. 3.387 de 10 ele julho ele 1886 . V ide Anna (Santa.) 

CATALAN EA . Nação selvagem que hab itava as mar~ens 
elo rio Amazonas . Esse nome é e uropeu , o que pode- se expllcar 

'pelo facto elos primeiros exple raclot·es bespanboes internarem-se 
Pelos sertões, casarem-se com as in dias e darem a seus_ ftlbos 
o nome de suas nações . «Confi r ma esse modo Gle ver, d1z um 

·escriptor, por a lgwns debuxos elas ~gui~s _imperiaes de cl~ms 
•ca beças e duas caudas, que os 1nd tos 1m1tavam por verem 
a lgumas medal has ou pinturas de a rmas de que os hespanhoes 
faz i a.m uso>), 

CATALÃO . Cidade e mun. do Estado de Goyaz, sécle da 
·eom . do H.io Paranahy ba, na fronteit•a mer'id'ional elo Estado; 
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situa da q uasi t oda na margem esq. do ri beirão Pirapetinga, 
em Jogar bastan ·te elevado e pittoresco, enLre dous montes, um 
ao SO. e outro ao NE.; dista nte 528 k il s. ao ~0. ela Capital 
e 79,2 ao N. ele En tre R ios. O muu. fica ma is ou menos e ntt:e 
18" e 1.9• de La t. S. e estende-se elo 5• ao 7• de Long. Occ . do 
meridiano do Rio ele Ja neiro. Sua maior extensão elo bairro de 
Guaribas (a E . ) á foz elo t· io Veriss im o (a 0.) é de 356,4 k ils. 
e a maior largur a ela foz do ribeirão Jacaré (ao S .) á do dós 
Pai ne iras (ao N. ) de 158,-! kils . Confina com o mun . ela Ba
gagem (Minas), elo qua l é separ ado pelo rio_ Paranahy ba acima 
desde a foz do rio Verissimo até á do riben·ão Jacaré; e .com 
o mun. ele Par acatú (Minas) pe.lo dito Jacaré acima aLé sua 
nascente na set•ra elos P ilões , que continúa com o nome de 
Anclreq uicé e depois com o ele 'l'iririca , seguit1do por ~sta a~é 
defronte do ba it•t•o Guarihas e elah t em lmha recta ate o rto 
S . Marcos; com o mtul, de E nt re Rios pelo S . Marcos abaixo 
at é o morro elo Faci~o , clabi até o r ibeirão Parobas e pot· es te 
alé o Ve riss imo , pelo qual cont inua até sua foz no Paranahyba. 
E' atravessado pela serra elos Pilões, q Lle começando no valle 
do 1 aranahyba, vae com diversos nomes dividindo o li:s ta_do 
de Goyaz dos de Minas Gemes e Bahia ; e r egado pelos nos 
Paranahyba, S . l\Ia rcos e Verissimo. Nelle enco ntra - se our o, 
cliam an tese ft: l'!'O; o 1·io Veriss imo é a urífero e diamantino; 
no ribeirão elo Ouvidor a 10 k il s . el a ciclacle, na estt·acla elo 
Mão de Páu, a lgu ns ' gar impeiros encontraram diamantes 
peque nos . Cultur a de feij ão, milho, an·oz! cano a . ele a8S~car, 
café, tabaco, mandioca e a lgodão. A matrtztem a mvocaçao d~ 
N. S . da i\iadre de Deus e depencle ela cltooese de Goya.z . Fot 
creacla vi lla pela Resolução elo Conselh~ elo G verno ele 1 ele 
a bl'il de '1833 · i ns tallada em 12 de fever e1ro de 1831. Elevada 
á categori a ele cidade pela Lei Pro v n. 7 ele 20 de ag_os to de 
1859. Sua matriz foi cre<tcla par ochia pelo art. I da Lei Prov . 
n. 19 ele 31 de julho cle 18:35 . Creacla ~ classificadLt tet·mo pelo 
ut . IH da Lei Prov. n, 506 de 23 de .JUlho de 1373; n. '19 de 
6 de j ulh o de 1850; at·t, I o §I da de n . 5 de 18 de outubro ele 
1854 e Dec. n. 309 de 13 de Julho tle 1843 . A pop . é 
avaliada em 10.000 .habs. Agencia do coneio . Duas eschs. 
publs. de i nst . prim. Entre outros pov~. comprehende o qe 
Bm·ity . E ' ligada a Santa Luzia . e á comarca do Pa raca Lu . 
(~fju as) por es tr a das , sendo a ultima cortada pelo rio S. Ben to; 
e á cidade ela Bagag m em Minas por Ulna estrada que passa 
pelos por.Lo s Mão de P::. tl e :Velho, no rio Pat·analt~ba. Sobre suas 
cltv1sas vtde: art. I! da Let Prov. n. 2 de 17 de JUnh o de 1842; 
n . 13 ele 9 de j alho de 1849; a d. III ela de n. 388 de 6 de 
setembro ele:L866; n. 505de 22 elejulhocle 1873. 

CATALÃO. Log. do Estado elo Amazonas , no muu. da 
capital. no r io Solimões . E' banhado pelo igat•apé X iburena:. 

CATALÃO . Ilha elo Estado do Amazonas, na m a r gem esq . 
do rio Solimões, no 1° dist. da Conceição. 

CATAL:Ã.O . llhn elo Districto Feder al, na bahia ele Nyterõi, 
entr e a ilh<t elo Governador e a elo Bom Jes11s. Dista oito kils . 
da cidade do Rio ele Janeiro. E' pequena e depencle da freg . de 
Inhauma . 

CATALÃO. RibeLr ão do Estado ele Minas Geraes, no mun . 
ele 'Itapec"r ica . 

CATAMBRA . Serra elo Estado de Sergipe, nos li mites elo 
mun . de Habaian inh a . 

CATANA. R io d o Estado da Ba hia, banha o mun. de Entre 
R ios e elesagua á m <trgem dir . do Sauhype (In f. loc.) . 

CATANDUVA . Log . no mun. de Castr o elo Es ta do do P a
ran á, com uma esc h. pttbl. mixLa, creacla pela. Lei P1·ov. n. 851 
ele 27 de novembro ele 1886. Dis·ta cerca de nove k1ls. do pov. 
do Tronco e 18 d a séde do mnn . 'l'em 400 habs., 25 casas e uma 
cape lla . 

CATANDUVA. Carrego do Es tado de M~nas Geraes,, aff. 
do rio Sap•1cahy,entre N .S.da Piedade do Retll'o e Douraclmho. 

CATANDUVA GRANDE. Log . elo Estado do R . G. elo 
Sul, ' 110 mnn. de Santo Anto nio ela Patrulha. 

CATANDUVINHA . P ov. do. Es tado d o R . G. do Sul, no 
mnn. de Saato Antonio ela P atru lh a, com uma esch. publ. de 
inst. prim . 

CATANH EDE. Pequena pov. do Estado do Maranh ão, perto 
elo I Lapi cLt rú-mirim. 

CATA P R ETA. Ca rrego elo Estado ele Minas Geraes, no 
Infic ionaclo, 
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CA TAPUIAS. Sylvicolas que habitavam parte ele. Estado 
do Pará. 

CATAQUARA. Rio do Estado do Rio de Jan ei r o, nasce na 
serra das L ages, banha a parochia de Jacare hy e desagLla na 
enseada de Mangaratiba. 

CATAQUARA. Morro situaclo seis kils. abaixo do Cr epury, 
atf. do r io Tapajós . J•:· formad0, diz o Sr. Ferreira Penna, por 
duas fraldas de montes escalv ados.. E' ele rocha c<tlcarea e 
vermelha . 

CATARRO. Ponta na margem di r. elo rio Amazonas, em 
frente do Serp[t ou ltacoa·tiara (Costa Azevedo .- Para hybu:Ja 
elos Reis). 

CATAS ALTAS. lUa elo Estado de S. Paulo, r ega o mun . 
de Apiahy e d-esagua na margem esq . do Ribeira . Tem 66,G 
kils . ele extensão sobre 22ID,2 de largura . Não é navegavel por 
causa elas cachoei ras . 

CAT AS ALTAS DA N ORUEGA . Par och i a elo Estado de 
Minas Geraes, no mun. de Quel uz, a 40 k ils. des ta cidade. 
O aspecto physico desta parochia é montanhoso; o arrra ia l , 
séde dn. mesma freg., é tn.m bem montanhoso; tendo algumas 
ruas bastante ingremes. Não tem rios consicleraveis q 11 e a 
atraves,em , á excepção elo Agapito, Pirap itinga, Noruega e 
Agua ~uja, todos aífs . elo Pi r anga. E ' pet·coHida pelas seguin
tes se rt·as e mol'L'OS·: Gama~ Sa nto Ignacio, Cachoeira , Itaqni, 
Manoel Anto11io, Piteiras, Mata Cavallo, Mantiqueira, Nor 1tega, 
Agapito, Cruz, Cascabulho, Poute elo Piranga, Joaquim Fortu
nato, Mata Burt'O e Estiva . Lavoura ele cet·eaes e canna de 
assucar, iniciando-se com g rande vantagem a cultura do v inho. 
Dista elo arr aial elo Lamim e ele Itaverava 15 k ils., do Carrapi
cho18 kils., ela Oliveira 24 kils . , ela cidade do Piranga 30 kils., 
de San1aRita 24 kils., ela capital 48 kils. e ele Queluz 42 kil s. 
Cornpreb ende os seguintes povs .: Pira piti oga, Jequitib:í. e No
ruega. Além ela matdz com prebende mais duas cape! las en ·tre 
as quaes a ele S. Francisco, em ruiuas, e em cujo ten·itorio 
existem as lavras denominadas S. Francisco. Attribue-se a 
funclar;ão dq a rraial á existencia de grande quantidade ele ouro. 
Orago S. Gonçalo e d iocese ele Maria nna . Foi cr·eacla parocbia 
pelo art. I § IV ela Le1 P r o v. n. 184 ele 3 ele abril ele 1840. 
Tem duas eschs. publs. ele int. prim. e agencia elo correio. 
Sobt·e suas divisas vide art. VII § li da Let Prov. n. 334 ele 3 ele 
abril de 1874; art. I da de n. 380 ele 9 de outubro de 1848; 
art . XXXIX da ele n. 472 ele 31 ele maio de 1850; arts . V II a VIII 
da de n. 190 ele 23 de julho 1864, ns . 1.385 e 1.386 ele 14 de 
novembro de 1866; art. V ela de n. 1. 783 ele 21 ele setembro 
de 1871 e ar L. I ela ele n. 2. 732 ele 18 de dezembro de 1880. 

CATAS ALTAS DE MATTO DENTRO. Parochia elo E s
·tado de Minas Geraes, no mun. de Santa Barbm·a. Orago 
N. S. ela Conceição e diocese ele i\llarianna . De um Relat . es
cripto em 23 ele outubt·o ele 178'1 pelo Commanclante J oão Ba
ptis ta de Figueiredo Lei tão ao Capi·tão- general da Capitania 
das Minas, Luiz ela Cttnhél. Menezes, extraio o seguinte r elativo 
a esta freg11ezia: «Não ba cabal certeza ele. primeir o descobri 
.rlor cle%a ft·eguezia, mas sim por "tradi cção, dizem os melhores 
lembrados, que fora um tal Simões, natural de S. Paulo, que 
pouco se demorou nes te ten·itorio e se passou a descobrir o de 
Cocaes , onde falleceu . Após estes vieram um fulano Pal mello. 
um Souza, ele que perderam os nomes proprios e menos o do 
terceiro compa nheiro. Estes tres tt·a ba lhat•am no Corr ego 
Secco, q ;1e está ao nascente por detraz deste Arraial, e porque 
acharam a formação do oú·o em altura de 10 a 12 palmos (!! !) 
cousa L'at·a nesse tempo, lhe deram o nome ele Catas A.ltas com 
o qual ain da hoje se denomina o Arraial. O terceiro que se 
diz ser c lerigo, e trazia comsigo seis inclios, só existiu aqui 
emquan to dur011 sua Provisão, reti r ando-se a S. Paulo com 
seis an·obas ele oir o á sua parte, extrah iclo no Co rrego elas 
L(JII)adei•·as. Foi descoberto es te ter ri ·torio, pouco mais ou 
menos, no anuo ele 1695, dando obeclie nci a seus pri meiros habi
tantes á fL·eg •Ie7.ia de Camargos . " Foi creacla parocbia pelo 
Alvará ele 16 de fevereiro ele 1724 (17'12 segundo outros). A 
egreja matriz está collocacla n.o centro ela pov. e em seu logar 
mais culminante; vit·acla ao poente, olha pa1·a a imponente 
serra elo Caraça que fica na distancia de um kii. Os habs. 
começara,m sua edificação em 1719 e a deixaram incompleta 
em 1739, gastando no corpo da egTeJa cem mil cruzados e na 
caJ:lella mór quarenta mil. Em 1872 o povo ele Catas A ltas 
~stlmulaclc pelo Vigario começou os reparos dessa egreja e poucle, 
a fo rça ela hoa voutacle elos povos cht f reg. e piedade dos fte is 

vis.inbos, l evantar ·todo o frontespicio e duas tol'l'es, ele canta
ria e alvenar ia , ele architectura simples, mas beiJa, cout.enclo· 
as duas torres se is siuos ele boas dimensões, gastando a som ma 
de 3:000$000. Ainda precisa ele assoal ho, viclt·aças e tintas, 
pois vê-se logo o estado primit ivo e m que o offic ia l deixou o 
tecto, todo ele cedro e as paredes intet·nas vestid as ele angRlim 
pedra. Para ava li a r-se o trabalho e gos to . do altai·-m 6r e elos 
pulpitos, basta saber-se que o empreiteiro, segundo se pócle ler 
nas actas do co ntraclo, só poude entregar estas obras ao fim ele 
oito annos . Quasi todas as ob t·as ele damasco para o culto fo
ra m compradas em Li sboa, pelo Dr. Padr e Domingos Luiz da 
Si lva em 1741, 6o vigar iG desta frei! . e 2o n a ordem dos colla
dos . Chega ram a Ca-tas Altas em 1752 . E' regacla pelus cor
regos que engrossam o Piracicaba, cujas nascentes ficam n as 
fraldas da sel'l' a, e fa7,.j uncção com o rio Doce abaixo ele An
tonio Dias, depois de pl'ec ipitar-se em quéclas e saltos tão 
notaveis c1ue passa- se por bai xo ele todo o vo lume d'agua sem 
molhar-se . Passue varios veios de on ro, minerio de ferl'o em 
jazida.s imm ensas, amiantho, crystaes brancos e amethystas . 
Lavoura de milho, canoa, feijão, anoz, mancl1oca e batata . 
O ramo, porém , mais ex plorado nesso logar é. se m cont%tação, 
a videir a , cuja proclucção é abundante, tendo na Exposição 
U niversal el e Pat·i s sido premiaclus os procluctos de vin\10 tinto, 
bt·a nço e cognac com medalhas ele prata e bronze , elevando- se 
no anuo ele 1893 a 2 .000 decimos só o v inho . l~sta pa r ochia é 
a travessaela pela estrada ele 1·odag·em de Ouro Preto a Diaman
·tina e Peça nh a ; pel a linha tel eg raphi ca e está marcada a 
E . ele F . , prolongamento do ramal Ouro Preto ao Peçanba e 
J equitinhonha. Dista ele Santa Barbara e elo lnficionaclo 14 
k ils ., ele S. Miguel 36, ele Alv imnopol is 4 , e elo Caraça 18. 
Comprehende o pov . elo mot•ro ele Agua Quente . T em agencia. 
elo correio e duas escbs. publs ; uma elas quaos creada pela 
Lei Pl'ov. n. 2.239 ele 26 de junho ele 1876 . 

CATATEÁ . Igarapé e lago do Es tado elo Amazonas, na mar
gem esq. elo rio Purús (Dr. S . Coutin ho) . 

CATAUIXIS . Nação incligena elo Estado elo Amazonas. O 
Sr . Araujo Amazon as, no seu Dioo. T opo,q•·., diz h a bitarem 
esses inclios os r ios Capa_ná, Pnrüs, C<:_ary, 'l'efle e J 11 ru á e que 
delles provém a popu laçao elas povoaçoes de Coary e P a l' auari. 
«Distinguem-se, diz ainda o Sr. Araujo Amazonas , em serem 
na·turalmenLe foveiros, defeito sem o qual n<tscem, e que lhe 
sobrevem na proximidade elos 20 a.nnos ae idade , e que se com
munica por con tagio a quem no seu paiz (principa lmente no 
rio Purús) se estabel ece ou demora, elo qual porém nenhum 
incommoclo resulta,. O Dr. J. M. ela Silva Couti nho, no seu 
Relatorio sob1·e o ?"io P~wús, diz s obre esses selvage ns o se
g uinte : «São ger almente bonitos, vigor osos e cloceis; em pregam
se na lavou ra e na c11.ça, de qLle tir am a subsistencia. : tambem 
usam da pesca . No Ma•·y vi 10 Catau ix:is, quasi todos sotf1·endo
cle clarthros . Um delles me parecia ter 18 annos, bem confor-· 
maclo e de feicões r egula res; adquiriu a ter rível en[et•miclacle, 
que o ia desfigurando , porém mostraYa-se conten te . Nos ca
samentos observam um cerimonial simples . A noiva é peclicla 
em tenra idacle, ele se te a nove annos . porém fico. em casa elos 
pais até que chegue á puberdade. Durante esse tempo, o noivo 

. ·tra balha para o futuro sogr o , e é co nsiderado como pessoa da 
famí lia . Log-o que começa a. menstruação, a moça é posta em 
logar separado , e a li levam-lhe a comida e agua; isso acontece 
tarnbem com out ra qm~lquer mulher durante essa epocha. O 
pai e a mãi fazem os seus preparativos, gue cons istem em 
caxiris ele milho, car ás e outras fructas, pe1xe e caça. Quando 
a m oça melhora começam as clansas, pal'a as q11aes são convi
dados os visinbos e, conchüclas qu e sejam, a mi.i.i entrega a 
filh a ao g-en ro. Nos entetoramen·tos difl'erem um pouco dos Pam
ma?"ys , o caclaver é posto sP.ntado n a sepultur a , e com elle as 
armas e outros objectos que lhe e ram caros . O pranto é geral 
nessa occasião, mas não voltam ao l oga.l'. Ainda em pequenos 
põem na parte superi ot· elo ante- bt·aço e elas pernas a rgolas 
feitas de fi o de a lgodão, que co nservam a 1é o comple•o clese nvol
vünetl'to. Es te a rtilicio faz com que aquel las partes do corpo 
aclq uil'am maiores proporções. No fim ele certo tempo as a rgolas 
ficam tão apertadas que não é mais possi vel tit·,d-as . Usam ele 
collares ele dentes ele macaco, porco ·e outros ani maes, e intr,o 
duzem unhàs ele onças nas orelhas, como os brincos ent t·e nos, 
e na ca rtilagem divi so t·ia elas narinas um taqu~ry ele quatro 
pollegadas de comprimento, tendo as extre nucla,des en fe L
tadas ele pe 11 nas ele papaga io . Cobrem s6mente as pa rtes 
genitaes com a fr a nj a como os Pamma•·ys, e que entre eJles 
tem o nome ele qu.içá . O co.bello é cortado n a frente . Os Ca-
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tcGuixis não são menos habilidosos que os Pammcwy s . As mu
lheres primam na fabricação de panellas e i ~açabas , e, ajuda
das pelos homéns, preparam a t inta do GIM'(t;!tWÚ, que dão .em 
t roca dos instrumentos da pesca aos Pammarys, e ele enfeites 
de pennas aos HypzwinM. Fazem gra ndes roçados e pt·epa ram 
a.fiJ. rinha e beijús mas niio u:;am ele sal como as outras tnbus . 
Além ela maneltoc~, plantam carás, batatas, milho, pacovas e 
tabaco que consomem em grande es_cala. As alde1as, em gera l, 
compoem-se ele um grande barracao. Algumas _teem duas ou 
tres choupanas ma is. No banacão moram o tuxazG CN e as fanH
lias aparentadas, occupa uclo cada uma um logar determmado, 
mas sem repartimentos. E' ah i que ·trabalham todos, e g I ar
damas a rmas. os a rcos e czwcGbis . As flechas são envenenadas 
com T]ú·cwy, sendo a materia conhecida entre elles com o nome 
de CcGmetampy . A' noi-te, reunem-se todos da maloca na por-ta 
elo barracão e con ver~am sobre os trabalhos executados durante 
o dia . Nessa occas ião tomam tabaco extraordinaria men te ; o 
ttGa;á.ucG é sempre quem começa, seguindo-se depois os outros. 
Preparnm o pó, seccan clo as folhas ao fogo, e pisando-as em um 
o uri ~'o de cas tanha· costumam t razel-o em busios, nos quaes 
introduzem o osso ela canella do mtGt~tm , tendo meia pollegada 
cl:e dia metro e tres de co mpdmento e tapam com um pedaço de 
.itam :1. Locca, s ~g nt· a nclo-o com cêra , ele mane1ra que, a co~
municação se estabelece só pPl o tubo . Para que o ~o se nao 
derr ame. me ttem no tubo uma flexa do mesmo com pnmento, e 
que fi ca bem adaptada , tendo na extremidade superiOI' um, cir
·Culo fei to ele itam e seo-uro tambem com cêra . Sor vem o po por 
meio de um osso mais f ino, que para isso é i ntroduzido a té o 
fundo do busio. Para oilerecerem a pitada, deita m o tabaco em 
uma concha (itam), si a occasião permilt9, e por meio ele clo1s 
os sos, que se introd uzem nas nari nas , applicando-se as outras 
extremidades á conc!J.a , asp ira-se o pó com fo rça . . . Como 
estes, tomam tabaco mo ido as outras tr ib us do P urús . A planta 
não é mudada, como se faz entre nós; deixa-se desenvo lver 
mesmo no lop-nr ela sementeira. Em todo o Amazonas, os iuclios 
dão-lhe o nome de banm; e co nsome m-n 'o de di versos modos. 
Dizem geralmente que é ele boa qualidade, razão porque vai-se 
introduzindo nos povoados . Apezar de serem inimigos dos com
bates e procura1·em sempr e evitai-os, os Gatauixis se ach am 
r ecluziclos pelus HyJJUrinás, seus visinhos_, que não perdem 
occasião de per segui l-os .. . Além elo 111/uotmn e 111wr1J, teem os 
CatcG~tixis duas aldeias no rio T c•pcmá . » 

CATA VELHA . Corrego do Estado de Minas Geraes, banha 
a freg . do Inficiona do do t ermo ele Marianna . 

CATEANDEU-ASSÚ. Igar apé do Estado do Pará , aff . do 
r io Inha ngapy; no mun. ela cnpital. 

CATEANDUBA . Igarapé elo Estado elo Pnrá, no dist. de 
Caraparú e mun. da capital. 'l'a mbem escrevem Ca·teanclyba. 

CATECHESE. C01•rego elo Estndo de Minas Ger aes, aff. da 
rma rgrm esq. elo rio Surubim, aff. do Urupuca, que o é do 
Suassuhy Grande e este do Doce . 

CATENDE . Log . elo Estado de Pernambuco, no termo de 
P almares, ao qual foi incorpor ado, pelo art. I~I da Ler Pr ov . 
n . L405 ele 12 de maio de 1879;. <t pequena drs~anCLa do n~ 
Una, com uma esch . pubL ele 11~~· · pnm : c reada pela Le1 
Prov. n. i. 231 ele 24 ele abr il ele 18/u. Aht. bca uma elas e.sta
ções do prolo ng<~.mento da E , ele F. elo R7c1fe ao S. Franc1sc?, 
no kil. 17.702m . Agencia elo correro. Esta a -153m,OOO el e altura 
sobre o nivel do mar . 

CATENDE. Riacho elo Estado de P ern ambuco, aff . elo r )o 
· Jaboatào . E' atr avessado pela E . de F. do R ecife a Caruaru. 

CATETE. Villa e mun . do Estado ele Sergipe . Vicl . R osa?"·io 
do Gatcte . 

CATETE. Log . no mun. de Nova Friburgo elo Estado do 
Rio de J .:t neiro . 

CATETE. Bello arrabalcle elo Districto Federal , na fr~g .. da 
Gloria. Sua extensa a réa t'l basta n~e p ovoada, poss Lte eddicws 
v as tos solidaman te construidos e luxuosos. No I argo do V <d
·detaro' ergue- se utu sumptuoso palacete; na. praça Duque de 
Caxias. ao fundo e precediâo d e. um el~gante" Jardrm a '?atriz 
de N. S. da Gloria, e de um dos ladus a JI:s~hola Publica da 
Gloria · na rua de Santo Amaro , o granelroso ecl1 fic 1o do 
Hj)spit~l da Sociedade de Beneficencia P.ortugueza . E' pe~cor
riclo pelos boncls d:1 Companhra do Jardrm Bota.n1co e co:t.ado 
de diversas ruas , todas bem calçnclas, com p~eclws magmlicos 
·e estabeleci meu tos ele todos os ramos de negociO. 

CATETE. Serra do Districto Federa l, a O. da f re!f. de 
Inhauma. Nella tem suas cabeceiras o pequeno rio T1mb6, 
aff. do Farias . 

CATETO. R iacho do Estado de S. Paulo, aff. do rio do ' 
Peixe, no mun. de S . José elos Campos. E ' tnmbem chamado 
rio .Manso . 

CATHARINA. Serrota fresca no termo de Baturité do 
Estado do Cear á . E' plantada de café. 

CATHARINA (Sa nta) . Esta,do elo Braz il, L!MITEs . -L~·se 
no Atlas de Candiclo Mendes de Al meida: « O territorio desta 
P t·ov., outr 'o ra habitado pelos indigenas Carijós, os unicos que 
na costa do Brazil não eram antropopbagos, constituía em 
grande parte a 'l'ernt de S . Anna, pertence nte á Capitania 
doada á Pero ott Pedro Lopes ele Souza, irmão de Martim 
Affonso : te rritor io que a lcançava a margem esq . elo r io Ara
rangtlá . Toda essa Terr a ele Sant' Annna r ever teo á Coróa em 
17U9, quando o Marquez ele Cascaes vendeu-a com todos os 
domi tlios que seu an1.epassado Lopes de Souza possuía ao Sul 
elo Braz il : except tada tãe sóme 11te a Capitania de Itamaracá 
com trin ba legnas, o que tudo consta elo Alva rá de 22 ele outubro 
claquelle anuo, e Escriptura de compra e venda de 19 de se
tembro de 1711, que se póde consul tar nas lllemo;·ias ela Cap;
tcmia de S. Vicente , por Fr . Gaspar ela Madre de Deos. A 
Terr a de S. Anna, correspondente á qua ron·ba legua.s, começava 
ela barra ' mais meridional da bah ia de Paranaguá, e acabav;1 
no rio Araranguá. Uma pP.quena parte deste terril.ori o está 
hoje ligada á Pro v. elo Paraná, ate a foz do rio Sahy-guassú. 
Depois dessa reversão, a Terra de S. Anna fo1 contemplada no 
territorio de que se fot·mou a Capi"taniu de S. Paulo , e con
ser vou- se até 1738, em que por Provisão elo Conselho Ultrama
rino de 11 ele agosto desse anno , foram a ilhn ele S. Catharina 
e o terri to 1·io visinbo segregados da Capitania de S. Paulo, ~ 
incorporados na do Rio de J a neiro . i.\ias no anno segui n te for 
es·te tet·t·itorio elevado á Capitania, bem q ne su bordinada á do 
Rio ele J aneiro, sendo o seu p1·imeiro Govern<cclor o Brigadeiro 
José ela Sil va Paes que como tal começou a funccionar desde 7 
de março de 1739. Não conhecemos o documento creando esta 
Capitania, denominada ela Ilha de S. Cath arina e Continente 
de S. Pedro. Sabe-se pelo testem unho ele Monsenhor P izarr o, 
que esta Capita ni a havia sido, desde a sua creação, cons.iderada 
independente. Entretanto o mesmo Pizarr o declara que no anuo 
de 1762, por uma Pt·ovisão do Consel ho Ultramarino, cuj a. data 
não reproduz, na ad ministração de D. José de Mello Manoel , 
ficou a Capitania sujeita ao Governador get·a l do Estado . Mas 
ha nisto perfeito engano, tendo- se á vis ta a Carta Régia de 9 
de ma io de 1748, dirigida a Gomes Freire de Andrade (Conde 
de Bobadella), onde positivamente se decla t•a q ne o Governo 
desta Capitatüa era subalterno do do Rio de J aneiro. Foram os 
naturaes da a ntiga Capitania de S . Vicente, os que primeiro 
se resolveram a il' hab ita r es tes terrenos ; estabelecendo- se na 
ilha, que out r'ora se chamava dos Patos; indo o seu primeiro 
povoador Francisco Dias Velho Monteiro, r esidir em 1651 no 
por·to elos P atos, onde provavelmente é hoje a cidade elo Des terro. 
Attdbue-se ao na vegante Solis a descobet·ta em 1515 da ilha , 
que deu n~me á Proviucia, chamando a bal:ia em que fundeou 
dos-Perd1clos, en tre a Ilh a e terra firme. Nao se Gabe ao certo 
quem subst ituio o nome ele Patos, por S. Cathari na, bem que 
o primeiro povoador Velho Monteiro, puzesse sob a i n vocação 
de S. Catharina a primeira capella que ali se e rigio. Em 1'742, 
por Provisão do Conselh~ Ultra ma rino ele 4 de ja neiro, a 
villa da Laguna e seu terntorw, qtte tambem havra s tclo colo
nisaclo por paulistas, foram incorporados <i Capitania do Rro 
de J aneiro, haven do s ido desligados da de S. Paulo. P assados 
sete annos foram a mesma ilha e seu territori.o separados ela Ou
vidor ia de P a ra naguá , fixa ndo- se- lhe os respectivos limi"tes, pela 
Provisão do Conselho Ultrama r ino de 19 ele novembro ele 1749, 
que aqui integt·a lmeJlte inserimos : " D. João, por Graça de 
Deos, Rey de Portugal e dos Algarves daquem e dalém mar em 
Afr ica. Senhor de Guiné, etc. Faço saber a vós, Governador 
da Ilha de S. Catha rina ; que eu houve por bem, por resolução 
de 20 ele junho do prese nte a nuo, em consul ta do meu Conselho 
Ultt·amar ino, crear rressa Ilha com o mesmo or denado e pre
calços, que tem o de Pern a9uá, uma Ouviclori a e que o d (strJCto 
dessa nova 011vidoria fica ra para o Norte pela barra austra l do 
rio S. F1·ancis~o pelo cubatão do mesmo 1·io , e pelo rio Negro 
q ue se mette no Grande de Curityba (Iguassú) , e que para o Sul 
acabará nos montes que desaguam para a Lagôa Ymery ; de que 
vos aviso para que as irn o tenhaes ente ndido. El- Rey, Nusso 
Se nhor , o malldou pelo Conde de Tarouca, elo seu Conselho, e 
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Pl'esidente do Gle Ultt·ama l', e se passou por duas vias. Theodoro 
de Ab1•eu Berna reles a fez em Lisboa a 20 de novembro de 1748. 
O Secretario Joa11uim Miguel Lopes de Lavt·e a fez escrever. 
Conde de T a t·ouca». (Nota no verso)<< Por despacho do Conselho 
UHt·amal'ino, de 19 de novembro de 1.749. Cumpra-se e regis
tre-se. Desterro, a 10 de março de 1750.- Manoel Escucleil'O 
Ferl'eira ele Souza. » O ·territodo ela villa de S. Francisco foi 
incorporado á es ta Pro v. em '1750, como se vê da seguinte carta 
que o Conde de Bobadella, Govemador ge,ral da Capitania do 
Rio de Jane iro, diri gio ao Capitão-mór dessa villa Sebastião 
Fernandes Camacho em 20 de junho desse anno: «Na fôrma 
das ordens de Sua Magestacle se acham divisos os governos de 
Santos e da ilha de S. Chatharin a , pertencendo essa Capitania 
as da di La ilh a, pelo que a inda que Vm. não tenha recebido 
ordens do Governador de Santos em que lh e declare o r eferido 
deve estat· daqui em diante ás do da ilha de S . Ca tharina , a 
cuja jurisd icção fica pertencendo essa Capitania na fé>rma elas 
referidas ordens. Deos Guarde a Vm.-Rio de Jan eiro, 20 de 
junho ele i750.- Gomes Freire de Andrade. - Sr. Sebast ião 
Fernancles Camacho • . Organisaclo o tel'ritorio em Ouvidoria, 
comprehenclendo o territorio :iustral até os montes dos Tapes e 
Lagôa Mirim ou Yrnét·y, mais r e()"ular se tornou sua adminis
tração, em vis ta da nova pt·oviclencia , quanto ao Judicial. Parece 
que foi ncst.a occasião que se deu a este tenitorio por limite 
meridional o ri o Marnpituba, segundo se dep t·ebende do que diz 
Pizarro em suas Memo1·it;,s, T. 9 á p. 299 . Em 7 de março de 
1777 foi a Capitania conquistada pelos hespanbóes, sob o com
mando de D. Pedro Cevallos, em cujo domínio esteve dura nte 
o espaço de um a nno e quasi cinco mezes, pois foi restituído 
a Porlugal em 30 de julho de 1778, continu ando a ser admi
ni'st rada corno anteriormente. Mas tendo sido elevada a Capi
tania independente, sob o titulo cl:e Capitania de S. Pedro, a 
antiga Capitania de El-Rey, por Carta P,égi<t de '19 de se tembro 
de 1807, ficou esta Prov. subordinada áque lla , qu e se havia 
torn<Lclo mais importante em população, e em Lerritor io pela 
acquisição das seLe Missões do Uruguay. Este predomínio ainda 
mais se fortaleceu com o Alvará. de 16 de dezembro de 1.812, 
pois que fi xo u-se em Por to Aleg t•e a cab ça da com., que com
prehendendo os dons territo l'ios de S . Catharina e de S. Pedro, 
se fi co u chamando Com. de S. Pedro e de S . CaLharina. A 
i·ntegra elo mesmo Dec . é a seguinte: • En o Pl'incipe Regente 
faço sabe r aos que este Alvará virem , que em consn lta da 
Mesa do Desembargo do Paço me foi presente, que tendo sido 
elevado o Governo elo Rio Gt·ande a Capitania co 1n a deno
minação de Capita nia ele S. Pedro do Rio Grande declara ndo 
pot· Capita l a Vill a de Porto Alegt·e por ser a res idencia do 
Governador e Capitão General; era conforme a esta minha real 
determinação, q 11 e a referida villa de Porto Alegt•e fosse 
·tambem a cabeça ela Comarca e a reside ncia elos Ouvidores 
geraes que anteriormente se chamavam Ouvidores da Comarca 
de S. Catharioa: e tendo consideração ao referido, á maior com
moclid· ele dos povos habitantes ela mesma Capilania e á pros
~eridade que a ella eleve resulta r em muita utilidade de meus 
heis vassallas e do meu ser viço : Hei por bem, confol'mando
me com o pareeer da mesma consulta ordenar : que a villa 
de Pot·to Aleg t·e fique tendo e gozando a graduação ele cabeça 
ele Comaeca , que na mesma villa fique se neto a residencia ordi
naria dos Ou vido res geraes ela Comarca, e que esla se fique de
nominando« Comarca de S . P edro do Rio Grande e d'e San t<l! 
CaLharina » . O qtte assim se ficará observando. Pelo que mando 
etc. D1tclo no Rio ele ja neiro, aos 16 ele dezembt·o de 1812. 
-Pl'incipe com guarda» . St1llordinada á capi tania de S. Pedro 
do Rio Gt·and e do S 'li manteve-se ea ta Prov. até que o &"overno 
do Rey D. João VI por Alvará ele 12 de fevereiro ae 182'1, 
creou a nova Co m. da ilha de S. Ca Lharina desligando-a da do 
Rio Grande do Sul, mas neste Alvará com ['orç;t de Lei, que 
abaixo cop iamos nada se diz q aa nto á separação administra
tiva . .!!:sta sepa t•ação parece que só Leve Jogar depois da vinda 
da Corte Portugueza em 1807, em vista do que em sua 1"11emo 
ria politioa, ex põe Paulo José Miguel de Bdto, cujas pa lav ras 
aqui cons ignamos : «0 governo da Capitania de S . Catharina 
he individua l, e a pessoa que o exerce tem o titulo de Gover
nador, e be nomeado pelo Soberano, a quem está hoje (1816,) 
unicamente sttj ei to ; e he pelo Ministerio que se expedem as 
ordens, e a es te dirige o Governad01· a sua correspo.ndencia 
official, sem interven•;ão d~ a lgu ma outra authoridade . Antes 
da vinda da Côr te pa ra o Brazil, o Governador de S. Catha
rina estava sujeilo ao Vice-Rey do ll: staclo, e a sua a uthorida
de póde dizer-se que era puramente militar, e me>mo esta era 
coarct<tda por aquelle seu Superior. » Por tanto deve suppôr-se 

que no fim da administração d0 Governadot· D. Luiz Maml'icio· 
ela Silva ficou esta Capüania, independente ele facto, e qu e a 
sujeição á Capitania de S. Pedro se não foi nominal, durou 
até a nomeação do successor deste G<lvemador João Vieira To.· 
var de Albuq11erque p0r Dec. ele 24 de maio ele 1817; conti-· 
nuanclo assim na administração do Govemaclot· Thomaz Joa
quim Perei ra Valen te, em 20 de julho ele 1821, q,uanclo a sepa
ração c0mpleta se havi a consolid<telo com a publicação do Al-
vará de 12 de fevere1ro de 1.821, que desa nnexou da Com. de 
S . Pedro a de S. CMharina. Desde então cessou completa· 
mente a s ujeição á Capitania ele S . P edro do Rio Grande do 
Su l, e pôde esta Prov. ser conbemplada no nume eo das que 
tiverii.o de mandar representantes par:t as Côrtes ele Lisboa, e 
assembléa geral co nstituinte e legislativa elo Reino do Bl'azil,. 
segundo as inst rucções de 19 ele junho de 1822, cap . 3o e a rt. 
10, n . 3, e Dec. de 18 elo mesmo mez e anno; mas, Cot·çoso he 
disll-lo , nenhum docttm ento existe decretando aquella separa
ção, salvo nas instrucções dadas ao Govemador D. Luiz, ou ao 
seu successol' Joã o Vieira Tovar ele Albuquet·que, de que não · 
temos noticia. l!]is a integra do Alvará de 12 de fereeeiro de 
1821: «Eu El-Rey , faço sabe l' aos que este Al\<ara com força 
de Lei virem, que constando na minb a real presença, por con
suHa da Mesa do De sem bargo do Paço, a urgente necess idade 
q11e ha de se dividir a Comarca de S . P edro do Rio Gran de e 
Sa.nta Catharlna, crean.do-se nella uma nova ottvidoria, por 
não ser possível a um só magi stt•ado corrigir annualmenLe na 
vas ta extensão ela mr.sma Comarca wdas as villas de que ella 
se c0mpõe, separadas a g>rande distanci a nmas das ou tras', e 
satisfazer com a devida pt·es teza e exacção ás demais obriga
ções inherentes ao cargo ele Ouvidor e a muitas commissões 
e diligençias do meu real serviço de que se fa~r~ necessario en
carrega-lo ; e •endo consideração ao referido e <tO mais que se
me ex pendeu na mencionada consulta, em que foi ouvido o Des
embargador Procurador ele minha Corôa e Fazenda : Hei por 
bem creat· uma Comarca na Provincia de San La Ca·tharina, que 
se denom,inará Comarca da Ilha ele Santa Ca tharina conser
vando-se o l ogar ele .Juiz ele Fóra J a villa de No~sa Senhor il! 
do Desterro da mesma ilh a , a qual fica rá sendo a cabeça ela 
nova Coma rca, denomina ndo-se a antiga d'ora em diante Co
marca do l-tio Gra nde do Sul. T erá a dita nova Comwrca por 
distl'icto da parte do Sul a mesma divisão que tem o governo ; 
no cen·tro comprehenderá a Villa de Lages, e pelo Norte terá O · 

seu limite pela divisão ac·tual da Comarca de Paranagná a Co
ri•tyba. «Os paulistas que em razão cio o0mm et:cio elas tropas . 
muares, de que se ião prover nas t·egiiiies do Rio da Prata, 
alravessavão o territo rio de Santa CaLharina, e á semelhança 
do que pratica vão os geralistas no terriLorio ao S . elo rio Sapu· 
cahy, fo rão se estabelecendo em pontos ela es tra:da, que julga
l'ão con venientes; e come:> era d i>J:licill a comm:unãcação com a 
sécl'e c:to governo na ilha ele Sanrta Catharina, em razão da fa lta . 
ele estradas, transpondo a Ser:ua Geral, ente nderão qne vindo 
de S. Paulo, deviã.o wrestar obediencia áque lle governo. l11oi 
des ta sorte que es tabelecendo-se em Lages, licarão sob a depen·· 
clencia de S . Paulo desde o a.nno de 1774 . .Mas o governo da 
Metropole i'llqLigado pwra t0mar uma medida no sen<t iclo de 
reincorporar o territ0l'io in~acl ielo cl'esde 1791, sómenhe r eali
sott- o em1820, por Alvará de 9de setembvo, que aqui consigna
mos: «Eu , El-Rey, faço saber aos que es·te Alvará com força 
cl:e lei virem, q'ue Lomando em cc:>nsideraçã?, que sendo. a villa 
ele Lages a mais merichonal das da Provi nct~ ele S. Paulo, pela: 
g ra nde clista•ncia em que se acha da <GWJ.Htal, não ]'JÓcle ser 
promptamente soccorrida com opport.unas providencias, que a 
tação eleva.r- se do estado ele decadencia em que se acha , pro
cedida dos repet idos damnos, que os indige nas selvagens seus 
visinhos ·teem feito no seu terrilorio, e que reunindo-se ao go
v!) rno da Ca'pitani a ele Santa 8atbarin a, donde póde ser ma•is 
facilmente auxiliada, se tornarão menos atrevidos aquell es mal
fazejos selvagens, e talvez se snjeit.em ott se retirem deixando· 
os colonos com a segurança precisa para se appro'leita.rem ela 
grande fert ilidade das terras do termo ela mes ma villa, 
regadas p;> r muitos rios e debaixo ele um clima te mperad'o· 
e sadio. Hei por bem desa r1nexar n, mencionada villa de La-· 
ges, e o seu termo ela Pt·ovincia de S. Paulo, e incorpo
ra-la na Gapi ta nia ele Santa Catharina, a CUJO governo fi
cará cl'ora em diai1te StlJ eita . E este se cumprirá como nelle· 
se contém. Pelo que ma ndo etc. Dado no palaci" do Rio de 
Janeit·o, aos 9 de setembro de 1:820. - Rei, com g uarda, - 'Jihomaz 
Antonio de Vil! a Nova Portus-al >>. Este ac to reparador f ttnda-· 
do em justiça e conveniencta publicas, como já reconh~cera 
Piz l ro em suas MemOJ"ias, quando as~egnra que o terntorw de 
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J,ages ha;v ia sido. incorporado á Capita nia de Santa Catharina, 
corno fo ra outr'o ra. Parecia que, depois desta providencia, 
c do Auto de demarcação de 2 de maio cre 177'1, que fixar a 
na mat'aem dir. elo rio Sahg-guassú a frontgil·a sep~en· 
trional d~sta P ro v ., esta vão tet·minadas as questões de limi
t~js, com a P1·ov. de S. P aulo, e posteriormente com a do 
Paraná, Não aconteceu assLm, porqua nto a mesma causa 
procluzio identi.cos elfeitos. A linha elo rio Negro f01 1n va
dida, e os colonos que erão paulistas, tambem entenderão 
que G1ev ião preito e homenagem á prov . de onde et'ão oriundos, 
e não áqu~lla em ct0o tel'ritorio se es~abelecerão. Conheci da_ a 
historia ela ol'ganisação eles te t~r~;:norio, exam ~nemos quaes sao 
os se us ..litn i t.es a ctuaes, e postçao astronomlCa . A sua lat . , 
com o a elas Provs. contet·raneas, é in te iramente austra l, e ell 
c.erra o tevrttorioent1·e Clsparallelos de25° 30' e 2\Jo 18". A long. 
toda occidental fica comprehendicl a entre 5° 8' e H o 2' do me
~idiano adaptado. A stta maior extensão de N. a S . é ele 68 
leguas, desde a margem dit·. do rio Sahy-guassú á esq. do 
iVIampituua, e ele E. a O. '103 legttas desde a Ponta elo Mo ndoy 
á margem esq. do rio Pepiry-gtmssú; e 45 leguas da mesma 
Ponta á margem esq. elo rio Canôas na co nfi uencia elo rio 
Mat·ombas. O seu littoral é de mais de 90 loguas. Con fin a ao 
N . com a pro v. do P araná pelos rios Sabg-guassú, Negro e 
Tguassú, ao S. com a ele S . Pedro, pelos l'ios Mampituba, Ser 
tão, Ba rroca, Touros, Pelotas e U1:uguay, a E. com o Ocea no 
Atlantico, e a O. com a CoofedPração Argenti na, pelos rios 
Pepiry-g uassú e S. Antonio, e provs. do Paran á pelo cuba tão 
da Serra Geral ou do mar, e ele S . Pedro pelo mesmo cubatão 
en tre as nascen·tes do rio Barroca, cujas aguas correm para o 
lJrnguay, e as nascent es do rio Sertão, aff. do iVlampibt~ba ou 
Mamb it ttba. A frontei r a septentrional, ent t·e a Serra Geral e a 
costa era outr'o ra pela barra dP Gua raLuba, segundo consta· ele 
um provimento em Co rreição elo Ottvidor Raphael Pires Par
dinbo tle 29 de abr il ele 1720, mas esse limite foi substituiclo 
p~lo actual do l'io Sahy-guassú, quando se creou em 1770 a 
vtll a de Guaratuba : e consta do auto de demarcação ele 2 ele 
maio de 177·1, que aq.ni reprodu zimos: «Anno elo N"ascimento de 
Nosso Senbor Jes us Cht•isto ele mil setecentos e setenla e um 
annos , aos dons dias elo mez de maio elo Elito anno, na paragem 
chamada Sahy, termo da villa elo Rio de S . Francisco, aonde 
se acha vão presentes Juiz Ordinario o Capitão Amaro ele Mi
r anda Cantinho, e Vereadores, mais velbo Amaro de Oliveira 
Caru acho, Pedro de Cast ilho segundo, e José de Miranda Cou
tinho, terceiro, e o Procurador do anno passado Amador Gomes 
de Oliveir:a por impedimento do a ctual , fazia as suas vezes, e. 
o Mcaide Antonio Gomes Cardoso, todos ela governança ela 
dita vill a do Rio de S. Francisco, e hem ass im se acha11ão pre
Mn·tes o Juiz e mais· O!ftciaes ela Ca mar a de S. Luiz ele Gua
r atttba, a sa bet• : J.uiz o Alferes Antoruo Carvalbo Bueno, ve
reaclot•es, primeiro, Antonio ele Oliveira do Prado, e segundo 
Ma noel de Mi l'anda Coutinho, e o P roctteador elo conselho José 
Marti11s Ferreira, commjgo Escrivão ela Camar.a abaixo cle
clar~clo; e· sendo ahi tambem presente o qapitão Gaspar Gon 
çalv.es ele Moraes, aonde todos por todos ,] Un t.os fo1 mandado 
declarar que seLlclo Sua Magestacle fid elíssima ser \' iclo ma nclar 
CJ'ear no.rio Guar atu ba nova pov., edificar villa com a inllo
cação elo oeago ele S . Luiz , era tamb~m preciso dividirem- se os 
tel'mos e limites pal'a qualquel' das villas saberem os seus ter
mos e r ep c< uti ç:ão, a:onde de prim eiro in vocão as can:ar.as, em 
Wcsença do - Ajudante das ordens elo General ela Caprta1na ~e 
S. Paulo, executor elas ordens ele Sua Magestade, assentarao 
uniform emen·te: Q,ue, para bem ele ambas as po.vs ., seria util 
ficar a di~isão elo ter me entre fl.S duas villas neste refer.ido lo
gatr cha mado o Sahy, aonde com elfeito se demorou na bat'l'a 
que sa i ao mar da parte do Sul , cor rendo o seu travessão para 
a parLe elo Set·tão ao rumn de Oeste, por cot'l'er a costa de Norte 
a Sul, em cuj a ba't·ra se assenl9u ~m agulhão, e botando-se_ o 
rtuno, se divul"DU faze t· em cltrettura pa ra a par te do sertao 
pelo referido t· ~mo ele Oeste ft·on~eiro, entre um morro gmnde 
que fica da pa rte do Not·te, cha.mado A.raraquar 3, e da parte 
do Sul on tt·a ponta de serra chamada Ilcl'im, e pela aberta que 
mos~ra entre es tes dons morros, corre a r nmo ela agul ha, que fica 
Set•vin clo ele demarcaÇão, co t·t·endo pelo dito rumo ela bat'l'a elo 
dito rio a té a dita abet·ta ; ficando ass im toda a ·terra lllue corre 
para a p:.ll' te elo Sul, até os mares e mais rios e s u~s vet:tentes 
do rio de S. Francisco, pertencendo ao tet:_rno da dtta Vtlla, e 
toda a terra que corre da chla clemarcaçao para a parte do 
Norte até o rio Guara Luba, morros e suas vertentes fica p2r· 
tence~do ao termo e districto da dita Villa Nova cl.e S. Luiz de 
Guara'tuba . E nesta forma com boa hat·monia convierão os 

O!ftciaes de uma e ou.tra Camara na fôrma que se t inh a fei to a 
demarcação. E para a todo o tempo cons tar, mandãt·ão lavrar 
dons a utos, um para se registrar no Livre elo 'l'ombo da Camar a 
do rio S. Francisco, e outro, para se reg1stra r ;,a Camal'a 
da Villa de G 1aratLtba, e na~ mais partes a que t.ocar e fo r na
cessaria, em cujos autos to :los ass iguadio c0m o dito capitão 
Gaspar Gonçalves de Moraes, que, por ot·clem elo dito ajudante 
elas ordens, assistiu á di ta demarcação. E eu Manoe l Antonio 
Pereira, escrivão da camar a qne o escrevi .- Amaro de Nli
~·anda Co utinho. - Antonio Ca·Pvalho Bueno.-A.ma~·o de Oli
ve·i7'Cb Camacho.-Pedro de Castil!w. - José de Jláit·anda Cou
tinho.- Amadol· Gomes de Oliveira. - Antonio rle Oliveircb do 
P1·ado .- lvlanael de. Jl1ircmd<1 Co utinho .- Cruzc!e - José Jláar
tins F~neira. -Gaspar Gm çalves de Mora,es. - Cruz ele - An
tonio Gomes Qa,·doso . » l!:ste auto foi t•econheciclo pela presi
clencia desta pt·ovincia nos ReZa.to•·ios de 18<11 e 1857,_ não 
obstante as prete.nções ela camar a da cidade de S. Fra ncisco, 
ao quarteirão da Blla Vistfc, a lém ela margem esq . elo rjo Sahy
guassú, preteoção que o Govet·no Imperia l repellio por A:viso 
de 18 de dEzembro elo 1861. A linha elos rios Negt·o e Iauassú 
t~m a base legal da Provisão rlo Conselho Ultra marino" de 19· 
ele novembw de 1749, supra citada, que já havia s ido preced ida 
da Cat·ta Régia de 9 ele maio ele 1747, dirigida ao i o Gover
nador José da Sil va Paes, quando recommenclando os colonos 
Açoritas que ião estabe lecer-se na nova capi ta nia, se expre>sa 
po1· esta fórm a : <<O dito Brigadei ro porá ~odo o cuidado em 
que estes novos col onos sejão bem tratados e agasa lhados, e· 
assim que lhe chegar esta ordem procurará escolher assim na 
mesma i lha, como nas terras adJacentes desde o rio de S . 
Francisco do Sul a té o serro de S. Miguel (ao Sul do Ch uy) , 
e no sertão cot' respondente a este Distl'icto (com attenção porém 
a que se não dê j usta. razão ele queixa aos hespanhoes confi-. 
nan tes ) e si tios mais propt·ios para fun dar L•tgares ... » . 
Ora já nessa epocha o Governo dtt Metropole sabia que a Ca
pitania de Santa Catb arina conlinava com as c:olonias hes
panbo las, po,· quanlo negolliava na Hespaoha os limites dos 
rios Pepiry- guassú, Santo Antonio e Iguassú, e os consegui o 
pelo Tratado .~e 13 ele jane iro de 1750. E cumpre notar , que 
Lanto a opmmo ele qtte a Prov,, ele S . Catharina confinava 
com. a s coJonias hespanholas e!' a e é bem fundamentada, que
alncta em 1844 e 1845 nos B elatol"ios do Mini te1·io do Impe
n o era ella consagrada, a proposito ela naveaa.ção do rio· 
Paraná e da facilidade que teria a Pro v . rle
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raes ele comm unicar-se com o extremo sel'tão eles ta Pro v. 
de Sa nta Catliarina. no lagar em que confina com a 
Pro v. hespanhola d.e ôorrientes; e outra não pôde ser, senão a. 
fron te1ra Occ .. assJgnalacla pelos rios S. Atlbonio e P epit·y-· 
Guassú. Além destes documentos sobremodo concludentes.,. 
vem a inda col't'ooora-los o ALvará com força ele Lei de 9 ele 
setembro de 1820, qtte ~·epaunclo a intrusão elos PauListas no 
tel'l'ltono ele Lages, annexo.u de novo á S . Catliar ina: a vil la e o 
respect ivo territol'io . Ora esta medida_era altamente reclamada. 
pelo governo de S. Cathaci n <~ desele a invasão, com.o se vê dó 
seg1Iinte trecho da carta q,tte em 14' ele setembro de 1787, foi 
dirigida pel o Vice-Rey Luiz ele Vasconcellos ao Gorernado~· da 
mesma capitania: «Não éluviclo que os limites cle ;; se Gove t· no. 
se tenhão apertado com a usurpação dos ierrtlnos que 'têrn.-se 
apropn ado a Capita nit~ ele S . Paulo, e que a Villa de Lages 
baJa de pertencer ao dis~rlcto dessa ilha; mas sendo cerbo que. 
não devendo igttalmente r eclamat· os terrenos usurpados, por 
se rem todos pertencentes a Sua Magestade, a inda que em dive1'
sos dominios, nem tambem convir na pesse que clelles se tem 
ar.r·ogado a Capitania de S . Paulo, não posso escrever im
mec!Iatama~te ao Govet·naclot· act ,wl para fazer praticavel a. 
ptcada da Vllla de Lages até essa ilha , co mo 'ta:mbem a estra
da até. a serra Ger al, sem me pôr nas circumsta.uc.ias. 
ele approvat· o mes mo, que me parece r e.pun- nante ou. 
de rec famar, o que não me p!l. rece por or a conve~ i ente~ . Mas 
tt admi 11istr~ção de S. Ca-tharina com pertinac ia igual á. dos 
invasores nao se esqttecêo de L:~.ges, e a J.•femo?"iiL politica que· 
em 1816 publ1cou Paulo José Migue l el e Brito. convencêo o Go· 
ver no da Metropole, e foi o Alvará expedido. Ora ness1. 1W:emo-· 
ria se pede o de>melltbmmento ela Cap ita·nia de S . Pa,ulo da· 
villa das L3.ges e ele todo o territ.ol'io que está p,ara o S. no rio 
U ntguay .e de um dos se.us braços denominado rio Co.rrentes,, 
que conflue em out ro que chamãe rio elas Canôas , a té ao lo()'ar· 
em qae o pr.ime iro (Uruguay) ea•tra nos domínios da Corôa 
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Hespan~a; incoq~ora u.do-s e o mencionado territorio na Capita
nta..de :S. Cat~anua; de modo q,ue esta ficasse co.nfinaudo pelo 
S . com a do Rw Grande d~ S. Pedro, por toda a stUl extensão. 
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da sua fronteira septentl'ional, desde a costa do mar até as 
Missões, situadas na margem Or. do mesmo Uruguay, que já 
pertencia ao Braz i I . Si então era esse o terri'torio de Lages, 
que se solicitava para S. Catharina, como tom ar o Uruguay, por 
fronteira meridional ele S. P a ulo, e hoje da Pro v. elo Paraná 1 
E ·tanto a Capitania de S . Paulo comprehendett na epocha a 
procedencia elo clit•eito da Capitania limitrophe, que privada ele 
Lages estabeleceu o seu novo I.egisto não na margem dir. elo 
Uruguay. como seria mais natural e conveniente; mui ao re
vez, foi estabel ecccl- o na margem elo rio Negro, porque sabia 
que era essa a sua legitim a fronteira. Não se póde deduzir di
reitos em prol da Pro v. ele S . Paulo do estabelecimento de in
divíduos de sua procedencia, além da divisa do rio Negro, só
mente porque elleR quizerão manter o ca pl"icho ele obedecerem 
ao governo de sufl, Prov . natal, visto como um tal pdncipio he 
anarchico: e tão pouco da descobert::. dos campos elas Palmas, 
facto mui recenLe (n ão passa ele 1838 a 1840), e contestado loll'o 
pela Prov. eleS Ca Lha rioa em officio ele 21 ele junho de 1841; 
não só porque este fundamento he fu'UI, em vista dos actos le
gislativos exis·tentes, como porque esse tenitorio pelo lado do 
O. já bavia sido explorado pela 'segunda Part ida demarcaclora 
em 1759, qua ndo rorão fix:~r os pontos dos rios Pepiry-gua5sú, 
Sa nto Antoni o e Iguassú. Como são pouco conhecidos estes tra
balhos, aqui os reproduzimos do resumo qne faz a mesma Pa r· 
tida em seu Diario : «O Uruguay rio de caramujos ou cara
cóes, segundo a s ignificação claquelle nome, que junto com oPa
raná compõem o grande rio da Prata , he sem controversi~ .• um 
dos mais consicleraveis, que regão o vas to continen·te da AmerJ· 
ca meridional. Tem sna origem não di stante ela costa do mar 
pela latitude ele 27 gráos e meio, pouco mais ou menos nas 
aHas se rrania~, qne estão defronte ela ilh a ele S. Catharina, e 
correndo no principio ao Occidente recebe tantas aguas verten
tes do. mesma serrania, que a 20 ou 25 legoas elo seu nasci
mento, por onde atravessa o caminho que fazem de S. Paulo a 
Viamão, e o passam os Portu gue1.es com o nome elo rw das Ca· 
nôas, onde he jã mui cat1daloso.» Continuando, diz a mesma 
Parlid~ .• dirigida por parte de Portugal. pPlo Coronel de Enge
nheiros José F ernandes Pinto Alpoim :«Na latitude de Z"fo' 9'23" 
desagua no Uruguay pela banda occidental , ou mais bem sep
ientrional, o t•io Pepiry, cuja boca em tempo secco, tem de 
largo 39 toezas; e sendo este o designado por li ndeiro da clivisãn, 
se entrou por elle, depois de praticado o exame que se refere 
na pagina 69, até 70, para assegurarmo-nos que era o mesmo, 
e se d.eixou ~m sua boca um signal para reconhe-lo, ainda que 
o mars vJsrvei, e de maior duração seja sua immediação ao 
salto, do qual só desta meia legoa. Nasce o Pepiry ele um pe
queno manancial que brota entre pequenas pedras em um 
plano em cima da senania, que corre entre o Ut·uguay e Iguas
sú, di vicliudo aguas a um e outro rio, que pela latitude esti
mada, de 26° 10' á pouco de haver sahido se augmenta de 
varios arroios q•e nascem de panta nos, e em seu curso todo entre 
montanhas e bo~ques asperissimos faz infinidades de voltas, e 
serpenteados, sendo o rumo direito de sufL origem a boca de 
15° para o Sudoeste. Sua extensão seguindo as mesmas tortuo
·sidades se computou de 36 a 38 leguas, em que lhe <mtrão v a rios 
a rroios, e nas primeiras leguas se eles penha por alguns saltos 
el~vados, que o fazem innavegavel. Por sua parLe infeeior no 
espaço de 24 l eguas tem inli.niclade ele arrecifes-, que fazem 
diffic•l sua navegação ás canoas·, quando esta baixo com,o o 
estava neste tempo; porém nas crescentes manifestão os sig
naes, que se veem em suas margens, que se poderá navegar 
largo espaço.» A Partida em outro lugat• do seu Diario, .diz 
sobre o rio Pepiry o segnin·te; «.O rio Pepiry, a que tambem 
cbamão Pequiry,cuja significação he rio de Piabas, se ac
commadava melhor com as que nelle se achão, com tudo sem
pre lhe conservamos o primeiro, por mais suave á pronuncia
ção, para o contra distinguir elo outro Pequiry, que pela ban· 
da oriental desagua no Paraná acima do Salto Grande." 
Continuando o resumo diz: ~No mesmo plano em que está o 
manancial , q ne dá origem ao Pepiry, se encontra a 500 
passos, caminhando para o Norte, outro manancial copioso 
que brota entt·e pedras grandes, e delle nasce o rio que se 
chamou de S . Antonio, o qual cor\"e de sua origem á boca, 
seguindo o rumo direito de 26 gráos a Noroeste, fazendo suas 
voltas, e cotovelos, entre pequeno& montPs. Tem mul tidão de 
arrecifes, c1ue em sttas crescentes náo farão embaraço á nave
gaçáo ele uma grande parte clelle, como tambem um pequeno 
salto que está a sete lPgoas de sua boca pela lat itude de 
25° 4i ' U" o qual em tempo secco que a lli estivemos, impedio 
passar adiante, e obrigou a reconhecer por suas margens as 

ag uas restantes até 27, c1ue se lhe consideraram de curso, 
Desagua este no rio Iguassú pela latitude ele 25° 35' 4" e em sua 
boc;t que he de 35 toezas ele larg·o, se pozerão marcas para 
conhecel-o. O Iguassú ou rio Grancle, que isto significa 
aquel le nome, nasce em a Ia·tHucle de 26° pouco mais ou menos, 
ela mesma serrania alta, que correndo a costa rlo mar dá 
origem ao Uruguay. Compõe-se principalmente de quatro rios, 
que seguindo o citado caminho ele S. Paulo a Viamão, ~e 
passão snccessivamente . O primeiro he o de Cory·tiba, CUJa 
ot·igem não distante da Villa daq·te!le nome, está a Lês te della, 
defi·onte ela enseada de Paranaguá, e correndo a Oeste. se passa 
a 10 legoas ela citada Villa, no logar que ehamam o Resisto 
pelo q11e alli se ra~, par'a cobrar os direitos cla.s cargas, mula~, 
e gados qu . passam. Como a qttatro ou c1nco leguas maJs 
aclmn ·te se passa o rio chamado da Vargem ou Plano, pelos 
campos planos por onde cone , o qual po uco depois clesagLl 't no 
Corityba. Como a outras cinco legnas elo anterio r está o úo 
que denominão Negro, já b m crescido, que inclinando-se para 
Noroeste, he o ramo prL!cipal elo Iguassú, e ndle entra um 
arro to bastrmLemente grande, que em seu passo, distante como 
duas legoas elo Negro o chamão das Maromas. Muito c;wclalosC' 
rio pela un ião dest es qtta Lro conhecidos, e sem duvida de outros 
mais que lhe entrarão na parte ele que se não tem noticia, 
loma o nome ele Iguassú, e cone a Occiclente por tenas ele não 
muita elevação; pot·ém ele contin uarlo bosque até ao rio de 
S. Antonio, defronte elo qnal tem 265 toezas de largo, com o 
l'unclo de 27 pés no cana l do meio, estando bem baixo. Ora, se 
estes teniLorios esta vão ele ha muit.o conhecidos e descobertos, 
embora não apt·oveitaclos e etdtivaclos , a p•·etenção da Prov . ele 
S. Paulo e de sua successora a elo Paraná náo pócle ser aceita; 
e t orna-se por extremo desurozoada. quando sustenta um 
uti llOssiclctis contestado desde o p1·incipio, não elos Jogares 
que occupa, mas ele uma área de quasi clttas milleguas qu aclnLdas 
<J,'le tanto poderá contet· o territorio entre os rios Negro, 
Marombas, Canôas, Iguassú. Urugt1ay, Pepiryguassú e Santo 
Antonio; tendo alieis sua contenclo1·a estabelecim entos no Passa 
Dous, em S. João de Campos Novos, que he Parochia, assim 
como em Nossa Senhora do Amparo. De modo q11 e a simples 
posse elo ParRná em Bom Jestt s do campo elas Plamas e no 
registo do rio Negro, pontos al iás entre si mui distantes, teem 
o dom ele absorver em seu proveito todo esse grande t -' r ri to rio, 
de nullifica1· a posse de sua conterrauea, tiio an~iga. como_ a 
sua, senão mais, em outros pontos elo mesmo terrrtorw. Nao 
se pócle invocar em prol do Paranã o Decr. n. 3.378. de '16 ele 
ja neiro ele 1865, assignalando os rios !lfarombas e Ca nôas 
como linha divisaria desta P1·ov., por isso que o Av iso ele 21 
ele outubro do mesmo anno, mandou suspender a execução; 
estando hoje as causas repos·tas no antigo pé até resolução ~o 
Corpo Legislativo, como bem expõe o Helatorio ela Prestdencta 
ele 1866, nas seguintes palavras: «Assumindo a adm inistração 
desta Província, tive por um dos meus primetros cuidados 
representar ao Governo Imperial acerca do Decr. n. 3. 378 do 
anuo passado, que mat·cou provisoriamente os limites entre 
esta Pt·ov. e a do Parana . Cumpria porém, antes de dar 
qualquer passo neõ·te sentido, verificar se as autonclacles do 
Paraná exercitavam jurisdicção e actos ele posse no terei.torio 
que á mesma Prov. ficara pertencendo em virtude elo Citado 
Uecreto.As informaçõe; que colligi provaram-me que nenhuma 
tinha tido pJr parte clella o Decr. de 16 c!_e Janeiro; como P?r 
parte cles·ta, t.ambem nenhuma t•vera, a nao ser a ·transferenc1a 
da Collectoria elo Passa-Dous para a cidade ele Lages. Em tudo 
o mais continuavttm as co usus como ante l'ionnente ; eram. 
como ainda são, de Santa Ca tharina os empregados e 
autoridades que al i exerciam funcções, prestando ob~cliencia 
ao~ seus superiores des ta Pro v. e percebendo venciment,os dos 
cofres elella os que serv1am lagares retribuídos .. O Parana nem 
provera em outras pessoas ·taes cargos e empregos, nem 
levantara contestação sobre a pet·manencüt de exercício. dos 
nomeados por Santa Ca·tharina, a a ella subordinado~. Arnda 
mais. Assim como esta Presidencia fizera removet· a Collectoria 
elo Passa- Dons pat•a Lages, assim tambem a do Paraná 
supprimira ou mandara transferir os dous Registros Fiscaes elo 
Rio Negro e Xapecó. Quando de posse destes esclarecimentos, 
ia dirigir- me ao Governo Imperial sobre o assump·to, tive a 
satisfação ele receber o Aviso elo Minislerio do Imperio de 2'1 
de outubro elo anno passado, exLgindo inform ações sobre a 
execução elo t•efe t•iclo Decr . e mandando ent1·etanbo sobr'estar 
nella. Ministrando essas ütfoJ·mações, expuz ao Gover~o 
algumas considerações tendentes a mostrar; a i ncon vent.encta 
e a alta injustiça do~ limites decL·etaclos ; a moportuntdacle 
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dessa medida, tornada clesnecessari a par a o r,m que lhe servia 
ele r azão e fundamento ; o etl'eito contr a pt·oclucen·te que e lla teria 
sem duvida ele operar ; a g r11 vissima perturbação in trocluzida 
nas j á em baraçaclas ll na nças ela Prov . prej\ldicacla em um 
t.er ço da te n ue receita com que contava pa ra fa~er face a 
despezas cr eadas e a serviços imprescinclive is ; e con cl ui 
sollicita ndo providencia ma is defini ti v a , e ma is effi caz contra 
os males originados elo Decr . do que a s imples suspensão delle . » 
No exame des ta ma te1·ia cpe fi zemos com o escrupulo e desejo 
de acerta t· , o traba lh o q11 e nos par eceu mais i nteressan_te em 
pró elos dire itos clesLa PL'OV.. raz parte elo Relator w da 
Presidencia cie 1857, a rt.- Limi tes ela Pt•ov ., e honL·a a quem 
ela bo,·ou-o . Esta Pro v. além ela r aúio legal tão cla ra e tão 
pronuuciada , conta a inda em seu t'avor a r azão geogra phica , 
poi s os li mites ·traçados pelo thalweg elos rios Sahy-g uassú, 
Negro e Ig uass u, descrimin ã o perfeit a mente os don s ter ritorios . 
Por out ro la do a r azão el e inter esse publico vem a iuda corôa r 
es te dit·eito , por·qnanto o pa ir. tem grande i nte L·esse <'m ser bem 
divicl irlo , e eRse iÜLe r~sse niio pode se L' preterido pelo bom quer er 
ele meta cluzia ele fa mili<~S que se estabel ecem em um ou dous 
pon tos ele um vas to terri torio . Se esta singula r do utrina 
p revalecesse, todos os pon tos a in ela não cultivados elas outras 
P ro vs . es tava m expos los á a bsorpção elas SLULS limitrophes, e 
onde iria m os par a r ? E que inter esse poder á Ji'tLit·. o pa iz e m 
accum ul a t• terrHorios sobre um a Pro v. la rga e s uffi.c1e trLemente 
dotada , com prejui zo el e o trt ra q ne, a inda r eha ve nclo-o, não 
alcan ça a á r~a de sua compet idora? A P t·ov. elo P a L· a ná sem 
o territorio ques tion ado fi ca com 6.200 a 6.400 leguas qua 
dradas, e' paço mui largo, onde sua activ idade pó ele bem cles
envulver-se, te ndo f t·on teints co m a Co nfederação Argentina e 
com a R epablica elo Pa r ag-uay ; e a ele Sa n ta Cathaein a nã o i r á 
alé m ele <! .200 a 4.400 leguas quadradas, pouco mai s ou menos . 
Como o clominio deste ter ri to L·io a nela e m li tigio, nos nossos 
M ap pas des ta Pr ov. e elo P araná o conbem plamos e m cada um, 
mas no Jltlappa gera l elo Imperio forçoso n us fo i pt·o n uucia rm o
nos por Santa Ca Lha l'io a , El assim o clisc l'imina mos por côres . 
A fr onte ira occiclen tal, .ra tifi cado o T ra tado a pprovado em 1857 
com a Courederação Arge ntina , se assign al a pelo thalweg dos 
n os Santo Antonio e Pepiry- g ttassü ; s i o di reito desta Prov. , 
firm ado pela Pro visão do Consel110 Ultra marino ele ~9 ele 
nove mbro ele 1749, se ma ntiver,_ como é ele presumir. Pelo 
con-trario, si preval ecer a divisa ct•eada pe lo Dec. ele 1865, ou 
ou lr <t qua lquet· (_(lle for es tabelecida pelo Poder L egisl ativo. 
A fL· ontetra mer id10n al, comquan•to bem pronunciada no úhcblweg 
elos ri os Umgu ay e Ma mpituba , necessi-ta el e decla ração quanto 
a os aff.~ , ou galhos que devem continua r a linha di visoria . Na da 
por ora se acha assen tado sobre es te assump ·to . P a rece que 
quanto ao rio Ut•ug-uay se devera tomar o a1l'. denominado ela 
Di visa, por isso que o nome bem indica que pelo se u thalweg 
seguia a f,·onte ira . Mas o t~rri lori o ba nh ado por esse rio es tá 
hoje occupado por populaçao rw- gra nclense, e na falta de le1 
ou. auto de demarcação , poi s nada dist o conhecemos , não pó de 
dei xar el e pt•eelominar o uti possiclet·is ela Prov . COtJfin antP. . Os 
anti o·os limites ela com. ele Sa nta Catharina e elo rio ele S. P edro, 
traçgclos pe lo Ot!VI dor Manoel J osé de Faria, em 1750 s i cons
tassem ele alguns documentos, a _ques tão se esclarecel'i a , mas 
não existe m ou se ach am ele tal tó n na sepultados no esqueci
mento q ue nenhum a utor dá clelles noticia ,_pois O<:[Ue uni cameute 
cons1a e q•ue o limite de a mbos ?S te ~ rltonos fo1 pelo lado. elo 
ma r ll xa clo no r io Ma mpituba , r1o que alg uns a utores conJ im 
diram co m o Chtty, ~'O b a denominação ele rio el e Ma rtim 
Affonso , por havet· s ido o Joga L' em que este cl onatario na u fra7 
ga ra . A Ca r la Rég ia de 19 ele sete mbro ele 1807, que elevo tl ct 
Ca pitania independente o t erritorio elo ri o ele S . Pedro, é mu~a 
quanto a limites . Os a uto L·es que sobt·e a ma te L'J a escreverao 
limitão- se a a pon tar os rios Ma. mpituba e P elotas (o a lto 
Uruguay), com exce pção elo Visconde ele S. Leopoldo, que 
subs titue o pl'im eiro rio pelo i\rar a nguá , fronte ira q11e não 
jus tilica . Em taes circnmsta ncias , aco mpa nh ando a ou tt·os 
geograpb os toma mos po1· fron teira o a li'. Cerquinba e os seus 
galhos To~ros e Bart·ocas , seg-uindo da n ascen te deste p l a 
cumi acla ela serra' Gera l a té as verte.n.tes elo rio on l'ibe irão 
elo Sel'tão, um dos gct lhos c)o lliampituln~:_ ou J.Yla mbituba . 
P a r ece nos ser esta a me lh or dtv1sa em r azao ele ser v, maLS 
cl a ra e ma is saliente. » - S·ttpe·l"ficie - 7<1.156 kils . qs . - As
pecto - O sulo dP8Se IJ:s taclo é dividido pela corelilheü:a ma l'i
tima em clttas regiões : a ori enta l, estL'eita, comprehendtda entre 
a corclilheüa e o ma r : e a occ1clenta l, ex tensa, que se pro longa 
pelo inter ior a·té os· confins elo Es tado. Os rios ela r egião 
oriental correm pa ra o oceano, e os 'ela occiclental par a o 

Iguassú e Urug uay , a mbos pertencentes á bacia do P a r an á _ 
Cli ma e sal nbt·i dade- E' temperado , mui unifot·m e e s audav~l 
Sigaucl o compa~ou com o ela Italia . _Sa int Hilaire di z : « qu~ 
as montanh as n ao teem mUlta elevaçao, a natut·eza não mostra 
a lli a pompa que só nos tropicos oste nta , mas é bel la e ri sonha 
como no sul da Europa , em Portugal e na Macl e i~a. > Van 
Lecle d iz que pela temperatura_, cl irecção das montanhas 
ventos clumina ntes , ordem elas estações e cle.clive elo solo "'Osà 
o Estado ele todas as condi ções dos mais deliciosos clin~a~ el a 
terra . La ngdorf, Mor1s, Dupen·y e todos quantos h ão visto essa 
porção elo l3razil a apregoa m como feniliss im a e saluberrim a. 
" O t el'l'i torio ela Pro v. de Santa Cath arina , diz o Dr. Martins 
Costa , tem sido dividido em tres partes di s tinctas , qne são: 
f n, as ilhas ; 2"', o liLtor al e as ·terras ha ixas ao sopé ela cadêa 
graníti ca qLLe a tra vessa o Estado; 3a. a setTa gera l e os 
campos ela Vacc<JJri a OLI ca mpos de cima ela Se rra. Nas ilhas, 
be m como na segunda zona , rei na o impaludismo com ·tod as 
as SLtas l' a ri aclas ma nifes tações , a liás quasi desconhecido nos 
campos ele cima da Se L'ra . A anemia é endem ica nas ilhas e 
em gr a nde parte do Jittor a l fron tei r o. Nes-ta> duas zonas são 
r a r as as molestms ft· a ncamente inil amm atorias e mnito fre
qLLentes as molesLias elo a[Jpa relho di gesti vo e seus a nnexos, 
as elo a ppa r elho cu·cula lono, o te tano dos r ecem-nasciclos e a 
eclampsia elas cri a uças, a as thma, a que a lli cha ma m p1t:x:a-
mento do pzi to, a t uber culose, a escL'ophulose e a syphilis . 
Adysenteri a epicle mica te m gr assado diver sas vezes naP1·ov . : 
a grippe na cidade do De>t en o em 1862; a coqueluche, o 
sara m pão , a vario la e mes mo a escarlatin a não são mras . 
A morphéa appar ece na capital e r a r a mente no lit to ral; não 
exis te entreta nto em cima ela serra . A febre a ma rella e m 1852, 
1853 e 1870, visitando a P r ov ., limitott os seu s estr agos á. 
ilh a ele Santa Ca Lba rina e n:io se estendeu pelo cont.inent e . 
O mesmo s ttccecleu com o cholera- mot•bus em 1855, 1856 e 1870. 
A ter ce it·a zo na gosa ele nuti ta salubridade. As moles t.ias
clom inan tes são ele carac teL' inflammatodo, espec ial mente as 
atrecções ag udas rio a ppar elho r es piratori o . O beri-ber i fl a
gellou a lgumas loca lidades dessa prov. em 1870»,- 0,·ogmphia
E' o E s tado percorrido pe la cord ilheira Orie ntal, que desprende 
para m. e O. divet·sas r a mifica ções com os nomeo ele ·.rijucas , 
!Laj ahy, '.rrom ba, Ja i'<~g u á, R aiz; Ara ra nguá , Cambirella , Tabo
leiro, l'uba t·ão, Sa nto Antonio, Espi gão, etc . E xistem aind a 
muitas outras sen as e mo ntes, taes como a mon ta nha do 
Bahul , que serve de balisa aos na vega ntes, e os morros deno
minados: Coleirá , 1'rombuclo, Forta leza Sombrio Cavallos 
T aqua ras, do Boi, P ech·as, Sa nta Marlha , Dema nda ' Costâo do 
Frade, Pecegueiros , e le. - Potam og,·aphia - Além do r io 
Iguassú, e elo l., ru guay, é o Estado banhado pelos rios seguintes: 
O Cachoeira , que uasce na sen·a ela Tromba, corre no rumo de 
S., por espaço elo 10 kils . e depois no ele E . e vai desagua r na 
l agôa Saguassú. Ba nha a cidade de Joinville . R ece be o Bu
carL· aim, J agna riú, Itaum, Bupeva, além de ou·tros . O ltapocú, 
que tem a sua Ol'lgem nas serras elo Icomba e Jara r aca e segue 
nas d irecções NS . e EO, formando, a ntes ele lançar-se n o ocea no 
duas l agunas a ela Cruz a o N. e a elo Ita pocú ao S. E' l a r 
go e profu ndo, a tra vessa immensas flor estas e tem um curso cl e-
90 kils . E ' formado por clous bra ços : o H umbolclt (an tigo r i o 
Velho) e Ita pocú. R ecebe pela ma r gem dir. o P edra de Amo
ar, Cavallo, J araguá, Puta n~ae Itaperiú, e pola esq. o Gr a nde, 

Ido Morr o, lta pocusinho , Defuntinhos e Pira by- piranga . O Pi- · 
r a by-pil•a nga r ece be o Pirahy-mil'im, Soada, D. Chri. tin a , 
Quati, Una, Anta, Pre to, Campinas , Bonito e Cardoso . O ltaj a h y 
n asce 110s ser tões compt·ehendiclos e nt L·e os rios Neg ro e Ca no i-

has, e, precipitando- se na clirecção ele E . por um va ll e
nstreito e profundo. fo t·m ado pela serra elo mesmo nome , la nça
ee no· Atlanticn a pós um percurso de i <JO kils . R ecebe o Ita
sahy- mirim, Braço elo Sul, Br aço do O~s te, 'l'esto , L niz Alves, 
jBeneclicto, além ele outros . O 'l'ijucas Grande origi na- se com 
o nome de Ri o Bonito na serra da Boa-Vista , rega os ca mpos 
elo mesmo nome. a tra vessa o valle elo P a i Ga rcia, e lança-se
na enseada elo seu nome . R ecebe o Tijucas Peq ue no, Na va lhas , 
En gano, Major, B raço, Creker, Moura , Oliveit·a, J oaia e outro s . 
O Biguassú que la.nça - sé na bahia ele S . Mig ll el . E' a traves sado 
por uma bella e bem co ns truicla ponte. 0 Mal'uhy ou Im a ruhy 
nasce a E . ela va rzea do P a i Ga1·cia, segue n'a direcção ele N. a 
S., por espaço ele 48 kils . , e vae desag uar no Oceano a 1k,5QO 
aoS O. da ciclade ele S. José. O Cubatão do Sul nasce 
nos contra fortes da sel'l'a elo Cambirella , costeando "' v e.r~eÚbe 
ele O. e N . rlo T a boleiro . 1.'em um curso superior a 96 kils . e 
elesagua na ba hia elo Desterro por tres boccas. O Massiambú 
nasce na sen·a elo Ca mbirella e clesa gua no ma r ao sul elo mor-
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re dos Cava1los. O Imbahú nasce na serra elo T aboleiro e entra 
no oceano depois de ter att•a vessado a lag:Ja do seu nome. O 
Una ·tem origem na verteu te ausLral da serra do '!.'a boieiro e 
lança-se na margem septen<tr ional da lagôa ela Villa Nova. O 
Aratingauba, que desagua na Jagôa de Imaruhy, não longe ela 
freguezia deste nome. O Tubarão forma- se da juncção do La~ 
rangeiras cem o Passa Dous. Corre, até a contluencia do Capi
vary, no rumo de E., tomando dahi o rumo de S. até o sitio 
dos Mol'l'inhos. Depois de percorrer urna extensão de i12 kils., 
seguindo o rumo de E. clesagua na lagôa de Santo Antonio 
dos Anjos, perto da Barra da Laguna. E' mui sinuoso e cau
daloso e ofl'erece franca navegação a té 1 O kils. de sua foz. E' 
atraves~ado pela E. de F. D. Tbereza Christina. Suas mar
gens são de uma incalcul ave l fertilidade. O Urussanga nasce 
nas monta nhas sibuadas en·tre a serra de Jaguaruna e o morro 
da Fumaça . Corre na direcção de S. até a lagôa do seu nome, 
<l depois na de E . prefazenclo um cut·so aproximado de 50 
kils . R ecebe o Cocal, Carvalho, Caeté, Salto, Americano e Car
vão, todos pela margem dir. O Araranguá nasce na sen·a do 
mesmo nome e desagua no oceano. Receb~, entre outros, o Ma· 
noel A!Yes, Mãi Luzia, Porcos, Cangica, Negl'o e Jundi:í.. Em 
sua parte superior é denominado vio das Pedr<IS, O J\lampi·tuba 
que separa o Es tado de que tratamos do do Rio Grande do 
Sul, nasce na serm do l\lla r, no Jogar chamado Morro do F orno 
e cles~ gua no oceano com um curso aproximado de 60 kils. 
E' c.onbecido pot• Mampituua a té a bifurcação com o Sertão, 
dahi toma o nome de Verde, devido á côr de suas aguas, até o 
primeiro váu no ponto denominado Gloria, ele que toma o 
nome, Recebe en tt· e on tros, a di r. ã lagôa elo Forno, que desa
gua por um sangradouro denominado r io do MoJl'teiro, impro
priamente chamado Verde, pois as aguas são clal'as ; e â esq . 
o F orq11 ilha, S~rtão" Sanga da Madei'ra, clesa guadoui·o da la
gôa do Morro Som brio- N eso graphia- A mais extensa e impor
tante ilha do Estado é a de Santa Catharma onde se acha a 
c api ta l ; fica q uasi no meio da costa do l~ stado ; a de S. Fran
cisco com a configuração de um . pentagono, é a s~gunda do 
Estado; a da Graça ; o grupo dos Ta mbore tes (cinco); as dos Re· 
medias (duas); Itapiti nga ; a Feia; das Palmas; do Galé ; eles 
Macucos ; a elo At·voreclo, com um pb arol; elos Moleques elo 
Norle ; dns Aranhas ; elo Xavier; do Campeche ; elos Moleques 
do Sul, .qu · são tres. r ochedos escalvac!.os: ela Conceição; elos 
'Papagaw , etc.-Ba.hws e por·tos-A bal11a ele Santa CathaTilla; 
a de tl .. ' r ancisco; o porto de Itapacoroy; o ele Itajahy; o ele 
Cambtm; o das Garoupas (Porto Bello); a enseada dos Gan
chos; o p orto da Caeira ou dfl Santa Cruz ; o ele Garopaba ; o 
de Imbüuba; o da Lag1wa. etc .- Lagos e lagóas- A do Morro 
Sombrio, a se is kils . do ocea no, ao N. do rio Mampituba, com 
o qual tem commun icn.ção pela Sanga da J\lladeit·a ; a de Cave
rá , tam!Jem em communicação com a do Sombrio; a da Serra 
{Ins trum en to) , do Francez, ela Ba,rra Ve1ha , do Cacique, do 
Arrnazem, do Estevão , do Camacho, de Saguassú (Olho Gran
de), de Itapocú, Bonito, Encantada, etc.-Oabos e pontas-Ri
go rosa mente fa llando não h a cabos no Estado, porém muitas 
pon1 as mais ou menos avançadas para o mar e todas j,uteues
santes á navegação costeira pela circum stancia de existir n as 
proximidades de cada um a portos ou ancoradouros de abt·igo . 
'l'em-se entretanto conferido o nome de cabo ás pontas de San
ta Martha Grande, se is milhas ao sudoeste da barra ela L ag una , 
e Sant<.t Martba Peque·na, ao norLe da preceden Le. Começando 
do no1·te são notaveis as seguintes po11'tas : João Dias, na Hba 
de S. Francisco ; das Pisarras ; de Cantagallo ou Itapocaroy; 
a da Cabeçuda, na enirada do rio lta~ahy ; a das Laran ge iras, 
per! o da foz do Camboriassú; do Estaleiro; das Taquaras ; 
das Gat'oupas; das Bombas; dos Zimbes; dos Ganchos; elas 
Palmas; elos Trinta !leis ; da Armação ; ·do R apa; dos Ing~e
zes; das Flechas; do Facão ; a Grossa ou do Panta no do Sul ; 
das P acas ; dos Frades; elos Naufragados; de Garopaba; de 
Imbituba, etc.-Forta.bras- Tem duas arm~tdas : a ele Santa 
Cruz e a ela Barra do Sul ; e tres forles desarmados : Ratones, 
S. João e Sa nt'Anna-Phar·óe.<- 0 da ilha do Al'voredosituado 
na ponta S. E. aos 27o i 8' 00" de lat. S. e 5° :::t 0 55" de loog . 
O. do Rio ele Janeiro ; o de Anhatomirim, na fortaleza de San· 
ta Ct·uz na 1lha de AnhBtomirirn, na barra do N ., aos 27o 25 1 

30" de lat. Se 50 23 1 55 11 de long. 0, do Rio de J a neiro; o dos 
Nauft·agados, na ponta do mesmo nome, aos 27o 501 30" ele lat. 
S . e 5° 24' 25"de long. O. elo Rio ele Janeiro; o pharoJete de 
lmbituba, na exbrem idade do morro de Imbituba, ne ancora
douro des te nom e, aos 28o 161 45" ele lat. S. e 5° 291 5511 de 
1ong. O. do Rio de J aneiro; o de Sanla Martha Grande, inau
gurado no dia 11 de junho de i89i e collocado na ponta ele 

Santa Martha Grande, aos 28° 16 ' 45" de lat. S. e 5° '39' 25" loug. 
elo Rio de Janeiro ; o de S. Francisco elo Sul, na margem di r, 
do rio do mesmo nome, acs 26o 1011311 ele lat . S., e 5° 22'45" de 
lor~.g. O. do Rio. de Janeiro. Ha ~ais um pharolete nayonta de 
Joao Dias-Aq>·tcult~tra, tndustna e commercw-Culllva- se no 
E stado: café,'canna de assucar, algodão, tabaco, trigo, cocho
nilha, bicho da seda, baunilha, linho, cHnhan10, arroz, fei
jão, milho, araruta, chá, mandioca, vinha, batata·s, grande 
numero ele arvores fruc·tiferas, tanto europeas como do Hra
zil. A industria vae progredindo lentamente , existem no 
Estado fabricas a vapor para beneficiar het·va-ma lte, de 
sabão e velas, ele pre.parar arroz, auaruta e gomma, agua!1-
dente ; mui I as officinas a vapor de mat•cen a ria, ferreiro 
e serralheiro. duas fa bricas ele tecidos; officina ele fundtção, 
de caldeireiro, fabricas de licot·es, de cet'veja, ele charutos, de 
queijos, de manteiga, etc. A fabricação de vinho tem ultima
men·te tomado grande incremento. A criação ele gado progride 
e constitue a mais solicla indttstria do intet·ior . E' o l!:stado 
rico em cnrvão de pedra (minas elo Tubarão), fel'l'O, ouro, 
prata e salitre. O comm ercio do Estado, de vido á falta de 
communicação que ligu e os centros agrícolas e industl'iaes, é 
muito limitado; e ntretlmto exporta café, arroz, fa rinh a, mi
lho, feij ão, fumo, araruta, charutos, assucar, herva- ma tte, 
agua rdente, queijos, manteiga, objo•ctos de mat•cenel'Ia, obJe
ctos de fantasü~, chift·es, couros, erma, ba nanas e grande 
quantidade ele paras itas . O valor total el?S generos rle produc
ção nacional exportados para o estrangen'o desde 1 de ~ulho 
de 1.886 a 30 de junho de 1887 foi ele 464:505$707; os pdnc1paes 
generos exportados fot·am : banan a s, café, chifres, couros, cri
na, farinha de mandioca e tapioca . A exportação para a Repu
blica durante o mesmo perioclo foi ele 530:927$0'10; os princi
paes prodttc tos des ta exportação foram : assucar, arroz, banha, 
toucinho, man teiga, banana, cale, couros secaos, fumo, fari
n,ba de mancli0ca, fei.Jiio, melado, madeiras, milho, polvi lho, 
sola e tapioca.- F erro-vià, - A de D. 'l'hereza Christina, que 
liga as minas de crurvão ele pedra no valle elo rio Tubani.o ao 
pol'to de Imbituba, dando um uamal para a cidade da L aguna; 
cont;t 116 kiJs. 620 m. Gaza da ga rantia de juros de 7 % sobt·e o 
üapita l de 5.609:258}020.-Populc!ção - Calcula- se a população 
elo Est<:tdo em300 .000 ha bs .-Inst1·uoção .- Asecnndaria é dada 
no Athencu e a prim a ria ('1887) em 142 eschs. publs. P oss ue um 
Lyceu ele Art-es e Off'tcios e ttm lns Litu·to Litterario e Normal. 
Tem urna !Dibliotheca Publica com pouco mruis ele 3.000volumes.
Rep•·esentação fede?•aJl. - ·Dá tres senadores e quatro deputados Çe
cleraes .- Capital.- Des tet·ro aos 27o 35'37" éleLaJt.S, e 5° 34'45" 
de long. O. do Rio de Jaueit•o (engenheiro Taulois) , com 27.000 
habs.,na costa occiden Lalela ilha. de Santa Cathar ina,defronte de 
uma formosa ba.hia.E' edificada so bre um !'ll~no inclinado, o que 
lhe dá bellissimo aspecto E' oommercial.Possue alguns edificios 
n otaveis, taes como: o palacio do g0~eroo, a alfanclega, o quru rtel 
•militar, o hospital de ca;ridade, a capitao ia do porbo, . bello 
theatro de Santa Isabel, a assembléa, a matriz, as egreJas de 
N. 8. do Rosario e S. Francisco ele Assis 'I.' em linclissimos 
anabaldes, Oidacles principaes. - Itajahy, cidade moclern.a, so
bre a mal'gem clir., na foz elo rio elo mesmo nome, iOO kils. ao 
N. da capital ; é muito commercial, devido M gt•ande num ero 
de. colonias que se acham estabelecidas em seu mun. ; tem um 
hospital de Santa Bea~l'iz ,- Join vi !I e, cidade modern a, de Ort· 
gem colonial, á margem elo rio Cachoeira, dis·tanle 12 kils .. da 
lagôa SagHassú. E' muito cornmercilll e p ossue bons ediiicws, 
como a egreja catholica, o templo pt·otes tante, a estação tele
gr aphica, o palace te elo principe de Joinville, etc . -Lages, aos 
27o 481 44 11 de lat. S. e 70 221 46" de lon g . O. do Rio de J a
neiro, cidade central, na estrada que communica o Estado do 
P araná com o elo R. G. elo Sul, n 278 kil s . ao poente ela ca
pital. Seu mun . é bastante populoso e abunclamte em pt'oductos 
agrícolas e indus lriaes .-Laguna , segunda cidade elo illsbado, 
cerca ele 120 kils. ao S . da ca-pita l, á margem orientrul da 
l ngôa do seu nome . Essa cidade fórma um quadrila tero 
oblongo constHuido p0t' tres ruas horisontaes e seis dia
gonaes ; tem bons eclilicios; é a travessada pela E. ele F . 
D. Thereza Ohristina. Seu mun. é um elos mais impor
tantes do Estado, não só por sua população, commercio, 
producção agrícola e ricas minas de carvão, como pela ferthl~
dacle do solo, navegabiliclade elos rios e lagôas , Tem uma bl
·bliotheca popular, fundada a~ ele março de 1876 e hoj e a cargo 
da ca ma;ra municiral ; e um hospital do Senhor Bom Jesus 
dos Passos. -S. Fra nCisco, aos 26° 141 1711 ele lat . S. ~5° 32' 
15 11 d'e long. O. elo Rio de J a neiro, sobl'e a cosia occtdeutal 
ela ilha de S. Francisco, em posição pHboresca e de agradava! 
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aspecto : com um hospital.-S. José, cidade marítima, na bahia 
do seu nome, a se is kils. elo Des Lerro.-'l'uba rão, com terrenos ele 
grande fe rtilidade ; poss ue minas de prata, chumbo, fert·o , 
cobre e carvão. - Villcbs pr i ncip .:r-es- Arara ng uá, na margem elir. 
do rio elo seu nome. Biguassú, n a foz elo rio el o sett nome. 
Bl"lltnenau, á marge m dir . elo rio Itajahy-assú , cl iridicla em 
duas.P[•rtes pelo ribeirão do Garcia . Bt"Usque a nltga villa ele 
S. Luiz Gomaga, á margem esq . elo rio lLajahy-mit·im. Cam
pos Novos. Cury tibanos. Cos ta el-a Set•ra . Par1uty. S. Sebastiã o. 
J aguaruna . Garopaba. lm arub y, Nova Trento .- Noticicb his
to?·ica .- Os principaes vis itantes , que aportaram a esse l!;staelo, 
foram João Dias ele So llis, em 1515 : Sebastião Cabot., em 
1525: Dio<>o Gar cia , em 1526 . mm 1532, Peor Lopes ele 
Souzá, des ·

0
acaclo ela esc1uad t·a ele sett il"ln ào e chefe Martim 

Afl"onso de Souza, ele ,·olta elo Rio da Pra ta, desembat·con 
na ilha ele Jnri é- mil"im (ilha. dP- Sa tlta Ca tharim1 ), que 
jülga-se t-er en tão recebido o nome de ilha dos Patos. A 
divisão do Brazil em capitani as não ap t·oveitou ás terras 
ele ::)anta Cathal'ina, que pel'man eceram por muito tempo 
sem colon isação ap reciavel. E m 1650, Francisco Dias Velho 
Monteiro com qua tro fi lhos es Labe leceu-se na ilha elos Patos e 
erigiu uma capella a N . S. elo Des~e rt·o . Dtz-se que Monten·o 
fôra morto pe la tdpolação hollancleza de um naVlO que che
gara á praia de Cn nnasv ie iras, e que seus Rlbos, aco lhendo~se 
a ten·as elo co ntin en te, assental' am morada pet•tocle uma lagoa, 
a que cham aram Lag.nna, que fo i portanto a pt·tm~t·a j)Ovoa
ção continental elo JJ;s taclo ele Sa nta Cathanna . Em hns do 
seculo XVll, os pa ulistas que até e nt<lo faz iam suas entradas 
pelo se l'tão no inbctito uuico de captu ra r e guet·rea t· os se lvage ns, 
fnnda t·am no int~ r ior e nas adjaccncias dos ribeit·os Cave iras e 
Carahá urna povoação agrícola que, duran te a nn os, se chamo u 
elos P raze L" es, parque sou a invocação ele N. S . elos Prazeres eri
giram elles uma ~g rej a , ·tomando depois a denomi nação de 
Lages , com a qual foi el ~ vacla a categoria ele villa em "1774. Em 
1738 , recebeu o tenitorio de Santa Ga tharin a o gt·áo ele capi
tania subalterna ela do R io ele Janeiro, e o br igade Jt•o José ela 
Sil,·a P aes en·trOLl em exe l'cicio elo caL"go de seu primeiro gover
nador a 7 de março de "1730. Em 176.2, os hespa nhoe,; invadi
t•am a ilba de San ta Catharin a que, em br tl ve Jine delles , viu 
augmenlaclas suas forti ficações , que a lias não impediram que 
fosse ella conquis tada por Cev,ülus <~m 17n . A paz e o J,rataclo 
de Santo llde fonso, celeb L·ado a i de outubro deste ultimo 
anno restituíram a Pot· t11 gal a impo•·tan te ilh a . Dilatava a 
capit~n i a de Santa Ca tha rina a sua jurisclicção para o sul 
sobre toda a extensão do Rio Grande, que clella .sep~rado em 
1760 e subindo a 25 de feYel"ell"o de 1807 a cap ttanla geral, 
tornou- a como dependçnte e subordin ada até a indepenclencia 
do impel"io, data; em que passou ~ constttlllr ella uma ~rov . 
Pos teriormente a nossa emanctpaçao, vtu-se o Estado _ de :::i a n~a 
Cathat· ina envolvido, bem a pezar seu , na revoluçao do R10 
Gra nde elo Sul ; conservando-se desde então a té hoje pacifica
mente no o-ozo elos preciosos dons com que a natureza gala l'cloou 
seu territgrio. - Teve os seguin tes governadores : 1°, Francisco 
de Br ito Peix oto . 2o, Jose da Silva Paes, Brigadeiro ele infan 
t aria elos reaes exercitas, tomou posse a 7 de março de 1739 e 
deixou o car go a 2 de fevere iro de 1743 . In cumbido pelo Gover
n ador e Cap itão General do Rio de .Ja neiro ela fortWcação ela 
colonia elo Sact•amento, foi interin amente substituielo pelos 
seguintes : Patricia Manoel de Figue iredo, ca pi·tão de cavalla
ria elo r egim ento novo elo Rio ele Jan eiro e cav~lleit·o da ot·dem 
de Chri s to, que ·tomou posse a 29 de agosto de 1743, deixa ndo o 
car <>o em maio ele 174,1, e Pedt•o de Azamb11 ja Ribeiro, Mestre 
.de Campo do regimento novo do Rio de Janeii·o, cava lleiro ]JL"O
fe~so da ordem de Ch L"is lo, que 1omou posse em ma,io ele 1744. 
3o, Manoel Escudeiro Fert•eira de Souza, Coronel de inran taria , 
fidalgo cava llei ro, nomeado por P.atente Régia de 15 ele setem
bro de 1?48, tomou posse a 2 de ie ·;eretro ele :l749, cle1xaudo o 
cargo a 25 ele outubro el e 1753. 4° , D. José de ~1e llo iYlanoel, 
que tomou posse a 25 de outubro de 1753 e deixou o cargo a 7 
de março ele 1762. 5o . F ran cisco Antonio Cardoso de Menezes, 
Coronel do regim ento novo elo Ri o de Ja neiro, tomOLL posse a 
1 ele mar ço de 1762 e deixou o cat·go a "12 de julho ele 1765. 6° , 
F rancisco de Souza de Menezes, fi da lgo, Tenen te de caval13Jl' ia 
da côrte de Lisboa, n omeaelo por Patente Régia de 30 de ja neiro 
de 1765 tomou po;;se a 12 tle j ulho ele 1765, e deixou o cargo a 
5 de sel.~mlH"O de 1775 . 7° , Pedro An tonio d a Gam a Freitas, 
Coronel tomou posse a 5 de dezembro de 1775, deixando o ca t·go 
a 7 ele 1;,_a rço ele "1777. 8°, Franc isco AntoniO da Ve 1ga Cabral 
da Camara, fidalgo, Coronel, Visconde ele .Mirandella, tom ou 
posse a 1o ele maio de 1778, na terra firme e a 3 de agosto elo 
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mes mo an.no n a Ilha, deixa ndo o cargo a 5 de janei ro de 1779 . 
9o,. Fra•;c1sco ele Barros de. Moraes Araujo 'l'eixeil'a Homem, 
Brtgacleu·o elos reaes exercttos, fi dalgo, nomeado por Paten te 
Réi!ia ele 5 ele dezem bt·o de 1778; tomc·n posse a 5 de JUlho ele 
1779 e deixo u o cargo a 7 de junho de 1786 . l<'o i substitn iclo 
interinamente por José l?ereira Pinto, Sargento -mór de arti 
lharia, que tomou posse a 7 de j unho ele 1786 e deixou o cat"&"O 
a 17 de janeiro ele 1791. "10°, ~1anoel Soares Coimbm, Corone l , 
tomoLt posse a 17 cl0 janeil·o de 17\H, e deixou o cargo a 8 de 
julho ele "1791. Dirigindo-se a côl"te da Lisboa, a fi.m de justifi
car-se el e accusações j ulg<tdas dep ?is im procedentes, fo i su bsti 
t>Jido interinamente j)O l' J oão ,iJberto ele Mirand a Ribairo, 
T enente- cor onel elo regimento de Mout·a no Rio de Ja ne il'o. que 
tomou pos>e a 8 de julho de 1793 e dei xou o cargo a 19 de 
jane iro ele 1800 . Fa ll ~cendo no exercício elo seu cargo, foi 
subs tit ·Iiclo por um t t·itunvirato, composto elo Tenente-coronel 
J osé da G tma Lobo Coelho d"Eça, Ouvidor Aleixo Mal"i a Cae-

' tan o e Vet·eador José Pereira da Cunha, o qual se ma nteve até 
8 de dezembro do mes mo anno. H o, Joaquim Xavier Curado. 
Co t• r, nel, nomeado pot• Pate nte Régia de 29 de novembro ele 1soo; 
tomou posse a 8 de dezem bro de 1800 e deixou o car""o a 3 de 
j unho ele 1805. 12°, D. Lui-. Mauricio ela Silveira , Te ne~te do re
a imento de V 1eü·a T elles, em Lisboa, nomeado por Paten Le Rérr ia 
âe 20 de junho ele '180·!, tomou posse a 3 de j unho de "1805 e d~i.
xou o cargo a 16 ele agos 'o de 1817. 13°, João Vieira 'l'ova t· de Al
buquel'Cj"le, Coronel do 20 corpo de cavalla ri a da di visão de 
vo luntarios reaes elo. El-Rei, tomou pnsse '' 14 ele agos to de 1817 
e deixou o cargo a 20 ele j ·Ilho elo 1821. -14°, Thom az Joaquim 
Pereir:t Valente, depois Conde do Rio Pardo, tomou posse a 
20 de julho ele 1821 e deixou o car go a 20 de maio elo anno 
seguin te. Fo i o nltimo governador , cujo cargo foi subs tiLuiclo , 
em execução ao D~c re to el as cô:·tes geraes ex traorel inat·i as e 
const ituintes ele Portugal, pela seguinte junta do go vern o pro
,·isorio, que se compoz dos seg uintes Srs.: Jacinth o Jo•·ge dos 
Anjos . pres iden·te da jnn la. CapiLão-mór .ele ot·denanças ; José 
da Si! v a i'llafra . secre tario d<t junta, en I ao Major , depois Senador 
elo imperio; João de Bittencourt Corrêa Machado, Capitão; 
Joaquim ele Sant'Anna Cam pos, vi gario da vara; Francisco 
Lm1. do Lt vra mento, major cl ~ milícias . A e>te governo, que 
começoll a 20 de maio de 1822 e te r minou a "16 ele fevereiro de 
1824, succeclera m os presielen es, nomeados em virtude da Carta 
de Lei ele 20 ele outLtbt·o de 1.823 . Os presidentes que govet·
n ar am esse Estado foram: João Antonio Rodr i,.ues de C!Vl'valho 
p osse a ~6 de fe vereiro de_ 182:!; Fra ncisC0° de Albuquerqu~ 
Mello, a 12 de março ele 182;:> ; Mtguel de So11za Mello e Alvim 
a 14 de janeiro de 1830; Fe licia no Nunes Pires, a 6 de agosL~ 
de "! 831; José Marta no de Albuquerq ue Cav.J.lcanli, a 4 de 
!lovem bro de 1835 : J_ose Joaqu im Machado ele Oliveira, a 24 de 
pnell"o de 1837; Joao Carlos Pardal , a "14 de outubro de 1837 · 
Francisco José de Souza Soares de Andréa. (depois Bat·ão d~ 
Caçapava), a 18 de agosto de 1839 ; Antero José Ferreira de 
Bt•ito (depois Barão de Tramandah y) a 26 de junho de 1840; 
Antonio Pel'eira Pinto, a 6 ele ma rço ele 1849; J oão J osé 
Coutinho, a 2-4: ele janeiro de 1850; Francisco Carlos de Araujo 
Brusque, a 21 de ou tubro ele 1859; hn<1cio ela Cunha Gal vão , 
a 26 ele ab ril de 1861; Vicente Pires ela Motta , a 17 ele novembro 
de '1 861; P edro LeiLão ela Cnnba, a 26 ele dezembro de 1862; 
Alexand re Rodrigues da Silv a Chaves, a 25 ele ab ril ele Ul64 ; 
Adol pho ele Barros Cavalcanti d~ Al buquerque Lacerda, a 16 ele 
agosto de 1865; Cal"los Augusto Ferr az ele Abreu, a H ele 
janeiro ele •1869 ; Anelt•e Cordeiro de Arau.io Lim a, a 3 de 
janei ro de 1870; Francisco F erl'e ira Co t•rêa, a 18 de maio 
de 1870; Joaquim Bandeira ele Gouvêa , a 16 de jane iro 
ele i 87•l ; Delfiuo Pinh ei ro cl~ Ulhôa Cintra, a 8 de .1 nlho 
de i872"; Pedro Affonso Fel"l"eira, a 24 ele abril de i873 ; 
João 'l'homé da: Sil va, a 24 ele oulu bL" o ele -1873 ; João 
Capist ran o Bandei ra ele Mello Filho, a 7 de agosto de 
"1 87;> ; Alft•edo cl"l~ ~cragno ll e Tau nay (depois V isconde de 
Taunay), a 7 de jLtnho ele i8i6: José Bento ele Araujo, a 3 de 
j an eiro de 1877; Lcut·enço Bei.r rra Cavalca nti, a 7 de ma io 
ele 1878 ; Antonio ele Almeida e Ol ivei ra , a 18 de abL"i l de 1879: 
João Rodri gues Chaves , a 7 ele julho de i SSO; Ernesto Fran~ 
cisco de Lima Santos, a 5 de nbri l ele i882; Anton io Gonçalves 
Chaves, a 6 de setembro de 1SS.2; Theodureto Ca rlos ele Faria 
So uto. a 28 de fevere iro de 1883; F ra ncis<lo Luiz ela Ga ma 
Rosa ,· a 29 de agosto ele 1883; José Lustosa ela éunha 
Paranaguá,a 9desetembro de1884; Antonio deLaraFontoura 
PalmeiL"a, a 2il ele junho de 1885; Franci sco José da Roeha 
a 29 de setembro de i 885; Augusto F <t us to ele Souza, a 20 cl~ 
mai0 àe 1888 ; Luiz Alves Leite de Oliveira Bello, a 19 de 
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j ulho ele 1889. Os ,qovenwclo·J·es que tem ·tirlo este Estado teem 
sido os seg·uintes : 2o Tenente de a:·tilhari~, Laut·o Scveriano 
Mu!ler, nomeado pot· Dec. ele 24 de novembro ele 1889, tomou 
posse n 2 ele dezembro do mesmo a nuo. Passou a admini stração 
ao 1° Vice-governador em 5 ele outubro ele ·1890; reassumiu-a a 
29 do mesmo mez e ao no; passou a administração a o 2o Vice
governadot· em 9 de novembro de 1890; exonerado por Dec . de 
16 ele jane iro de ·1891. Gnsta vo Ricb anl, nomeado por Dec . 
de 16 ele janei ro ele 1891.- Capitii.o Dr. La uro Se veria no Muller, 
e leito Governador em H de junho ele 1891, tomou posse no dia 
13 elo mesmo mez e anno, passou o governo ao Vir.e- govemaclor 
em 30 ele junho ele 1891, reassumiu em 11 de novembt·o de 1891, 
foi depos·to em 29 dr. dezembro de 189 l.- Junta acclamacla em 
29 de clezembt•o ele 1891 e composta elos cidadãos Luiz elos Reis 
Falcão, Anhur Deocleciano de Oliveira e Cl1l'i s tovão Nunes 
PireB. - T ene nte Manoel Joaquim i\1achaelo, assumi•1 o govel'Do 
qne l he fora passado pela junta governativa em 10 ele março ele 
11:l'<l2; eleito governador provisorio em t4 ele .i tmho ele "1892; 
eleito presidente pelo Congresso em 7 de Jlllli o de 1892; passou 
a administração ao i O Vice-pres idente em 14 ele setembro de 
"1892: r ea'lsu miu o exercício a 29 de outubro de "1892; passou o 
go ver·no ao 1° vice -presidente em 19 ele junho el e 1893, por t er 
s ido pt·onuuciaclo pelo juiz secc ional como i ncut·so no a rt. 112 
elo Cocl igo PenaL- A 1a Constituição foi pt'omulgacla em H ele 
junho de 1891 e a 2a a 7 ele jnlho ele i892. - CoNSTnurçÃo 
PouncA DO EsTADO DE SANTA CATrrr.RINA - O povo do Estado 
de Sant:1. Catbarina, por seus r epresentantes reunidos em 
assem bléa constitu in te, decreta e promulga a segu inte Constí
·tuição- Titulo I - Da organiza-ção do E~taelo - Art . 1. 0 

O Estado de Santa Ca Lharina. p at'te iuteg t·a nte ela Repub li ca 
elos Estados Unidos elo BraziL sob a fôrma constitucional e 
r epresentat i ,-a, é autonon;o e sohe_1~ano .- Paragrapho u ni co. 
Só r econhece a intervençao el a Un1ao nos casos expressamente 
cle ün idos pela Co nstituição Federal. - Ar L 2,. 0 Os limi~ea ele 
seu territorio são os mesmos ela ex- Provtncta, ele contormt
elad e com as P r ovisões ele H ele agos to de '1738. 1.9 de 
novembro el e "17J9 e Ahará ele 20 de se tembro ele i820. e só 
poderão ser alterados nos termos elo art. 4° da Constituição 
ela União .- Ar t. 3 .0 O direito de livre determinação política 
reside no poYo, e é exercido: -a) direc tamente, pelos c idadãos 
activos nas assembléas políticas e eleitor aes ; - b) indi
rectamente, pelos poderes legislativo, executivo e juclicia 
rio, discriminados, i ndependentes, porém h a rmonicos em suas 
funcçõ s. - Art. 4. 0 A organização do Estado é semecratica; 
basei\-se na au tonomia e inclepencleucia do municipio. 
Ar t. 5.o As despezas elo g-o verno e da administr ação ser ão 
feitas com o proclucto das fontes de renda, ct·eadas de acco rdo 
com o interesse collectivo e as bases constitucionaes ela Un ião 
Brazileira. - Secção I - Do Poder Legislativo - Capitulo I
Disposições geraes - Art . 6 . 0 O poder legisla·tivo é exercido 
por uma corpo t·ação denominada « Assembléa Legislativa "• 
com a. sancção. em regra. do Presidente elo Estado.- Para
grapho u ui co. Cada legislatura durará tres an nos. - Art . 7. 0 

A assemb lea legisla tiva compor-se-ha de cidadãos denominados 
• Deputados,, eleitos por sull't·agio clirecto e por clistric'tos, 
não podendo o seu numero ser menor ele 24.- Art . 8 . 0 Lei 
especial regulará o pt·ocesso eleitoral, rigorosa mente garan
tindo a lille t·dacle ele voto e a r epresentação da minol'ia.
Art. 9. 0 A assembléa legislativa reuuir-se-ha, itldepen 
dente ele convocação, na capital elo [!;stado, no edi ücio 
para esse li m destinado, a 21 de julhn cl'3 cada anno. e 
funccionarà durante clous mezes, podendo ser prorogadas 
as snas sessõe. por proposta de qualquer ele seus membros 
e extraol'clinariamente convocada qua ndo o bem publico o 
exigir . - Paragrapho unico. Em caso al g-um serú dissolvirl a. 
Art . 10. A assembléa Leg-islativa, quando a conveniencia 
publica o e)(igir, poderá fnncciouar fóra da Capital, si a 
maioria de seus membros <lssim o deliberar. - Pamgrapho 
unico. No intervallo elas sessões competirá essa de liberação ao 
Presidente do Estado, que a sujeitará á approvação ela mesma 
Assem blea depois de r eunida .- Art. H. A Assembléa Legisla
tiva elegerá sua mesa, verificará e r econhecera os poderes de 
seus membros, organ isará sua secretaria, nomeando os em
pregados desta, regulal'isará os serviços da policia interna e 
organisará seu r egimen·to, tendo, principalmenté , em vista: 
I. Que nenhum projecto ele lei ou resolução possa ser cliscubiclo 
sem ter sido dado para :.1 ordem elo dia, 24 horas antes pelo 
menos ; - II. Que cada projecto de lei ou resol ução passe por 
tres discussões ; - III . Que as sessões sejam cliarias e publicas, 
salva a hypothese de deliberação em contrario por clous terços 
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da representação, e funccionem :-A), inclep3ndente de 
maioria ab~o luta no período preparatorio e no ela discussão 
elas ma-terias ela ordem elo dia, dentro ela hor a r egimental; -
B ), com a presença ela mai ot·ia a bsol u ta nas deliberações e 
votações. - Art . '12 São condições ele elegibilidacl0 para o 
car;o de Deputado á Assembléa Legislativa: - l. Ser eleitor 
ou ter idoneidade para isso e estar no gozo de seus chreit?S 
civis e políticos; - li. Ser catbarinense ou ter r estclenc!a 
etfectiva no Estado por mais de um anno, s i for natural de 
qualquer outro Estado ela União e por mais de tres , si for 
hrnzil eiro natur a lisaclo: - III. Estar fóra elos cilsos ele incom
pa tibilidade que a lei determinat"- A.l"t. '1 3. São inelegíveis : 
- l. Os chel'es de ,·epa"r tições, comm 1ssões estadoaes e fecleraes 
e os commandant"s n:i li ta res e de policia; - II . Os que exerce
rem cargos policiaes nos respectivos cllstrictos; - III. Os 
magistrados; - IV. Os que tiverem quaesquer contractos com 
o ER·tado ou com a União dentro claquelle;- V. Os coucessio
narios ott aclministmclores ele bancos, companhias ou clt:: 
qualqu er emprez<L referentes ao Estado que gozat·em ele favores 
deste ou da União : - VI. OR Consules e Vice- Consules nos 
distl'ictos em que éxercerem jurisdição. - Pa t·ag l' a pho unico . 
Cessa a in elegibilidade, cessada, seis mezes a ntes ela eleição, 
a sua causa .- Art. '14. O mandato legisl a tivo pode ser r enun
cindo, e tl sua revocabiliclacle se eíl'ectuará q nando, consultado 
o eleito rado por um terço dos el eitores, não obtiver o Deputado 
me·tade e mais um elos votos com que foi eleito. - Ar t . 15. Im~ 
porta renuncia do mandato : - a. ), o não comparecimen·to elo 
Deputado sem causa justilicada a todo um periodo legis lativo 
annual; - b ), a celebração ele coutractos com o Estado, com a 
U nião r efer entes a este, 011 com o município;- c), a ace itação 
de carg-os. com missões ott oiTtcio r emunerados pelo Estado otr 
p~la União ne"te (salvo o caso ele accesso Oll promoção) e a 
administração elas emprezas a que se r efere a art. 13, 
n. V. -:-Art. 16. _Em caso de vaga, a ncesa da Assembléa 
LegrslatlVa, ou, no m ·ter vallo elas sessões. o seu Presiclen te ou 
o seu substituto. legal,. commtmical- a -·ha ao Chefe elo podet· 
executtvo para o unm edta to preenchtmento ela mesma, salva a 
hypothese de occorret' ell a um mez antes do inicio dos trabalhos 
elo ultimo perioclo legislativo. - Paragrapho unico. O deputado 
eleito nas condições ela pl'imeira parte deste at't igo, exercerá o 
mandato pe lo tempo que faltar ao substituído .- Art. '17. Os 
deputados são invi olaveis por sn:1.s pal al' r as, opiniões e votos no 
exercício do mandato. - Al't. 18 . Emquanto durar o mandato, 
o deputado só poderá set· preso : -a), com licença prévia ela 
As;;embléa; - b ), no caso ele flagt·ancia em crime inafiança-:el. 
- Paragrapho unico. No caso de flag raucia a Assembléa, a 
cujo conhecimenia se levará immediatamente o facto ela prisão 
sobre elle resolverá . - Art . 19 . Processado qualquer deputado 
e levado o processo até pronunci il. exclusive , se rão reme ~·ticlos os 
r espectivos attlos á Assembléa que decidirá sobre a continuação 
daquell e, s i o deputado não optar pelo julgamento immecliato . 
- Al't. 20 . Si a Assembléa deliberar que não deve continuar 
o processo, ficará este suspenso emqtmnto durat• o manda·to. :
Art. 21. Os deputados, ao tomarem assento, fttrão em sessao 
publica a promessa de bem cumprit• os deveres a seu ca:rgo .
Art. 22. Os deputados, durante as sessões , ve nccrao um 
subsidio pecuniario, fixado por lei, a lém ela ajuda de custo a 
que tiver em direito pela viagem que l'ealisarem.- Paragrapho 
unico. Não tem direito a este subsidio: - a), nas pro rogações; 
- b ), n as fa l tas por mais ele um dia se:n causa justilicada.
Capitulo II.- Das attribttições ela Assemb[é;t Legislattva . 
Art. 23. Comp~te á AssembléaLeg isla tiva . além claaUt·ibuição 
ger al ele fazer leis, suspendel-as, interpt·etal - as e revog(l.l -as : 
-I. Ot·çat· a receita e fixar an nua lmeote a clespeza, es t.abele
cendo as contribuições, taxas e impostos pt·ecisos; guardadas 
as limitaçõe_s ela Constituição Feclera l e desta ; - II. Regular 
a arrecadaçao,contabilidatle e administração elas rendas e l:isca
lisação das clespezas do Estado, toma-ndo conta.9 ele cada exercício 
financeiro; - lii . Autorisat• o Poder Ex:ecutivo :- cb ), a coo
trahir emprestimos e a fazer outras opet·ações ele credito; 
- b ), a celebrar ajustes e convenções, sem caracter politico 
com ontros Estados Ott com a União. - IV. Fixar an nualmente, 
sob proposta do Poder Executivo, a força publica e organisal-a; 
-V. Legisl:n· so bre : -a) a divisão política, indiciaria e admi
nistrativa;- b) a organisação judiciaria e t'órma processual; 
-c) a organisa.ção municipal; - d) o regimen eleitora~;- e) 
o systema ele execução da pena; - f) a instrucção p•1bhca em 
todos os g ráos, que será. obrigatol'ia e gratuita no primeiro e 
livre em todos os outros; - g) a di viela publica, estabelecendo 
os meios para a sua amortização e pagamento de JllrO;- h) 
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~s terras de domi ruo publico e minas situadas no Estado;-
2) a clesap l'opl'iação pot· necessidade ou ut ilidade elo Estado ou 
do município; - j) as obt·as publicas, estradas, canaes, vias 
fe rreas e navegação ele rio ; - k) o ser viço ele correios e tele
graphos não per tencente aos poderes l'aderaes; - l) a colon t
sação e i mmigração; - m ) a catechese e ~ i vilisação elos indí 
genas, estatist ictt e bi bliothecas do Es tad0;- n) a hygiene e a 
assis tencia pttbli ca; - o) os soccon-os publicos e casas ele cari
dadeqn~.udo não pertencentes ás municipalidades ;- p) os bancôs , 
caixas economicas e monte-p ios. salvas as r est ricções es ta tuídas 
na Constitui ção Feclet·al; - q) os meios ele tot·,ar eJl:'ec !iva a 
~·esponsabi lidacle elos fllncc ional'ios do Es Lado ;- 1') as aposen·ta
clot·ias , reformas e j ub ilações; - s) os privi legios a inventoras, 
apel'feiçoaclores e pl'imeit·os in'tt'ocluctor e> ele indnstna nova; 
·- 't) a alie nação dos bens estadoaes e accptisi çã o ele outt·os : -
~~) todos os assumptos que não fo t•em expt·essa 011 implicita
~ente vedados ao Eslado peltt Const i tL< ição F erlaral ; - VI. 
Annulla l' as resnl uções e ~.c tos nútnicipaes, nos termos do 
art. 62; - VI!. Cre:l.L' e or::ta nisar as t•eparti ões e estabeleci
menl;os que o serv 1ço p11bl1CO extga·.- VIU. Estabe lecBt' o 
·subsidio elos membros da Assembléa Legisla tiva e os vellc i
mentos do P re'sidente e demais l'un ccionat· ios eatadoaes; - IX . 
P roceder á apuração ela ele ição de P l'esidente e Vice-P resi
dentes do Es tado e julga1· ci<t sua validade ou nt tllidade ; -
X Dar posse, conceder ou não licen<;a para ausenta rem -se e 
acei'tar ou não a renuncia do Presidente e Vice- P resdentes 
elo Estado ; - XL Cassar os poderes ao Presidente e V ice
·presidentes do Estado, no caso ele impossibilidade absol uta, 
previs·ta por lei especia l ;- Xll. P rocessar o President ~ do Estado 
nos et•imes ele responsabi lidade até pl'onuncia exclusive , obser
vadas as prescl'ipções que lei especial determina r ; - X LII. 
Autorizar o processo do Presidente do Es tado por delictos 
communs; - XIV. Commutar e perdoa t• as penas impostas 
por sentença nos crimes de responsabi lidade ela excluúva 
competencia do Estado; - XV. Conceder lice11 ça prévia para 
ser preso o deputado que não o tiver sido emflagrante; - XVI. 
Resolver sobre a pt· isão em flagt·a nte ele qua lqtte t· de seus 
membros por crime ina llançavel ;-XVII. Decidir em c::tso de 
es ta r processado qualquer deput:tdo, sobre a continuaçãn do 
processo ; - XVIII. Mudar a capiLal do Estado; - XIX. Prorogar 
·e adia r suas sessões. não devendo, porém, as pt·orogações ex
•ceder de 30 dias ;- XX . Deliberat· sobre o funcc ioname nto da 
Assembléa Legisla tiva, quando o exigir a convenie t~ cia pu
blica , fó ra elo local des ignado no a rt.. iO;- XXI . Fixar os 
lími·tes dos municípios; - XX II. Approvar as con venções e 
.a.justes celebrados paio poder executivo elo Estado com a União 
·o u com ouLroa Estados na :.'Lusencia da Assembléa :- XXIII. 
Requisinr elo pode1· executivo estadoal quaesquer informações 
sobl'e assumpto de interesse collectivo ;- XXIV, Concede r sub
venção, favol'es ou garantias a emprezas que tenham por fim 
promover o desonvolvimento i ndustria l do Estado :-XXV. 01'
ganisar o codigo flor estal e rural; - XXVI. Representar aos 
poderes da União contra qualquer intervenção i nconstitu
cional elos mesmos em negocios pt·ivativos do Estado; - XXVII. 
Deliberar sobre a i nco t·pol' ação de territol'ios de outros 
Estados ao de Santa Cathar i n<~.; - XXVIII. Vela r na guarda 
das Constituições e Leis Fede t·aes e do Estado; - Capitulo 
III - Da formação e sancção elas Leis. - Art. 24 . Approvado 
qualquer projecto de l ei pela Assembléa Legislativa, será 
remetticlo ao poder exectlt ivo pa ra que dentro de 10 dias o pro
mule-ue e S<~.nccio nc como lei, contaclo o decenclio da data do 
l'ece ':tmento daq•1e!l e .- Pa.ragrap ho unico. A fol'mula d~. 
-sançao será a seguinte: « A Assemblea Legislativa do Estado 
de Santa CaLharina decreta e eu sancciono a seguinte lei . » 
:- Art. 25 . Si o Presirlente do Es tado recusa t· sancção ao pro
Jecto de le1 por ente nder ser elle C0ntt·ario ao bem publ ico 
ou á Constituição , devolvel·o-ha, dentro do decendio, :í. As· 
semblea, expondo, sob sua ass ig na tul'a, as razões da recusa; 
:-Paragt·apho uníco . Quando o pt·ojecto não p :de r ser devolvido 
a. Assem.bléa. por já estarem en.cerrados os t rabalhos do pe
r10do legtslat1vo , o P res idenj;?. elo Estado, dentr o do mesmo 
prazo, fa rá publi ca r na' folh a 0fficial as razões da não sa ncção.
Art. 26. O projecto não sanccionado e devolvido á Assembléa 
será immedia tamente St1je ito a uma só d iscttssiio e a votação no
minal ; § 1. o Si obtiver do is tet·ços de vo tos dos deputados 
presentes, o Presidente ela Assem bléa o promulgará como lei: 
§ 2. 0 No caso de se 1·em aceitas pela Assembléa as razões 
da r ecusa da sa ncção, deliberando aque!la modificar o 
projecto ele accordo com as mesmas, será este novamente 
remeLtido ao Presidente elo Estado para promnlgal-o.-

Art . 27. O silencio do poder executi1·o, el.:pit•ado o deccnclio 
importa sancçiio e o Presidente ela A~sembléa fal' i publica!'~ 
projecto como lei. - Art . 28 . A tormnla de promulgação pelo 
P residente elo Estado ou pela Assembléa Legislat iva será a se
guinte : «0 Povo Cathariuense, por s~us t•epresentantes, dect•eta 
e ett pt·omulgo a seg uin te lei». - A.l't. 29 . Nonh1an pro:jecto ele 
lei ou resolução devet'á s ~ t· sanccionado em pal'te . - .'\.rt . 30 . 
Os projectos ele le i rejei-tados não JY>derão ser renovados du
rante a sessão an1l11al.-Ar t. 31. A lei elo Ot'Ç<tmento será pre
ferida nas cliscussõas e não poderá incl uir úisposicõ ~ s alheia s á 
r ece im e despeza elo es·tado .-Secção li- Do poder executivo -
Capitulo I - Do Presidente e dos Vices-Presicle nteo. - :\r t. 32. 
O pode1· executivo é exet·ciclo pelo Pl'es iclente elo E s tado . - § t.o 
Em caso de impedimento ou vaga, substituem o Presidente os 
Vice- presidentes na ordem el a votação . Os Vice-presiden tes 
serão em nttmeros ele dous . - § 2.o No impedimento ou fa l ta 
des tes assumiri o gover no :- a) o P l'esidente ela As'e1ubl éa Le
g islativa;- b} o V ice·pl'esiden te da mesma . - Art . 33 . O Presi
den te e os Vice-presidente;; ser ão simu ltane a rnetlte e l ~ itos por 
sufrragio dit·e0to e pot· ma ioria ele votos. - Paragrapho uni co . 
No caso de igualdade ele votos serão considerados eleitos os can 
didatos mais 1•e l bus. - Art. 3<1. O Pt•es iclente do Es tado e seus 
subs t ibtos legaes , quando não estivel' funcc ion a ndo a Assem
bléa Legislativa, assum irão n gover110 perante a l\I un ic ipali
dade da Capital Fecl.u·al do Estado, prestando a devida pro
me ssa .-Art. B5. O pet' ioclo presidencial dtu·a r;i qua tl'o a.nnos, 
não podendo o pt·esidente set· l'eele ito nem elei to Vice-presi
den te para o qua·tt'iennio seg uin ·te.-At't . 36. Não poder:i. ser 
reelei to nem eleito Pres idente para o qtl 'ttt·ienn io seguinte: -
a) o Vice-pt·esiclente q11e hou~et· e.xe t·cido as f 1tncções do go
verno seis mezes a ntes da eleição;-b) os ascanclentes e descen
dentes, t>s pare11tes consanguineos e afins a te o 4° gráo por 
direito civil, dó Presidente ou Vice-preside nte que bouve t· exer
cido o go ver no seis mezes a ntes da e leição .- A l't . 37. Cessarão 
a> t'tlncçcões do Pt·es idente no dia em que terminar o qua trien· 
nio, succedendo-lhe immed iatamente o recem- elei to . - Pa ra
grapho unic:> . Si este 11ltimo estiv er impedido ou não se apre
sentar , efl:'ec l.uar-se-á a subst ituição nos termos do art. 32. -
Art. 38. O Pres idente e os Vice -preside ntes, sob pena de perda. 
do ca rgo, não se podo.rão ausentar do Estado, sem licença ela 
Asse 1~ bléa Legislativa, salva a hypoLhese de ause ncia menol' de 
30 dtas, mo ~ivada por molestia ou set·viço publico. - § f. o 
Quando a Assembléa não estive t· fu nccionando communicarão 
a a use ncia á Camara Mtmicipal da Capital, 'avresentaudô á 
Ass~mbléa, quando esta r euntr-se. a8 razões jt1stilicaüva 
daqllella. - § 2. 0 Incorrem na mesma pena de parda do Cf\rgos 
st aceltarem empregos ou cMgos fede raes ou de outros Esta
dos. - Ar t. 39. O Presiden te elo Estado, nos crimes de respon. 
sab ilidade, será pl'ocessado pela Assembléa Leg islativa e jul· 
gado pel<;> 'l'1·ib tmal da Relação.-Ar t . 40 . Nos crimes com
muns será processado e julgado no fUro ordinario, guardadaa
disposição do art. 23, n. :1.3.-Ar·t. 41. Declarada pl'oceclente a 
accusação do Presidente em qualquer elas bypotheses do a rtigo 
antecedente, será elle suspenso elo exer cício elo cargo, assu
mindo-o immedia tamente seu substituto lega l. - Art. 42 . O 
Preside rtte do Est~tdo ou seu substituto legal, quando exerci
tando as funcções do go\'erno, perceberá o vencimen to ihado 
pela Assembléa Legis lativa. - Ar t . 43. São concl içõe ;; ele ele
(l',ihiliclade pa ra os caraos ele Presidente e Vice-p t•es iden tes do 
Estado:-!. Ser brnzUeiro nato; II-Ser calharinense oa ter r e
sidenc ia effectiva no Estado de quatro a nnos, s i for filho de 
outro Estado da União;-IIL Ter mais de trinta annos ele idade; 
-IV. Ser eleitor ou ter cond ições para isso e estar no goso de 
seus direit.os civis e po liticos.-Paragrapho unico. São equipa
rados aos braz ileiros natos os estrangeiros de qué tratam os 
ns. 4 e 6 elo art . ô9 da Consti tu ição Federal que, achando- s~ 
nes l.e Estado a. :1.7 de Novembro de i889, sejam casados com 
bl'azileiras ou ten·ham fi lhos natos e nelle tenham pelo menos 
15 a nnos de res idencia. - Art. 44. São i neli g iveis para Presi
dente e Vice-presiden·tes os que estive t·em compt•ehenclidos nas 
disposições do art. i 3.-Capitulo II. - Dos auxiliares elo P residen
te.-Art. 45. O Pres idente do Estado será aa xil iaclo por funccio
narios de sua inteira co nfla nça,quo ter ão sob s ua immed iata di
recção as r eJ?a1·tições publicas. -Paragrapho nnico. Lei especial 
de~cl'imin ara suas fu ncções fixan do os respect~vos ordenados e es
tabelecendo o modo de tornar effectiva a sua vesponsabi lidade.
Capitulo UI- Das a ttr ibuições do Presidente.-Art. 46. Compete 
ao Presidente do Est. ado:-I. Sanccionar,promulgar e fazer pLibli
car as l eis e resoluções da Assembléa Legisla ti va;-II. Expedir de
cre tos , instrucções e regulamen tos pa l'a a boa e fiel execução dos 
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actos Jegi>lativos;- lii. Nomear, suspender, apusentar , clemittir, 
licenciar, promover e remover os funccionarios publicas do Esta
do, nos termos da lei;- IV. Dispôr da t'orça puulicaclo J!;stado, mo
biiisal- a conforme o exigirem a m anu tenção da paz e a segurança 
publica;- V Ler ou remetter á Assembléa, no dia ela abertura ele 
cada periocio annual, um <t mensagem em que dará con·ta ela s i
tuação geral do Estado e indicará as providencias r eclamadas 
pelo bem publico;- VI. Commutar e perdoar, sob informação elo 
Tribunal ela H.e lação, as penas impost.as por crimes communs 
suje itos á juri sclicção elo gstadu ; - VII. Convocar extraordina
riam ente a Assembléa Legislativa, nos termos elo art. 9, 
ultima parte;- VIII. Celebrar com outros Estados, observados 
os at·ts . 23 n. UI b) ajustes e convenções ; - IX. Celebrar com 
a União ajustes e convenções sem ca1·acter politico, AD REFE

RENDUM ela Assembléa Leg islat iva; - X. R eclamar a inter
venção do governo fecleral,nos casos elos arts. 5 e 6 ela Cousti buição 
da União, jus tificando esse proceclHn ento perante a Assembléa ; 
- XI. Representar o Estado perante os poderes ela União e dos 
outros Es Laclos;-XII. Propor á A ssembléa Legisla ti v a a" medi
elas que entender reclamadas pelo inte t·esse publico;-XIll. Sus
pender, não estando reuoid<L a Assem bléa, a execução elos 
actos elos pocleees m unlcipaes, quando contrarias as l eis fe
deraes ou es tacloaes ou oJ:l'ensiv-os a dil'eitos de antros munic:
pios, submetteudo esse proced im ento á approvação ela mesma ; 
- XIV. Manda r proceder as ebiçõos para os cargos do Estado; 
- XV . Decidir os conflictos ele ordem admin is trativa, Slljei-
tanclo suas decisões á approvação ela Assem bl éa ; - X VI. Pro
mover e fisca lisar a arrecadação elas rendas do Estado e 
applical- as aos diversos serviços elo meõmo;- XVII. Contra
hir emprestimos e fazer outras operações ele credito autorisadas 
pela Assembléa; - X. VIII. Levantar fo:·ças nl) Estado, no caso 
de invasão estrangeit•a ou ele outt·o Estado, ou no de commo
ção interna e perigo immin ente, cornmnnicando-o immediata 
mente aos poderes fecleraes e Assembléa Legisla tiva;- VlX. 
Concecler ao poder judiciario, qua,ndo reclamados, os meios ele 
tornar effectivos os seus actos ; - X.X. Dal', pot• escrip to, todas 
as informações e esclarecimentos que lhe forem pedidos pela 
Assembl éa Legislativa ; - XXI. Reclamar aos poderes fecleraes 
pro,,iclencias contra os abusos elos funccionarios ela União no 
Estado ; - XXII. Promover, dentro ela~ verbas orçamentarias, 
a instrucção publica, a civilisação elos índios e o serviço ela 
immigração e colonisação ; - XXIII . Abrir credites extr aor
dinarios em casos excepcionaes, apresentando os moUvo;; desse 
acto á appl'ovação da Assembléa Legislativa em sua primeira 
reunião ; - XXIV. Prover, em geral, a tudo que possa desen
volver moral, inte!lectual e materialmente o EsLaclo ; - XXV. 
Velar, cumpl'ir e fazer cumprir a Constituição e leis do Estado 
e ela Republica . - Secção III - Dlil poder jucliciario
Art. 47. O poder .iucliciario, autonomo e independente na orbita 
das funcções que lbe são proprias, terá por organs : - I. O 
Tribunal ela Relação, com sécle na cap,ital e j nris cl icção em tocle 
o Estado ; -li. Os juizes de direito, com 1urisdicção ·nas co
marcas ; - III. O Ministerio Publico;- IV. O 'l'ribunal do 
Jury; - V. Os Tribunaes Correccionaes; -VI. Os J uizes ele 
Paz electivos . -Art. 48. As Cuucções elo Ministerio Publico, 
instituído para r epresentar a justiça p~rante todos os juizes e 
Tríbunae.s do Estado, serão exercidas:- C/J), pelo Procurador 
ela soberania elo Esta.clo, ann11al mente ele ito dentre os seus 
membros pelo Tribunal da Relação;- bJ, Pelos Promotores 
Publicas e seus adjuntos, nomeados cl'entre os que tiverem as 
habilitações necessa;rias, pL·efericlos, quanbo possível, os cloutot·es 
e bachare is formados em direito pela Faculdade ela Republica. 
- Art. 49 . Os Juizes de Di reitoset•ão nomeados dentre os ba
chareis ott doutores em sciencias jurídicas, graduados por qual
quer P aculclade da Repubbca, que estiverem nas condições gue 
aleic\eterminar. - At·t. 50. Os membros cloTribunal da Re 
lação, denominados clesembargaclo t· es, se t·ão nomeados dentre 
os Juizes de Direito elo Estado, rigorosamente observado o prin
cipio da antigu idade absoluta. - ·Art. 51. A' magistratura do 
Estado é assegurada a vitaliciedade e a inamov i biliclacle . li 
Só por se ntença conclemnatoria, passada em julgado, ou inca
pacidade physica ou moral, ,provada e julgada, ficarão os seus 
membros pl'ivados dos r espectivos carges . - Paragrapho nnico; 
A garantia ela inamovobiliclacle elos Juizes ele Direito in
ter~ompe-se : - a), por pedido seu de r emoção; - b), por 
accesso ; -o), por conveniencia publica, provada pela fórma 
que a l~i esta~uir,- Art. 52. 9s Desembargadores e os Juizes 
de pu·elto ser ae processados e julgados n os crimes de respon
sab,hdade pelo 'l'ribunal da Relação; os Promotores Juizes 
de Paz e demais funcciona rios ele justiça pelos juizes cl~ direito; 

- Art . 53. Serão eliminados elo quadro ela magistratura os 
que ace itarem cargos ele nomeacão elo Poclet· Executivo ela 
União ou do Estado ou ele eleição poptllar. - Art. 54 . São 
vitalícios os serve o tuarios elos officios de justiça. - Art. 55. 
Lei especial cletermiuará <t organisação juclicia ria e as att.ri
buições ele cada um dos seus ot·gans. - Art. 56. O poder JU
diciario guardará inteira fidelidade á Co nstituição e as leis. 
No caso de ser violada qualquer ga rantia constitucional por 
actos elo Poder Executivo, leis orclina,rias 0u deliberações 
municipaes, cumpre-lhe respeitar as disposições constitucio
naes por decisão dada peJos meios comp~tentes a quem 
r ecorrer a sua autm:iclade. - Art.. 57 . Haverá duas 
insLancias para o jtdgamen to elas causas, sal vos, todavia, 
os casos ele recurso de revista permitticlos pela Consti
tuição F ederal.- Art. 58. Pot· convenção elas partes, nas 
questões civeis, em que não fot•em intel'essa.clas quaesquer pessoas 
incDpazes de transigir, pocleráser es tabaleciclo o juizo arbitral, 
- Titulo li - Do regimen mm:ticipa l.- Art . 59. A divisão 
terriwrial elo Estado em muoicpios não pócle soll't•et· alteração.
Para,.rapho unico. Sómente a Assembléa Legislativa, quando 
conv~n h a aos in t~resses ela adminis tr ação, peder á crear outros 
mtinicipios ou a lterar os limites dos acLuaes .- Art. 60. A 
organização municipal será estatuida por le i orclinaria , g·uar
dadas as segu intes bases :- I. 03 municípios terão a maxim_a 
a uton omia govername nta l e. econom tca .- 11. Em cada munt
cipio haverá uma Camara Municipal, compostas ele cidadãos, 
denominados vereadores, e lei't~s po t• quatl'o a nnos, por strffragio 
clirecto, r espeitando o principio ela r epresentação elas minorias. 
- IH. Os ele itot·es municipaes poderão revogar o mandato elos 
representantes do administração local pela f6rma e nas con
dições esta'Luiclas pelo a r t 14.- IV. Se~ão elegiveis aos cargos 
mumcipaes os cidadãos brazileiros que , a lém elas cond ições 
geraes de elegibilidade, forem domiciliados e contribuintes no· 
município a um anno pelo menos; -V. Será livre ao municipio
reclamar sua incorporação a qualquer outro que lhe seja limi
kophe, quando não puder man·ter-se.- VI. Qualquer circums
ct·ipção ele município, desde que possa manter-se autonoma, 
poderá constituir novo mtmicipio, ol>set·vacla a disposição do· 
art. 59, pat·agrapho uni co.- VII. Os represen·tantes da admi
nistração municipa l se rão responsaveis legalmente pelos abusos 
que commetterem.- Art. 64. As deliberações e actos do. 
governo mumcipal só poderão ser anullaclos pela Assemblea 
Legislativa: - a) quando contrarios ás Constituições e leis 
fedet·aes ou elo Estado;- b) quando olJenderem dtret tos ele 
otltros municípios e estes r e-clamarem;- c) quando exorbt
tarem elas attribuições que lhes são proprias. - At't, 62. O 
Pt·esiclente do Estado, quando não estive!' em funcção a Assem
bléa, poderá suspender , em qualquer elas hypotheses elo ar~igo 
antecedente, a execução claquelles actos e deliberações .- Ti
tulo III - Dispos ições geraes. - Art. 63. Esta Constituição 
reconhece, além dos direitos e garantias eslatuiclos pela Cons
titu ição Federal, os que virtualmente resultarem da fórma de 
governo e elos princípios por ella consagrados.- Art. 64. 
T odos os cargos pttblicos sij:o accessive is aos brazileit'os, g uar
dadas as condições de idoneidade especial que as leis estab~
lecerem. - Paragra pho uni co. Nenhum cidadã_o, porém, .P~de.ra~ 
exet·cet" c:t.rgo p Ltb!ico elo Estado, ele nomeaçao ou eletçao, _?I 
niLo souber escrever au fallar a lingua vemacula .- Art. 6::>. 
Todos os funccionarios públicos elo Esta.clo e elo município são 
r esponsaveis, civil e criminalm ente, pelo clól~ , culpa ou omtssão 
no exercício el e s•uas funccões.- Art . 66. No acto ele posse 
do cargo os funcciona1'ios publicas pt·es·tarão a seguinte affir
mação: «Por minha honra e pela Patria, promeLto camprir 
c0m·a maior exact iclão e lealdade os deveres 'inherentes ao 
cargo ele ... , tendo sempre em vi~ta o bem do Estado e a felici
dade ele meus concid:<clão·s, .- Art. 67. São vital i cios e só por 
sentença perderão os seus cargos os funccionarios acl minis
tra·tLvos elo Estado que houverem sido nomeados por concurso 
e tiverem mais de seis annos de sel'viço. - Picam exceptuados 
os empregailoscle que tl'ata o art. 45.- Art. 68. A aposenta
doria só podet·á ser dada aos funccionarios publicas em canse; 
quenci a ele invalidez no serviço elo Estado.- Art. 69. Ser a 
instt tuiclo o montepio obrigatorio para os fuuccionarios do 
Estado.- Art. 70. Aos officiaes e praças que se inva lil'\arem 
no serviço do Estado é garantida a r eforma.- At·t 71. E pro
hihicla a accttmu]ação ele empregos. - Art. 72. E: gara_nt1da 
a divida publica.- Art. 73. Nenhum cidadão tem toro pl'tvtle
giado pelos crimes que commetlet·.- Art. 74. 'fados contn
buirão para as clespezas publicas proporcionaimente a se~s 
haveres pelo modo que as leis determinarem - Ar·t. 75. Serae 
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nullos os actos praticados por qualq t:er autoridade sob a 
pressão da força publica ou de ajuntamento sedic ioso.- Art .76. 
Todos os ac tos , res Jluções e deliberações elos J!lOcleres publicas 
çlo l!:stado e elo municipio ser ão publicados pela imprens a, onde 
a houver ou por eclitaes, s;dvo o caso e segredo ele justiça.
Arwt .' 77. Xas ~euniões extraorclinarias da Asse mbléa só poder á 
esta tratar elo ass umpto pa ra que houver sido convocacla . 
Art. 78. Em caso ele calamidade publica o Estado subsidiará 
os municípios. - Ar L 79 . Lei especia-l estabelecer{!. o sel lo e as 
insígni as elo Estado.- Art . 80 . São eleitores os bt'az ileiros 
natos ou na turalizados que se acharem nas condições pt•es
criptas pela lei.- A~t. 81. Não podem alistar-se eleitores: 
a) os mendigos; - b) os analphabetos; - c) as praças ele pret, 
except ~mdos os alum t~os elas escolas mili tares ele ensino 
superior; - cl) os religio sos de ordens monasticas, companhias, 
cong t·egações ou communiclacles .sujeitas a voto ele obediencia , 
r egra ou es ta tuto, qt;e impo rte renuncia da liberdade indi vi
dual.- Ar·t. 82 . São elegiveis todos os que forem ele itores e 
os que tir erem as co ndições para o ser, salvas <ts restricções 
determinadas nesta Constituicão e na lei.- Art . 8:3 . A concur · 
r encia publica, em regra , ser virá ele base para os coutrac tos 
municipaes e estadoaes. - Arl. 84. A Asserobléa não podení 
encerr ar seus tr abalh os annuaes sem ter vo·tado a lei do orça
mento.- Art . 85 . Dtlrante as sessões cessa o exercício de outt·a 
qualquer funcção publica, salvo o direito ele opção entre os 
vencimentos elo cargo e o su bs idio de deputado.- Art. 86. Esta 
Cons tituição só poderá ser reformada mediam te representação 
da maior ia das Camams Municipaes ou inicia tiva ela Assembléa 
Legisla tiva.- § 1. o Cons iclera r-se-ha proposta a refor ma quando 
for aceita em tres discussões por dons terços dos votos pre
sentes ou r equisitada em dous annos co nsecut ivos pela maioria 
das Camaras i\1unicipaes. - § 2. 0 Neste caso será clect·etada a 
lei ela neces>iclade ela reform a da Constituição e convocada par a 
o anuo seguinte a Assembléa Leg islativa com poderes consti
tuintes. - § 3o A pl'O posta consiclerar-se-ha approvacla si for 
adop tacla por maiol'i a ele dous terços de votos do ~ membros 
prese n tes ela Assemblea, tomada em Ires discussões.- § 4. 0 

Approvada a proposta, será publicada com a ass ignatura dos 
membros da mesa ela Assembléa e incorporada á Cons·tituição 
como parte integra ntP. clella.- Art. 87. Só é constitucional 
para o eJfei to elas cl isposiçôes anter iores o que diz respeito aos 
limites e attribuições elos podet·es políticos e ind ividuaes do 
cidadão. - Ar t. 88 . E' decla ra do dia ele Jesta e feriado par a o 
E st ado o da promulgação desta Constituição. - Di sposições 
·tran sitarias.- Art. 1°. Votada definili vamen te esta Consti
tuição, a Assembléa Constituinte a promulgal'it em sessão 
solemne e elegerá., em seguida , por maioria absoluta de votos, 
na prirneim yo tação, e, si nenh um . caudiclato obtiver, por 
maioria relatll'a na segunda, o Prestdente e VJCe-prestdentes 
do Estado. - § 1. o E~sa eleição será. feita em um só escrutínio. 
- § 2. o O Presiclen te e os Vice-pt·esiclentes eleitos na forma 
dest~ artigo, occuparão a presidencia e a vice-presidencia elo 
Estado durante o primeiro período presidencial , que te rmin ar á 
a 31. de dezemht·o de 1894.- § 3 .o Para essa eleição não haverá 
incompatibilidades. - Art . 2. o Em: seg 1 ida passsará a Assem
bléa a futlcc ionar ordina ri amen·te pelo Lempo que for necessario 
á confecção das leis o1·ganicas e complementares. - Art . 3.o. 
Fica o governo do E stado autor izado a disso I ver a magistra tura 
e a reorganizal-a ele acco t·do com as bases que a lei de~erminar, 
attenclenclo nas primeiras nomeações ás condições de idoneidade 
e moralidade, respeitado quanto possível o principio da anti
guidade .- Art . 4. 0 Todos os privileg ias, ga t·a ntias de juro, 

· s:J.bvetição a emprezas, concessões elo t erras , isempção de 
q!lae·quet· direitos ott impostos, aposenl adol'ias ou jubilações , 
concedidos de 2 ele dezembro de 1889 em diante, ücam pen
dentes ele app rovação da . Assembléa Leg isla tiva. - Art. 5. o A' 
proporção que os muoicipws se organ izarem, se t·-Jhe-ha entregue 
a gestão dos serviços que lhes torem peculiares . - Art. 6.o Não 
prevalecem as incompatibilidades estatuídas por esta Consti
tuição relativamente aos membros ela ac tualleg islatura sóm ente 
quanto aos cargos que já exercem. - Art . 7.o Continttam em 
vigor as leis actuaes emquanto nã o forem revogadas, salva a 
hypothese ele contrariarem i mplícita ou explicitamente as 
disposiçõees desta Constituição e elas leis fedet·aes. -
A1·t. 8 . o A Cidade elo Desterro continua a set· a. capital do 
do Estado emquanlo o contrario nã o for deliberado pela As
sembléa Legisl<1-liva.- Mandamos portanto a todas as autor i
dades a quem o conhecimento e execução desta Constituição 
perte~çer , que a executem e façam executar. e observar fiel e 
inteiramente coro o nella se contém. Pubhque-se e cumpra-se 

em todo o terri torio do E stado.- Palacio da Assembléa Cons
tituinte ~o Es·taclo de Santa Ca·tharina, na Cidade do Dest erro, 
em 7 de Julho ele 1892, 4° ela Republica. 

CATHARINA (Santa). Parocbia elo Estado do R . G. do 
Sul, no muo . elo Cahy . E' limitada ao N . pelo morro das 
Batatas, ao S. pelo do Moraes , a E. pelo arroio Lla Sepultura e 
a O. pela margem cln·. elo rto Cahy. Fot creacla capella cul'ada 
no passo ela Espet·ança, pelo art. I ela Lei Pro v. n . 953 de 6 à~ 
ma rço ele 1875 e elevada á categoria de pa t•ocbia pela Lei Pro v. 
n. 1.732 de 22 ele dezem bro ele 1888 . 'l'em duas eschs. publs. 

CATHARINA (Santa). Parochia do Estado ele Minas Geraes 
no termo de Santa Rita do Sapucah y, em terreno elevado, n~ 
meio ele extensas ramilicações da mesma cordilhe ira que a tra
vessa seu municíp io, e cercada de optimas ter~as e bons ca mpos. 
Clima saudave l. Corre d3nb t· o dos seus limites o rio S . Ber
nardo, que é atr avessado por uma ponte, donde se vê uma linda 
cascata; além. em distancia ele sete kils . o rio T urvo. Cultura 
ele café, ftuno, milho, feijão e ca noa. F a brica- se cera· e<istem 
fabl'icas de mel de fumo. L igada a Christina por uma' es trada. 
O Alvará de 9 de maio de 1822 fe l- a freg . lo ranea da Cam
panha, a que pet·tenceu até que pelo art. III da Lei Prov . 
n. 1. 2~6 ?e 9 de .agos to de 1864 foi tl'ansferida ,Para o termo 
da Cht·lstlna. Fot desmembrada do termo ela Chr1stin a e anne
xacla ao ele Santa Rita do Sapucaby pelo Dec . de 13 ele no
vembro ele 1890 . Com prehende os povs .: 'l'tu·vo e Pedra ambos 
com eschs. publs. ele inst. prim. Sobre suas divis~s vide 
a rt . IV § I da Lei Prov , n. 1. 206 de 9 ele agosto ele 1864· 
n. 1.582 de 22 ele julho de -1 868; art. II ela de n. 1.665 ele 16 cl~ 
setem bl'o ele 1870 ; a l't . I § II da ele n . 2. 761 ele 12 de setembro e 
a rt. I § IV ela de n. 2. 775 ele 19 de setembro, ambas ele 1881. 
'l' em duas eschs. publs. de inst . priro. , uma das quaes creada 
pela Lei Pl'ov. n. 1. 876 de 15 de julho ele 1872 . 

CATHARINA (S:l.llta) . Cura to do Estado do Rio de Ja
neiro, na fr eg. ele Macabú elo mun. ele t\1acahé : na estl'ada de 
CanLaga!lo a esta ultima cidade, ban hada pelo rio do mesmo 
nome , Tem um a esch. pub!. de inst. prim., et•aada pela Lei 
Prov. n. 2.666 de 3 ele outubro de 1883 . 

CATHARINA (Sa nta). Pov . do Estado do P a rá , na costa 
septentl'ional da ilha Mat•ajó. 

CATHARINA (Santa). Log . no termo de Itapecurúclo Es
tado elo Maranhão. Cultura .de a lgodão, arroz e diversos outros 
generos . 

CATHARINA (Santa). Pov. do Estado do Ceará, na com. 
de Batur1té . Cultura de café . 

CATHARINA (Santa) . Pov . do Estado elo Parahyba do 
Norte, na com . elo Souza, a 83 kils. da cidade deste nome. 

CATHARINA (Santa) . Log . do Estado elas Alagõas , na 
Matriz elo Camaragibe . 

CATHARINA (Santa). Bairro do Esta do de S. Paulo, no 
roun. de Mogy das Cruzes. 

CATHARINA (Santa) . Log. do Es tado ele Minas Geraes 
na f reg . ela cidade ele Itabira. ' 

CATHARINA (Sa nta). Ilha no rio S. l~'ra ncisco , acima ele 
Seu to Sé, no Estado ela Bahia. 

CATHARINA (Santa) . Ilha do Estado de Santa Catharina, 
no Oc ::m o, ao S. da bahia ele S . Francisco e á pequena dis
tancia elo ~ontinente . Estende-se por 27 a 30 milh as ele N . a 
S. e seis pouco mais ou menos ele E. a O. Nella está assente a 
capital do Estado. A e tempo, em que foi descoberta, era ha bi
tada pelos índios Ca rijós, que da va m- lhe o nom e de Jurié
mi1"Í?n. Os portuguezes primitivamente a denomiuavam ilha 
dos P atos, por etlCantrarem numerosos bandos dessas palmicles 
naquellas parag-e ns. A ilha é de fórm a irregul ar e monta
nhosa, cercada ele numerosas ilhas e ilhoias. Ju nto ele sua 
ponta meridional estão as ilhas dos Papagaios e elos Tres Irm ãos; 
a E . licam-lhe as dos iVIoleq ues, Campeche. Xavier, Aranhas e 
Badejo; ao N. as elos Moleques do Norte, e mais af11stadas a 
elo Arvoredo e a elo Gallé; a O. encontra-se a elos Ratones . E ' 
t•egacla pelos rios Ta Yares, a SE. da capital, Ratones, ao N.; 
e Vel'melho que desa.gua na extremidade N. da lagôa da Con
ceição. As lagôM da Conceição, na par te O. da ilha: a da 
Lago inha , da Lago inha Grande e elo P a n tano, recolhem as 
aguas ele muitos l'ibeil'os, que descem elas montanhas. Possue 
um c1ima mui saudavel, ~xcepto nas pro:dmidades dos pan
tanos. As serras da Boa VIsta e ela Rita Maria são as maiores 



CAT -5102 - ·CAT 

e mais elevadas e ficam a E . da cidade do Destel'ro. O monte 
Cambirella fica na entntda meridion al do po,·tu desta cidade , 
O te rreno ela ilha é, em gera l, mui fer· til: proclttz café. man 
dioca, milho, trigo, can na de assucar, e tc . A mór parte elas 
a rvor·es fl'lrcti fet·as da Enroplt enco n Lram-se na ilha . () com
mercio é po ttco anim ado e a indnst•·ia ela pesca muito acti va , 
<< A ilha ele Santa Cal.har· i na , diz Van Lecle, está si tuada. entre 
as linhas 27° e 28o S; e bastante e levada, ele sorte que, estando 
o a r limpo, é av istada a 15 legua ~ no mar. Olhada ele E . , 
apresenta a configuração ele duas ilh as v isinh as , em vez ele 
uma, e só de perto é que se r eco nhece que as duas montanhas, 
que formam as extremidades N . e S., estão un idas por uttm 
p lanície, que não appa reci.a por es ta r encoberto o hol'isonte. 
De qualquer par ~e q ue estude- se a formação g~ologi ca, notam-se 
cli1Jerentes g r upos . Ao N . d istinguem-se quatro: o primeiro 
começa na ponta Rasa e acaba na pon'La elas F lechas; o se
gundo na parte que faz ft·en ·te á ilha do Xavier; o ·terceiro, 
que é o maior. co:n eça na fregu ezia ele S. Fra ncisco e vae ter
m inar na elo R ibeirão; e o quarto, que co mprehe ncle e fórma 
com o precedente o de li c ioso va lle que está entre N . S . elo Des
terro e N. S. das Necessidades. Ao S . vê-se um g r· upo mais 
elevado elo que o do N. e com muitos co ntra forLes que dão-lhe 
um aspecto escabroso . Os navios que demandam '12 pés cl'agua 
podem circula i-a inte iramente, esperando em alguns log·a r es 
que a maré esteja cheia. Toda a co,ta é boa e tem num erosos 
ancoradour·os se ndo que os do N . e S. dão ancorag-em a qu a lq11e t· 
navio por m~.i or que seja ». O Sr. "\Vunhagen, nos B1·eves Com
mentarios que fez ao Rotei?·o elo B1·azil , ele Gabri el Soares , diz 
que o nome ele ilha ele Santa Catharin a foi. dada pel vs caste
lhanos ela a rma•la ele Loa.yr a . Antos, diz o mesmo histol'iaclor, 
chamavam -lhe ilha elos Pcotos e ja l emos que os indígenas a 
denominaram Xir imirim. 

CATHARINA (Santa). Serra do Estado da Parabyba do 
Norte, no mun . elo Cajasei r as . 

CATHARINA (Santa). Se n·a do Es·tado elo Rio ele J anei ro, 
na f reg. ele Macabú . 

CATHARINA (Santa). Serra do Estado ele Minas Geraes, 
entre o mrw. ela Christina e o ela Campanha. 

CATHARINA (Santa) Rio do Es tado elo P ianby, aff. ela 
margem esq . do Piracurnca . 

CATHARINA (Santa) . Rio do Estado do Rio de Ja neiro 
rega o terr itori o ela parochia de Macabú e elesagua no ri~ 
desle nome . E' a-travessado pela J•;. ele F. Barão ele Ara
ruama. Suas margens são mui'tiJ ferteis. 

CATHARINA (Sant.a). Arroio elo Estado do R . G. do 
S ul, ai!. ela margem esq . do rioVaccacahy. 

CATHARINA (Santa ). R ibeirão do l~ sta clo de Minas 
Ger aes, afl:'. ela mar·gem esq . ri o rio P aracatú, ac ima da foz 
do Escuro Grande (Inf. loc.) Segundo outra informação que 
r ecebemos, esse ribeirão desagua no E scuro Gr ande . 

CATHARINA (Santa) . Carrego elo Estado de Minas Geraes, 
aff. do Tres Barras . 

CATHARINA . Cor rego do Estado ele Minas Geraes , r ega 
o mun. ele Monte Alegre e desagua no rio Babylonia, alt'. elo 
Tijuco, que o é do Paranahyba. 

CA.THARINA (Santa). Rio do Estado ele Minas Geraes, 
banha o mun. ele Minas Novas e desagua na marge!TI esq . elo 
Fanaclo pouco abaixo elo Santo Antonio . afl:'. da margem clir. 
(Inf. loc. ). 

CATHARINA. P orto na bahia de Antonina, E:stado do 
Paraná, e m frente ela pon ta elo I caperna ,i!le Cima. Affirmam se r 
elle o melhor e mais profriclclo ancorado uro ela bahia . 

CATHARINA (San ta). Bahia do Es taJo ele Santa Cathari
na, formada pela ilh a do mesmo nome, em fre nte elo continente. 
Duas lin guas ele terra , avançando uma do continente e outra 
da ilha , a dividem em duas partes , que ~c commnnicam por 
uma aber·tura, a pt·oximadame nte ele 40~ metros . A pa rte se
ptentrional, que tem quasi 16 kils . ele la rgo e seis a 10 metros 
ele fundo é um dos melhor·es a ncoradou ro> da America de Sul. 
Na parte meridiomtl só podem entrar embarcações que n ão 
demandem mais de qu at ro mett-os ele agua. E' defendida por 
algumas ilhotas fortificadas, como a elo Anhato-mirim e :1 d P. 
Ratones, e pelo forte S .. José, sit:Iado na f"onta Grossa e na 
parte aeptentl'ional ela ilha de Sant<t Cath::trina. Foi essa 
bahra excellentemente descrip·ta no trabalho publicado no mi-

ni~te rio do conde ele Regny pelo Sr. Barrai, capitão de cot·veta, 
como pócle vêr-se na 1Iyclrog1·aphico F'·1·anceza, p. 780. 

CATHARINA (San ta). Lage existente na bahia de Antoni
na , n o Estado elo P::tt•aná. T e m sobre s i 3m,5 e em ·torno 5m,5. 
Seu volume é ele 'iOS metros c ubicos . 

CATHARINA. L agôa elo Esta do ele Minas Geraes, na cidade 
ele Sete Lagoas. , 

CATHARINA DAS MÓS (Santa) . Campos no Estado do 
Rio de J a ne iro, e ntre a pouta elos Mang uinhos e o rio Itaba
poana, nas extremas desse Estado com o do E . Santo. 

CATHARINA MENDES . P equeno pov. elo Esta do de Mi
n as Gentes , na f r· eg. ele S . Bar tholomeu elo mun. ele Ouro Preto. 

CATHARINA PEQUENA (Santa) . Serra elo Estado elo H.io 
de J a neiro, no mun. cle.Macabú·. 

CATHARINA SOARES . Serra do E stado elo Rio de J anei
r o, na 11·eg . ele S::tnt ' Ant~a ele Macacú. E ' vulgar·mente deno
minada Scmta Catha1·inco. 

CATIGUÁ . Serra elo Es tado el e Minas Geraes, na fr r.g . de 
Sant!A nn a elo Sapucah .v e mun. de Pouso Alegre . 

CATIM. Ax r oio do Estado elo R. G. do Sul, atl'. da margem 
dir. elo rio Quarahim. Recebe á esq. o Saranclim . 

CATIMBÁO. Log . elo Estado de Pernambuco, no ·termo do 
Bom Conse lh o. 

CATIMBÁO. Serr::t elo Estado ele P ernambuco, na com . elo 
Bom Co nselh o . 

CATIMBÁO. Serro do !l;stado do R . G . elo Sul, no mun. 
de Alegrete. Delle nasce uma ve1·tente, que vae desaguar no 
Ibirapuita n. 

CATIMBÁO . Ilh::t elo Eetado elo IÜo ele J a neiro, no mun. de 
Paraty, entre a ponta Grossa e a ilha Comprida. 

CATIMBÁO GRANDE. Log. do Estado do Rio de J a neiro 
na fr·eg . ele N . S . ela Conce ição ela Boa Esperança do mun . cl; 
Rio Bo nito, 

CATIMBÁO GRANDE. Praht na ilha ele Paquetá si ~uacla 
na bahia do R io ele J aneil'O . 

CATINGA, s. f.: especie ele m n. ttas enfezadas que se esten
dem, pelo in ter ior do Brazi.l, desde a parte septen trional de 
Minas Geraes, Goyaz e sertão da Bahia, até ao Maranhão. 
Lon ge de apresentarem mass iços impenetra veis com o esses que 
cuacterisam nossas florestas primitivas, co nsis tem geralmente 
as CCJ,tingas em at·voretas tortuosas, e a maior· pa r·te elas vezes 
sufficientemente separad as uma das Otltras , de maneira a faci
lita r· o transito ele um cavalleiro; e ha vaqueiros que, na per
seguição ele uma r ez, correm por ellas a galope, bem que com 
ma nifesto pe l'igo ele viela - Etym . Muito se tem discutido a 
e·tymologia ele Catingc~, como denominação das matLas de que 
tra ta mos . Pessoas ha que, íit·ma nclo-se apenas na es tructura 
ac tual deste vocab ulo, o fazem deriva r ele c ... á-tinga, matto 
br anco . E sta interp re tação não tem o menor· fundamen to. Com 
efl'e\·to, as catingas n::t cla apt·ese ntam que ,irtstilique o emprego 
do acljecti ·;o b1·anco .pa ra as qua lifica r. O qne as torna nota
veis , como pmle obse rvar· n as minhas viagens pelo ~ sertões, é 
q11e, passada a estação das chuvas, perdem complebamente a 
folhagem e ficam, durante par·te elo anno, com o aspecto de 
mattas seccas. Foi desse fac to que parti para resolver· a ques
tão ele um modo razoavel. Catinga não é mais de que a con
tracção do Caá-tininga, significando mattas seccas, cwvoredo 
secco Si alg- uem achas'le estranha esta etymologia, e tJ lhe fa ria 
observar que não é esse o unico exemplo ele contracção que a 
corruptela tem in\rod uziclo em muitos termos ela ling ua tupi, 
o qne toma hoje clitficil, si n ão impossível, a decomposição ele 
muilos nomes de que nos servimos diariamente sem lhes conhe
cermos a primitiva significação. Entre outros, que deixo de 
lado, citarei Cutingniba. Quem dirá, 5, primeira vista, que 
Cutinguiba é a contracção ele Ybi-cuitinga-tyba, ctrj :J. tracll!c
ção 1it.teral é log::tr ele pó branco de terr·a, ql!e se resume em 
a?•e(J,l? Entretan to ass im é . Si bem firmado me achava. com a 
etymologia proposta , mnito ma is o' fiquei quando tive occas i ~o 
ele ler· a obt·a ele Yves d'l!ivreux, Voyage dans le Norcl du Bré.s~l , 
na qtral achei a mJ. is plena confirmação da minha in_terpre
taçào. Ve; n. mos O que diz e;;te escr·iptor, t ão mi. nuclOSO _na. 
narração dos acontecimen~os que se effectuaram no Ma:anhao, 
durante o clominio francez :- <<En C3 temps, la Na twn des 
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Tremembct'ÍZ, qui demeure a u cleç1t de l a montagne de Ca 
m oussy e t cla ns les pl a i nas e·t sables , vers la R ivi êt·e de Toury, 
non guêrc esloig née eles cwbres seos, sablcs blanos e t l'Is leUe 
Sain c ~e Anue, fi t une sorti inopinée vers Ja for est ot't nichen t 
les oysectux ?'ouges , etc. » - E ma i s a dia nte : - « Ils se se r ven t 
d t"Ce li e tl eles cwb?·es s'cs a pt•en clre Jes Tnpina mbos com me on 
fa ict ele l a r eti ere 't prendr e les r ats.» - E stá be m cla r o que o 
ill ustre capu chi nho nã o se serviu da expressão cwb·res secs pa t·a 
des ig na r essa r egião ao oriente elo Mar a nh ão, a qua l el le 
a penas con hecia ele noti cia , senão porque I imitou-se a verter 
l it tera lmen te par a o fr n.ncez o nome de Caa- tiningct que lh e 
d-avam os aborígenes, como ·tam bem _e1'? sables blcmcs o Y by
cuitinqa , e em Oysecmx rouges o Gu~?"Ct-pwa.nga, a formosa 
ave a 'qne da mos hoj e o n ome singel o ele Gua?"Ú, . F ica, desta 
sorte, tão pa tente a n atura lidade ela etymo!og_i a pt•opos ta . q n8 

nenhuma d uv ida p6cle ma1s h a. ver sobre a ol'lgem ela pa lavr a 
Cc~ t inga . Accresce nta rei apenas que em Goyaz, segu nd o me 
inform a um ho tu·ado faze ncle it•o claquell a pt•ov iu cia (Correia 
de Moraes) dão indifl'eren Lemen te a esses acc icl entes Iior estaes 
o n ome de Çatingas ou ele 1?lC/Ittos seecos, e i sto prova que a t r a
di ção tem a l li co nser varia a primi tiva s igni ficação elo voe . 
tupi, (B . Roha n . Ob?" . r.iL.) 

CATINGA s. ( . : fa rtum, cheit·o forte e cl esagradavel que 
se exhala do ' cor po humano, sobretudo do elos africanos, ele 
certos ven-etaes e a nim a es, e ele comidas ma ! pt'epar aclas ou 
deter ioradas . E tym . E ' voe . pe rt~n cente á li ngua t upi. Os 
g ua1·an is dizem cati por catinga, pe lo mesmo mo li v o por que 
dizem ti, por tinga , variações cl ia lect icas q ue não p t'eJuclicam 
a u nidade ela li ngua . Na pess ima edição elo Die . Po,·t . B•·az. 
impt·esso em L isboa em 1795 , não se enconLt·a o voe. ca
tinga ; mas no precioso manusc l'i pto q ne lhe se r vi u ele ori 
ginal, e qne se acha n a B ibliotheca P nblte<t elo R io ele Janeir o, 
le - se ectt ingct com o tra clucçiio de che-il·o ele ?"apos·inhos . No 
Voe. Bn:~:; . p r tencente ao mesmo esta be l ec ime t~ toe ncon t ra -se , 
na lettra C, o seguinte : Cheiro ele ra pos inhos - caat inga ; 
e na le ttra R, r ap0s inh os , che iro - natingct. gssa clilfe rença 
or tbog t·aphica nas cln as versões é certa me n te devida a el'l'o ele 
escl' ip ta , en o que nã o se encontr a n <l copia q ue exis·te na 
Bi bliotheca Fl umin ense, e fo i extrahida elo ma nttscl'ip·to per
·tence nte a Bi bliotheca ele Lisboa . E rrou, por tanto, o sabi a 
D. F r a ncisco de S . Luiz at·tribui nelo-o a A ngo la . Nesse en
gano o acompan h am outros e tymologis tas . - Parece que é 
·ter mo já accei to em Portugal , se attenclermos a que Ca pello 
e ! ve ns o emp1·eo-am constantemen te na mesma accepção que 
lhe damos no Br~zil.- Na Bepublica A1·ge nLina e no Es tado 
Orien ta l do Urug uay, o voe. catinga é u sual n a mesma 
accepção que tem n o Brazil, mas na Bolívia, ccttin ga , aelj. 
se tra duz pol' elegante, cati.ta (Vela rclo) e is to pa rece indica r ' 
que este h omo nymo tem alli um u. ori ge m mui cl ifl'er ente ela elo 
n osso . (B . Roh rt n . Dica . de Voo,tbs . JJ,.·azi lei?·os) . 

CATINGA, s. m. e f. : avaren·to, t acanho, mesquinho. 
E tym . Não sei que a nalog ia possa t er es te voe. co m aque lle 
que significa m au chei ro , a m enos q ue Li gurada mente se con
sider e o avar ento tã o -repulsivo como o fedorento, segundo 
judiciosamente pe nsa Macedo Soares . (B. Ro ha n, Ob1". cit . ). 

CATINGA, s. f.: nome commum a certas plantas per
te nce ntes a diiTeren Les famílias bo·tanicas , e se dist inguem 
entre s i por denominações especi ücas . Provem- lh es o n ome ele 
cheit·u ma is ou me nos fo rte que ex ba la m, e algumas h a q ue 
são de a roma ag·r n.cl ave l com o a crtt i n ga de mulatCI, q ue 
cheira a a nis . (B . Roh a n, Ob1·, ci t. ) . 

CAT INGA . Pa r ochia elo Es tado ele Minas Geraes, no m un. 
ele Sa linas, ct·eaela pela Lei Prov . n . 3 .387 de 10 ele julho 
de 1886 . 

CAT INGA . P ov . do Esta do elas Alagôas, no m un .. de 
Muricy. H a um outro l og· . elo mesmo nome ern Pioca. 

CAT I N GA . Log . elo Estado de Serg ipe, no mun . ele Aqui 
ela ba n. 

CATINGA . Pov . elo Estad o ela Bahia, no mun . elo Bt·ej o 
Gr ande. T em uma ca pella el a invocação ele Sa nt'Ann a . 

CATI NGA. P ov. elo Estado de Mi nas Ger aes , no m un . ele 
P a r acutú. Oran-o Sant'Ann a . Foi eleva da a pot·ocbia pel a 
Lei P ro v . u. " 909 de 8 de junho de 1858, r eba ixada dessa 
ca·tegoria pelo a r t . II da d e n. ,1.. 993 ele 13 ele novembr0 de 
1873, que incot'porou seu ter r1 tono a freg . elos Alegre>. A~nexaclé). 
í1 parochia cl::t Cannabr ava pelo § IV elo a rt . I cl ::t Le1 Pro v. 

n. 2 .764 ele Hl ele se tembro de ·1881. Sobre as d ivisas do se u 
cl ist. consulte-se o art. III da Lei Prov. n. 2 . 975 de 7 ele 
outnbr o ele 1882 . Fica n as ma t·gens do rio Paraca tü , cerca de 
126 k ils . dis ta nte cl ~L ciclacle el es·te nom e e 96 elos AJeo-res . 
Em Yirtuele el a sua posi ção t opogr aphica o clima não é sah~bre . 
Tem um a pop . ele 200 habs . P ossue ma ttas ube rr imas . Os h abs . 
dessa localidade dedicam- se ao culti Yo ela cann a ele ass ucar 
ela mandioca e elos cereaes. ' 

CATINGA . P ov . elo Es~aclo de Min as Ger::tes, Cil r ca de 72 
kils . clis ta.nte ele S. Mi guel elo Jequitinhonh~. . Tem un s 
-lOO h ::t bs . boas m::t ttas ele cuhu t·a e ca mpos ele criação . Orao-o 
N . S. da Glori a . 'l' a m bem é denominado Pedra clct Conceiçã~ . 

CATINGA. Sen a el o Estado ele i\I inas Geraes, nas proxim i
d~ des do rio Doce . A Lei P rov . n . 1.201 ele 9 de agosto ele 
:1864 f~z por ella cor t·er as di visas en tre Abre Ca mpo e Cuie thé. 

CATI NGA. R iacho do Estado elas Al~gôas, affl. elo r io 
Muncla bú. 

CAT INGA. Carrego elo EsGaclo do Minas Geraes , cl esa n- ua 
na ma r gem clir . elo rio S . Fra ncisco , eJl'tr e a cac hoeira" do 
Bandeit'<t e a elas Bl'ltacas . I-Ia um outt·o car r ego do m esmo 
nome, afil. ela margem esq ue rda. 

CATINGA. Rio do Estado ele Min as Ge l'aes, nasce na serra 
do An cl req uicc, dir ige- se pa r a o N . v in do juntar-se ao Paracatú 
pela ma rge m el i t· . um pouco acima ela foz elo rio elo Som no. 
l!;m sua foz fica a pov . elo sett . nome . Recebe os rios S . Bar 
t hol ome u e Cannabrava. 

CATINGA DO GÓ H;S . Pov. elo Estado el o Cear á, mt mar 
gem el i r . elo ri o J agua ri be, 36 kils . ac ima da c idade elo Ar a 
caty , a cnjo termo per tence . Par a ahi a Lei P1·ov. n. 843 de 
9 ele agosto el e 1858 tt·ansl'e l'io a sécle elo clis tricto elo Jiqu i e a 
cadeira ele pl'l me iras let tl'as ela pov . elo mesm o n ome. Orago 
Sant'Anna e d iocese do Cear á. Foi cl'eacla pa l'och ia pela L ei 
P l' av. n. 1. 083 ele 4 ele dezembro ele 1863 . Vide União . 

CATI NGA D O MOURA . Log . elo E stado ela Ba hia, a 48 
ki ls . da cidarle da J acobina , a c uj o mun . pertence . Ahi a bun
da a pedra calcare a . 

CAT INGA G R ANDE. R io elo E stado el a Bahia - vem ela 
serra elo S inco l'á a ill . , CO l'l'e primeiro para0. , e de p~ is volta 
se para o S . a en tra r no Al pa rga ta . Ass im r eunidos, depois 
ele COl't'erem d uas l eguas se. lanç::tm n o P ar agu assus inbo, j unto 
a pov. elo Commer cw de F ora, que dis ta elo Par an-uassú Dia
ma n tino uma l egua. A m bos são diaman·ti nos ( B . '11. ela Silva 
Acauã . M em. sOÚJ' e os ter, ·en os eliamantinos ela P rov . da B ahia). 

CATINGA GRANDE. L agôa elo E stado elo R . G . do Nol' te , 
no mun. elo Jard im (luf . l oc. ). 

CATINGA R EDONDA . Log . do E stado elo Cear á , n os 
limites ela fr eg . de S . José do t el'mo elo Crato ; com um a 
capella . 

CATINGA SECCA . Log. elo ~staclo das Alagôas , e m Santa 
Iphige uia . 

CATINGA VERMEL HA. Log . do Estado el e P ernambuco 
no mun . ele Bezerros , na es trada ela Vi c toria a Bezerros. ' 

CAT INGA VERMEL HA. Log-. do Estad o ele P ernambuco 
no m un. ele Gr avatá . u ' 

CATINGAS . P ov. elo Est ado da Bahia , no term o elo Br ej o 
Gr a nde; com u ma esch. publ . de in s t. prim., CJ~eacl a pela Lei 
P ro v. n. 2 .261 de 9 ele agos to ele 1881. 

CATINGAS. Dis t. creado pelo art. li ela L ei pro v . n . 2 . 565 
de 3 de j a neit·o ele 1879 no te rmo elo Ca l il áo ou Ax·assuaby 
do Es tado de Minas Geraes . 

CATINGAS. Ribeit·ão do_,_E s tado de Minas Geraes , aft'. elo 
rio Jequita hy. 

CATINGAS. Co l'rego do Estado ele Goyaz.no mun ele A rra ias . 
Cunha Mat tos o mencion a como trib. do ribeirão do Quilombo 
ou Jacar é , que o é elo rio ela Palma : o P res idente ela Camara 
claquelle mun. n os infol'm a ser esse ca rrego a fl'. elo rio ela 
P a lm a . 

CATINGUEIRA. P ov. do E s tado do Para hy ba elo Norte, no 
t erm o do Piancó , 72 kil s . a l!; . Fórma um cl is t. policial. T em 
um a capella ele S. Sebastião . E' ta mllem denom inada Ju.clh . 

CATINGUEIRA. Log . elo Estadocle S . Paulo, no mun. do 
Bom Suc0esso. 
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CATINGUEIRO. Ilha no rio Parnahyba acima. da foz do 
rio Urussuhy. 

CATINGUEIRO. Cor rego elo E stado de Minas Geraes, aff. da 
margem clir do rio Sanbo Antonio, trib. elo rio elo Somno, e este 
elo Paraca·tú. 

CATINGUE:IltO. Corrego do Estado ele Goyaz, aJT. do rio das 
Pedras, que o é elo dos Bugres, este do Uruhú e este elo elas Al
mas (Cunha Mattos) . 

CATINGUINHA. Pov. elo Estado da Bahia. no tet"mo elo 
Bom .B'im · 

CATINGUINHA. Nome pelo qual era antigamente designada 
a actua l parochia de N. S. do O. de Val~nça; no JJ]slaclo elo 
Piauhy. 

CATINGUINHA. Porto na extremidade rla cidade ela Bal'L'a 
ele Rio Grande, pelo la elo elo rio Gt·ancle; no Estado do R. G. 
elo Sul. 

CATINGUINHA. Lagôt no mttn. elo Rer:~anso, elo Estado 
ela Bahia . . 

CATIOCA. Log . no mun. elo Cunha, no Estado de S. Paulo. 

CATIOHÁ. São assim denominadas duas ilhas existentes no 
rio S . Fra ncisco, p roximas elas ilhas do Periquito, no l~ staclci 
de Minas Geraes. I-Ia ahi uma cachoeira elo mesmo nome 
(Liais). 

CATIRY. Cachoeira no a lto Jatapú, trib . do Atumá. Fica 
entre as cachoeiras denom in adas Decleü e D. Isabel. · 

CATITA. Log. na fre o- . ele Maravilhas elo mun . ele Pitan
gui, elo .Estado ele Minas Gera e.; . 'l'i nha uma esch . publ. ele ins~ . 
prim., ct"eada pela Lei P.rov. n. 2.597 de 3 Q\e janeiro 
ele 1880. 

CATITA. Ilha do Estado cloRio ele Janeü•0, na freg. ela 
Ribeit·a e mun. ele Angra elos Reis . 

CATITA. Rio do Es tado ela Bahia, na E. ele F . de Alagoi
nhas ao Joa~e il'o ; pertencente á bacia do S. · Fra ncisco, a 
472m,OOO de alLul'a. 

CATOCAS. Ribeirão elo Estado de S. Paulo, afl'. elo rio elo 
Inferno; no mun. da Franca . 

CATOCHE. Rio do Estado elo E. Santo, nasce na serra 
elos Aymol'és, na margem esq. elo rio S . Matheus. 

CATOLÉ. Log. elo Estado do Ceará, no mun. do Jardim. 

CATOLÉ. Log. elo Estado ele Pernambuco, no mun. do 
Bom Jardim. 

CATO LÉ . Serra do Estado do Ceará, no m un. de Santa 
Quiteria. 

CATOLÉ. Serra elo Estado do P arahyha elo Norte, na com. 
elo Pombal. 

CATOLÉ . Hha elo Es~aclo do E. Santo, no mun. 
deste nome. 

0<\,TOLÉ. Riacho do 'Es·tado elo Geará, desce da sena elo 
seu nome e engrossa o t' i o eles Cachot·ros, aff. ela margem 
e3q. elo Quixeramob1m . 

CATOLÉ. Pequeno rio do Estado do R. G. elo Norte, aff. 
elo Puoahú. Tem uns 12 kiJs. de curso, 

CATOLl~. Rio elo Estado de Pet·namt•uco, no mun. elo 
Cabo. 

CATOLÉ. Pequeno rio do Es tado ele Sergipe, ba nha o muo. 
ele LJ ôres e desagua no rio Sergipe (InL loc.). 

CATOLÉ. Ribeil'àO elo Estado de Minas Geraes, banha o 
termo de Janu uia e clesagtta no rio Pancleil'os . 

CATOLÉ. La,gôa do E~tado elo Ceal'á, ao pé ela cidade de 
Milagres. 

CATOLÉ. Lagoa do Estado do R. G. ele Norte, n0 murL 
de Touros . 

CATOLÉ DO ROCHA. Villa e mun. do Estado elo Pal'a
hyba do Norte, na com. elo seu nome, ex-·te l'mo ela com. elo 
Pombal, á mat·gem dir. elo riacho do Gon ou Poço d<t Ct· uz, 
!lcanC\o a maior pal'te no declive de um pequeno monte, e o 
resto nas marge ns daquelle l'iacho . Suas ruas são tortuosas . as 
casas t errea8 e ele má construcção. Tem, além da nova. matriz, 

situada na pat·ta plana ela villa, a antiga capella .em loq,a~ 
elevado. 0l'ago N. S. elos Remeclios e d1ocese ele Olmcla. l<ot 
pl'i.mitivamente uma fazenda de gado elo 'l'enente·COl'On e l Fran
cisco ele Oliveira Rocha, que ahi edif1ceu uma capella co nsa
grada aqnella; Saill t !lJ . Foi Cl'eacla parochia pelo art. IV d.a Lei 
Pl'cv. n. 5 ele 26 ele ma io ele 1835, e elevada á categol'J !b ele 
v.il la pelo art. I el a mesma Lei, tendo sido insta llacla em 3 ele 
setembro elo mesmo anno . A pop. é a vali ada em 16.000 habs. 
O mun. é percol'l'ido pelas serras d'Ag ua Bl'anca, 'l.'l'es Ca
beças e Cipó ; e r gado pelos t•.iachos dos Porcos e elo Poço da 
Cruz . LavoUt·a ele canna de assuccU', JT. a ndioca, l'umo, milho, 
arror. e feijão. E' com. ele primeira en~l'. creacla pelw Lei Pl'Dv. 
n. 691 ele 16 de outubro de 1879, e class ificada pe lo De c. n .8.19L 
ele 9 de julho ele 1881. 'l'em duas escbs. publs. de ins·t. pri.m. 
e a()'encia elo coneio . Sobre suas divisas, vide a L~ i Prov. n. 8 
ele l4 ele mat•ço clé '1836 . O Dt·. Jolftly em seu trai.Jalho .Nota~ 
sobre c•. Pw·ahyba, di.z o seguiu·te a respe ito clesl.a vllla :« Catol~ 
do Rache• 86 leguas a O. àa capital e 12 ao N. elo Pombal, e 
situada esta vil!a, que é cortada pelo ribe it•o Coyacú, vindo ela 
visinha set-ra ela Agua Branca, a uma legua de distancia. 
Cato lê possue 1.69 casas, a matriz ele N. S. elos Remedios, n ão 
concluída, eO'l'eja elas maiores elo Estado, a uma outra el e N. S . 

· do Rosal'io. Ôribeil'O Coyacú já foi perenne, hoje col'l'e sómente 
durante os inveenos abunda ntes ; o r1ue fo i motivado pela der 
rubada da r.naúta gue cobria o olho cl'agua donde sabe. Esta 
vi lia tem alguma àn imação commel'cial, possue bôa feira; e os 
terrenos a traves.lados pelo seu ribeiro são fr· escos e bem Ctl<lti
vaclos. No mun. ex:istem as povs. de Jericó, outr'ora Cai
póras, seis leguas ao S . , e Conceição q natro I eg ,tas ao N.; 
cada uma com a sua capella. Ao N . ela vil la h a uma sel'l'a que 
mede aproximadamenLe cinco legtms ele ex ten"ão sobl'e uma ele 
l ar gura, tomando os clill'erentes nomes ele Rajada, Serra Nova, 
S . Francisco, Buraco. S. José, Curvello, Agua Bl'anca, S. Bento 
e S. Miguel. As su<ts terras são ferteis e pres tam á culttn·a de 
algodão, milho, mandioca e feijão. A estrada que das v1llas de 
Catolé do Rocha e Brejo ela Cruz segue pal'a a capibal do illstado, 
a tr a,vestia os muus. ele Caicó e Jardim, pertencente~ ao R. G . 
elo Norte». 

CATOLÉ GRANDE. Rio do 8stado da Babia. na.sce na 
bal'l'a da Cho~~a, cioco leguas disLante da villa efa Victoria , 
tem um cul'so ele 40 leguas e desemboca no rio Pardo acima elo 
corl'ego do Nado, i2 leguas a;ba ixo do Cachimbo, sendo nave
g.avel umas 20 leguas mais ou menes . 

CATO LÉS . Pov. do Estado ela Bahia. na serl'a do mesmo 
nome, no mun. do Rio ele Contas. Orago N. S. 
do Bom Successo. Tem uma esch. publ. ele in s·t. pPim ., 
Cl'eacla pela Lei Pro v. n . 1. 304 de i5 ele maio de 1873 . Em seu 
territorio cultiva-se o café, cuja exportação é tão impot"tante que 
abastece todos os annos muitas feiras do alto sertão. 

CATOLÉS. RibeÍt'ão elo Estado da Bahia, junta-se com o 
Curralinho e r eunidos entram rio Agua Suja, ·trib. elo rio de 
Contas . 

CATOLÉS. Cl'm·ego elo Estado de Minas Geraes, banha o 
mun. do Pall'ocinio e desagua na mal'gem esq. elo rio Para
nahyba. 

CATOLÉSINHO . Corrego elo E~tado da Bahia, nasce nas 
largas da barl'a ela Choça,, banha o mun. da Victoria, pel'corl'e 
a ext~nsão de 20 legttas e faz ban·a no Ca tolé Gl'anele. abaixo 
do an•Jütl do Cachimbo nove leguas. 

CATONIO. Log. do Districto Federal, na freg . ele Jaca
r épag u{L . 

CATONIO . Pov . elo Estado ele Minas Geraes, na f reg. ele 
Cul'imatahy. 

CATRE Riacho do Estado elo Ceará, reune-se com o Ria
chão e ju•)tos vão cle.~aguar na margem esq. do Cboró. 

CATRUZ. Log. na freg . ele Gual'atiba pertencente ao Dis
tt·icto Federal. 

CATTETE . Log. elo Districto Federal, na fr eg . de Inhauma. 
CATTETE. Vide Rosario elo Cattete. 

CATÚ. ViJla e mun. elo Es•taclo ela Ba•bia, na com. ela 
Ma,tta de S. João, a 88 kils. da Cap ib l do Estado, atraves
sada pelaB. de F. da Bahia; ao S F11ancisco, que abi ·tem 
uma estação . Orago San.t' Anna e diocese a rchiepis
copal ele S. Salvadot· . Foi desmemiJl•ada elo mun. de 
S. Francisco e elevada ÍL categoria ele vi lla pela Lei Pro v. 
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n . 1..053 de 26 ele junho ele i868. Installacla em 6 ele março 
de 1877 . A pop. é ele i8 . ~3.2habs . Foi ioncorporada á com. ele 
r\! lagoinhus pelo a rt. I § II ela Lei Pt•ov. n. 1. 726 de 2l ele 
abril ele 1877 e á ela Matta ele S . João por Acto de 3 de agos to 
de llir&92 . Ahi ftcam, além ele outros oa povs. denominados 
S. Mignel, Catú e Bar reiras ele J acurun a . Tem eschs. publ s . 
de ins t. prim. 

CATÚ. Parochia elo Estado ela Bahia, no termo ele 1tapa
rica na mar o·em O. ela ilha des te nome; a 27,5 ki.ls. ela 
séc!e' elo mu;. Orago Santo Amaro e clio~ese arcb iepis c~pal 
de S . Salvador. Foi ct·eadlL pa t·ochta em "io81 pelo arceb1spo 
D. Gaspar Bm·ata ele Mendon ça . A pop. é calculada em 
.3. 120 habs. Tem duas eschs . publs . de wst., prtm. uma elas 
quaes foi creacla pela Le i Pro v. n . i .499 ele 2 ele junho ele 1815 . 

GATÚ:. Log. elo Estado ele Serg4p , no mu!l, ele Japara
·tuba \Inf. loc .) . 

CATÚ. Estação ela E. ele F . ela Bah ia lLO S. Francisco, 
no mun. do seu nome, no kil. 92 . 5\'JOm, entre as estações de 
Pojuca e Si tio Novo . 

CATÚ. Rio elo Estado do Ceará; nasce na fft•eg. de Aqui-
1"az, passa s ?. is ki. ac ima ela vi lla e lança-se no mar. 
Tem a barra obstnüda ele uetas , pelo que repreza até mui;to 
em cima e nas encben.tes sa ngra pot· o11tra baua. Essa re

'preza fôrma desde ~877 um bellissimo lago. 

CATÚ. R io elo Estado elo R. G. elo Nor te , banha o mun. 
de Cangua relama e clesagua no ocea no no loga1· Sibauma, 
Hecebe o Maxixe, Olho d' Agua, ·Marajá, Regale, Machado, 
Catusinho, Galhardo, Carrapato e Ig r amac ió (fnf . loc .). 

CATÚ. Rio elo Estado ela Bahia, atr. elo Pojtlca. Recebe 
o Aramarys. As margerts clea·te rio, em gel'a l baixas, são pan
tanosas no logat· em q1.1e elle atravessa a cidade ele Ala
goinhas. 

CATÚ. R~ e elo E'stad:o ela. Bahia, nasce no ;uteü·o Dona 
Thereza, banha a fl' eg . elo E. Santo ele Velha Boipeba e cles 
~gua n o oceano, na barra do mesmo nome. Tem ~2 kils. de 
CUI·so (In f. loc.). 

CATÚ . Lagôa. elo Estado ele Sergipe, no mun. ele Japara
tllba. Tem cerca de 12 kils. de extensão e l argLtra d esegual. 
E ' i nexplorada. mas c1izem seT ab Lmclan·te em peixes e demasiado 
funda . Sangl'a · para o mar pela ban ·eta de Santa Isabe l (Inf. 
loc.) . 

CATUÁ . Com essa denon1ionaçãe a Ca,;.ta do Rio Amazonas, 
elo E:xm. Sr. Costa Azevedo, faz menção ele um ft1 ro, de diversas 
i! has e de um lago . O fut•o desagua na margem di r . elo r to 
Solimões proxi!llO elas barre iras de Jauarapy, as ilhas ficam 
situadas logo ac ima ela gl'ancle ilha Carapanatuba; o lago cles
ag ua na margem cl ir. elaquelle . mesmo rio . Ilhas, lago e f<aoro 
ficftm .apL·oximadamente entl'e 3° 43' e 3° 48' ele Lat. S. e entl'e 
19° 50' e 19° 58' de Long . Occ , J. V . Bat'l'eto, no seu Roteiro 
faz menção das ilh as e elo l ago. él Capi tão-tenente Araujo Ama

~zon as , diz: « Gatuá. H.ib. do Soli mões, em sua mat·gem Jir. 
acima ela freg. elo Goary, entre os ribeiros Cuanú e 'raruâ . » 
~ Oatuá, nome elo rio Coary por Chl'is tovão ela Cunha». 

CATUABA. Igarapé elo Estado elo Pal' á, banha o mun. elo 
Mazagão e clésa;gua no Bacabal. 

CATUABA . Rio elo E:staclo ela Bahia, banha o mun. da 
Jacobi11a e desagua no rio Ita picm·ú-müim. 

CATUABA. Carrego elo Estado de Minas Geraes, banha o 
.mun. elo Abae"té e clesagna na ma rgem esq . elo rio S. Fran
.cisco. Ha a inda ne.ste r io um a Hha do mesmo nome . 

C 'A T U AMA. Pov. do E stado ele Pemambuco, no mun. ele 
6-oyannr, e freg. de S. Lourenço de 'l'ij ucopa~o, jun·to á bal"l"a 
do mesmo nome, na pal' be seplentrional da ilha ele Itamaracá. 
Tem uma capella . 

'CATUAMA. La.gôa elo Es lado do Parahyba elo Norte, no 
mun . de F aguncles . 

'CAa'UAMA (Bal' r a ele) . Na parte ·sgptentrional ela ~ l ha cl:e 
Itama1·aci; ne l!lslaclo cre Pet·n ambnco . ·sobre e !la diz Vita l de 
'Oliveira, a p. 121') elo seu -1-loteiro: «E' a interrllpção que faz o 
.recrife no extremo N. ela dha ele Itamaracá. Jllsta a bertura é 
.lar ga e com fundo ele 45 a 5'4 palmos, a reia fina, 'de um a ou tre 
pic'ão ela pedra, ma:s Joga1·es l1 a :em que se en'contl'aisómente 36·pal
mos<e fundo pedrejaclo. O pi·Gãe do 'Il@l' ~e é alagado e em baixa:s 
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soltas, sobt•e as quaes em maré ba ixa se 1pruma em oiiio a neve 
palmos d'agua. O rdo sul segue fechaclo e com pouco espaço eles
cobre; e em ambos a a rt•ebentação pouco a•ppal'ece com bom 
tem1Jo. A baixa ele fó ra ou Taois, que te rmina clemoranào 0 

, outeLl'o elo F Ltnil ao 0., reapparece e co nti núa pant o S. quando 
se marca o mesmo outeit·o por 54° NO . , deixando todavia um 
grande espaço com mais ele milha e meia em ft•ente á barra 
em que o fundo é comple tamente limpo. Proximo ao picão do 
sul ex iste a lage que denominam ele Jagua?·ibe, a qual tem 
unicamente 18 p almos cl'ag11a. ao passo que ao redor ex iste 36 
45 e 54 palmos. Si a lla l"l"a de Cat16amcb é la t•ga, outro lan t~ 
não aco n tece ao cana l que vae ao ancol'aclouro. E' elle bas
tante estreito e tot·tuoso, qne não permitte bordejar seru. r i ~co , 
pol· set· fo rmado por g t·andes e altas corôas, que com pequena 

· clifferença vem du recife á costa . Neste canal se encon-tra de 27 
palmos clagua a 18 no legat· mais estt·eito, sempre fundo de 
areia. Pouco aquem elo picão elo norte existe uma lage solta, 
denom inad a Gostoso, te ndo em cima 22 pal'm os, que se evitará 
na en tt·acla , encostando-se um pouco mais pal·a o lado elo sul · 
pr oximo á ponta elo Funil ha outr a denom inada Emboa.çá, qu~ 
J:ica ou não no canal, conforme a estação re iuante , visto que o 
canal muda segu ndo o vento que sopra. Alguns rotei ros afian
çam qne por esta ban·a só podem entrar pequenas embarca
ções; . mas ainda em 1857 ali esbivernm fundeados grandes 
n av ios; as sahiclas é qlle sã·o sempee más, pois só poclerii:o ser 
feitas a reboque, com vento feito ou terra l , qne é raro; pois a 
estreitesa elo ca. nal não permitte bordejar.» Para demançlar-se 
e~ta barr a, dá ainda Vita l as segttintes in s trucções: « illsta 
bana J'aci lmen ta se t•econhece a inda elo la rgo, n ão só pot• ftca·r 
logo no e:(tremo norte ela ilha ele Ita maraca , como pelos tres 
m0rros Catuama, Futul e Selleit•o , ele que fali am os . Deman
dando-se ella quer pe lo not·te, quer pelo sul, deve- se te r a tten
ção jã. com os baixos ela Ponta de Peckas, já com os que se 
prolongam ao ma r ela Ilhu, , e assim não convirá passa r ele seis 
milhas par:~ terra sem clemorat· o outeiro c1o F'·unil por ONO e 
a povoação elo Pila?' (povoaçii:o saliente na ilha) por S040. 
Assim co llocaclo, pocler-se- ha então approximar á costa e pl'O
cu rat· fazer cum que a ponta ele Oatuama de Fóra corresp0·nrla 
á gt•ancle a rvore que está no morro Sellei?·o; e ao mesmo tempo 
un.s coqueiros <~lto s do m orro elo Gar?'Cbpixo a uns comor os ele 
a r eia no pontal elo A.tapuz (pontal no ftmclo ela bacia c itaria), 
que separa o rio T~iuc1tpapo do canfll l ela I lha; cheias estas 
duas ma t•cas se estará ag ua-abe r ta com a bana, e se governará 
a O e 04NO.~ com esta navegaçã0 passad. um pouco mais ao 
norte elo me10 ela barra, onde se notam os mesmos coqueiros do 
Oa?·>·apixo no meio elos outeiros do iF'w~il e Selleiro e os de 
Itapessoca por cima ela ponta elo .o ute iro ele Gat~Lama de .B'óra. 
Transpondo a barra, convem encostat· u m pouco mais para o 
su l gove rnando ao 04SO, porque o picão elo norte do recife es
praia bastante e eleita para dentro algumas l ~tges; á sombra 
de picão elo sul se poderá ancorat· em 36 e 45 palmos d'ag11a, 
areia fina e ]ftma . Quet·endo fundear na bacia ou enseada ele 
Catuama, eleve -se attendet• a fot·mação ele corôas, e estas mos
tram faci lmente o camiuho a seguir. Logo em meia maré 
começam a descobri r, e com a prea;mar a rrebentam sempre; 
ass im clistinctam·ente mostram ella·s o ca nal, onde se encontra 
27 palmos, 22 e i8 no lagar ma:is secco, que é ~uando as pontas 
do Pilar e ele Pech·as corresponclem ao NNE- S::SO. No a ncora
étoul•o dentro se acha 54, 6:3 e até 64 palmos prox imo ás pontas 
do Sell eiro e elo Funil, ou em bocaclwra do rio Massarancluba, 
não co nvindo, porém, approxima r muito elellas, por ser a hi ·o 
fundo máo. A. correnteza nesba barra, quando se dá a vasante, 
é bas tante fo r te, maxime nas gl'ancles ma1•és; assim é pm
clente não investil-a com vasnnte ». Mouchez no se1.1 Roteiro, 
diz: «A. ent~·aela ao ca nal de Itamaracá fó rm a uma la rga aber
tLu'a mliÍ fa:cil ele reconh ecer- se ao lenge . Ao S. ela ponta de 
Pedras , a costa toma a direcção SSO e ·term ina dahi a quatro 
milhas por duas collinas quasi semel.ha ntes e que ficam quasi á 
NE - SO e fo~m am: a pl'imeira a ponta do Funil e a seg nnda 
a do SeZleiro , entl·e as quaes desag na e rio Massa,randuba. 
O lado S. Ela en trada ap1•esenta eo-ua1mente collinas bastante 
elevadas, as let'l'as ela pon~a N . ele rtamat"a.cá. são as mais altas 
ela ilha e attingem nessa. parfe 90 a 95 me~ros ele elevação». 
Para demandar-se essa lmn a. diz aind a Moucbez: « Pour clon
ner clans l a bar ra Catuama, on viendra se placer à ci nq nu six 
milles dans l'illst de l'entrée et l'o n gouvernera à l 'GNO, cl"e 
maniere à arr ivet• a;u point suivan t, qui es t la coupure clu récif 
par l aquel le il ü.u tpénétt·-e1· : La point Ped~as au N. 5" 0.; 
La po1nte Pilar a u S. 22° ()); Le m0rne SelleJ.ro an N. 6(;io 0 .; 
be momeFntllllau N. 50° 0.; La pointe Ftln>il. à deux mille 
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1 au N. 70° O. Daus cette position, ou sera, p3.r quatre metres 
de fonel à me r basse , au milieu ele la passe, ~t iOO ou 150 metres 
eles banes elans le Norcl et clans le Sttcl, qui M clécouvrent 
pas; la pointe Es t dtt bane Norcl, qui est k ês·saillant, r es tera 
clé.ià à une mille dans l'EN!!; . ; ele là ou fera route au 
SO!-W .-Une mille puis, quand on relevera la pointe Pedras 
au Nord, on vienelra à l'Ouest, ensuit à l'ONO . et au 
NOqO., ele maniere à passer à une ou deux encablnres ele 
la. pointe NE. ele l'ile Itamaracá, qi:t l'on pourra moniller 
entre cette pointe e·t la pointe Funil , par eles fonds de six à huit 
miitres, aable el gravier. On 'tl'ouvera touj.ours au moins cinq 
mêtre cl'eau ~t mer hau te daos !e chenal que noos venons d'in
diqu er; mais il est étroit, sinueux e·t dillicile à suil're sans un 
bon pilote. Il y a deux on trais rochers ii. evite~: l'uue, Gos
toso pres ele la poin·te du récif Nórd, avec 3m,2 d'eau; l'autre, 
nom'mée Emboassa, prés ele la pointe Funil, couvre ou cl écouvre 
selon l'é tat de l a mer. L a sorlie ele cette barra est fort difficile, 
parca qu'il n'y a pas un e largeur suffisanrt pour ]e louvoyage et 
que les urises de terre son t fort r a res , . 

CATUAMA DE DENTRO . OiLeiro situado na costa do 
Estado ele Per[lambuco, na parte comprehenclida entre as 
pontas de Olincla e de Pedras . 

CATUAMA DE FÓRA. Oiteiro situado na costa elo Estadl!l 
de P ernambuco, na pa1· te comprehendida entre as pontas ele 
Olinda e Pedras . 

CATUCÁ. Pov, elo Estado de Pernambuco, nos limHes das 
parochias de S. Pedro Martyr e Poço. E' notavel pela grande 
flores ta que se estende a-té á freg.ele Goyaona e por um comba·te 
travado em 1848 contra os revo:-tosos ele Pernambuco. 

CATUCÁ. Riacho elo Estado ele Pernambuco, banha o mnn . 
ele Quipapá .. Vae par a o Pirangy (Inf.loc . ) . 

CATUÇABA. Log. no Estado elas Alagôas, no mun. desse 
ndme. 

CATUIANA. Log. no mnn. ele Guimarães elo Es·tado d:o 
Maran hão. 

CATUMBY . Anabalcle elo Districto F ederal. na feeg . elo 
E. Santo, percorrido por uma linha ele boncls, que o põe 
em communicação com o centro da cidade . Possue apraziveis 
chacar as . Ahi fica o cemiterio de S. Francisco de Paula. 

CATUMBY. Bail•ro no mun. da Capital do Estado de S. 
Paulo; com uma esch. pui.Jl. rde ins·t. prim . , creacla pela Lei 
Pro v . n. 8 de 15 de fevereiro ele 1884. 

CATUMBY. Serra elo Esta:clo do Rio ele Janeiro, na estrada 
do Presidente. 

CATUMBY. Do grotão dos Dous h• mãos e proximo ao 
morro elo França, rolava o rio Catumhy, depois elos Coqueiros, 
vindo egualmente desemboc ar nas margens de S. Diogo . Em 
antiquissimas medições, a Camal·a denominou de Iguassú, o 1·io 
do Uatum by, confundindo-o com o verdadeiro Iguassú, pos 
t eriorm ente Rio-Comprido, em cuj a fóz existia a Bica dos 
Marinheiros, e onde o padre jesuíta Thomaz ele Souza, procu
rad.or do collegio, ap1·esentou ao Ouvidor Manoel Dias Raposo 
os seus protestos con·tt·a a usurpação da Camara, exhibindo na 
occasião tttulo de propriedade por parte da Companhia. E sse 
titulo consistia em uma carta de sesmari a concedida po1• Estacio 
de Sá aos mesmos padres, e referendada por el-rei D. Sebastião. 
O rio Iguassú, que, como dissemos, tomatl a denominação de 
Rio-Compdclo, nascia no Corcovado, a·travessava a rua elo 
Eno-enho-Velho e a ele S . Christovão, por baixo ela ponte ele 
ped~a, e entrava no mar em frente a S. Diogo. Navegavam o 
lguassú lanchas e canôas. Fica na Die.tricto Federal. 

CATUQUINA . Nação indigena elo Estado elo Amazonas, nos 
rios Juruá e Jutahy (Araujo Amazonas). 

CATURIÁ. Ilha do Estado elo Amazonas, no rio Solimões, 
abaixo ele S. Paulo de Olivença, entre as ilhas Opixe e Pacé 
Tape1·a . Pt•o:dmo della, junto á marge m esq. daquelle rio 
fica uma outra denominada Caturiá-mirim . 

CAT URIÁ PIXUN A. Igarapé elo Estado do Amazonas; 
desagtla na margem dir. do rio Solimões entre as ilhas Opixe 
e Ca·tm·iá (Costa Azevedo) . 

CATURITÉ. Serra do Estado do Parahyba do Norte, no 
mun . de Bodocongó, na distancia de umas oito legttas ela cidade 
de Campina Grande. «Fiz tambem a ascensão deste monte, 

diz o Dr. Irineu J.:>ffély; eleva-se (o pico) sobre a sena do 
mesmo nome e é coberto de densa vegetaçao, e que, ele algum 
modo , fac il ita a subida, porque nos ga lhos e troncos dos ar
bus tos e arvores ·tive ele segurar - me semp1·e para poder firmar-me 
em um terreno peclre&'oso e ·talhado em linha quasi perpen
dicular. No cimo, em íórma ele cu pela , h a um espaço com doce 
decliv e para as extremidades, e no meio levanta-sé altaneiro 

l·ucá, cobrindo com as suas rarnas, toLlo elle. 1.lma ex·tensissima 
inha branca, traçada ele Oest e a Este, passando ao pé ela mon

tanha, chamou logo a minha attenção : era a rio Parahyba, 
ou antes as areias elo seu leito, inteiramen-te descoberto, por 
ser tempo ele rigoroso veriio. Descortina-se vastíssimo horizonte: 
ao sul até a sjlrra de T aquara·ting·a , no Estado ele Perna mbuco, 
correndo de E ste para Oeste , a cordilheira que o vae dividindo 
elo Estado elo P ar o,hyba. No pdmeiro plano do grandioso 
quadro tem-se debaixo das vistas as serras de Carnoyó, Boda• 
pitá, Corredor ott Puxinanan e Jequitaia a té a elevada expla
nada, onde é situada a cidade ele 1\reia, 17 leg uas ao norte. 
O nome Caturité, segundo um a tradição ou lenda, pertenceu a 
um i llustt•e chefe inclige11a que ahi sustentou o ultimo combata 
contra a raça invasora , E parece assim ser porque oatu e eté 
são palavras tttpys, que significam qualificativo s honrosos. Dos 
-tres picos (Jabre, Pico e Caturité) clescriptos, o Caturité é o 
que me parece menos elevado, por achar-se a l'espectiva serra 
em 11ma depressão de ·ten eno c1ue póde considerar-se valle do 
Parahyba; e distante umas 25 leguas da extremidade occidental 
elo plató ela Borborema, para onde o terreno insensivelmente 
sóbe » . 

CATURRA . Pov . elo Estado ela Bahia, ua margem esq. do 
rio S . Francisco, pouco aci111a ele P ilão Arcado e junto á pov. 
do Taquaril ele Cima (Halfeld.). 

CATUR:RITAS. Anoio elo Estado elo R. G. C:o Sul, trib. 
do lado or1ental da lagôa Mirim. 

, CATURURY. Rio elo Estado de. Ma·tto Grosso; desagua na 
margem esq. elo Guaporé. Diz o Dr. S. da Fonseca que esse 
r1o é Iam bem denommado Guturunilho e desce elas serras elo 
Garajús (Quarajús, segundo Ricardo Franco). · 

CATUSINHO. Riacho do Estaclo do R. G. do Norte banha 
o mun. ele Canguaretama e clesag tta no rio Catú (lnf: Ioc.). 

CATUSINHO. Pequeno rio do Estado da BfLhia, no mun. 
de Itapecurú (In f. loc. ). 

CAUÃ. Arraial do Estado das Alagôas, na Branca, 

CAUÃ. Lago elo Estado do Amazonas, na margem esq. do 
rio Purús . «E' propriamente uma bahia, cuja embocadura tem 
200 braças. Ainda hoje não se conhecem os limites desta grande 
bacia. Pelo inverno as terras visiuhas ficam completamente 
alaga das e sobre ellas passam grandes canôas . » (Dr. S . Cou
~inho.) 

CAU ABU RI. Rio do Estado elo Amazonas , nasce na serra 
Imeri, situada na linha divisaria da Republica, corre até á con
tluencia do Ma·turacá, na clirecção mais geral à e E. para O., 
clahi até á foz do Iá na direcção de NE. para SO. e clahi até 
clesa~uar no rio Negro na direcção de NO. para SO. Da foz 
do Ia para baixo é muito encachoeirado, sendo celebre uma 
grande cachoeira situaclfl. a no ve kils. clfl. mesma foz do Iá. Seus 
affs. ela margem esq. são o Matnracá e o lá e ela margem dir. 
o Ma i á. Por esse rio vae-se ao Cassiq uiari srtbindo o Maturacá 
e descendo os rios venezuelanos Ba1•iá, Pacimoni. Subindo o 
Iá passa-se para o Demiti fazendo-se uma travessia por terra 
ele 1200ni. E' o Cauaburi sómente navegavel por pequenas em
barcações. «O Cauaburiz, diz o Dt•. A . R. Ferreira, desagua 
na margem septentrional do rio Negro defeonte da pov. de 
N. S . de Loreto ele Maçarabi . E' rio de agmt branca, o qual 
desde a confluencia do Ma·turacá desce no rumo geral ele norte
sul, engrossando as suas aguas com as que pela margem oriental 
recebe do rio Ma.ijá, e pela occiden·ta1, dos outr·os dous rios 
Hiá e Maturacá.» « Cc~wabo?"is . Desemboca na margem esq., 
abaixo do forte ele S. Gabriel e elas cachoeiras do Maçaraby. 
Por este rio se sobe ao canal Muturacá, deste ao Baria e ao 
P acimoni que se lança no canal Cassiquial'i. Por elle se póde 
pois ir ao Orinoco e portanto ao oceano, e se abre uma com
municação de valor em fu-turo embora remoto, porquanto é 
mais uma via que se offerece ás nossas relações por essa zona, 
quando a pop . sinta a necessidade de estender-se por essas 
regiões que hoje apenas são esplendidos desertos. As relações 
qui! assim se mantem com Venezuela, sem passar no forte ele 
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S. Gabriel e na fronteira de Cllcuhy, o tornam muito impor
tante no n~sso plano de defesa e policia; e ainda ma1s porque 
a nossa linha de limites se dirige do Cucuhy pat·a o canal 
Maturacá cortando-o no ponto esciJlhiclo pelos futuros demar
cadores . 'u::m 1.785 o coronel Almada percorre ll o ~aw~bo l'is a té 
os cYom inios hes11anhoes; e ultimamente o ctdadao Paulo 
Thomaz de Aqui no e Mello, residente na pov. do Castanhetro 
no rio Negro, realisoll uma excllt's.ão. por e lle, atl'avessando. o 
Matu t·acá, e descetulo pelo CassHJllta! t e_ r1o ~egro . Seu curso 
tem algumas cachoeiras e JUUto a pl'tmetra ex~stlll antigamente 
a pov . de N. S. das Caldas .• . , (J, R. da Stlva Jumor Obr. 
cit .) 

CAUA-CAUA. Ilhas do illstado do Amazonas, no rio Japul'li .. 
Um a fica ac ima da ilha ele Matto Grosso e a E. da de Auaty; 
oulra a E. daquella e acima ela de Tucaya. 

CAUACUNAMA. Lago do ill s tado elo Amazonas, á margem 
esq. do rio Jauapery, onde ·clesagua (B. Rodrignes .) . 

CAUAMÉ. Rio elo Es tado elo Amazonas, aff. ela ma t•gem 
dir . do rio Branco, afl'. elo Negro. E'estl'eito e de agtta branca , 
Araujo Amazonas (Dicc. cit.) escreve Ca·ua_mé_ e sit_u_a -o entt·e 
os ribeiros J arani e Uca ia hi (p. 90) ou Ucautl'l (p. ?;:><:>) . O D<:
Alexanclre Rodrio·ttes F'erreira escreve Cauamé e ctta- o depots 
-do Mucajahi . Na" Carta Geog>· . da Fronteira organisacla pelo 
Barão do Pari ma lê-se Cauamé. Baena (Chomg1·. p. 532) escreve 
Caiamé e situa-o entL·e os riachos Mariuani c Tacune ; Ayres 
de Casa L (Cho1·og>·. 'l' . II , p. 305) escr~ve Cauame e. si t ua-o en
tre os rios Aya rany e Ucayay; AccLOlJ (C!wrog?', ctt. p. 282) . 
escreve Cauamé. 

CAUANÁ. Nação indigena elo Estado do Amazonas, no rio 
Juruá. Recommeocla- se por sua estatura exceasivameute ba i· 
xa, que se p t•eteudé inferior a quatro pés (A.t·aujo .Amazonas.). 

CAUANÁ. Rio elo Estado el a Amazonas, aff. ela margem esq. 
do Uraricoera. 

CAUARI, Nação indíge na do Estado do Amazonas, no rio 
Juruá (Araujo Amazonas.). 

CAUAURI. Vide Cabu?·y. 

CAUASSSÚ. Ilha do Estado do Amazonas, acima da boca 
elo lado Miuá ; entre a ilha Codajaz e a ma rgem esq. do rio Se
limões . 

CAUASSÚ. Grupo ele tl'es ilhas existente? no rio Japurá, 
E stado do Amazonas. Ficam logo acima ela 1lha das Tahocas, 
tendo ao SO. as ilhas Abio e Nova Abio,e a O. ailhaNova 
de Suma-uma. 

CAUASSÚ. Igarapé do Estado do Maranhão, atravessa os 
campos de A.najatuba. 

CAUASSÚ. R io elo Estado do Ceará, atravessa a estrada que 
vai para o Aq uiraz, 

CAÚASSÚ-TEUA. Ilha elo Esta do do Amazonas , no rio J a
purá · Fic:t m-lhe proximas as ilhas Bemtevi, 1'ambaqtty, Ma
cuery . Alg uns escrevem Cauassú-tt~ba . 

CAUAXI. Nação indigena elo illstaclo elo Amazonas, nos r ios 
Juruá e Jutahi (Araujo Amazonas) 

CA UCAIA.~ Nome ela ant iga, pov. de Som·e, uo Estado do 
Ceará . Em 1.617, os padres FL·ancisco Pinto e Luiz Figueira , 
na sua passagem pelo Cea rá , al deiaram os indios, que haviam 
encontt•ado no ' estabelecimento ele Pedro Coelho, em Caucaia 
(ivinho queimado, talvez aguardente), · 

CAUDA DA CACHOEIRA. Es lreito canal ent t· e a marge m 
dir. do rio Bt·a nco e um a serie de ilhotas pedregosas , que oc
cupam toda a largura elo rio ; no Estado do Amazonas. Fica 
entre a boca do fut·o do Cuj ubim e a cachoeira do Germano . 

CAUEBANI. Ilha elo rio Negro, afl'. do Amazonas; n o 
Es tado des~e nome : entre as ilhas denominadas Manaia e 
Cuyanar i. · 

CAUHIM . Ilha ao S. da vi lla do Curl'al inho, na bahia deste 
nome e Estado do Pat·á. 

CAUHINTU. Lagôa do Estado elo Am aziJ nas, na com. de 
P arintins, ao N. da villa ele Borba . Desagua n a margem dtr. 

' elo rio Madeira. 
CAUHINY . Districto elo rio Purús, no Estado do Amazo

nas. 

CAUHIPE. Serra do Estado do Ceapá; em frente de Soure 
e per to ela de Joá. E' separada des ta ultima pelo Boqueirão 
ele Arat·a . Das duas, é a elo Cauhipe a que mais proximo fica 
elo littol'al. Nenhuma clell as se presta á cultura, pot• serem. 
ambas seccas, sobretudo a de que tratamos. 

CAUHIPE. Rio do Estado do Ceará; rega a freg. ele til . S . 
elos Remeclios do· Alto Alegre do Parázinho e clesagua e o 
Oceano, formando um a barra ordinariamente obstL'ltida por 
arêas. Tem um curso de 72 k ils. Lat•gura ele tres a quatro 
bntças. Atravessa vaL·zeas cobertas de immensas carnahubeiras 
e passa pelo se rrote i.\:Iexira. 

CAUIARI. Nação indigena do Estado do Amazonas, no rio 
J apurá, ela qual provem a pop. de Caissara (Araujo Amazo
n as) 

CAUICHY. R io do Estado do Pará, aff. da margem dir. 
do rio Capim. Liga-se ao Pinclaré pelo aff. deste chamado Fi
mental (B. Rodri~ues). Na Geogr . Physica de T'Votppwus lê- se 
Canichy (p. 94 e 457). 

CAUINA. Rio do Estado elo Amazonas, desagua na margem 
esq . do Japurá, entl'e os ri he iros Cal'ahiah i e Uara·piâ . 

CAUINARI. Rio do Estado do Amazonas, desagua na mar
gem clir. elo J apurá, acima das cachoeiras entre o Ara pá e o 
Muttú. 

CAUINTÚ. Lago do Estado do Amazonas, na margem esq. 
do rio Madeira, ac ima elo Furo de '1'upinambarana (Anwjo 
Amazonas) . 

CAÚNA. Log. elo Estado das Alagôas , no mun . do P asso elo 
Camat•ag i!Je. 

CAURA. Igarapé elo Estado do Mat•anhão, nasce na ilba ele 
S. Luiz e desagua na bahia ele S . J osé. Prox:imo fica- l he a 
ponta d o mesmo nome. 

CAURÉ. Para namirim na margem dit·. do rio Negl'O , aff. 
elo Amazonas, no Es tado deste nome; entre Carvoeiro e Bar
cellos (Souza Coelho. R elat . cit.). 

CAUTA.RIOS (Rio). Oll Gnatarós, segundo outt-os, e que 
tal vez seja a verdadeira etyp:wlogia. Ha no Guaporé tr es rios 
que lhe affiuem á margem clir. com esse nome, dift'erençanclo-se 
pelos ordinaes 1°,2° e 3° Aos dotts primeil'os ainda distinguem 
por G?·ande e Peqtteno. Foram numerados ao subirem o rio, 
pelo que ~ chamado Terceiro o que primeiro se encontra, de 
aguas abatxo, uns 12 kils. adiante elo rio de S. Miguel o Se
gundo ou Pequeno, que os a ntigos dão como uma p~quena 
escoante, e o Primeiro ou Gt•ande, 18 kils . abaixo do Forte do 
Principe, e que é um formidavel curso de 70 a 80 m . da foz, 
no Estado de Matto Grosso (Dr. S . da Fonseca . Dico. cit .). 

CAVA. Log. do Es tado do Rio ele J a neiro, na f reg. ela 
cidade de Maxambomba á margem do r io do Ouro, com uma 
estação ela es·trada de fel'l'O do rio do Ouro. 

CAVA. Morro no mun. da capital elo Estado de Minas 
Geraes. · 

CAVA. Morro elo Estado de Minas Ge L·aes, na f reg . ele Sa nta 
Anna do Sapucahy . E ' uma das denominações que toma a serra 
do Moinho. E' nelle que ergue- se o monte Folheta . 

CAVA. Col'l'ego elo l!]stado ele Goyaz, aff. da margem esq. 
do ribeirão Ahgado, tri b. do r io Corumbá (In f . lo c.) , 

CAVA. Ribeiro do Estado de Matto Grosso, aff. da margem 
dir. do Desbar t·ancaclo . 

CAVACO. Logs . do Estado das Alagôas, em S. José elo 
Bolão, Anaclia e União. 

CAVACO. Pov. do Estado da Bahia, n a f reg . da Amar gosa; 
com uma esch . publ. de inst. prim. E' banhada pelo Ri
beirão. 

CAVACO. SeL'l'a do Estado da Bahia, at ravessa o mun. de 
Camamü de N. S . , toma di ve l'sas denominações e estende-se 
pelos muns. visinhos. 

CAVACO. Ilha elo Estado do Rio de J a neiro, na fr eg . da 
Ribeira e mun . de Angra dos Reis, 

CAVACO. Riacho elo Estado de Pet·nambuco, tr ib . da mar
gem: dir. do 1•io Capiberibe. 

CAVACO. Pequeno rio do Estado das Alagôas, aff. do Pa
r ahyba . 
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CAVACO. Rio do Estado ela Bahia, aJT, etc J:agual'ipe. Rlega 
o tevritorio ela Amargosa. 

CAVACO. Carrego do Estado de Minas G3raes, aff •. elo rio 
Ca bo Verde. . 

CAVACO. Ribeit:.ão do Estado de Minas Geraes,. n o mu·n. 
de Alfenas. Rgune-se ao ribeirão Correntesa. 

CAVACG>. Lagôa elo Estado ela Bahia, no elist . elo Riacbão 
de Utinga. 

CAVA ')A. Rio elo Estado elo E. Santo, nasce em la
gar desconhecido e, depois ele cortar varias vezes a est1•ada ele 
Vianna a Oul'am lança-se no Jucú pe la ma rgem esq tterda 
(B. R ttbim). 

CAVADA . Lagôa elo Estado da Bahia, no mun. do Riachão 
do Jacuhipe. Del! a nasce o riacho Salgaç!o, afl'. do Extrema, 
que o é do Pau a Piqtre. 

CAVA DA ONÇA. Log. na ilba ela VelhaB oipeba, uo mun. 
ele Cayrú e E stado da Ba hia. Existe ahi uma g ntta . ( Descripção 
do mun. de Gcoyrú, . Bibl. Nac.). «J;'ov . importan te, na e:.tt·e
midade ela ilha, na margem d i r . ela barra de Ca t·va l hos, em uma 
praia mui~o salubre e em um local muito apL'opr iado para, o 
comm ercio . A h i es tá em constt• tcção nma importante fabrica 
para o fabrico de papel e assucar, pet·teocente a uma compa
nhia (Do Vigario ela Velh;J. Boipeba. Agos to ele i 8:i8)» . 

CAVADA . Log . n J mua, deQuipapáclo Estad~dePernam~ 
buco . 

CAVADO. Mort·u elo Estado ele Minas Geraes, no mun. ele 
Baepenely, nas di visas ela f reg . ele Aguas elo Cacham bú e do 
mun. elo Pouso Alto. 

CAVADO. Canal que lig,\ o iga rapé P aytuna com o rio 
Maycurú, no mun . de Santadm do E~tado do Pará. Foi aberto 
pelos moradoras do Maycueú com o Ctm de encurtar e favorec3r 
a navegação para o porto de Monte Alegt•e. 

CAVA FUNDA. L og. elo E s tado de Goyaz, onde nasce o rio 
Cayaposinho. «Denomina-se Cava Funda o logat·, porque é u'um 
precipício irnmensamente fundo e cheio ele a! tos e baixos esc a
brasas, onde ninguem j amais ousou p 3netra r, que tem SLla 
principal origam o Cayapos inho, (O li'ar West d? B r·wsil.). 

CAV AHY. Art·oio de Estado elo R. G. elo Sul, aff. ela mar
gem dir. do arroio Inl'l aconclá, trib. do rio Ibicuhy. 

CAVAJURETAN. Rincão no 3o d ist:·icto do termo de S . Ga
briel, no Estado R. G . elo Sul. O a rt. I ela Lei Prov. n. 308 de 
i2 ele dezembro ele 1.854 transferia para ahi a capella de S. Pe
dro elo Ibictthy Grande com a invocação de capella curada 
ele S. Vicente . E ssa Lei foi, porém, revogada pela ele n. 486 
de 3 de janeiro de i862. 

CAVALCANTE. Villa e mun. do EsLado de Goyaz, séde 
ela com. do seu nome, á margem esq. do rio elas Almas, aff. 
elo Pararmo. O Padre Lui z Antonio ela Silva e Souza em sua 
ll{emoria, sobl'e o Desco),·ilnento ela, Capita,nia, de Goya1:. (~812) 
diz: «O luTaial ele Cavalcante, assim chamado de um Fulano 
Cava~cante , que a li residia, foi descobet·to em 1740 por Do
mingos Pires; e está situado em 1\:l ]Pguas de dista ncia elo 
Morro do Cbapéo. T e m uma pedreit·a riquíss im a, porém muito 
rija e profunda, que os mesmos moradores entulha ra m. T em 
a Fr·eguez ia da Senho1·a San~'Aana , com as Cape ll as Filines 
elo Rosario o Bôa-Morte,. Monsenhor Pizarro no T. X ele 
suas Jll[emorias Historica,s elo Rio ele JMt ei?"·o diz a p. 207: 
«Tomando elo Morro:> elo Chapiio, em r amo ele SO., e cam i~ 
nhanclo 19 leguas se vae ao Arraial de Cavalcante (intitulado 
assim por ter sido seu povoador· principal um F. desse appel
liclo), descoberto por Dorpingos Pires e m 17•10, na LaL ele 
i3o3()'. Tem fr·egtlezia dedicada a Sant'Anna, a quem prestam 
obediencia fili al a Capella da Senhora da Bôa Morte, e do 
Rosario. Nel!e se estabeleceu um Julgado, e ahi exlste uma 
riquissim~ pedre ira, que os moradoras do sitio entulharam 
por· muito rija' e funda » . Cunha Mattos no seu Itinera1·io 
V. I p, 204 diz: « O arraial es t.á co !locado na chapada que 
começa nas abas das sert·as de Montes Claros, Saat' Anna e 
Orphãos, e vae insensiye]mente desce ndo até ao rio das Almas, 
OQclp princjpia ot,Itro sy$tema de montanhas. 'l' em '107 casas 
todas humildes (18.23), huma grande praç,a, ; P,e.qu~na Qasa 'di! 
Cogselho e Cadêa; a Igreja Paroquial de Sant' A.nna com tres a l
ta:res-; -a de N. S. do RosariE> -e a elo Senhor elo Bom·Fim-. Vae 
decahindo consideravelmente eles que no anuo ele i807 se .eo:x:tin-

CAV: 

guio a ca;sa ct·a functi·ção que para aqui fõt•a m aclacla em :1.795 
elo a.rr&.ial de S . F elix. I'fe Cll>b3ça de Julgado e passa por ser 
o mais saudavel Jogar da província .. . O a•rraial é regado de 
copiosa agcta que vom ela Seu·ra ele Sant' Anna;. e jun~o a elle fica 
um gt·a nde penhasco cristoso doncle se tiruu uma prodigiosa 
quantidade ele ouro; e a poaca distancia, para o Orie nte, es ~á 
hum morro a que dão o nome ele Encantado po~ suppôr m uita 
gente, que o filão do metal que cleaappareceu ou terminou 
quando menos o esperavão, acha-se enc~ ntaclo a té que venha 
algum m~ueiro predes~inado que o clescubr·a, e encha, de rjquezas 
o arraiwl . » A re>pei·to àe Cavalcante lê-se em S:lin t'Adolphe: 
« Villa da província ele Goyaz, cabeça ela comarca ele seu nome, 
20 leg uas ao SO. da mônta nha chamada morro do Chapée, em 
egual cli s ~anc ia a leste ele S. F e lix, e a 98 lagoas nordeste da 
cidade d~ Goyaz, em i30 30' ele l atitude . Minas abunda ntes 
de ouro foram descobertas em t74') p or Domingos Pires, nas 
vi~ i nhanças ele nm ribeiro chamado das Almas. As gentes que 
o acompamhavam edificarão uma egreja que dedica ram a 
Sant' Anna, a qtta l foi cr·e;Lcl a fl'eguezia em 1759. Foram as di tas 
minas cavadas pi·ofundament9 pot• um par·ticular do appelliclo 
ele Cavalcante, o qual ao depo ts pnsJu a povoação ... O gove1·-. 
nador da província, Tl'istão da Cunha e Menezes, fez transferir 
a fundição ela povoação ele S. Felix para a de Cavalc ante; porém 
como as minas cles~a com eçass()m a final p Jr serem de pouco 
r endimento, foi a fundi ção supprimic1a em i806 no govemo ele 
D. Francisco ele Assis M'Lscaren has, Conde e depois Mal'qnez ela 
Palma ... » No P11blicador Goyc~no ele i de janeir·o de 18o7 lê-se 
a segu in~e notic ia a respe ito deste mun. : « Este antigo mun. 
be m se pócle dizer que é todo cortado por muit 'JS braços de ser1·a, 
todos entroncados na sana que, partin do elos Pyl'ineo-; em rumo 
do nascente depois ele corta r os muns . de S. J osé e outros, 
passa aqu i com a denominação ele se rl·a ele Sant'Anna; ass im 
como p:Jl· muitos rios e con·egos, dos quaes faremos menção 
qnan.dv tl'atat·mos d as !'t·eg> . Divide-se elle em tL·es ft·egs. a 
saber- ao nascente a ele Nova Roma, ao sul a de Cavalcan·te e 
ao norte, a. ele S. Feli x . A fr ag. de Cava lcante , onde está 
s1tuada a vllla .elo mesmo nome.' é toda montuos:~., tem pouca 
cultura, e qua s1 n e~buma madetra; seus_ campos são em geral 
pedregosos, o q tle nao ob sta que n a estaçao pluviosa elles fo!'~ 
neçam boas pas ta(l"ens ; é cor·tacla pot· muitos serro tes inacces~ 
siveis, em razão a e se compor·em ele grandes· massas e agglo
meraçôes de pedra de cantaria, crisLal lettoso, pedras de. 
amollar, e e m algtwslogaras , excellente pedr·a ele ferro; sua 
historia é assaz conhecida desde setl descobl'imento por Do
mingos Pil'es, e foi nesta fl'eg. onde, pela sua rique3a .ele ouro, 
se col locou a fundição que se trans!"erio de S. Felix, quando 
pelas muitas invaqões dos indigenas, não se poderam por mais 
t empo ali conservat· os mineiroq . A prJncipal serra é a ele 
Sant' Anna, sobre a qual se vê a lindissima Chapada dos VJa
cleiros que vai até á margem direita elo peqtteno 'l'ocantins, com 
72 kils. ele comprimento, sobre uma l a rgura variavel ele 30 e 
50; sobre esta a lta chapada existem ainda serrotes ele pedras , 
e a lguns morros que ele_vanclo-se em fórma pyramidal á uma 
altura immensa, formam .panoramas e paisage ns muito va1•·iadas 
e bellas, com os graacles burilisaes que enfeitam as muitas 
veredas que levam suas ag ttas· para todas as clirecções e servem 
de fonte a todos 03 rios que correm pelo município. As senas 
ou serrotes que se no tam na ft·eg ., todas par tindo ela serra ele· 
Sant'Anna, em direcção ao norte são - a serra de S. José, a elos 
Orphãos, a do rio elas Pedras , a elo Ronca, a ela Boa Mol'te, a. 
das Ave-Maria, ele Boa Vista, a elos- Bois e a elo Camgall.ta. 
Os rios são o elas Almas, o de São Bartholomeu, o de·Sa;1t' Anna, 
o elos Bois, o Pt·eto e o Pequeno 'l'oc:.tntins, só sendo piscosos 
os dons ultimos por isso que loclo3 os mais são encaxoeirados 
e tem g randes sa l"tos. Os corro3gos ou,. J.lequenos ri]Jeiros são 

' mu itos, e a excepção do cor.rego elo L avapés , que foi o fóco ela: 
mineração, estão todos virg):lns, e podem com cer·Leza ser con
siderados como ver•dadeiroo mana.nciae1! ele ouro; o clima éJ 
quasi todo insalub!'e. ha mJtito bocio, amarellão, muitos opi
lados, e apparecem febrM paludosas, P.leurys, pn eumonias etc. 
Sua pop. é menor elo que a de N . l{oma e o aspecto elo pessoal, . 
faz uma clill"erença enorme, ali todos par ace m cheios de vida, 
aqui (em Cavnlcante) p tracem dese!'tores de um hospital. 
Talvez devido a falta de saúde, noh- se uma inacção no p0vo, 
que adm ira I Os CJ,.Ue não pedem esmola são uns mar,tyres da 
p~rseg.uição elos famintos . l\:. vi lla. clé Cava lcante está no. 
centro elo termo, dista 108 kiloms. ele N. Roma, e o mesrno. 
de S. Felix, e as estradas são todas pessimas, nunca se pres
tanclo .a;o tranzito ele caN·es. Collocada, na margem• esq. do 
ribeirão Lavapés, encostada ás serras do Ronca e ela Boa 
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Mo:nte, tendo ao nasce·nte a sen:a· da Boa V ist.a e a<? 8!11" a ~e ' CAV A L H EIRO . Carr ego • do E sta.dõ de· GoJaz, ban·ha o 
Sant' Anna fica como que dentro de um funtl, CUJa l?Ostçao o rn u n. d t; Santa. Luz ia e d~sa~ua da mM·gam d ir. do r ibeiriio 
l he i mprime um ta l aspecto ele tristeza, que se commun~ca ~os Taipa, t l'l b. do no Corumba ( nf. loc . ). 
sembla ntes de seus morador es; o fu tur o eles h vll~ a . é a,e,x.twcçao. CAVALHEIROS . Mon ·o e rio elo Estado de S". Paulo, no 
0s ecltftcios princ i ~aes qne ~J) n tem ~ão-a ig:·~Ja ma·tn z, c?m mun. de San ta Bra nca . O rio é tam bem denominado Caeté e· 
in"'vbcação de S!l.n·t Anna, a 1greJa da Boa Mor te e a cadea, ~ desag,1a no Gomeatmga (I n f. loc . ) . 
matr iz é de taip1. e soffl'i ve lmenle co nstrmda, ': Bo!l Morte, e CAVALLA •. Pov . do Estado da Bahiã,, no mun. ele Ja-
de madeira e adobes, não assoal hada; a cadea e de tatpa, 
terre:t e acfl.nhacla, está bem longe de se r o_ que J?Ot' fouge. se g11aripe. 
s uppõe . , Sua ~gt'eJa matr iz ~e m a invocaç.ao ele Sant An na e CA V ALLA .. Ti h a do Estado do Rio de Jadeiro, na f1·eg . da 
de peQcle da d iocese de Goyaz. Foi elevada a categol'la de fr ag. R ibei ra e mu n . ela Angl'a elos Rei s. 
de natureza coll at iva pela Lei Prov · n . H ele 23 de _Jul ho ele- C AV ALL ÃO , Mor ro elo E stado do Rio ele Janeit•o, na cidade 
1835, e á de villa por De c. de 11 ele novembro de 18}u. Cre~cla ele Nyte rõi, á beira dD- pr aia do seu nome . · 
e classificada com . ele primeira entr. p?la Resoh 1çao do Gon: 
selho do Govern o de 1 ele abr il ele 1833, a r t. I § V da Le1 C AVALLÃ0 . Lagôa d o Estado do Rio de J.aneiro, no m uu . 
Prov . n. 19 de 6 ele j ulho de 1850 e Dec. n. 4 . 973 de 29 de da Capi ta l ou de Nyterõi. Sua ban•a est:i hoje aberta. 
maio de 1872 . Comprebendia em 1882 dous te r mos: o ele Ca-
valcan te e l?orte; 0 pr imeit·o dislan le 54:3 kils . da CaptLal e CAVALLE I R O. Pov . do Es tado ele P ernambuco, na com. 
132 elo F orLe. 0 num , além da parochia ela vil la, comp1·e- e tet·mo de Bom Conselho ; com uma esch . publ. de inst . 
heude mais a ele S. Fel ix e a de S. T heodoro de Nova Roma. pr i m. 
A pop1tlação da com. é de 6.646 habs. Tem duas eschs. publs, CAV ALL E IRO. Log . do Estado elas Alagôas, no mun . ele 
de inslr. pl'im. E' li gada a A t-ratas por u ma eltt·acla cor tada Mul'icy. 
pelos rios Bezerra e das Al mas e a S. José por llma ou tr~ que CA VALLE I R O (Santo Antonio do). Dist. do mun. ele Entre 
pass a pela serl'a ele Cava lcante. Sobr~ s uas dlVlsas .Vlde. Let R ios, no Estado ele Goyaz; creaclo peLts Leis Pt·ovs. n . 692 de 
Prov. n. 15 de 1 de selr.mbr o ele 183o, arts . I e II d ,t de n . 8 g de s ~ iembro de 18;:i2 e 713 de 6 de agosto de 1834. Foi 
de 30 de j ulho de 1852 . elevado a par och ia pe la Lei Pt·ov . n. 841 de20 de setembro ele 

CAVAL CANTE, Serra do Estado ele Goyaz, no mutl , de seu 1888. 
nome, na est t· acla que da villa vae a S . José. Cunha ~l attos , que CAVALLEIR O . Serra do Estado das Alagôas, no mun. ela 
por ella passou em 25 ele outubro de 1823, chz no V · I do se tl Victor ia . E' bastante e xte nsa e qnasi toda couerta de mattas 
Itinera?"io : « . .. A's o ito horas encontra-se um cor rego pequeno virg ns, abundantes e m op ~. im as madeiras de constnlcção. Tee1:' 
e loo-o se começa a subi r o 'l'ombaclou ro ou Ser ra ele Cavalcante, origem nessa s~l'l'a os r 1os Corl'en tea! CaranguAJO, Cassamb t· 
cout.inuação da dos Montes Clal'os ou v ice - versa . E' uma elas nha, Jundia e outl'os . Diz-se que existe n'ella uma profuuclida-
subidas mais a sper as que tenho visto: em a lguns logar es ha de i nso uclavel. 
grandes sa ltos perpencl icularçs ele peneclia soli cla, e de rocbas 
soltas que obstl'u em o est l'e ito tri lho por onde se p~ssa . CAV A LLEIRO . R ibei l'ão cloEs tadode Goyaz, ba n lta omun. 
O Tombacio ur o es tá rodeado ele immenso a rvoredo, e a cada ele Entre Rios e desagua no rio Uo r 11mbá. E' aul'ifero . Em sua 
passo se e ncontram to rrentes que se precipitam em b~ll iss i m as margem esq . existe uma cape !la ela invocação ele S . Sebastião e 
cascatas . A's nove horas e 20 minutos cheguei ao aHo da serra : Santo Antonio . 
nada é m a is h el io do que ve1· deste logar a vastissima planície CAVALLE I RO. Rio do Estaelo ele MaMo Grosso, tl'ib. do 
que fica ao s ul e a oeste desde as mar gens ~lo_ rjo Preto. rio Taquary. 
A immensa profuncl i daclt~ em queHca esta plamcte que, al~m 
dos r ios que a at ravessam, est~ chata de l~g~as f~rmadas pe .as CAVA LLEIRO. Travessão süuado no rio 'l'ocant ins e pr o-
c h uvas, encan·ta aos olhos do vi a ndante . E u ava liO a altura da x irno aos ·cle tlom in ados Uare~a e Guaribão; no Estado do Pará. 
sen·a ou do T omb!tclouro em 300 br!'ças per:pench culaores, e a CAVALLE IROS (Mo r ros elos) . Montes do Es tado de Ma tto 
extensão do ter reno que se sobe sera. ele m eta leg ua. _O bse rve t Grosso á maorgem esq , do Taquary, i4 k ils . abaixo de S . José 
aqui um phe nomeno admirava!. Aban:o ela serra cah1a ch.uva ele Hercnlanea . Dão ·lhe esse nome p Jrque era o caminho con-. 
em torre ntes e em ci ma da ser ra estava o terreno secco I.;ogo stant~ dos Guaycurú; ou indi os cavalleit·os p_a ra atravessarem 
q ue se cheg~ ao a l to ela sen·a, conti_núa a estrada pelo m~~o o Taquary. 
de el evadissi mas montanhas, que aqm fot·mrviJLum des.filadel r:o CAVALLE TE. Mort•o do Estado das Alagôas, no mun. do 
em zig-zag, até sahi r ao chapadão ele Cavalcante . Elste ter~l- Pão de Assucar , á margem do rio S . Francisco, E' pedr e-
toxio, em que vou entrando, parece ~utr.o mundo; o ar é mmi'J goso . 

mais frio, e a atmosphet·a mu tto mats clara.» CAV A LLO. Serr a do Es·tado do Ceaorá, n o m un . da Vavzea 
c.kv.A:LCA!NTE . Log •. do. Es tado do Amal'lo nas, E' um elos Alegre . E' u m r amo ela serra ele S . Bento . Produz a.Igodão, 

pontos ele escala dos vapores da linh a de Ma náos a San to Anto- legum es e mandioca . 

n io (no Macieira). CAV A LLO. Mor r o na f reg . elo Tanqui nho, elo Estado da 
CAV ALCANTE. Estação ela Companhia R<tmal Fer rço Bahia. 

Campineire , no Estado de S .. Paulo, en tre a estação A . dos CA VALLO'. Mol'l'O elevado elo Estado de Goyaz,!en Lre a freg. 
Souzas e a ,cle G.uauabar a . da Palm a e a ele At·raias . 

CAV AL HADA. Ar roio do Estado do R . G . elo Sul /trib. elo CAV ALLO. Rio elo Estado de Santa Cathar i na, afi'. da 
rio P.a rdo, ,que o é elo J.acu by. mm·gem elir. elo Itapocú (Inf . loc. ) . 

CAV11.iLHAiJ)11., At•reio elo Estado do R. G . db Sul , cle3agua CA VALLO . R ibei rão do ill stado de Mi nas Ger aes, aif. do r io 
no Guahy ba em uma praia a renosa e li m pida, e ncravada ent t·e o Paracatú. 
morro .do Ch rista l e a p,onta cio Dionysio . Nasce ele uns banha- Jl d . 
elos intr ansitaveis per tencentes aos campos. de Tdstão Barreto. CAVALLO. Carr ego elo Est ado ele Minas Geraes, a ·. o rio 
E.~ ele pequena extensão. J acar é, entre Ilapecerica e Oliveira . 

CAVALLO. Corrego do Es tado de Minas Ger aes, aft'. do rio 
CAVA L"H-A.DA. R io do Estado d·e· Minas Ger aes , aff. do Claro: en t re as ft·egs. de Santa R ita do Rio Clar o cio te r mo ele 

P irape tin ga , qu e o é· elo Pil'anga, no·m un · deste nome . Cabo Verde e da Concei ção elo Rio Cl aro . 

CAV ALHADA Passo n a lomba do Affonso, no mua . da CAVALLO . Carrego do Estado de Goyaz, banh~ o mum; 
capital do l!;stado do· R . G. elo Sul. Uma estrada de r odagem de Santa Luzia e . desagua na margem esq . do r w Counm1ba 
liga- o á cid'àde de Porto.- Aleg_re. (Inf. loc .). 

CAVALHEIRO .• Bai rr0 elo mun . de Pirassuau:uga; no CAVA L!JO : Rec,ife s itua:clo na enrtrada da ba,rra clo·E. Sam t o 
Es tado de S . P aulo, com uma esch . publ. de ins.t. pri m . creada do Es tado deste nome; a um te rço de mil ha da costa (W. 
pela Lei P r o v. n. 3 de 5 de feve reir o ele 1884 . Rober ts) . l!:m relação a o ph arol fica a E Nill . E n tre esse r eciféó 
- C,AV.ALHEJ:RO •. Ribeirão dQ Estado de S . P aulo aff. do e o denominado Baixa Grande, ha um canal f r a nco, com · meia 

milha ele lar gura e a profundida de m inima de 16 me tros,,. Juquery. 
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CAVALLO MARINHO . Ilha a seis kils. de distancia da 
foz do rio Haicurapá, ·trib. do Ul"ariá. Forma ella uma bella 
collina, que domina aq ttel!as circumvisinhança8. << E' crença 
gera l entre os inclios, diz o conego Bernardino de Souza, que 
no cimo da collina existe um lago, que é habitado por um 
gr ande peixe, que tem as formas de um cavallo; dabi pois o nome 
que tem. Não setldo suj eita a inundações e sendo de bello 
aspecto e ele terreno propt"Ío para a lavoura, é entre tanto ·tal o 
terror que incute o phantastico monstro que ningttem ousou 
ainda explorar a ilha, achando-se ella completamente deserta 
No verão, e quando as pt·aias mostram-se descobertas, obser
vam-se em difrerentes pontos ossos, escamas , peuas, etc. Dizem 
os indios serem as vezes lançadas pelo mysterioso peixe. J!;ssa 
crença se tem tH·opagado pelo gent io ci viliMclo. » 

CAVALLO MORTO. Log. elo Es tado ela Bahia, na confltten
cia do rio Agua Suja com o rio de Cotltas. 

CAVALLO MORTO. Ilha elo Estado ela Bahia, no rio 
S. Fea.ncisco, a esq . , entre Remanso e Sento Sé . E' povoada. 
{Halfe lcl. ). 

CA V ALLO MORTO. Sen·a elo Estado ele Minas Geraes, no 
nmn. ela Diamantina, perto elo at·t·aial cl•) Cttrralinho, a 
15 kils. claquel!a cidade. Possue muitas laVL"as ele oueo e dia
mantes . 

CA V ALLO RUSSO, Serra elo Estado elo Rio ele Janeiro, 
no mun. ele Valença (Inf. loc.). 

CAVALLOS. Morro elo Estado elo Pai"ahyba elo No1·te , no 
mun. ele Ca,1 aseiras, ao N. 

CAVALLOS. Sel'l·a elo Esta elo ele Pernambuco, no mun. de 
Bom Conselho> (lnf. loc) . Limita esse termo com o de Agua 
Belia e é ainda divisa entre esse Es tado e o das Alagôas. 

CAVALLOS. Sel'l·a elo Estado ele Pernambuco, no mun. ele 
Cantarú (In f. l oc . ). 

CAVALLOS. Serra do Est,l.clo de Sergipe, a E. ela villa 
·ele Campos . E' bastante elevada e presta-se á plantação ele 
ceren.e3. 

CAVALLOS. Morro do Estado elo Rio de Janei ro, na freg . 
de Santo Antonio ele Theresopolis . Ahi nasce o carrego elas 
Araras, afl'. ele Paquequer. 

CAVALLOS. Monta nha elo Estado ele Santa Catharina, na 
estt·acla elo lit tora l. 

CA VALLOS. Ponta no littora l elo Estado de Santa Ca.tha
rina, ua entrada ela Enseada elo Brito. 

CAVALLOS. Ilha elo Estado elo P a rá , no mun. elo Macaplt. 
CA V ALLOS. Ilh a situada no rio Paranahyba, abaixo nm 

kil. ou pouco mais ela foz do rio Corumbá. No espaço que ele
mora entre essa ilha e a foz elo Corumbá exia·te uma gra11cle e 
be iJa praia, que c~amam Praia Ricc~ . ~· neste pon·to o Para
nabyba intel'l'omptclo por duas ou tres llhas, que fo:mam uma 
linha recta em sentido transversal, fot·manclo elo r10 cl tversos 
canaes de pouca la rgm·a e profundidade . Em qualquer desses 
canaes as canôaq podem ser movidas a varejão . Pertence ao 
mun: de Morrinhos do Estado de Goyaz . 

CAVALLOS. Ilhotes no littoral elo Estado do Rio de Ja
neil'O. São, diz Mollchez, clous rochedos pla nos, situados entre 
.a ilha Pargos e a Comprida . 

CAVALLOS . Ilha do Estado do R. G. elo Sul , fronteit•a ao 
Rio Grande, com um deposito ele polvora. 

CAVALLOS. Rio elo Estado elo Piauhy, atr. elo Gurgueia, 
em cuja margem esc1 . clesagua abaixo ele Bom Jesus . 

CA VALLOS. Riacho elo Estado elo Piauhy; cles agua na 
margem elir . elo t•io Parnahyba, em uma convexiclacle ah i for
mada pelo rio . Defronte da foz elo riacho exis·te uma corôa com 
um !til . ele extensão pouco mais ou menos. Entre esse t•iacho e 
a i lha Mamonas fica o Bom Jes us da Pedra, em cima de um 
morro, donde gosa-se ele um bello panorama . 

CAVALLOS. Rio elo Estado do R . G. do Norte, desagua no 
Dceano ao S. ela Ponta do Mel. E' um braço do rio Assú, tem 
-communicação, por meio de uma cambôa, com o rio das Con
chas, que é egualmente um braço, e o mais occ idental cla 
quelle rio . 

CAVALL OS . Riacho elo Estado ele Sergipe, aff, do rio Li
moeiro. 

CA V A LLOS. Riacho do Estado da Bahia ; nasce na lagôa 
do seu nome e, depois de um cut•so de perto ele 18 kils., desa
gua no rio Capivara, ali. ele Itapicurú-assú. 

CAVALLOS. Riacl10 elo Estado ela Bahia; clesagua na mat·
gem esq. do rio S. Francisco abaixo ela foz elo Cal'inhanha . E' 
raso e não aclmitte navegação , 

CA V ALLOS. Arroio do E 1t ado elo R. G. do Sul, no mun. 
ele S. Leopoldo. 

CAVALLOS . Ribeirão do Estado ele Minas Geraes, afl'. da 
ma rgem clir. elo rio Grande onde clesagua a pouco mais ele tres 
kils . elo pov. elo Jardim , .L im ita o clist. de Santo Antonio do 
Porto elo mun. elo Turvo. Recebe o Tapera , o Brejo elo T a ttt e 
e ribeirãv do Morro elo Ch apéo. 

CA V ALLOS. Cor rego elo Estado de Minas Geraes, de>agua 
no l'ibeirão ela Ma·tta e este no rio S. Francisco. 

CAVAL LOS. Lagôa elo Estado ele Pernambuco, na com. elo 
Brejo, á margem elo rio Ipojuca ( Inf, loc. ). 

CA V A LLOS. Lagôa elo Es·taclo da Bahia, no mun. elo 
Prado. 

CAVALLOS. Lagôa doEstaclo de Minas Geraes, nafreg. ela 
Pec1 ui e mu tl. elo Pat·á, á mar ""em elo 1·io Paraopeba . 

CA V ALLOS. Corôa situada ao 'N O. da ilba Curupú e á 
distancia de nove milhas; no Estado elo Maranhão. Liga-se á 
ponta N O. ela Corôa Grande , deixando pelo lado de terra um 
estreito canal, denominado Boca elo Curral. 

CAVALL OS MORTOS. Pequena serra do Estado ele R. G. 
elo Norte, nas divisas elo mun. ele Caraúbas. 

CAVAQUINHO. Ilha do Estado do Rio ele Janeiro, no 
mun. ele Angra dos Reis. 

CAVARÚ-CANGUERA. Log . elo Estado ele S. P aulo, no 
mun . de Taubaté . 

CAVAS. Bairro elo mun. ela Franca, no Estado ele São 
Paulo. 

CAVAS. Corrego elo Estado de Pernambuco, eleita para o 
Pirangy, aff. elo Una. 

CAVEIRA. Riachão elo ll:stado ela Bahia, banh a o mun . 
elo Bom Jes us elos Meiras e clesagua no r~o elo Anton io. 

CAVEIRA. Rio do Estado de S. P a,ulo, rega a com. ele 
Hapeva e desagua na margem dir. elo P aranapanema . 

CAVEI RA. Corrego do Estado ele Goyaz ; pertence á bacia 
do rio !\leia Ponte. 

CAVEIRA. Corre de iL·a no meio da Volta elo Furado, no me 
que toma um elos dous braços em goue se divide o rio Jacuhy, 
ao formar a ilha elo Curral Alto, no Estado do R. G. elo Sul. 

CAVEIRAS . Dist. restabelecido no mun. de Maragogipe, 
elo Estado ela Bahia, pela Lei Pro ;r. n. 1.953 de 29 de maio 
de 1881. 

CAVE I RAS. Log. elo Estado ele S. Paulo, no mun. de 
Ta1,1baté. 

CAVEIRAS . Sert·a do Estado elo R. G. do Sul; liga -se á 
serra do Herval. Fica a fiO kils. ela foz elo rio Ibicnhy-mirim, 
entre este rio e o Ibicuhy-Grande. 

CAVEIRAS . Nome que dão ao ponto mais meridiona l em 
que a serra dos Dourados abeira o Paraguay, no Estado de 
111atto Grosso . 

CAVEIRAS. Rio elo Estado de Santa Catharina, trib. da 
margem dit· . elo Pelotas. Rega a parte meridional do mun. 
ele Lages, passando quasi clous kils . a O. ela cidade deste 
nome . Entre seus tribttl.arios nota-se o Lava- tudo. A 13 kils . 
a O. ela cidade ele Lages ha nesse rio uma queda cl'agua de 
33m poucó mais ou menos, formando uma bella cascata. 

CAVEIRAS. Rio do Estado ele Santa Cathal'ina: nasce 
nas Picadas, banha a com . ele S . Miguel e desagua "no mar 
no logar Quebra- cabaços . Tem seis kils. ele curso (lnf. loc ) . 

CAV E I RAS. Rio do Estado de Minas Geraes, afl'. elo Sapu
cahy, no mun. de S. José elo Par aiso. 

CAVE I R AS. Cor rego elo Estado ele Goyaz, afl'. do rio dos 
Patos (Cunha .Mattos, I tine1·ario, v. I, p. 132). O rio dos 
Patos é trib. do rio das Almas . 
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CAVEIRAS. Baixio no r io Jacuhy, no Estado elo R. G. 
do Sul. Tem 8.0'13 braças elo porto de Santo Amaro . 

CAVEIRINHA. Rio do Estado de S. Patllo . , aff. do Una 
d~i\>ldêa . Corre en·tre Igu ape e Conceição de Itanhaem. 

CA VERÀ. Pov. do Es lado do R . G. do ~ui, no 2° di~t. 
da vi lla do Rosario; com uma esch . publ. de mst. pr1mana. 

CAVERÀ. Rio elo Estado do R.. G . do Sul; nasce d8. Sél'ra 
do seu nome proximo ao logar denomi~ado Boqueirão e des
agua na margem di r . do rio Ibiraptutlm, trt b. elo Ibtcuhy . 
E' engrossado pelo a rroio Lageado e por clttfer e11 tes banhados. 
Separ a 0 mun. de Sant'1:1nmt do Livr:ament_? elo do Alegrete . 
Alguns o denominam lbtraputtan-Chtco . Nell e fica o passo 
Vasco ele Almeida . 

CA VERÀ . Lago do Estado de Santa Catharin a, dista nte 
do oceano 3.400 metros e situado ao NE. do do Morro Som
brio, com o qual communica por um sangradout•o. Apres~n~a 
uma ex tensão de nove kils. e um fttndo ele cinco a seis metros, 
excepto nas proximidades elo sangt• n.clouro. 

CAVERNOSO. Dist. clomun . ele Gu ar apuava; no Estado 
elo Paraná. 

CAVERNOSO. Rio do Estado do Paraná, banha os ·campos 
de Guarapuava e clesagua no Iguassú pela margem clir. Nasce 
na serra elo seu nome. 

CAVETÀ . Ribeirão do Estado de S. Paulo, engrossa o 
'l'ieté pela margem esq. Corre etüre os muns . de Araçari
guama e P a 1'11 abyba. 

CA VIANA. Ilha elo Estado do Pará, na foz do rio Ama
zonas, ao N. de Marajó, no mun. de Chaves, com cerca ele 
50 milhas de E. a O. e 28 de N. a S . Nella ha importantes 
es tabelec imentos ruraespertencentes ao Hospital ele Misericordia 
da cidade de Belém , Em sua parte meridional existe uma 
pov. denominada R ebordello que já teve o \iiulo de villa. 
Seus habs. et·am inclios ; sua deser·ção, porém, diminuiu a 
importancia ela ilha. E' a·travP.ssacla pelos igarapés Goiaba!, 
Guajurú, Aningal, Pracatuba e Limão. 

CAVOCANGO. Rio elo Es·taclo elo Rio de J anei ro, entre 
Campos e Sant:t Maria Magdalena. 

CAVOUCO. Log . elo Estado ele Pernambuco, sobre o rio 
Serinhaem, sobre um braço elo rio deste nome. 

CAXACUMBA, Log . do Estado das Alagôas, no mun. de 
S. Miguel dos Campos. 

CAXAMBÚ. Vide Cachambú . 
CAXANGÀ. Log . do Estado ele Pernambuco, _na fre!l'· ele 

N. S. do Rosario ela Varzea, com. e terwo da ca~Jtal ; s1~uada 
á marg. elo rio Capibenbe, cerca d~ ot.to luls . ao SO . ela c1clade 
do Recife. E' um dos bellos e apt·az!Vets a rrabaldes dessa ctdade 
tem · bons edifteios particulares ; muitos sítios para os quaes, 
duran·te o ve rão, retira-se grande par te da pop. ela capttal; 
uma capella cons~grada a S . F1·ancisco de Paula e dLVlS_ eschs. 
publs. ele inst . pl'lm., ct•eaclas pelas Lets Provs , n. 65o de i8 
de abril ele 1866 e 737 de 6 ele junho ele 18137 . E' li gada á cidade 
do Recife pela ffi. F. elo seu nome. 

CAXANG"À. Log . elo EstacloclasAiagôag , no :nun. de Porto 
Calvo. 

CAXANGÀ . Estação da E. F. elo Ribeirão ao Bon ito; no 
. Estado de P ernambuco . 

CAXANGÀ (!!;. de F. do) . No Estado ele Pernambuco. Sua 
extensão em trafego (linha principal e r ama l dos Afllictos) é de 
28 kils, 720m.Essa estracl<t foi concedida pela Lei Prov. n. 578 
de 3! de julho de 186'1. Ella parte elo bairro de Santo Antonio, 
na cidade elo Recife, vence o Capiberibe e desenvolve -se pelo 
bairro ela Bôa Vista , onde bifurca- se para as povs. do Caxangâ. 
e Afllictos. A linha é ele bitola ele 1m,20; os trilhos typo Vignole, 
são al"'uns de ferro e ouLos ele aço Besseme1·. T em as seguintes 
estaçõ~s: Recife, En·troncamento, Monteiro, Apipucos e Ca~ 
xangá. 

CAXETAS . Pov . do Estado ele i'llinas Geraes, no muu . de 
Santo Antonio do Machado (Inf. loc.). 

CAXETAS. Serra do ~stado de Minas Gerae~ . n~ mun. ~e 
Patos. E' uma ramificaçao da Sena Negra . Da ortgem a dr
versos rios que vão ao Paranahyba. 

CAXEXA. Sen·a do Est<tdo do Parahyba elo Norte, entt·e 

Areia e Bananeiras . Exis·tem nel!a diversas gl'u tas, olhos d'a.,.ua 
e diver sos mineraes. «O Sr. Brune t, natu t·alista francez, e n
carregado. de fazer explorações p Ol' ordem ela pt·es idencia, 
colheu muüas amos·tt·as de ferro na Se rra da Caxexa . O Sr . 
Brunet classificou estas amostras como mineraes ele ferro me
teorico e magnetico, superior ao ferro da Suecia. Não sei em 
que se fundou o Sr. Brunet para classifica r estes mineraes de 
ferro como meteoricos; por ém <.:ertamente não são magneiicos 
porque o ima n não ·tem acção sobr e elles. A tex·tur a , a côr d~ 
pó, e finalmente o resultado do ensaio me autorisam a classi
ficai-o como ferro oligisto, micaceo ou gt·an ular . Esta especie 
ele mineral ele ferro, quando pmo, isto é, totalmente separado ela 
sua ganga, prorluz de 66 a 70 por ceulo ele ferro ; é portanto o 
segundo em riqueza metallica depois elo fel'l'o magne(ico, com 
o qual se encontt·a muitas vezes no mesmo jazigo. Da curta 
exposição feiLa pelo Sr. B rune t, no seu officio dirigido á presi
dencia, pude colligir que o ·terreno onde elle encontl'a esses 
mineraes pertence a formação Cl"etacea ; mas como estes mine
raes de ferro ·teem os seus j azigos em terrenos mais antigos, 
devem quanto a mim ser considerados como mineraes de a llu
vião, achando-se porta nto os seus vet·cladeiros depositas m uito 
longe do Jogar onde foram encontrados acciden·ta lm ente disse
minados. As amostras que vieram accusam fortes roçamentos, 
porque os seus angulos e arestas estão arrecloncl<tclos , e as faces 
li sas e como polidas. O mesmo Sr. Bmnet diz ter encontr ado 
estes fragmentos desde o tamanho ele uma pitomba até ao da 
cabeça ele um menino, de mistura com seixos rolados, diversos 
silica·tos , e'Lc . , e·tc ., o que, me par ece, confll'ma a minha con
jec tura. " (SociEDADE VELLOSIANA). Ahi encon·tram-se varias 
gr utas ele pedl'a , nas guaes estão g1·avadas diversas inscri
pções. 

CAXIAS. Cidade e mun. elo Estado elo Maranhão, séde ela 
com. de set.t n ome, á margem clir. elo rio ltapicurú e a 240 
mi lh as ao S. E. da capi tal. Está situada numa ba ixa e conto r
nada por morros, o que faz com que seja ella bastante quente 
no verão; o c:\ lot· é, pol'em minorado pela proximidade elo rio 
Itapicurú e pel<t bel! a vegetação que a rocleia. E' a seg unda 
cidade elo Estado e o emporio de quasi todo o commercio não 
só desse Es·taclo como elos ele Goy'az e Piauhy. T em um theatro, 
matriz regular e a lgu ns outros ediftcios . Abi nasceu a 10 de 
agosto ele 1823 Antonio Gonçalves Dias, geralmente considerado 
como o primeit·o poe ta lyrico do Brazil. Notava! na guerra da 
lnclependencia, foi Caxias tomada e saqueada pelos J'evol
·tosos denominados B:.tlaios. Sua egreja matriz tem para or a,.os 
N. S. da Conceição e S. José e depende da diocese do Ma~a
nhão. Em 1735 já era pa rocbi a collada . Foi creacla villa por 
A!Yará ele 31 de outubro de 1811 e elevada á categol'ia ele ci
dade pela Lei Prov. n . 24 ele 5 de julho ele 1836. E' com. 
de segtmcla entr. creada pela Lei Prov. n. 7 de 29 ele abril ele 
1835 e classificada pelos Decs. ns. 687 de 25 ele julho de 1850 e 
4.993 ele 3 ele j a neiro ele 1872. Sua pop . (a da com.) é cal
culada em 24.000 habs. O mun., além da parocbia ela cidade, 
comprehende mais a ele S . Benedicto e a de N. S . ele Naza
relh ela 'l'resiclella e os povoados Pindoba e Alto ela Cru z. E' 
regacla pelos rios Itapi.curú, Lages, Pouca Vergonha, Tt·esidella, 
Riachão, Prata, Bandurra, Gol'rente e ouLros. E' ligada ao 
Bre.jo eleS. Felix, ao Mirador e á Bal'l·a elo Corda l)O\' estradas. 
ProJecta-se um a fe\'l'o-via de Caxias á margem elo Parnahyba. 
Sobre suas divisas vide : Leis Provs. n. 962 ele 28 de JUn ho ele 
1871, n . 1.132 de 19 de agosto ele 1876, n. 1.389de 9 de junho 
de 1886 . Tem dive·rsas eschs. publs. ele ins t . prim., duas das 
quaes creaclas pela Lei Pro v . n. 3 de 30 de março ele 1835 . 
Agencia elo cort•eio. A cidade ele Caxias era outr'ora denomi
nada S . José das Alclêas Altas ou simplesmente Alclêas Al tas. 
~ t; m fins elo seculo XVII on pl'incipio elo seculo XVII[ o Jogar 
em que h oje se acha Caxias foi demarcado a um fazendeiro que 
aqui e;;tabeleceu uma fazenda ele criação, em ·torno da gua~ se 
foi agglomeranelo a pop. e com o tempo se creou um a rra tal. 
Por esse mesmo tempo chegara m os primeü·os jesuí tas que se 
estabelecendo á margem esq. elo rio Itap tcurú ('l'resiclella) ahi 
lançar am os fundamentos ele uma egr eja, cujas ruinas ainda 
são vistas, e occuparam-se principalmente da catechese dos 
indios. Parece que logo em seu principio es le logar prosperou 
muito porque em 1766 o Governador e Capitão general elo E8tado 
do Maranhão, Joaquim de Mello Povoas, dando conta ao go
verno da metropole da sua viagem pela capitania, dizia: 
«Aldeias Altas é o ponto de cvmmercio de todo este serLão e 
virá a ser uma grande pov . e t ambem me parece que era bem 
fund ada alli uma villa .• . » Em 1796 o Capitão-general D. Fer
nando Antonio de Noronha, escrevendo para Portugal disse: 
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«que este j ulgado havia t ido grande augmento em pop. , cul
tura e comm ercio, pelo que devia ser elevada á dignidade de 
vJ!la • . . » Fo1 e levada a villa por Al vará ele 31 de ou,tubJ•o de 
.1.8i1., Em 1823 aqui se fortificou o portug uez João Júsé da Ctlnha 
Ficlié, e s uste ntou um longo ce1·co contra as l'ot·ças ind~ pe ncle nte s , 
cap1tulando em 31 ele julho desse anno . No dia i ele agosto e n
travam em Caxias as fot·ças independentes, e essa da 1a marca a 
aclhesào da cidade á causa da indepeude ncia do Br az il. Em 
1839, dura nte a re volirção elos Bala ios ', sus tento u um rigoroso 

·assedio ele dons mezes, sendo afinal toma da pelos r ebeldes em 
1 de agosto ficando em seu poder até 24 de Janeiro de 1840,.. 
Cultru1·a de canua de assucat·, a lgodão, mandioca , arroz, e tc. 
Criação ele gado. Ha uma fabrica ele tecidos per tencente lÍ. 
Companhia Industri a l Cax iense , c njos procluctos consis tem em 
al godão e riscado ele superior qua lidade . Dessa c idade r ece
bemos em 1.889 a seg uin te in formação : «Caxias, cida de e com. 
elo Estado elo Maranhão . A co m. foi creada pela Lei Pro v. 
n. 7 de 29 ele abril ele 1835, e a cidade pela Lei Pt·ov_ n. 24 
de 5 de Julho ele i836. A cidade ele Gaxias , si tuada no Jogar 
a ntigamente denom in ado Aldeias-Altas, fica 530 kils . ao su l 
ela capital do Estado, á Jll<tt·ge m elo rio Ita picur ú, que a divide 
em elo11s bairros. A pal'te mais importante ela ciclacle , e cent t•o 
elo commerci o e das lra nsacções é a que fica i m a r gem clir . 
elo rio. Seu loca l é numa clepressiio elo pla na lto ou ch a pada, 
que divide o valle do Itapecurú elo valle do Pa rnahy ba , e por 
isso é quente e aba fada na estação secca . Depois da capital 
é o centro comrnercial mais im porta n te elo Estado Abrange 
toda pr oducção agrícola e pecua ria elas comarcas ele Mat tões, 
Alto-l tapecurú, Pastos-Bons, Lo1·etto, Riachão e Carolina. Ex
poria para a ca pital todos oa proeluctos que r ecebe dessas pro
cedencias, se ndo o artigo mais importante o algodão, que 
constitue a principa l cultura dessas co mar cas ceu traes . O tra ns
por te para a capital ~ feito por barc~il a v~po r de duas cum
p anh ias ele navegaçao, gue faze m CInco vwgens por mez . A 
cidade contem cinco egreJaS, um theatro a inda não co ncluí do, 
uma cadeia sol ida, uma casa de cam ara muito bem construida, 
tres eschs. publs . ele prim ~ iras le ttras e a lgumas particu lares , 
um gymnasio de pt·epal'atorios, s ustentado por a ssociação par
ticular, quarenta casas ele comme 1·cio e muitas veadas . Con
tem um a pop. de se is mil a lmas. E' dividida em tl'e9 parochias 
a ele N . S . da Conceição .e S. J osé, a ele S . Benedicto, com
prehendendo todo o t er ri to rio ela com . , s ituado á margem di r. 
elo rio, e a ele N: S . de Nazareth da Tres iclella , cornprehen~ 
dendo o terr1torw á ma rge m esg. A esta divisão correspondem 
tres districtos ele paz e tres cQlleg ios ele itor aea . A agua de uso 
mais frequente na cidade é a do rio Itapecllrú. Não obstante a 
riqueza ele mananciaes abundantes e cristallinos , -~· orno o I ta
pecurusinho, o Ou-ro e o Pon te, ele que mais aclea n te nos occupa
remos, nem uma destas aguas se ava ntaja a elo rio no sabor e 
na pttreza, sobre -tu elo na estação secca . Elm frente da cida de 
commercial, na margem e~q. elo rio, está o bai rro da Tresi
della, s ituado numa plauicie exte nsa , francamen te at· ~j ada e 
mu ito salubre. Por muitos annos sem importancia J?ela diffi
culcla cle ela passagem do rio, era toda. via o bait•ro fes i~J atlo pelos 
frecrue n tadores elos excellentes ban hos elo riach o P o11te, gne o 
atravessa na distancia ele um kil. Nas suas pequenas cascata.s 
e quedas , que designam com o teTmo local de ?·oncadores, en
contram os hab2tantes da c idade o refrigerio ma is sa lu tar nos 
dms da es tacao calmos!< e o prazer mais ag l'adavel, que se 
pôde obter, em banhos pi Ltorescos e saucla.veis. Em 1884 con 
strnill-Se uma po nte sobre o rio Ita pecurú, ligan do o bai_rl'O da 
Tt•es idella com a cidade. ffim 1887 começou a fimccionat• ttma 
fab rica ele tecidos montada ent 1·e a barra elo riach o P onte e o 
rio. Estas em prezas , devidas á iniciativa par iicula r, f'aci lit~ ndo 
a pasaa:;:em do 1·io e atcrahinclo a activicla de indus\rial pa ra a 
Tres idetla, estão operando urna t t·a nsformação completa no ' 
bai rro . Ao mesmo t em po que se converte em um centro de 
ind us tria, reune as condições mais vantaj osas para um log;u· 
de -rect•eio na es tação calrnosa. Os chalet's e casas ele campo, 
que já exis tem pela rn a t·gem do r iacho, dão a esta pa rte el a 
'l'res iclell a o aspecto intet·essante de uma cidade ca mpest1·e. 
Sua população fixa deve excedet· a 1.500 pessoas . A fabrica 
de t ec idos ele que ac ima fa lla mos é ele a ppa relhos americanos 
e tem dado um r es ·IItaclo muito superior ás de igual fo r ça 
monta das com apparelhos in glezes . Cincoen ta t~ ares tem pro
duzido 2.170 metros por dia ele excellente domestico. No 
primeiro semestre ele apr endisado dos operarias , todos nacio
naes, deu l ogo 3 o/0 de divide ndo aos accionistas: no seg undo 
·semestre ele jane iTo a jnnho do corrente a nno deu 1.0 °/0 • A 
_ponte sobre o rio Itapecnl'ú é da melhor madeü•a do ,paiz; .está 

solidamente .constL·uida e tem merecido justos elogios a seu 
cons tructor, o engenheiro a m ericano Hiram W. Maper Junior. 
Actualrnente estão monta ndo no mesmo bairt·o uma Usina 
agrícol a destinada a beneficiar os pr oductos ela lavoura e a 
promover a inclu s tria lac tifel'a. O i n tui to social des ta empt·eza 
é exercer influe nci>t na tL·anaforma ção do tra balho, encaminl:tar 
a c '1 ltura in te nsiva a que deYemos chegar rapidamente , sobre 
tudo depois ela lei de 13 ele maio deste a nno. A Cidade de 
Caxias é a pa rte elo Estado elo Ma r a nhã o, onde a iniciativa par
ticul ar está torn a ndo mais impulso , e onde o espírito de em
prezas parece mais activ.o e bem orientado. Em fl'ente da cidade 
pelo lado do sn l, na p on ta ma is pt·oxi rna e elevada ela cha
pada, que se projecta por cletraz ela egrej a de N. S . doa Re
mecli os , está collocaclo o hi storico qua r tel do Morro do A lecl'im, 
onde capit ulou a ultima divisão portug ueza, qua ndo se p t·o
cl amou a adbesão da província lÍ. i nclependencia elo 1m
perio ». 

CAXIAS. Par ochia creada no E stado do R . G. do Sul pel a 
Lei Pt•ov. n . 1. 455 ele 26 ele ab ril ele 1.88<1 e provida canoui
camente e m 20 de maio do mesmo anuo . Ot·ago Santa 'l'he
reza e dioces e ele S , Pedro do R io Gr ande. 'Vide Caxias, 
colonia. 

CaXIAS. Colonia do Es-tado do R . G. do Sul. Co nta mais 
de ·L5 annos de existencla e é notav·el por seu progresso. A 
amenidade de seu clim a e a lertil idade elo solo, van·taJosamente 
explot·ado por s2us la boriosos habitantes, auguram- lhe um bri
l hante futuro. Fundada em 1875, foi ema nc jp o ela em 1.2 de 
abril ele 1884. m~tá s ituada no mun. de S . Sebastião elo Cahy, 
cel'ca de 60 J(ils . ela villa des te nome. Sua posição na margem 
do ri o Ca by, põe-na em commun icação quotidian a , por uma 
linha ele vapores com a cid ade de Porto Alegre. Por occas iào 
de sua visi ta ás colou ias do Estado do R. G. do Sul, escl'eveu 
o Sr. H . A. Gruber, a 1. ele fevereit·o ele -1885 o seauinte: «ffi n
contrei totalmente mndacla a séde da ex- colonia Caxias (ta m• 
bem chamada Cam po dos Bugres) . As ma ltas clesappar eceram 
cl aq nella séde , apenas r~n dada ~m '1875, época em que a li a chei 
ves ii J tOS el e tnLhos, e hoje em rlta occupacla por um a popnlaçào 
industriosa q ue ha bita 400 fogos A população da coi onia é ele 
79 francezes, 513 allemãe5, 1.436 braz ileiros (inclusive os natu
ralisaclos), 1.769 austríacos e 10.220 italia nos, ou, ao todo , 
14 .000 habitan tes que contam 3 .373 fogos, entre os quaes 172 
casas ele p edra . Possue o vasto estabelecimento ma is el e 40 
cape llas , 25 escolas , tres fabricas , 56 moinbos e 80 casas de 
commercio . A á rea ela colonia abrange 65 kils. quadrados com 
2 .200 lotes rus ticos occupaclos . O solo é calcareo . Já t'oi der
rubada a quarta parte do matto on.cle existem pinho, l ouro e 
cedro . A a nta e a lg um as onças são os a nirnaes fer ozes da 
r egião. A prodncção principa l é a seguinte, tendendo a cres·cer 
annualmente : 1 .200.000 kilogs. ele trigo, senclo de 2$ o preço 
ele 40 kilos; 3.000.000 kilogs. de milho (60 ki logs . por 2$)·; 
300.000 litros de vinl1o (70$ por pipa) . ffi xistem actualmente na 
colon ia 5.500 cava llos e mulas , i .iOO vaccas, 11.000 porcos, 
etc.» Segtmdo o Relat . do Dr. M. Maria de Carvalho (1886) a 
população dessa colonia, que er a em 1.878, isto é tl'es annos de· 
pois da sua fundação, de 3. 851 habs . att in gia em dezembr o de 
18~5 a 13 . 8 1~ , dos quaeo 10. 353 ita lianos . 

CAXINGÓ. Vide Cc~chingó . 
CAXIRI . Grande cachoe ira no rio Ja tapú, aff. do Atumi, 

que o é do Amazonas. 
CAXITO. Pov . do E stado do Rio de J aneiro, no termo ele 

Maricá. 
CAXITO . Serra elo E s tado do Maranhão, no mun. de Santa 

Helena. 

CAXITORÉ. Serra elo E sta do elo Ceará, no 'termo• ele S. Fran
cisco. 

CAXITlDRÉ. R io do illstaclo elo Cear á , aff . el a mat•gem esq . 
do Curú . Nasce na 'fralda meridional ela serra ele Ul'ubul'eiama 

'9 atravessa um sertão extremamente secco . Tem um curso ele 
90 kils. e possue exce llente ma r gens para cl.'iação. Recebe o rio 
S . Fra ncisco, o Camarim , o riacho Papagaio, o Riachão, os 
riachos Ma ndacal'ú, Tananoyá e Lagôa ela Cruz. Dizem,nos 
nascer esse rio na serra Quixaba. 

CAXIUNA. Bahia no Estado elo Pará, ·formada pelo rio 
Anapú. 

CAXIXE. Antigo pov. do E stado elo E. -santo, nas ca be
ceiras do .rlo Itapemirim. Foi destruido !Pelos .índios . 

11.100 
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CAXIXE. R io do J.!; s ~aelo elo E. San to, afl'. do rio Castello, 
que o é do Itapemil'im . Recebe o ribeil'iio da Po1•oação. 

CA.XDI R Y . Par ::t namil'iom do Estado do Pal'~. ; tem começo 
deflt•onle das ilhas de Santa R ita e vne pe t·del' - se no Trombetas 
com 60m de l twgul'a . Suns margens estão cobel'tas de cacoae> 
cultivados . 

CAYA-CAYA (S. J~iio de). Antiga mis~ão hespanhola , fun
dada no sec ulo pas;aclo e Jogo clepots cles trutda pelos por tugue
zes ; na margem do Umricoera, no E stado elo Amazonas . 
« Altes tam ape nas a existanc in desse ex ttnc t.o es~a!J elecunento, 
diz o Dt·. Dionisio Serq11eira (lS82), um vel ho canhao enterrJ.do 
no intet·io1• ela flot·esta e a lgumas balas já. gastas pela ox ida
ção pt·olongacla ele mais ele um seculo» . 

CA YA-CA YA. I;;a l'apé elo Es tado do Amazon as ; clesagua na 
margem esq. do rio Ural'icoera, pl'o!>:imo á foz elos ig <t l'ape~ 
Mat·au á e Mapaqnen. Ahi ho Ltve ontl''ot·a um es tabelecimento 
ele hespanhoes . 

CA YANA . Log. elo gsbaclo elo P a l'á, no mtul. de ltaibuba ; 
com uma esc h. publ., c t·eacla peh\ Lei n. 96 de '18 de março 
ele 1893 . 

CAYANA. Sen·a elo Es ta do do Rio de Janeit·o, na ft·onteira 
elo illstado ele Minas Gern e~. l!JsLencle-se ele N . a S . p) t' entre os 
rios Itabapoana e Carangvla . E' cultivada . 

CA YAPÓ, Se l' m elo Estado ele Goyaz, ao S. Delta, diz o 
Dr. S. da Fonseca, nasce o cor l'ego elas Duas Pontes, que é l\ 

mais r emota elas Ol'igens do At·a,l!uaya . « Nome poPque co
n hecem o contt·aforte norte-oriental ela g t·ande serl'a das Divi
sões. Pt·olonga-se entre os pamllelos 15" e 1S0, e quasi no 
mer idiano 10° 20', desde a sen a ela Ch apada até a elas 
Ar~u·as . Ft\z pm·te dos li mites com Goyaz. E' tambent conhecida 
pot· serra ele San ta lll artha, e n.tliante pot· ser ra da i\lombuca. » 
(DL S. ela F õnseca. Dicc. ci~. ). 

CA Y APÓ DO SUL. Vide rio :lpor·é. 
CAYAPÓ GRANDE. Rio elo Estado de Goyaz, form a com 

o Barre iros o Rio Gt•ande. mais tarde Araguaya (Etlgenheit·o 
Mol'aes Jardim. R ela.t . cleb e::oplo•t'C!ção r.lo A?"a,qtwyeb. i SSO). O 
Dr. Severiano da F onseca, na sua Viagem ao Recl w do B•"e!zil 
p. 84 diz: «T em o Araguaya os nomes ele Cayap6 Gra nde até 
a juncção do rio do Bal'l'c iro ou Cotovello; ele l'io Gra nde a té 
á f'oz elo Ver melho ; e s6 da h i pot· clia tlte é que é conhecido pelo 
seu principal nom e, Araguaya. Com o nomB ele Cayap6 Grande 
seu cmso é superior a 500 kils». 

vAYAPÓ-MIRIM. Um elos principaes subs iclinrios ela clit·. 
elo rio Cay'apó Gra nde, uo Estado ele Goyaz. Nasce na s ~na ele 
de Santa Martha e é engl'ossaclo pelas aguas elo Piranhas e 
Santo Antonio. Tem 150 ktl s . de curso (Dr . S. ela F onseca). 

C.A:YAPONIA. Divisão terri to rial ideal elo Estado de Matto 
Grosso, que o ex-senador Canclido Mendes aclclicionou á icleacla 
por Ayres elo Casal. 

CAYAPÓS (Habits. elas maltas). Indi os que habitara m 
parte elos Estados ele Goyaz, Matto Grosso, S. Paulo e Minas 
Geraes. SoiTrel'am por vezes cru a g tterra, que os portLtguez~s 
lhes moveram com o (im de sub,1ugal-os e ctvtltsa l- os . Hoje nao 
são tão ferozes. O coll egio ele ::>anta Isab31, fundado no valle 
do Aragnaya, no Estado ele Goyall, conta mni ~os incligenas de. 
menor idade per~encentes a ess<t tl'ibu. O aldeamento ela Lage, 

· na freg . de S. José de 1-Iel'cnlanea do Estado de Uat to Grosso 
é tambem babitaclo por esses inclios, que, além ela lt.voura . em
pl'ega m-se na navegação . Ha bi Lam elles ainda o <\lcleamento ele 
Pequiry, nes~e ultim o Estado. A de Sa it:rt Hil<1.ire escreveu 
Cayopós . Vide T. XXIV (1861) da Rev. elo I nst . H ts t. 

CAYAPÓS. Ilha do Estado de Goyaz, no rio Araguaya.' 
<<Passado o Travessão (elo. Saut' Anna), diz o enge uh eit·o Moraes 
Jardim , alarga o rio que divide-se em tres braços, seg ttinclo 
o bote pelo do meio flca nclo á esquerda a ilh a elos Cayapós e á 
clireda a dos MntunS>> . 

CA YAPÓS. Travessão s ituado no r io Araguaya, pouco 
a baixo do travessão de Sant' Anna, no Estado ele Goyaz. Não 
apresenta obstaculo t\lgum tendo um larg') cttnal pe lo qual 
passa-se !'acilmente . 

CAYBOATE. Ar l'o io do EsLaelo el o R . G. do Sul, tl'ib. el a 
mat·gem clir. elo r io Qmtmhym. Tambem escrevem CcGgucbLé . 

CAYPURÚ . Lago elo Es tado elo Pará, na margem esq. do 
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rio 'l'l·oinbeta • Ess~ lago n iio é ·mais do quo uma profunda 
enseada que faz aquelle t·io pal'a E . 

CA YPU RÚ. Rio do Estado elo P ará, desagua no Trombetas 
em ft'ente das il has elo seu nome. 

CA YRI MÚ. Lago elo Estado elo Pará, na margem clir . elo 
'l'rombe·tas, pouco acima do lago Palha!. E' ligado áq ttel le i'io 
pot· nm ca nal. . 

CA YRÚ . Villa e mun. elo Estado da Bahia, na com. de .. 
Va\ença aos 13° 27' de La t. S, na ilha d0 mesmo nom e ou 
Tupiassü, a 'l2G,5 kils. da eapital, 35 de Valença, 33 ele T a
peroá, em frente ela ilha elo Mol'ro de S. Paulo . Orago N . S . 
elo Rosario e cl iocesa archiepiscopal ele S. Salvador . Foi creacla 
paroch ia em i610 pelo Bispo Ll. Constant ino Barradas, n ão 
constaliclo a data em que foi elevada á categoria ele villa. 
T em 2.700 habs . duas eschs. puhls . ele inst. prim. O mun. 
compt·ehencle, além cl<\ parochia da Yilla, ma is a elo Div iuo 
Espil'ito Santo ela Velha Boipeha, e os povs. denominados: 
Iltnt elo Bar ro, Gamb6a, Garapuha, Bica, 'rabo ré e Galeão . 
Agencia elo Correio. Sobre s ua s divisas vide a r t. I ela Lei 
Pro v. n . 125 ele ·19 de maio ele 1841. Lavoura ele mand ioca , 
cacáo, a t'l' oz , canna e div ersas fructas . P equena ct·iação ele 
gado. A pop. occttpa-se pri ncipal mente ela pesca. Possue a 
matt•iz, o convento ele Santo Antonio, a capella de N . S. ela 
Lapa, casa da camara e cadeia . Foi incorporada á com . de 
Va letlça por Acto de 3 de agosto ele 1S92, 

CA YRÚ. Serra elo Estado da Bahia . Ser ve de di visa ás 
fregs. ela 'l'apdra e P edra Branca. 

CA YRÚ. Rio elo Es~aclo ela Bahia , banha o mnn. ela Baixtt 
Grande e elesagua no rio elo Peixe. 

CA YRUSSU. Morro e promontorio ao SO. rla ponla ele Joa 
tinga , no Estado do Rio ele Jaueil'o. Dá-se ordinariamente o 
nome ele Bal'l'a do Cayrussú, á entrada occiclental ela bahia ele 
Att gt·a elos Rei por ser formada pela ponta d o Cayru sú e pela 
clenominacht Acaia . O ponto culminante desse promontorio 
fica a 23° 20' Lat . S e 350 37' Long . Occ . Gabriel Soares , no 
sen Rotei?·o elo B?·'c!o.i l, escreveu Camçú; Vasconcellos (p. 286) 
e Ft·. Gaspar da Madre ele Deus (p. 17) escreveram Cairuçú . 
Moclernamente ha quem escreva Cairuçú. 

CA YRUSSU . Entrada occiclental ela bahia ele Angra dos 
Re ts, na cos ta elo Estado elo Rio ele Ja neiro. F ica entre a ilha 
Grande e a ponta ele Joatinga no continente e tem cer ca de 
'15 kils. de la rgut•a . 

CA YUARARE. Rio elo Estado elo Parahyba do Nor te, all'. 
ela margem esc1. elo Par ahyha. 
CAYUA~ . Inclios descencleutes das tribus dos Guayrás . Após 

a clest rutçao pelos Mamelucos da grande missão jesuitica
Guayrá, que t anto avultou no começo do seculo :X. V, viveram 
esses selvagens por mu ito tempo dispe rsos e errantes, tomando 
finalmente por paradeiro as maltas que se estendem desde o r io 
Igtut. tem.Y até o Ivinheyma . e desde os campos ele Xerez até o 
grande Pal'aná. Ao S . tinham os Paraguayos; a O. os Guay
curits , Tet·enos e Laihanas ; e a E. o grande Paraná e as 
hol'Llas ferozes dos sertões elos rios hahy e Iguassú . Acom
mettidos por numerosos inimigos, emi.,.t·aram esses selvagens 
para diversos potl'tos em busca de outt·as 'localidades que me lhor 
pudessem prover á sua subsistenc ia e mel hor os defendessem 
elos assaltos elo gentio rival. Sobt'B a emigração desses selvagens 
consulte- se o imporLant9 trabalho elo Brigadeiro Machado de 
Oli,·eira, inserto no T. 19 da R cv . elo Inst . Hist. e Geog?" . 
elo B-t'azil . 

CAZUZA. Corrego do Estado ele Goyaz, afl'. ela margem dir . 
elo l'io Vermelho, trib . do S . Bal'tho lomett . 

CEARÁ . Est ado do B L"az il , limitado ao N. e ao NE . pelo 
Atlantico, a E. pelo R . G. elo Norte; ao S . pelo do Par ahyba 
e Pernambuco : e a O. pel o Pia uhy . Com a annexação ao 
Estado elo Ceat•á elo te r ritorio ela com . do Principe Imperial, 
hoje Car atbeús (do Estado do Piauhy ), e com a annexação 
ao J!: stado elo Pia tth y ela f reg . da Amar L"ação ( elo Estado elo 
Ceal'á. ), estipulou o Dec. n . 30 12 de 22 ele outubro ele iSSO, 
qu~ servisse el e linhn divisor ia entre esses dons E taclos a Serra 
Gt·ancle ou ela Ibiapaba, sem outra interrupção a lém ela clo r io 
Poty, no ponto elo Boqueil'ão, e que pel'tencessem ao Es·taclo elo 
P iauhy todas as vertentes occidentaes ela mesma se l'ra, nesttt. 
parte, e ao do Ceará as orientaes. Sobre os limités deste Estado 
esct·eveu o Dt•. Cancliclo Mendes ele Almeida, no seu Atla-s elo 
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Impe1•io do Bm,zil o se7tlin~e : « La t. mericlional l en tre 
2° -15', e 7o l i'. A long. tow1 oriental elo mer id iano aelopt;ado 
clemot·a e ntt·e 1° 55' eGo 25'. A SLta maior extensão ele N. a S. 
é 106 lee-u as da ponta ele Je~icoaco~.r3 á se n·a Aral'ipe na com. 
elo Jardim pt·oximo á pov . ele Correntes, e ele ill a O. 90 leguas 
elo alto ela set·ra do Apocly á da Ibiapa ba proximo ás nascenles 
do r io Ulla t ttba . A cosla tem 116 de ex tensão. São confln;Lntes 
desta Prov: pelo N. e Nill. o Oceano AL!antico, pelo S. as 
Provs . da Pat•ahyba e de Pernambuco, pot• E. a elo R. G. 
elo Norte e pelo O a elo Piauhy. O tel'l'ilorio eles La Prov . 
primiLivamente dependia elos dons . governos de Pet·nambuco e 
elo Mat·anhão, mas pela oróauisação ela capitania do Piauhy 
no começo cl0 Século passado, em 1718, pouco mais Otl menos, 
por um Dec., Alval'á, ou Provisão elo Conselho UHl'amarino, 
na lat. :jo 15' do S ., seg•tndo o padre J osé ele Mot·aes, passou 
para Pernambuco, o t.e t•t•itorio elo Ceará, que dependia elo 
Maranhão além clac1uella lat. ; ficando para esle govel'no, o 
senão elo Piauhy, povoa•lo ele immi gr;urtes ela Ba hia, naquel le 
tempo subordinado a es~a capita nia e ao b.spaclo ele Per
nambuco. O que se acha de accordo com o que escr eve Jaboatam 
no seu Novo 01·be Se?"C"J.Jhico ll·ra zilico, estancia 13, ainda que 
este fixe a lat. em 2° 15'. e a 11 osao ver com mais aceno. 
Dessa epocha a 1799 !'oi o. Ceará govemado por capit<'ies-m t•es, 
até que por Carta Régia ele 17 ele j <t nei t•o desse a nn o Jicou 
inteiramente desligado ele Pemambuco, constituindo governo 
independente. Mas nem ela Provisão do Conselho Ultramarino 
e nom ela Carta R~gia conhecemos a integra . Pot·tanto os 
limites desta pro v. manteem-se pelo cost ume e tracl i•;i:io, 
ajudados da posse, do proveitoso nti possicletis. P elo lado elo 
Piauhy existem as clifficuldacles apontadas no al'Ligo daquella 

•.Prov , : com a do R. G, do Norle snrgem outras ele iclentica 
importancia . Não sendo muito pronunciada, e clara, a divisa 
da serra e chapada de Apocly, os conflh~tos entre conlinv.ntcs 
não são raros. « Não pude descobrir, diz o senador Pompilo no 
Ensaio Estatistioo nota, <I Carta Regia que mat'CO~l os hmites 
da antiga capitania elo Cear á, os quaes teem sido co nst estaelos 
de longa data pela elo R. Grande, nas extt•emas entre as freg;; _ 
do Pereira ( Ceat·á) e do Patt Ferro ( R io Grande ) ; e pelo 
Piauhy na linha divisaria da serra cb Ibiapa iJa. » E mais 
adiante no final ela no La contestando as pretençües da Pro v. 
elo Piaub y, expressa-se desta sorte: « No livro elo registro elas 
Ordens R egias existeiltes na secretal' ia do gove rno acha-se a 
Carta Regia de 31 ele outubro ele 1721 ele D. J oã o V, cle~et•minanclo 
que as aldeias de ILiap aba se não desannexassem ela capitan ia 
ele P ernam bttco, como tinha pedido o Govern ador elo Maranhão, 
e sim continuassem a pertencer áquell a cvmo dantes. » E 
relativamente ás elo H .. G. elo Not·te, que hoje alcançam a foz 
do rio Apocly, clenominad<t Mossoró, dir. : «Quan·to á contestação 
de limites com o Rio Grande achei um oJticio ele data ele i ele 
outubro ele 1802 do Governador Berna rdo Manoel ele Yascon• 
cellos ao capitão general de Pernambuco, queixando-se das vio
Jencias pl'aticaclas pela camara clé Porto Alegre (Rio Grande) 
que repellira a justiça elo Icó (Cearã) el a sena elo Camará. 
Allega o mesmo governador não s ~ a posse ant iquissima da 
cap itan ia na dita serra, como tet· s iclo sempre estabelecida a 
linha divisaria elas duas c.1pitanias pela vel'tente elas agnas. 
Liv. XU dos R egistros da 'l'hesouraria, p. 38.» Não havendo 
legislação descrimin ando os limiles desta pt·ov. com s 11 :1S con 
tert·aneas Piauhy, P ernambuco, Parahyba e R . G . elo Nor·te, 
entendemos que não noa clevia mos af'astar da Cm·ta geogra
phica e hyclrographica d~s la pro\'. levantada em 1816, pelo 
engenheiro AtHonio José el a Silva Paulet, maxime a ele n. 2, 
qtte integ t·almente reprocluúmos no nosso trabalho, f<tzendo os 
a dclitamentos que comportavam á s ituação pt·esenle ela província. 
O facto do levantamento dessa Carta naquella epoclta (assim 
como as explorações elo naturalista João ela Silva Feij6), a lém 
de demons trar o interesse ela m etropol e por aC(llelle territorio, 
tinha -pot· fim dat' solução aos conflictos que foram occorrendo 
com a sua organisação em capitania, solução que nunca ma is 
tiveram. A linha dirisoria traçada por Paulet e acloptada por 
todos os geog r aphos sub.sequen·tcs, tem sido ace itas pelas provs. 
ele Pernambuco e ela Parahyba, e é assim descl'iminacla pelo 
mesmo senador Pompêo no seu tão importante E nsaio Esta
t2stico: « 1 - Os limite.s ofllciaes tanto pelo lado do poente com 
o Piauhy, como pelo la do do SB. com o R. G. elo Norte, são 
contestados pot· fa lta ele uma linha exacta, c{ue os regule: 
e~tretanto os naturaes sobre os quaes se funda a di visão oJn
Cial, e confit·ma nma posse antiqu issima , são as seguintes : «Ao 
ESE. a costa do oceano que decorra na direcção absoluta para 
ONO, desde o Mossot·ó até o delta elo Parnahyba isto é, a bana 

do Iguarassít-; ao O. e SO. o ribeiro Igua rassú, que fa r. ba1•ra 
11 0 braço mais orienta l elo Parnahyba ate a extensa cot·di lheit·a 
da Il>i apaba, a qmd, com eça ndo perto ela cos ta elo NO. onde se 
cl iz 'ri monba , H leguas a léste elo l guat•as :;ú, se vae este.ndenelo 
por uma Clll'1•a para SS!!j, , separando es ta pl'?V. clil clu P tau hy 
aMos Ca t'lt' .)'S Novos (Grato) aos 7o pouco mm s ou m enos, n a 
serm do Ar<Lripe, com a extensão apr oximacl<t ele 130 leg-uas; 
e ao SSE . a ramiOcação do Arartpe que con·e ele ONO . a 
ESE formando um angulo ob tttSO até a distancia ele 35 leguas , 
em que termin a t•epe n tinam ente ; e seguindo uma lombada 
baixa pelo 7° e 1' de lat·. mais ou menos até 16 leguas de O. a 
E., nil ex trema com Pernambuco. 2 - .l!;s ta r;li<~ das e"tremas 
elo Ce;u·á com Pernamb uco póele contar ele '!5 a 50 leg 11 as: um a 
linha tirada cl ,~ ext t· r. miclacl e clesLa na d it·ecção elo NNE . , sobre 
uma lom bada, que va e fot·m a nclo aR serras da Piedade e Luiz 
Gomes, a separ a ria Pa t·ahyba por uma e xtens~io el e perto ele 30 
h•guas, e seguin rJo a mesma clit·ecção pelas serras elo Cam<tr:i. e 
S. Sebastião e por um dilatado plató desel'to, e coberto de 
mattos ca l't·asque. ntos e espinh ososos, ch amado Cating-a elo 
Góes, serra e picada elo Apocly, até o Mossoró clu"'s legu as ncima 
da sua foz, completa os l imit~ s desta prov . com a elo H .. G . 
elo )lorte por uma exten são ele 60 a 70 leguas . De sorte qne 
todo o desenvolvimento elas fronteiras ela Prov. ap resenta uma 
linha ele perto de 400 leguas .»-ASPECTO. -A face elo ·ten eno 
é ger a lmente desegua l; na costa é baixo e quas i a lagado, ele
vando-se grac!ual me n te até a cor clill:teira Ibia;mba, ontle aUinge 
á elevação ele clous a tres mil pés acim a elo nivel do mar; a 
parte in tet·iot·, que se cba ma sertão, é aberta em grandes tabo
leit·os e varzeas, a lgum as on dulada s ele set·t·otes e oi teit·os pe
clt·egosos, e ele varias sert' :\s ft·escas. - CLIMA E SALUOR!DADE.
Que nte e humido no l ittot·a l , secco e qttente no sertão. Só lem 
duas estações : a chuvosa chamada invet·no, que começa regu
lat·mente ele j a neiro a março e clm·a ale j tmho; e a secca ou 
ve rão que dura o t·es to elo an no. As estações nem sempt·e correm 
l'eg'!lares e pot· ver.es \em deixado ele chover annos, a sola ndo 
entao a secca os ga.clos e a população 1 • «O Ceará, diz o 
Dr. Martms Costa, gosa ele grande t•eputação ele salubridade e 
o seu clima, na maior pa rte secco e igual, é aconselh ado co:·no 
excelleote t•eCugio para os ·tuberculosos. Essa Prov. como as c1o 
R.io Gr,tnde do Not· te, Pa r ahy ba e Pernambuco, sobretudo o 
a lto sertão tem, desde 1791, sido periodica mente flagellada por 
mais ou menos clmadotu·as seccas, qtte cansam clam nos enorm es 
á pop. não só p~la fome que ac.arretam. como pelo cortejo elas 
molestias que soe m acompanhai-as . As febres palustres appa
recem no lim elo inverno e começo elo verão, nas mal'gens dos 
rios e l ag-ôas, não sendo sempre ben ignas, pois assttmem 
caracter pernicioso e dizimam os habitantes, como foi obser
vado desde 1871 até 187ô no mun . ela Palma e no de San ta 
Anna do Acarahú. As molestius elo apparelho occular são 
mui to frequentes no C rato e em outms partes da Pro v. A 
clysenter ia desenvolve-se durante o veriio ; as febres erupti vas, 
anginas, inflan11nações, calard1aes e rheuma-tismo, nas u i ti mas 
ag11as ele m aio a Junh o. As afl'ecções gas Lt·o-intest inaes, a 
opilaçii.o, as boubas , as molestias ve nere as e syphiliti cas são 
communs , bem como nas mulheres as le3ões nler o-ovarianas. 
N.o serMo secco e quente, diz o Dr . FreiL·e Allemão ', as 
moles tias r eveslem o caracter inflammatorio; assim o rheu
matisroo articular, a pneumonia franca, o ple uriz, são ahi 
m11Ho comm uns no flm elo inverno e no decurso elo veriio . No 
in,rel' no, ao conlt'lll'io, re inan1 gdpp~ s , anginas e catal.'rhos 
pnlmonares. A t'e bt" amare lla i11vaclin-a pe la prim eira vez 
em junho de 1851, limiwnclo-se a principio â cnpital e esLen 
elenclo-se em seguida a outros pontos. Depois dessa clat.a tem 
fe ito ai nda diversas sortid as mas sempre impor!acl:1 e r eves
tindo o caraclcr epiclemico, O cltolera-morbns asso lou -a epi
demicameJ1'te em :186.2 e 1863. A m nrph éa é mo1esl.ia r <t r a 
nesse Estado . O beri-be l'i appar ecil nas povo,wões do l iLtoral.» 
0 ROORAP HIA.- o sys tema orographi co elo Estado, e l'ormaclv 
pr incipalmente pela cordilh e ira ele IbiaJJ C~bcb , (terra talhada) 
á Clltal prendem- se, por meio ele clive t·sas r am if'i cações, serras 
lJa ixas, esparsas pelo intel'ior, constitttinclo grupos mais ou 
menos l igados ent r e si, cliviclincl,a o territorio em duas partes 
clistinctas; uma ao SE . fot·manclo a bacia do J aguaribe com 
os seus uumeros aJ'f:s., e outra <co l:\0., originahdo outra.> 

1 Em fins de 1888 e duraule o anno de iSSO, foi o Ceuri• assolado 
por uma secca desoludol'a, 

2 Not·i•iq sobr-e a! mo!estias enc!emicas do Ct·ccto, pelo Dr . Manoel 
Freire Allemiio, a1n<c!. Progresso ;1Iec1ico, V. I. p. 103. 
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bacias menores , entre Blla s a do Acarah ú, a mais conside
\'avel. Em seu perc11rso pela ex t•·em a do Estado t em as 
d enominações ele Se?'?'Cb G•·artde, elos Côo 9s, Cw·ateús , Co
?'Ofi.ZÓ e A•·w·ipe a té o seu enLr oncame nlo nas serras Pajehú. 
Nesta 11ltima parte separa o Ceal'l1 ele Pem ambuco. Do J a rdim, 
onde se deprime e fórma o diuor ti~tl1! aquct>'ttm, vae- se 
elevando pa r a IE, com o n ome el e lJ'twa'lc; e r am tfi ca-se : uma 
parte com o nome ele P aj elní, no Es tado ele P~mambuco, . e 
ou tra qlle segue o rumo ele E. com? nome ele P·terlade, r am t
fi ca nclo-se a S I~ e li "ando-se á cordt lhetra ele Bor·bo, ·emct, no 
Estado do Parahyba~ Seguindo d epo is o rllm o ele NJJ;. divide o 
Ceará elo P a r a hyba até a se rre~ elo Ct~mcwá, d onde par le um 
r amo i " ualme nte a SE em a ngulo qnas1 rec lo, separando o Rw 
Grande

0 
do No t·t.e elo Para h yba com o nome Luiz Gomes . Ainda 

em rllmo ele NIT:. continúa com o nome ele P e?·eil·o, destacando-se 
um peqlle no ramo q11c se liga á Sel'l·a A1Jody, medinclo 200 kils . 
de compr im ento, e form all elo um ve rdadei r o pla nalto, com a 
largura ele '15 a 20 kil s., nasce· na s pt·ox:imiliades da foz do 
:Mossor ó e termina em fó rma de pyramide ao N . da serra d o 
Pereira . Ao longo ela sel'l'a elo il..ra ripe co n·e o vall e elo Caril·):. 
limi tado pelo lado o l'iental pot• se t•t•otes clenomi naclos Quwwwa , 
S . Pedro, Scmtcb Jlifc;>-ia, etc. , qne pode m set· consiclera~os t:a
n:ti rtcações ela Ib ia paba 1 • As serras esp~ l h a das pelo Intet•wr 
elo Estado fol'luando g rupos mais ou menos li gados enke s i e 
pt•esos á coNli lhe it·a da l biapaba, pode m ser consideradas for
mando tres systemas elis lin ctos : O Clll\Tll.AL, qqe começa 25 
kils. ao NO. el a capita l , pel'to ela cos ta, é fo rm ado pelas s erras 
ele n om in<1clas d o Çc•~•hype ou Jc!pDaJ·á, Juá,, Cwnw·ci, Tuoun
dttba, 1l{cwcm,quc;pe, A ·J"atanlw, Aocw c;pe, que se liga por con
trafurtos á tle Battwilé. A SO. des t" ser ra. atravessando- se 
vall es mais ou m enos extensos, encon ·t ra-se 11n1 g ru po de serrotes 
denom inados 1l1ct1"iannc&, Santct Jlfa,·ict, llic~ohctclo e clabi em 
rumo ele O. ou tr os mais ba ixos ·e seccos, com pequen ;1 s inter 
rupções ch a mados Picada, Jalobá, até li gar- se :-10 gr ,lpo ma i~ 
Occ . elas seú a ni as baixas, quas i n a ex tre midade Occ . elo 
E s tado· ond e forma m o extenso plaló 011 alto sertão ele Qui
xera mobim, ponto c ulminan te elas aguas qne descem aoS par n 
a bacia elo Jag narib2, ao N . para a cl•J Acarahít e a O. p a ra 
a elo Pat•nahyba pelo Poty . Neste gntpo ele serr an ias q· te fi ca 
C[n asi n o centro do ills Laclo ach a m-se os senotes denominados 
B?·anca, Sc•Tinlw, Telhc;, il1Mtinhc;s, Bestct>, S conta Ritct e 
outro~ separados por va ll~s mais 01~ menos. est,·eit~• e quasi 
t odos ele cultura . Este grupo, que pode mecltr 120 lnls . ele N . 
a S. e 2,10 de E. a O. prende .se ao extL'em o Occ. ela Ibi apaba 
por dous ramos: um ao N. pouco salie nte e menos e;-:tenso até 
o T amboril, e otttro a o S . chamado Sen•a de• Joconn~nha, cn· 
cnmcbndo o te r r i to ri o das coms. de Car atheús e Indepen
cleocia. Ao SO. deS!iól grupo Occ., da pon ta de Santa Rita 
continua um outro g t·upo ele serrotes bnixos com os nomes de 
Jl fombctça , Jl!Iattc;s, B oa TTistct e outr os, ~1ue fecham a Sill : o 
alto sel'lão elos Inb a muns com os n omes oe se rt• a do iliuctttm, 
Pe??ha., F lc&men_ryo , eLe. , até ligare m- se a o SO. ás. de Bc;stiões 
e 1lrcwipe. - O SEPTE NTRIO NAL começa a 'l40 lu ls. mar~ ou 
meno~ a O. ela c:tpital e a. 20 do li ttoral. E ' form ado pela .se t·t·:J. 
da Untb~wetamc• , ::~ !ta e fresca, ligando-se ao sys temn central 
por uma seri e ele s euotes espat·sos, baixos e p clrego~os, que 
se succeclem un s aos outros até a se rt·a elo il,Jaohc;clo . ,\ es te sys
tema pertencem aitlcla a serra de Nlcl'!tOOCb ~ a do Ros(J/I•io, 
ele menor extensão, qne se prende pnt• nma serJe ele srrr~tes ás 
fm ldas occidentaes ela Ibi apaba .- O Dll sulls·n: é const• tt11clo pc•r 
u ma serie ele se rl'otes q lle começa m n a ban·<t elo Jag11a t·t be e se
gnem a d irecção N:'-10., sali entando-se e ntre ell e~ o denmmn~do 

' s~l'I'CO Az1tl, uastatHe e lev a do, a sm . e a 50 kils . de Batlll·ité ; 
dahi eti1 rumo de SO . a té perto de lcó, marg·ea nelo o rio.Jagl!a
ri be, segue um col'clão ele varios serrotes com d iversos nomes, 
en tt•e os c1u::tes os ele ÜI'Oé s, lJ'la.mengo e outt•os a 2clluls. elo Icó '. 
Po:-<TAS ou CABOS .- Não se nota, na costa do Ceará , um só cabo 
propt·iamente dieta ; apeuas algumas pont a , la es como a das 
A lnws , elo F eijão, elas A'·1ntei•·as, elo Jel'iooC!qucbl:c•, _elo Ita1JCb.Qe, 
do lvluounjJe e G•·ossa . NESOGRAPJHA.- As mat s 1111por tantes 
ilhas elo JTistado são : Mosquito, G1tagidt. llic;ngue Secoo, Fe>· 
nando e p,·esi ·lio. n a fqz elo Aracahít; Pontal de Leste, E mct e 
GcMnbôa, na foz tlo Cnri ahú . - POTAMOORAI'JIIA .- 0 mstado niio 
poss ue um só ri o permat~en te ; se tts ~!ve rsos cm·sos _clag-na, 
a lguns de g r ande · extensao, só mantem r egimen ftuvJal na 

t Senudot· Pompilo. 
2 Senuclor Pompilo .-Jos<l Pompêo, 

es(ação· das chuvas, são importantes os seguintes : o J aguaribe 
que n~sce na extrema Occ . cl,o Estado, das ·serras Mombaça; 
Joanntnha e Ibtapaba ; clepots de um curso s inuoso de SO. a 
N_E ele mais el e 760 kils . , entt•a no oceano 15 kil s . abaixo da 
cHla cle ele Ar aca·ty, aos 4° 24' 20" ele LaL. S. e 5o 26' 30" de 
Long . ffi. do R io de .Janeiro . Recebe pela direita os rios Pujú 1 

Ju c{~ (qlle r ecebe pela mar gem clir, o Cot·onzó e o Ct'llZ ~ 
pela e?CJ..: o Mar:t-9 . I c!~ Cos ta, o ~orr~a, o Pe;·eit·as, e? Motta ), 
Concetçao, Bastroes, Salgado , Rtachao, Jllnque •ro, FJ"llireclo 
Batata e Anclreza ; e pela esq . o 1'ruçú (que recebe pel~ esq . ~ 
Q>.tincoê, S :1 bonete, e o Logmdonro ; e pela dit· . o Q11 incol é e 
o ::Jabiá), ltiacllo el o Sangue, Banabuyú, P a lh a no, Mucuim 
Condaclú e Cang:J.ty, além ele outt·os; é formado p elos rio~ 
Carrapatei ra e 'l'ricy, este d e Clll'So mais ex·tenso, aquelle com 
ma ior Vfllume de aguas ; banha e ntr e outros, os muns . el e São 
João ele I11hamu ns ('l' auá), Ar nei r. oz, Sa.boe iro, S . MaLheus, Iga tú, 
S. Ber nardo e Aracaty . .Ha n elle um a g t•anae ilha formada 
pelo rio e pot• um braço denominado Qni.-x:c,·é, que vae encon
tra l-o a 40 ktls . d e cli~tanci a : nessa ilh a fic a Limoeiro. O 
Banabuyú receue o QuJXeramohim, o S itiá; o P atú, o Cucliá o 
Bom Sacceoso e o S . Go nçalo.- O P i?·angy n asce n a ser'ra. 
Aza l , corra na clirecção .de E., e após um curso ele 150 kils . 
desagna no Ocean o 30 ktls. ao NO. ela bal'!'a elo J agnat·ibe . -
0 Oho,·ó nasce na serr a do Estavam , contorna a extremidade 
merid ional ela serra ele Baturité e desaglla no Or.eano, por clou s 
braços , entl'e Ar acaty e Cascavel. - O Paooty nasce na extre
miclacle meridiona l ela serra de Baturité, ban ha Acarape e 
A.quiraz, r ecebe o Acar ape r eunido ao Bahú e o Guayuba e 
clesag ua no Oceano .- O Cooó nasce na set•t•a ela Aratanha e 
cle.sagu:J. no Oceano depois ele um cut·so ele 50 kils ., a E , ela 
cidade da For taleza uns i 2 kils. - O Cea,rá, que clell o nome 
ao l~staclo, nasce no te rm o ele M a r an guape e forma-se ela 
juncção elos riach os Bom Principio e J a ndah yra; ent.ra n o 
Oqeano a i 2 kil s . a NO. ela capita l, formando uma pequena 
bar r a, que, a n·tes ele so tel'l'ada dava e ntrada a pequenas em
bat•cações . Recebe o TllcLmclllba e o Marangunpinho . Foi nas 
pt·ox tmtclacl;s c!.e sua bal'l'a que os colonos portuguezes fun
d a r a m o prunett•o estabelectmento, e os h ollandezes estiveram 
ao tempo da occupação cl :t co lonia; por isso o local te m a 
denominação ele Villa Velha.- O Gauhipe nasce de um grupo 
ele se rrote.s a O. ela serra ele Mara ngnape e clesagn:J. no Oceano. 
- O Cnnt nasce na serra do Machado, r ecebe o Canindé (que 
recebe o Ba toque e o Sar1ema e o C~pitão-mór) e o Caxitoré, e 
elesa~·na no Oceano, no l oga r· clenonunado Parasinho.-0 J.l[ttn
dcthtt n asce H!l; serra ele Uruburetama e desagua no Oceano .-
0 .'Ü'c;ocoty-c•sstb, que na sce na serra Verde, t•a mifi cação da do 
Machado e clesagua no Oceano proximo á barra do Aracaty
mil'im ou Almofala. - 0 Aoan;h~~ n asce na serra d a s Mat tas 
recebe o F eitosa, Macacos, .JacurlltÍl , Ja·tobá Gl'Dahiras. Jay.: 
haras e Acar ahú-mir im : banha os muns. do 'Tambm•il s·obral 
San t' A n na e Acarahú e la n ça-s? no Oceano por dous' braços: 
formando extenso e<te Jro, que ela e ntrada a n avios de pequen o 
calado; aos 2° 52' 36" ele Lat. S . e 3o 0' 12'' ele Lon .,., E . do Rio 
de Janeiro . - O Co1 ·ia.hú ou Cmnocim desce ela. lbia

0
paba. banha 

os muns . da P~tlma, Gra nj a e Camocim e desagua n o ·o ceano 
cel"ca ele 42 ktls. a O. ela p onta de J et· icoacoar a. Recebe o 
Itacolomy . o J oasei r o e o Bo:-1ssú. - O S. Go11çalo nasce 
segundo o Dt•. S luclart, na serra do Lagedo (llm a elas r ami: 
ficaçõeq da de Bnturité) com o n ome de Mon g uba e desa.,.ua 
no Atlant ico '1 4 l eguas ao NO da cidade ela Fortale7.a .~ O 
Poty, que 1·ecebe nes te Estado os rios elo Ma·tto. Pinheiros 
o 'l'ourão, Jucá, Itahim, Peque 11o , Car t· apate ira e Santa Luzia: 
PoR·t•os . - Os mais importantes do gstuelo são : o de Ca.mooim, 
s itnaclo. a c •n co ou seis kils. ela foz do rio do m esmo nome; 
o ele b'ol'taleza, em fre n·te á capital, em uma enseada em 
fórma el e crescente 2

; o de Ac/JIJ"cthú; o do Nfucu?'ipe ; o elo 
;l?·aoctty : o do Pw·Minho, n a foz elo Curú. Além d esses 
pol'tos ha e nseadas, taes como a do Pcn1am buquinho 
entt·e Acarah ü e i\1u nclahú; a elo Peoem, 60 kil s . a o NO cl~ 
capital e outras . LAGOAS. - A de lgatú , com 18 kils. 
de c ircumfe r encia, no mun. do seu n om e ;· a da Philippc;, 
muito abundante em pescado. n o mun . da Morada Nova · :1 
de Gc•do B1·avo, com cerca d·e seis kils. de circumferencia , 'no 

1 Pompêo, no seu Dicc . do Cenrü., esc t·evo Puijü; - J. Pompêo. 
Ohoro,ryr . do Ceal'!t(-lS 7) escreve Pilm. - Sob reit·n na su~ Carta topog;· 
do Ceaeú., escreve Pttila~. ' 

2 EstíL sendo melhot·ado de accordo com o plano do notava! enge• 
nheit•o hydrl\ulico J. Hl\w];shaw. 
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muu . do Limoeit·o; a de Umputy , no mun. de Lavras; as 
do Bu?"ity, S . 1lligu cl e Ca•·clozo, no mnn. ele Mil agres; a de 
.Jassamahú , no roun . ele Mara ng nnpe ; as el e 111ecejana, En can 
W cla , etc. - FoR'l'ALEZA - A de N ossc1 Se n ha?· a d' A sswnpção, 
na capita l, n a barra nca em fr ente ao funclead out·o elos n avio~ . 
PtHRÓEs . - O de 1lluc~wipe , n a pon ta do m esmo nom e, aos 
3o 42 ' 10" ele Lat . S . e4° 42 ' 55" elo Long. E . el o R io de Janeiro, 
ou 38o 27' 2511 O . de Grenw ich on '10o 47' 40'' O de Pari s : e o 
d o Araccõty, n a po nta de sota vento da barra d o rio J aguúibe , 
a os 4° 24' 20 11 de L at. S . e5° 26 ' 35" d e Long. E. elo H.10 de 
J ane il'o,ou 37° 43" 45" O. de Gt'ee nw ich on40o 4" 00• O. d e Pari s 
- AGRICULTURA E JNDUS'l'RIA. - l!:n L•·e os r amos q ue co ns~ üuem as 
fontes ele r iqueza elo Es tado, dis tin g uirem os : 1°, a c riação ele 
gado, que foi por muito tempo quas i q l!e a unica incl ustri a elo 
.U: s tado, chega ndo a ge ra r no espH·ilo cear en se a co n vicção 
de que seu só lo era iropro~l'i o par a . a lavoura ; 2o, a in -; 
clustri a extrac t tva ; a extracçao elos proct uctos da ca l'n ab uba e 
um dos r a mos da industria elo Ceará sendo d entr e elles o pri n
cipal a cê ra cuja expol' Lação é considet·avel; 3°, a a gl'icuhura . 
E ' o algodão o mai s importante procl uc to do Cear á , podendo 
m esmo ser con siderado como a base d a riqueza do l~stacl o, 
a tten ta a extensão d e Len as que elle poss ue a propri a das a essa 
cultura. A sua cul'tura nã o exige o empl'ego ele grandes capitaes 
immobili,aclos em dispendiosos appa re lhos, co mo aco ntece com 
o da ca nna de ass ucat•, nem o seu prod ucto se fa z esper ar por 
a lg uns annos, como se d á com a s plantações do ca fee iro , 
accr escendo se rem os terrenos propr ios p a m o seu c ulti vo r ela
tivamente muito mais vas tos e ba ratos , Em se is exe rc ícios , 
1880 a 1886, p roduziu (valor of'fi cial) 9 . 592:781$6.20. O cafê elo 
Cear á jâ é bem reputado nos me t·ca clos estra ngeiros por s •tas 
qualida des intrínsecas, não obstante r ecla ma t·e m, t a n to a cul
·tura como o seu prepa ro, os apel'f'eiçoamentos j á ex perimen
t a dos no sul ela Repuulica e que lh e a ngmentari am immen• 
samente a q uantichtcle e m el ho t' a l·ia m a qualidade Seu cu! t i v o I 
limita-se ás ser ra s de Baturité, Mara n guap e e Pa.catubtt , e só 
n a primein1. tem el le gl' a ncle clese nvo tv1men to . Culti vado 
tambem no Grato, Viçosa e Ja rdim, mas só me nte n a qua ntidade 
n ecessaria para o con sumo local, e pode ndo ser plantad o na 
g ra nde serra ela l biapaba, segundo a opi niã o ele m uitos, o ca fé 
poder~t em periodo nã o muito longo, co ncorrer effioazmente 
para a ri cllteza do i]; stado . Nos c inco exerc íc ios el e 1880 a 1885 
exportou o E stado 9 . 514 .914. kilogs. n o va lot' el e 2 .881:438$473 . 
O assucar conco!'l'e para a s r endas pu bli cas com a q uar ta 
parte dos va lores ela exportação d o Estado ; é en treta nto elle 
bem inferior em quantida de, ao c1ue poclel'iam prod uzir terrenos 
apropria dos á cuUnra el a canna, e em ·qua li dade, gr aças ao 
atrazo n a sua cul'tura e no seu fa ln·ico. Culti varia apenas ha 
pouco m ais de 40 annos no E s tado e n os mun s . de Mecej ana , 
Acarape, P a ca·tuba, Mar a n g uap e, Cascave l e Aq nira z, a ca nn a 
de assucar., de pois ela ult.ima secc'1 foi plantada e m m a ior 
escala. No s cinco r eferidos exercícios teve esse pt·oducto u m 
m ovimento n a impor tancia de 960:928$810 . E mbora an im a dor a 
es ta producçã o, é a inda muito inferior ao q 11e. deve l' <Í, se l' , 
quando a proveitados t odos os terren os elos mnns . a propri ados á 
cultura . Nas con di ções em que s e ach ava o Es t<tcl o a 
braços com uma n ova secca, cuja duração er a imposs ível 
preve l', fô ra it'l'etle xão iniciar melbo t·a mentos custosos i m
p ossíveis de supportar pelo t hesouro Es ta doal e m ais a inda 
p el a fortuna par ticul a r. Extio cto, por ém, aqtte lle fl age ll o, res
·ti tniclo o E s Laclo a su as condições n ormaes , ser ia a.cer ~aclo, 
ainda que, com a lgum sa cri ncio, col!ocar em cn.da 11rn el os 
muns . a ssucareiros p equen as fabricas cen t raes, que, trnenclo 
a divi~iio do fab ri co e ela cultura , se e ncarreguem de compr a r 
a cann a e fab ricar com appa relhos aperfeiçoados o assncar e a 
aguardente. '!' orna ndo poss í vel a pequena culm t·a da ca noa, 
augmentará a producção, a proveita ndo mui tos terre nos , a li <í s 
apropt·i a los e e t:ttre tan to em aba ndono . O fer tiliss im o va ll e elo 
Ca riry , q ue hoj ~ limi ta o fabrico elo assucar e o pla 11 ti o da 
ca nna á s necess ida des ele se u limita do cons ttmo, poclet• á des ta 
arte au xilia r a expor tação es tacloal co m gr a nde a ugme nto ela 
fortun a p ar ticula r .- O f u m o é outro r a '110 ele culttu·a que 
p ócl e vir a ter g ra nde clese nvolvtmen to, pois n i.'lo t'a l Latn nem 
t e rren os adequados, nem braços que seri am occu paelos vant.a-· 
josame nle, tra tando- se de um procl ucto ele fac il cnllu ~a, e que 
pó de se r explorado em ma ior ou m eno1· ext .n são . Im po l' ta nte 
product o ele expol'lação o fu mo, convenientemen te culti vado, 
será pnr a o Ceará m a is um ma na nc ia l de riqueza, ele que os 
pode t~es publicas elevem seriame n te ca icl ~ t·. Sempre que as 
es taçoes corre m regularme n le, prod uz o Es ta do ccreaes mi as 
qua s ufftcien tes par a o seu consum o . Actua lmen te é cou s id e~ 

ravel a e xpor tação de lat•an.1a s _nesse E stado. - Inclust'Y'~a pc~s
to?·il. - Desde os tempos colontaes, tem s tdo a w d ustna pas
to t· il o el emen to ma is importan te ela ri queza do Ceat; á . Des
g t· açaclRme nte é trLm bem nma cl aquell fls qne ma is so f'lrcm .com 
a s g randes seccas, depo is elas quaes é p t·eciso, p or asSll11 clt ze r, 
t·ecomeçar a criação. E' n otavel , poré m, a rap1dez com qtte 
essa itld ustt·ia se levan ttt, depo is ele taes períodos ele clectt
clencia, par a a:t tio gil' ele novo a um ele vado gr lio ele p rospe
ri da de. A inda na ulti ma secca, a r ecl ucção que soili·eu o gado 
foi de cerca de 80 °/0 , s .g unclo os m elhor es calculas, e .já actual
m me, em a lgun s pon los, as fazendas atti nge m as propor ções 
que Linh>tm em '187o . Es te phenom no é devido prin ci palmente 
ao caracte r inque bran ta v 1 do ceare nse, que, na o se clel xauclo 
a vassall ar elo desa ni mo inhere n te ás g ra n des cri ses, m a l 
s:1bido deltas, procur a logo a pagar o seus eíl'e itos . E' assim 
q tte lon-o em seg ui da ás seccas, estabelece -se larga im portação 
ele gaclos do Pi auh y, elo Ma ran hão, até que de ntro ele a lgttn s 
an nos es tejam preenchi dos nas fazendas ele criação todos os 
cla t·os de ixados pe la mot·laliclacle . Tambem concotTe par a esse 
res ultad o a exhubera u cia el as pastagen s , ri ctui ss im as ele prin.
ci pios nutri t i ' 'OS , qu e acce lem m ele modo excepcion a l a m ultl
plicação elos gados . P ottcos a nnos mais el e i nvernos r egula r es, 
e a i ncltts tri a pasto ril no Ceará te r á a ttin gicl o a s ua a nt ig<t 
opule nc ia , r estan do a penas que os criad oees se comp enet t·em 
ela necess id ade ele a dap ta r os weccitos da incl •: stria J.-ecttaria , 
proctll'a ndo desde logo me lhora r o lratamen·to dos gados e 
reconsci t uü por meio d e ceuzame nto , a s t•aças degener adas que 
poss uem . - ltsTRADAS DE F ERRO . - A de Bcct cw~ té com a se
g uin te ex tensão, a té 31 ele deze mbro ele 189.1: a secção ac tual
mente em trate6o ela ca pi ta l, cid ade ma ritllna da Fortaleza ao 
Quixar.là , m ede 1 87~<, 076 , com exc lusão elo ra m a l elo iVIaran
g na pe . Este r amal, o u n ico que p ossue a est t·acla, entronca na 
es tação ele Mar a ca na hú, no kilomet ro 2'11<,800 e tem o clesetw ol
vimen to d e 71<,300, a té á c<dacl e de Ma r a nguape, s i tuada n o 
sopé ela serra deste nome . Além deste t•a m a l a estrada tem uma 
linb a ele ser viço , qu e liga a estação ce ntral á alfan clega m e
dindo 21<,820, sen do , por ta nto, o dese n volvimento ·to ta l el a hnha 
em trafego, de 197k,296 ; a ele So b,•a.l com a exte nsão total ele 
128 1<,920, se ndo 24k,.J25 ele Camocim a Gr a nja, '191<,355 el e Gt•a nj a 
a A ngico , 351<,353 de Ang ico a Pi tombel r as, 271<, '187 ele P Uom
beiras a Massapê e 221< ,600 ele Mass~pé a So bra l . - PoPULAÇÃo . 
- P ócle- se cal c ul a t· emSOO. OOO habs. - l NS TRUcçÃo . - Em '1887 
ex ist ia m no Ceat·à. 266 escolas pu blicas ele ens ino pr imaria, 
sendo 130 el o se xo masc11 li no, 90 elo feminino e 46 m ixtas . 
:illxist e n a capi tal uma Esco la Nonnal, in a ugurada a 22 el e 
ma t·ço de i SSo.! e cleotin acla a dar aos que se destinam ao pro
l'essornclo um a eclttcaçii:o tlt eorica e pt·atica; um Lyceu com as 
seguin tes aul as : p ot· tuguez, fra n cez, i ng lez, la tim, geogra]Jhla , 
philosophi a e mathemalica ; u m sem in a t·i o episcopa l. Ha amda 
quatl' o a 11las el e l a lim n as cidades rle So bra l , Aracaty, M:tra n
gtta pe e S. Bem a rclo ele R ussas. Além dn. in s tmcção _p ubl ica 
primari<t e secnnclRrla , dada em es ta belecimen tos publlcos, ha 
a que é min 'istrada p o t' pa rti cuJ a re> . Na capi tal ex is te m _: o 
Oi•·c~clo Oatholico ; o Collegio clcb !?nmaculcbda. Conceição, cltrl 
giclo por irmãs el e ca rida de sob os a ns pici os elo bispo diocesano ; 
o Coltegio ele 8 . Lu i<-, o Gymnasio Cear ense, e di ve. t·sos outr os 
co-llegios Jl1ll' t ic ttla r es. Para o interior , l1a mui tos estabel ec t
me ntoR de i ns tru cção . Ha a inda na cap ita l umo. bibli oth eca 
pu ltli ca ina u" uracla a 25 'de m a rço ele -18li7, com 6.000 vo ltunes. 
A 1 de maio 

0

cl e t 888 fo i l nct ugur acla a Escola i\1 ililar, et•eacla 
nesse Estarl o .- H. EP RtLSENT.\ç;i.o FEDERAL.- Dá t r es senadores 
e dez cle pu ta clos .-CAPITAL .-.b'o?·tc~Zezcb . aos 3o 43'36" ele Lat. S . o 
tJo 39' H "de L ong. E . do f io de J aneiro, s itu a da em u ma e nseada 
"assente ti Obre um a p l a ní cie a ren osa qtte se vae el evan do ela 
pr a ia e m u ma clecliviclacle ele 1m, 25 por iOO, a 5 k ils . ela po n ta 
elo Mucm·ipe e a quasi 12 el a foz elo ri o Ceará . E ' a travessada 
pelo co!'l'ego Pnjelt ü, q ue a divide em d uas pu tes cl is~i nctas , 
sendo a ela marge m cli r. denomi nada Outeiro . il] ' bem edifi cada, 
com r uas la rgas, e lega n lemenle ca lçadas e illumin aclas a gaz, 
15 praças , 10 egrcj as , inclu s ive elnas que ser ve m ele m a Ll'izes 
e um a clell n.s el e cath eclral. 'l' em p a lac ios elo govern o, ela 
asõ~ mblóa e do bispo, semi nario, lyceu , h ospita l ele mi sel'i
co t· cl ia , inau ,n- urado e m 1866 pelo senaclo t· Nunes Gonçalves , 
asylos el e mencl ic idacl e e ele ;tli en a d os, es ta t na do ge ner a l T i
btll'CÍO, er ec ta em 8 ele a bril ele 1888 , a lía ndega, estoção ela E . 
de F , ele Ba turi té, e le . A pop. da comar ca é de 48 .000 b abs . 
F oi e le vncl a á cicb d e e m 182:3 com a da nam inaçã o ele Nova Br a
ga nça, q11e nu nca foi usada.- CIDADES PRINCIPAEs.- .Aca?··ahú., 
á mar gem d o ri o elo seu n ome.- Bcot1.w ité (sen~ por excel
lencia , de i bi terra , ti?'cb, a l t~ , is ~o é, sen·a , e ew em muito, 
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por excellencia verdadeira) \ aos 40 21 1 011 ele Lat. S. e 
4° 30' 0" de Lon g . E . elo Rio ele Janeiro, e, em tempo, 18 
metros 2 na encosta oriental ela set·ra elo seu nome, n a mar
geQl , elos' r ibeiros Araçoiaba ou Al'acaua ba e PuLiú (t·io do 
camarão), que confluem logo á sa bida ~a cidade, ligada á 
capital por 11ma linh a ferrea; seu mun. e um dos ma~ pl'o
ductores do Esta.clo . - A1·acaty 3 (bons _ares, de cwá, tempo 
e catú bom) á margem or ien tal elo n o Jagnar tbe, beNa 
cidade uma ~las maiores elo EsLaclo, com 18.000 h abs . , bas
t ante ~ommercia l por ser o int t•posto das mercadorias que vão 
para o in tel'ior elo Estado elo Rw Grande elo Norte, cles tt nadas 
á expor tação : denominava-s antigamente Ct•nz claa Almas e 
mais tarde S. J osé elo Porto elos Barcos. - B ,w balha, 
n as divisas elo Estado com o ele Pernambuco, a 12 kils . elo 
CraLo; foi berço elo senado r Alencar, fa llec iclo a 15 de março 
ele 1860. - cascavel, a~se11"te em terreno plano, a renoso , a 12 
kils . da costa . - Orato, uo valle do Cal'iry, ao pé da serra do 
Araripe , com sólo fe,·tillissimo e rico de producção, banha da 
pelas corren·tes elo Grangeiro e Batateint (ftaytera), os qn aes 
com o cort·ego Salamanca e out ros formam o Salgado .
Gmnja, banhada pelo Curiahú, l ig-ada a Camocim por uma 
estrada de ferro, com m inas ele sa litre e pt•a ta ; estas ultimas 
no serro·t de Uhajart•a. - Ioó, á margem do rio Salgado. 
Igatú (agua bo<t ou rio bom, de ig ou i, agua, e oatú, bom), 
antiga 'l'elha, á marg·em esq . elo J aguaribe, na ribeira dE\ no
minacla Quixeló. - Ipú, primitivamente Villa Nova d'El- Rei, 
no sopé ela sena ela Ibiapaba , á margem dit· . elo ria cho 
Ipuçaba .- .!CIIf'clim, em uma quebrada ela serra de Araripe. 
- L àv?·as, anti ga pov . ele S . Vicente F er re l', á margem do rio 
Salg~do.- M~a?·angualJe, jqnlo da sel'l'a elo seu nome, ligacht 
á capital pot· um ramal fer reo, qne entronca n a es tra da ele 
Baturité. - Qnixe?·wnobim, no sertão á margem el o ri o elo seu 
n ome, aff. do Banabuiú ; nella, a 4 ele maio de 1824 a camara 
municipal r ejeito u o pt•ojecto ele constituição dado pelo Impe
r ador, e que lhe fora envia do, por lhe parecet· emanado de 
um poder incompe·tente .- Sant'Anna, á margem do d o Aca
rahú .- S. BernM·do das R~tssas, á margem esq. elo Arahibü, 
br<tço elo Jaguari be, depois ch amado r iacho das Russas, por
que banha a cidade.- Sobrctl, a nti ga Ja nuaria, á ma rgem 
es9.. elo Acarahtt, a 18 kils . da fel'til serra de Mer 11 oca , seu cel
leuo, ponto te rminal ela E. ele F . que parte de Camocim -

· "Viçosa, na serra de Ib iapa ba, berço do ge neral Antonio Ti
burcio Ferreit·a de Souza, que nasceu a 11 de agos·to ele 1837 
e falleceu na cidade ela Fortaleza a 28 ele março ele 1885. 
- R edempção, junto da sen·a clo Acarape .- Camoaim, no lit
"tol'<t l, p1·oxima da foz do Curiahu, com um excell ente porto. 
- Pctcatubc~ (logat· abunclan te ele pacas), no sopé da serra de 
Aratanha. com u ma es tação ela E. de F. ele Baturité .- Qui
xc~clá , siiLiada em bella pla ni cie donde sm·gem enormes l'Ochas 
macissas, que dão á região aspecto elos mais in tet•essan tes ; 
com clima salubert•imo, banhada pelo rio Satiá OLt Sitiá, a if. 
elo Ba:nabuiú, clistan·te 50 kils. da cidade elo Quixeramobim. 
- Milctgres, no valle elo Cariry, á margem clit·1 do riacho elos 
Porcos .- Pe,·eiro, na ser ra do seu nome, grande exportadora 
de a lgodão.- União, banhada pelo rio J a.guaribe .- VILLAS 
P R INCJP,\ ES - .tlquirc~z (con·upção de ir;- ihi-Y'I'CÍ, agua pouco 
adiante) po uco di s tante ela margem clir. do no P aco·ty a tres 
kl ls . do mar, ,e a 40 mcti s ou menos ela capital.- AracoiabcL
.Ilrarip~.- . .J.?·nei?·oz , na margem esq. elo rio Jaguat•ibe. 
- Assaré, n as di visas elo Estado com o Piauhy, com um tet·r i
·torio fertil e apto para a cultura. - Att?'O?"a, ant iga povoação 
çla Ven da, at.ravessada pelo rio Salgado.- Boa Viagem . 
-:- Brejo dos ::Samtos .- B1•ejo C'r?"Cbnde. - Campo Grande, an 
ti ga Villa_Nova d'El-Rei , em uma chapada da ser ra Jbi a
p~ba, fer ttl e ele e xcellen le clim a . - Gan zndé, banl1arla pzlo 
no elo mesmo nome. - Ent?"e- Rios, na confl . el o. rios Ma
caco e Acar ahü.- G1ta1'CVmi?·an_qa. - (}~t a?·an.y, antigt\,pov . 
do Monte -m ó t• .- Ibiapina., na serra ela IbiapaiJa.- Incle
pe~~clencicb . - Irctcema, antiga pov. do Caixossô .- .Tagucvribe
?mr~m, Íl margem clit'. elo rio elo seu nome. - Limoci?·o, em uma 

1 Dr. 1' . Nogueira. Voca!J. I n,tli,q . 1887. 

Dr. J. Pompou, Cho,·o,q>' , elo Cca,-á, 1888 . 
J At·acati. E 1·a assim que os sehrageus do Set' tã.o ch::tmavam ao 

vento do norte, que sopra\·a das se te pn.m ás oito horas dn noile e se 
denamava pelo intei'iol' da província, refrescando-a da calmaria abrasa
<lora do verão. Dahi veio chamar-se Aracati no log:n donde v111ba a 
monção. Ainda l10je no Icó o nome é conservado ít brisa da tartle que 
sopt·a do mm·. (J. Alencar . Ir·acoma). 

grande iib a elo Jaguarihe, no iogar onde o rio abrindo um 
braço com a denominação ele Quixerê, vae ele nov~ recebel-o na 
distancia ele 10 kils. - Mc~u?"ity, a ntiga pov . do Bul'ity . -
Nlecejc~na, na margem or iental ela lagôa de seu nom e, a 15 kils. 
da ca pita l : ah i nasce u José de Alencat· (uo engenho Alagadiço 
Novo) a 1 de maio de 1829 e falleceu na Cap1tal Federal a 12 
de dezembro ele 1877. - M.entóca, sobre a serra do se11 nome 
p erto de Sobral. - Missã? Velha, á margem clir . ela corrente d~ 
mesmo nome aff. elo Salgado . - Monula Nova, 6. Iil f1 r gem do 
Banab11iú, proximo da l agôa da Phil ippa .-ilf~tlttngú.-Palma 
na mat·gem cl ir. elo r io Cur iahú. - Pacoty, an·tiga pov . da 
Penclencia. - Pentecoste, á margem do Cut·ú . - P ed,·a B 1·anca 
na serra de Santa Rita , mun. a lg0cloeiro elos mais productore; 
elo Estado. - P orangaba, a11Liga pov . ele Arronches com u ma 
estação ela E . ele F. ele Baturité.- Por·teira.s .- Ca?"atheús, á 
mat·gem esq. elo rio Poty, antigamente Principe I mper ial.
RiCI!cho elo Scvnguc. - S aboeiro, á margem esq. elo Jagnaribe .
S(kntcb Qui t~1·ia., em uma planicie, á. margem esq . elo Jacurutu; 
ahi nasceu o se1~aclor Thomaz Pompeu do Sou za Brazil, a 9 ele 
juFlho ele 18'18 e fall eceu na cidade ela For taleza a 7 de setembro 
ele 1877 . - S . li'?"ctn cisco, no sopé da ser ra de Uru bu retama, na 
encosta merid ional. - S. B enedicto, n a ser ra da Ibi•paba . -
S. João de I nhamuns, á margem esq . do rio Tricy; é a antiga 
'l'auá e S. João do P r incipe.-S. Pedro do C?·ato, sob•·e a ser ra 
ele S. Pedro, gal h o ela elo Ar J rlpe .-S. Mathe~ts, á mar gem elo 
Jaguat·lbe . - Sou,·e, sécle ela antiga missão de Uaucáia (matto 
queimado), a 15 kils . da capita l. - Tambo•·il, a margem esq . elo 
Acar ahú; bet·ço elo general Antonio F ert·eira Sampaio . -
T1'rNhi?'!f, proxima elo li t\ora l, á margem do r ibeiro do mesmo 
nome. -Tyang~tá, a ntiga pov . do Barrocão .- Uma?·y .- VWI·zea, 
Aleg?·e. - Ipueiras , a margem clir. do rio Jatobá, a Oi lO kils. ela 
serra dos Côcos.-ltapipoca, no sopé ela serra ele Uruburetama. 
- Benjamin Constant, ant1gamente iVlaria P ereira , banhada 
pelo Banabuiú. - Bebe1·ibe .-Coité . - Pará.c~wú, no li ttorai .
QuixMá, banhada pelo Carihú. - O Estado do Ceará fórma 
um bispado, creaclo pela Lei de 10 de agosto de 1853 e con fi rmado 
pela Bulla P?·o ani111arum salute elo Papa Pio IX de 8 de j•llho 
ele 1854 . Foi inaugurado o bispado em 16 ele abril el e 1861, 
tomando posse delle por procut•ação do respectivo bisp? o visi
tador conego Antonw Pmto de Me ndonça O pr1me!l·o bispo 
nome ctdo e que não acceitou foi João Qu irino Gomes, Preshytero 
do Habito cTe S . Pedro, natural da diocese da Bahia e eleito 
por Dec . de 27 de fevereiro ele 1855. O segundo nomeado e o 
pl'imeiro que tomou posse, foi D. Luiz Antonio dos Santos, 
conego da Sé da cl10cese de Mar1a nna e doutor em theolon-ia: 
eleito por Dec . de 1 de fevereiro de 1859 , fo i apresen tado"' po1; 

Car ta 1mper ia l de 28 ele se t<Jmbro do mes mo ann"; sendo pre
conisado pelo Papa Pio IX no consistor io sect·eLo de 27 ele 
setembro de 1860. As bullas fo ram expedidas em 3 ele outubro 
ele 1860 e placitaclas a 22 ele fevet·eiJ·o de 1851. Foi sagrado na 
Sé de Marianoa pelo respectivo Prelado a 14 ele abril ele 1851. 
~m 16 ele Jtmho, a inda ele 1861, tornou posse da diocese por 
procurador fazendo sua entrada solemne em 28 ele setembro 
elo mesmo aono . Foi eleito a rcebispo da Bahia por Dec. 
de '15 de novembro de 1879 . O segundo bispo, erue é, o actual, 
D . Joaquim José Vi e ira, tomou posse a 24 de feverei ro ele 1884. 
- GovELlNO . Até c~ invasão dos Hollandezes : Pedro Coelho de 
Souza, começo 16~3 ;_ Mart ins Soarez Moreno, começo 1609; 
Man oel clP Brito .!.< L' eJre, começo 1613 : Estevão de Campos, co
meço 1616 ; i'vi a rtim Soares Moreno, cÓmeço '1624; Domingos da 
Ve1ga Ca~ral, co_me~o 1631 ; Bat··tholomeu ele Brito, começo 
1637. Apos a 1n·~m e~ra expulsão elos J:lollancle:tes ; l!:stevão ele 
Campos LVIo~·enq , co:ueço 1644. Da se.cpmda exp~!lsão dos Hol
lan dezes· ale a c1·eaçao da pnme~ra vtlla : 1U varo de Azevedo 
Botelho, começo 20 de ma~o de 1654 ; Diogo Coelho de Al bu
querq ue, começo 1660; Joab de Mell o de Gusmão, começo 14 
ele dezembro de 1663; J oão Ta var es d 'Almeicla, :começo 24 de 
ma rço ele 1667; Jorge Corrêa da Silva, actos cle8cle 21 ele julho 
ele 1671 ; Bento Corrêa ele Fi guei redo, acto couhecido 21 ele 
novemlJL'O ele 1674; Sebastião ele Sá a ctos desde 25 ele setem
bl'O de 1678 ; J,uiz da Fonseca, act~s desde 1678 ; Bento, · de 
Macedo de F ::1t'ms, netos desde 8 ele novem bro dê 1682; 1 ho
mé Cabt•al ele O li vai , a elos desde 12 de janeüo ele 1689; Fernão 
Carrilho, actos desde 22 de fevere iro de 1694; P edro Lelou, 
actqs des de 1 ele cl zem bro ele 1695; João ele Freitas Cunha 
actos desde 9 de outnbru ele 1696 ; Antonio Pin to Pereira ac Lo~ 
desde 4 de novembro ele 1698; Francisco Gil R ibeiro. adtos ele 
novembro ele 1699 . Após a creação da 1J?"imeira villa · J or e 
ele Bart•os Leite, posse ele 23 ele dezembro Lcle 1702- J~ão Ja 
Motta, actos desde 25de dezembro de 1704; Gabriel' da Silva. 
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Lagos, posse de 7 de jan eiro de 1706 : F r anc isco Dua d e 
de Va sco ncel los, de 25 ela agosto ele 1711); P lacielo de Azevedo 
F alcão , el e 8 el a Ott t t1bro de 1713 ; Ma noel el a F onseca J a ime 
de 30 de agos to de 17'l5 ; Sa lvador Alves da Sil va, ele 1 ele 
novembt·o ele 1718 ; Ma noel F ra ncez, de 9 de novem bro de 
172 1 ; João Baptis ta Furtado, ele H de ja nei ro ele 17.27; Lia- 
n el de All t· eu Lim n, de 3 de feverei ro de 1731 ; Domingos Si
mões Jo t·clão , de 11 ele março ele 1735; F t·a nc isco X imenes ele 
A ragão, el a 7 de se tembt·o ele 1739 ; J oão ele T eive Ba t·reto ele 
Menezes, ele 2 ele fevereiro de 1743; F ranc isco ela Cos ta , ele 7 
ele agosto ele 1746 ; Peclt·o el e Mor aes Magal bãcls, de 10 ele ou 
tnlH'o de 1748 ; Lni z Qnares ma Dourad o, ele 19 ele agos to de 
175·1; Franc isco Xav ier de Mir a nda Henriq,,e, de 22 ele a bri l el e 
1755 ; João Bal th aza r ele Queveclo Ho me m de Maga lhães , 
ele H de j a neit• o ele 1759; Ant'l nio José Vi ctoria no Bo t•ges da 
Fonseca , de 25 de a bl'i l elé 1765; Joã·J Baptis ta de Azevedo 
Continha ele Monta ur y de 10 ele maio ele 1782 ; Lui z da MoLta 
Féo e Torres , de 9 de n ove mbro de 1789 . Depois de sepcH'Mlo o 
Ca~rá da, capi ta,nit~ gerc~l de Pe,·?wm.bu.co : Ber nardo Ma noel de 
V asconcellos, posse de 28 ele se temb ro ele 1799; João Ca l'l os 
A u;> usto de Oeya usen e Gt•ewe nbourg, depois ma rquez do Ara
ca ty. ele 13 ele n ovem bro ele 1803 ; Luiz Barba Alardo de Me
n e-zes, de 2'1 de j a nei ro ele 1808 ; Manoel Ig naci o de Sampa io, 
ele 19 de março de 1812; l!' r n.nc isco A l berto Robim, ele 13 de 
julho de 1820 Govern o tempo•·cwio : Majot· F~·anc isco Xayier 
'l'orres, P . , Acl r ta no J osé Leal, vig-a t' lO Antonw José Mot·etra, 
J osé Anto nio Machado, i\la ria no Gomes el a S ilva. Ma rcos An
to nio Bt• icio, ouvidor J osé R aymunclo do Paço ele 'P orbem B·t r
boza, e Hen t• iqne José Lea l, posse ele 13 de jul ho ele 1820. Go
ver no proviso1·io : J csé Raym undo do P aço ele P or bem Ba l'IJo
za , P . , pad re F t·anci sco Go nçalves Pinheiro de Magalhiies, 
M:w ia no Go mes ela S ilva , José ele Agrell a Jardim, e José de 
Cast1·o e Sil va , posse ele 15 clepneiro ele 1822 . Go ve•·no t emp?rc&-
1-i o : José P ere ira Filg uc tra s, P . , padre José J oaqui m Xavier 
Sob reira, Joaqnim F eli ci o Pinto ele A lmeiel a e Cas tro , F ra ncisco 
F eman cles V ieira , e pa dre An ton io Ma noel ele So uza, pos ~ e ele 
23 de j an eiro ele 1823 . Go·verno pro viso1· io : P adre Fra ncisco 
Pinheiro L andim, P ., Tt·istão Gonça lves P ere ira ele Alencar , 
Joaquim F eli cio Pinto de Almeida e Cast ro, pacll'e Vice nte 
J osé Perclit·a e Miguel Antonio da Roch a L ima , possa de 4 de 
ma rço ele 1823 . · P 1·esidente de~ R cp u blioa, : 'l' l'i s tào G~ n
cal ves ele Alencar Arari pa , posse ele 26 ele agos to ele 182-1. 
P residentes da província. : 'l'enente- cot'Oit el P~d r o José da 
Cos ta Barros, pos~A de 15 de abri l el e 1824 ; Coron el F eli x de 
Az3vedo e Sá, de '1 3 de j a neit·o de 1825: Anton io ele Salles 
Nun es Be d'o rd. ele 4 ele fevere iro ele 1826 ; Mat·ech a l de ca mpo 
Ma noel Joaquim Per eira da Silva, ele 6 ele abril de 1829 ; 
'l'e11ente r eform ado José ~hriano de Al bttrjuet•qne Cavalca nte 
el e 8 de dezembro ele 1831 ; Tenente- cot·onel Ignacio Cor t·eia 
de Va~c o ncello s , de 2ti de n ove mbt·o ele '1833 ; Senador paclee 
José Ma r l,iniano ele Alencae, de 6 ele ontnb t·o ele 1834; Capi tão 
Ma noel Feli za t·do da Sonza e Mell o, ele 16 ele el ezem bt·o ele 1837; 
Bacharel J orro An Lo nio de Mira nda, ele '1 5 ele fevel' eiro ele 1839 ; 
Dr . Fl'anc isco el e Sonza Ma t· Li ns. ele 3 ele fe vereiro el e 18<10; 
Senaclo t• poel t•e José Ma rt inia no ele· Alenca r, de 20 ele outub l'O 
de -1840 : Bl'igaele iro J osé Joaqni rn Coelho, ele 9 el e ma io ele 18 11 ; 
Brigadeiro Dt·. José Ma t·i a eltt Silva Bittencotu·t, ele 2 ele a ln·il 
ele 18±3 ; Tenen te- co ronel Tg nac io Col'l'e ia ele Vascon cell os, 
rle 4 ele clezembt·o ele 1844; Dr. Caaimit•o J ose ele Moraes 
Sarmento, ele '14 ele ouLn!.:t·o ele 18<!7: Bachar el F au sto Aug·usto 
de Agui ar , de 13 de ma io de 1848; Bacharel Ig naci o F t·anc isco 
Siheira ela Motta, ele 16 ele novembt·o ele 1850; Dr. Joaqui m 
Ma rcos el e Alme ida Rego, de 6 de j ulh o el e ·1851 ; Dt· . J oaquim 
Vi llela de Castro T avares, el e 28 ele v.beil ele 1853; Pacl t•e 
V icen te P ires da Motta, de 20 de fevere iro ele '185<! ; Bachu el 
Fra ncisco Xa vier P aes Ba n ·eto, ele ·13 ele out:tb t·o el e '1855 : 
Dl' . J oão Sil veira de Souza , el e 27 el e julho ele 1857; Bach a rel 
A n toni o Ma t·celino Nun es Gonçal ves, el e 7 de outubro ele 1859 ; 
Dr . lVhnoel An tonio Dtta rle ele Azeve cl0, de 6 de maio ele 
186 1 ; Bacha rel J o.sé Bento ela C!in ha e F ig lte ireelo Juni ot·, ele 
5 de maio de 1862 ; Bach arel Lafaye tte Rocll'i gnes Pereira , 
de 4 ele abril ele 1861 : Bacha t·el Fra ncisco Ig nac io Ma t·co ncls s 
Homem de Mello, ele 10 ele junho de 1865 ; 'l'enente- col'on el 
J oão el e Souza Mello e Ahim, de 6 de outubro de i866 ; 
Bacbarel P edr o Leão Velloso, ele 16 ele outubro de 1867; 
Bach a rel Diogo Velho Cavalca n te de Alb uquet•que, ele 27 ele 
agoqto ele 1868; Dese mbugaclor João Anton io ele ArauJO 
Freitas Henriques , el e 26 el e j ulho de 1869 ; Bach arel José 
l~er~andes ela Costa P ereira Junior, ele 20 de ja neiro ele 1871 ; 
Bar ao cte ':!-' arjua t•y, J osé An tonio Cal<~zans R,oelrigu~s, ele 29 

ele j unho ele 187·1 ; João W il kens ele Matto~ , de 1 2 d e ja nei t•o 
el e 1872 : DesH mbargadot· F ra ncisco ele Ass ts Ol1 ve mt Mac1el. 
de 7 ele ciezem bm ele· 1872; Bacharel Fra ncisco T ei:w im ele Sá, 
de ·13 ele n ovembr o ele 1873; Bacha rel Hemclito el A lencas tro 
Pe t·eira ela Gt· aça , de 23 de Ol t ~ub t·o el e t8U; Dese mbargador 
1!' 1·a nclsco ele F a ri as Lemos, ele 22 ele ma l' ço ele 1876 ; Oese m
ba t·gnn'o r Cae tano Este llita Ca va lcan te Pessoa, de 10 de j aneit•o 
el e 1877; Dr. João Jose Ferreira ele ,\ gui a1·, ele 23 de nove mbro 
ele 1877; Or . J osé Ju lio ele Albuqu erque Ba t' L'OS , ele 4 ele 
mat·;;o ele 1878; Bachar el André A ugusto ele P acltm F leury, 
de 2 ele j nlh o ele 188); Se nador Pecl t·o Leão Vel l o~ o , el e 
1 de ab ril ele 188 1 ; Bachare l S<tnch o ele Barros Pimentel , 
ele 22 ele ma t·ço ele 1882 ; Bach a rel Domin gos An lon io 
R ayol, ele '12 ele cleze m bro ele 1882 ; Dr. Sa tyeo ele Souza Dias , 
ele 21 ela agos to ele 183 l ; Bach arel Carl os Honor io Bened ic to 
Ottoni, ele 12 ele j ttlho de 188<!; Bach<t t•e l Sinval Oclorico 
ele Mo ura , ele 19 de fevet·eiro ele 1885; B<lch•arel Tvi iguel Cal m011 
clu P ln e Almeida , ele 1 ele outub ro ele i8S5 ; Desembar gacl ot· 
J oac1uim ela Cos ta B:trraelas , el e 9 de a bl'i l ele 1886 ; Dr . )!;n eas 
de Al'aujo Fel'!'ão, ele 21 el e sete mb t· o ele 1886 ; Dr . An toni o 
Ca io ela Si l va Pl'a cl o, ele 21 el e abril ele 1888 ; Dr . Henriq.ue 
Ji'ra ncisco cl'Av il a , ele 10 de julb o de '1889 ; Jeronym o Roclri g·ues 
ele Mames Ja rd im, ele H ele ou tttb ro ele 1889 . p,-únei?·o gove•· 
?10 )J?"ovi so? ·i o da. R epublioa, 16 ele novembro de i 8 8 .9. - Os _ç: J· 
v ernado?·es qne tem tido es te EsLado tem s ido os seg1li ntes : 'l'e
neute-coronel Luiz A ntonio Ferraz ,nomeaeliJ por Dac. el e '16 ele no
vem bt·o ele 1889, tomou posse em 18 elo mesm o mez e a nno,pusson a 
aclmi1listração ao 1° viee-govern arl ot· em 18 ele fevereit·o ele 1890, 
reas umi u em10 ele ma t• ço el e '1 890,cle ixa nclo o exercic io, fa lleceu a 
'li el e fevere iro ele 18'.)1 ; Ge net•a l ele Div isão José Cla rin do ele 
Queiroz, nomeado por Dec. de 4 de abl'i l ele 1891, tomou posse 
a 28 do mesmo a nno, ass ig nou tel'mo ele compl'omi sso na 
q ua lidade ele Govel' naelor e le ilo pe lo Congresso em 7 ele maio 
ele 189 1 clatct ela e le ição , Co i depos to ~t 17 de feve eeit·o ele '1 892, 
e n ~.-ega n clo o gover no ao Commanc\a nle ela "'Ua t·n içã o Te nent& 
Coronel Bezel'l'il Fontenelle, que pa ssou- o ao vice -go ver naclot• ; 
'l' ene nte- Cot·onel José Ft•e it·e Be·t.et•r il Fontenelle. eleito P t•e
siclen te pelo Congl'esso em 12 ele j nlho ele 1892, ·tom ott poSõe a 
27 ele agos to elo tnes mo a nuo .- A 1• Const i tu ição foi promul
gada em 16 ele j ttnh o ele 1891 e a 2• a 12 ele julho ele 1892 . 
CoN.>Trr urçÃ o- Nós, os •·aprese n tantes el o povo Cearense, reuni
elos em Congt·esso Cons ti tuinte, declara mos a utonomo o Es tado 
do Cea t·á f ,zendo pa l'te inLegra n te elos Estados Unielos do Braz il , 
e aeloplamos, decre ta mos e promulg-amos a segu inte Const ituição 
Política do Estado elo Cea r á- Ti tulo 1- Do E stado elo Cea rá, seu 
te rl'i tori o, govem o e orga nisação - Capitulo unico - Art . 1. 0 
O E s tado elo Ceat·á é a a ssociação po li tica elos habitantes elo 
t en·ito l'io ela anLiga pl'ovincia do Ceará . E' aulonomo é faz 
pa t·te i n tegt•a tlte el os Eslaclos Unidos do Bra :~~il- At·t. 2 . o O 
sen go vemo é republicano constit ucional e represe nta t ivo. 
Art . 3. 0 A base da sua or gan isação é o municip io, cuja au to
nomia a Cons litnição garan te no ti culo VI.-T itnlo li-Da So
bera ni a , poclet•ed e rept·ese t1'taçiio -Ca pitu lo u nico - Ar t. 4.o 
A sober an ia elo E s tado reside no povo. - Art. 5. o Os poderes 
pol itico ~ , delegações clo po vo , são tt•es, independen tes e harm o
ll; icos : o pode r leg1slat tvo, o executi vo e o ,] Uelic iar io .- Art G.0 

Os rept·ese ntan tes elo povo cear ense siio a Assembléa legishlti va 
e o Pre3iden te elo E~ tn.d o- 'l' i tu lo ! li- Do poelet· legisla ti v o 
- Ca pit1tlo I.- Da Asse mbl éa leg is la ti va- Art. 7 . 0 O poder 
l egisla·tivo é delegado á ABsembléa l egisla tiva , em regTa , com 
a sancçiio el o Pres idente elo l ~s taelo . - P aragrapho un ico . E m 
nenb ttm caso a Assembl6a legis la tiva pocle delegar qua lquer 
elas funcções qu e lh s•1o at tr dJttidas pela Cons tiLuição. - Ar t . 
S.u A Assembléa legisla tiva , compõ2-se el e lri nta deputados , 
eleitos s im••H!ttl e<L mente , em todo o Es tnclo, por s uil't•ag io popu
lar cl irecto .- Pa ragntpl1 o uni co. O nu mero el e deputados pe clerí~ 
set· aug men ~aclo cl escle que se verifique, pel o r ecenaeamento ela 
popttl aí'ão , q ne a representaçiio não cor t·esponcle a um dr• pntaclo 
pa<a tr i nua mil habi ta ntes .- Ar t. 9 . o O processo ele itora l sed1 
r egu lado por lei Dl'llinar ia. - Aet . 'lO. Cada legislatnra du ra
r ;). q1tat ro a n nos e cada sessão annual dons mezes .- Paragm 
pho unico. A sessão annua l poder á ser p t·orog-n cla a té sessent:t. 
d ias . - Ar t. H . São co ndições el e e leg ib ili dade pat•a a Assem
l;léa leg is la tiva. - L o Set• bt·as il ira ;- 2.0 Ser ma ior ele vinte 
e um a nnos e es tar no gozo elos direitos civis e pnli ticos ;- 3. 0 

Ter, pelo me nos, tt•es a nnos :le r es idencia n o ~staclo, se ndo 
bt·azileiro nato, e se is, si for naturalisa clo .- I:aragrapho unico. 
Computar-se-ha no prazo de residenc ia o tempo que o eleito 
es tivet· fóra do Es La clo a ser viço deste ou ela U nião .- Art. 12. 
São inelegives; - 1. 0 O P residente ou Yice- P resiclf)ute elo Es ta-
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do que tiver exercido o cargo den·tro dos seis mezes anteriores 
á eleir;ão ;- 2. 0 Os secre tat·ios elo E st ado;- 3. 0 Os membi'OS 
effect ivos ela magisr ratut·a elo E stado e os juizes fecleraes, que 
ne l~w funiccionarem ;- 4.o Os pro curadores geraes e os p,.omo
tores el e justiçP. ;- 5 . o Os con,mandan tes em chefe das forças 
da União ou elo Estado:- 6. 0 Os clirector es e e ngenhen·os che
fes ele Es trada ele ferro·. - 7 . o Os clil'ectores de cjnõJJlquer insl.i 
tltição de cr edito ou exploração indus tri<t l , que gozar ele favàr 
do Estado .- At·t . 13. A Assembléa legislatint 1·eune-se, inde
penclentemerite de convocação, no dia 1° ele julho el e C'Hla anno, 
na capital elo Estado, si pot· delibeeaç.ão sua, nã_o fô t• _ des ig
na~lo outro dia . - Ar ! .. '14 . A As~emblea legtslal!va nao pocle 
fttncpion a r, sem a maiot'ia absoluta dos seus membro~, excepto 
paea a discussão elas materias da ordem do d ia, durante a 
hora r egimeu ·tal. - ArL 15. Considera-se ter renunciado o 
manda;to ú A ssemi.Jléa legislativa: - 1.0 O deputado que tiver 
deixado de comparecer cl11ra nte uma sessão a nnna l, sem te r 
mnnclaclo e.~cu sa ;- 2 . 0 O que aceitar cargo electivo el e outro 
Estado ou litt Uni ão; - 3. 0 O que cel e bra r contracl.o com a 
União, o gs taclo ou o Município .- Art. 16. A assemi.Jléa legis
la tiva pode ser convocada extraorclinaria!ll ente pelo Pre
sidente elo Estado, pela maiori a ela Assembléa . ou pe la Mesa 
da mesma, quando motivos de ordem publica o exig irem . 
Paragra pho tmico. Nas sessões ex traordinarit1. s, a. assembléa 
legisla ti v a só poderá deliberar sobre o assump Lo que mo r. i vou 
a sua convocação. - Art . J7. As sessões podem ser prorogaclas 
01l ad iadas com as.oenLimento cl<L mai oria absolltt a ela assem 
bléa .- Art. 18. A mudança ela sé de da assembléa só pócle ser 
feiLa por deliberação ela maiot·ia absol ut::t. ela me:;ma e em casos 
anoeu1aes .- Ar t. 19. As sessões da assemblétt J egisl a~iva se
riio publicas, sa l vo deliberação em contrario ela maioria abso
luta elos seus membws. - Art . 20. Nenhum depute-elo tomará 
a~sen to se m fa zer compromisso, Olt pres tar jlll'amento, em ses
sao pubhca, de bem cumprll' os seus deveres. - Art. 2 !. A' 
a ssemb léa legisl a tiva compete, a lém das altri buições elo art. 29, 
Yet· , ficar e reconhecer os poderes ele seus membros, eleger a 
sua mesa, regular os serviços de ~ua policia e economi<1. interna 
e organinat· e promulgar o se u regimento. - Aet. 22 . O man
dato leg isln.tivo pôde se 1· r ennnciaclo. - Art. 23. O ma ndato 
l.egisla·tivo é incompatível co m o excercicio de q11alquet• ouk::t 
inncção publica durante as sessões.- Art . N . Os deputa dos 
si.io i!l'vtolaveis por suas opi ni ões, palavr aJs e votos no exer
cicio elo mandato . - Art. 25. Nenhum deputado até nova 
eleiçiio poderá ser preso, nem pr ocessado cri mina lmente, sem 
pré via licença d;L assembl éa legisüt tiva, salvo por cl"ime in
a!Uançavel, no caso ele fiagran te delicto. - Paragrapho 'ttnico. 
Neste caso , a autor idade qtt~ tive r ellectuado a ]Jrisão, o com
muoicará immedia·tamente á assembléa, que r eao lved, sobl'e 
ella , e a autor idade processante, pt·epar acto o processo até a 
pronuncia exclus i ve, o reme·tterá ú a ssembléa pam resolver 
sobre a cont inuação delle. - Art. 26 . Occorrencló vaga, o pr e
s idente ela assemblea communi cará ao do EsLa clo, que imme
cliatamenle mandará proceder á eleição .- Paragl'apho nnico. 
O eleiLo nestas condições exercerá o mandato abé ao l:im elo 
prar.o CJU e resta ' a ao subs Li buiclo. - Art. 27. Os deputados ven
ce t•ão d ia t' i am en le nas sessões orclina rias e extraorclinarin s e 
nas proroga·ti v as o subaiclio pecnn ia rio, qne lhes to r marcado 
pela asseml>léa. além ele uma inclemnisação pel <1 s clespezas ela 
via gem, para ·os que morarem fó ra da série ela assembléa. 
P ar ag l'apbo unico . Não sendo nHl.l"CRclo o subs idio, ou a aj ncla 
de cus to, vigorará o fixado paea os cl epntacl os da 11ltima leg is
la tura. - Aet . 28. A Assemblaa legislalivn. não pôde ser dis
solvida. - Capitulo I! - Das attrib ttições ela Assembléa 
legisla t iva - Art. 29 . A' P. ssemul éa legislativa compete: -
1.° Fazet• leis, in t eepreta l-as, suspe ndel-as, alteea l··as e revo
ga.J~as.- 2 .o Orça.r a rece ita e fixar a despeza do Estado, an
nualmente, precedendo proposta do presidente do mesmo· e 
tomat· as contH s do exerc ício /lnanceiro .- 3.o Fixar a ntu :t!
mente, sobre proposta elo presidente, a força pub li ca. - 4. 0 R e
gular a ar l'eca clação e distdbui çiio das rendas.- 5. 0 Legis lar 
soln·e :- a) a orgau isacão miHIÍcipal; - b) a o rg-anisa~:. iio jucli
ciaria e fô r ma elo processo ;-c) O re9imen el e.itoral do Estado 
é dos municípi os ;-cl) a diTisão polrtica, jucliciaria e admi
n is"tt·ativa ;- e) a divida publica;- f} a inst ruc,,iio publ-ioa; 
- g) obras publicas, estradas, vias ferreas, canaes, terras e 
lll•i nas, pedencentr:.e ao Es tado.;- h) a desapropl"iação,_ me
dntnt.e iuclemmsa,mo pot' necess tdacle ou uttlJdacle pnblJCa ;
i) soccorros publicas e casas ele car idade ;-j) colonisação e 
ilnmigraçiio ·-h) correios e telegraphos elo Estado;- l) hy
ljiene e assisbenci a publica;- m) penitenciarias correccionaes 

e detentivas;- n) bancos, caixas economicas e montepio· 
o) r esponsabil idade elos . ftu~ccio n ario s _puHicos ;- p) apose'n
t adonas, r efot·mas e .J Ubdaçoa.; ;- q ) prlvJ!eo·io a iu·ven·tor es e 
primeit·os inkoclucto t"es ele indus tria nova" até dez annus no 
maximo. - 6. 0 R r. vogat• as le is munwipaes contraria3 ás fe 
deraes e elo Esta do~ - 7. 0 Decreta e a alienação elos bens do 
Estado e a acquJSJ ç~o de outros._- 8. ° Ct"eae e ot"ganisar os 
serVLços, as secre ~al"las , rep~r L t ç_oes e estabelecimentos elo Es
tado .- 9. 0 Decr etae a or gan1saçao ela força publica. - 10. Con
ceclet· licença ao presidente paea sahir do Estado por mais de 
trinta dias em caso ele molest ia. - 1-1. - Cassar os poderes ao 
presidente n o caso de incapacic~ade phys icl1. ou moraL que 0 
pet ve de exercer o cargo, plenamente pt·ovacla e reconhecida por 
clous t erços ela totalidade elos deputados.-12. Conceder li
cença ao s funccionarios publicas, com ou sem ordenado 
até um anuo, no maximo .- 13. Ceder aos municípios os 
predios ou ]ll'Opr.ieclades do E s tado que não forem pre
CISOS ao ser\' Jço deste . - 14. Dar posse, estando funccio 
nanclo~ ao presidente, o~ ao se11 S ttbstitt~t~ quando tiver ·cte 
assunur o . gover no.- 1b. Apurar a ele1çao ele presidente 
e vice-presHie tltes elo EsLaclo. - 16 . Autorisar ao presi 
dente :-:- a) a contrahir emprestimos e fazer ou·t1· as operações 
de cr ecltto :- b) a celebrar, nos termos da Constituição Fe
dera l, ajustes e convenções com outros IJ:stados e com a União. 
- 17. Processar, po t• iniciat iva sua ou denunc ia de qualq.uer 
ciclaclão, o Presicle nté, nos ct·imes ele r esponsab ilidade até á 
pronuncia incl usive,-18. Autorisar o processo do Presidente 
por clelic los communs, ou p·ara o ell"eito de se t· limHada a sua 
capacidade civi l: - 19, Eleger, quando lar apresenbda a ac
cttsação, a commissiio que, conjtwctamente com os membros cl.o 
'l'riGtt 11al el a Re lação, constituirá o t.l'ibunal de justiça para o 
julg-amen·to do Pl'esiclen·te do l!:staclo. Os meq1bros desta com
missão não poclerão to mar par te na discussão elo processo pe
rante a A"sem bléa, nem na votação .- 20 . Processar e julgar 
os membt·os elo Tribunal da R elaçiio nos crimes ele responsa
lüliclacle commettidos pela totalidade 011 maioria ele seus mem
bt"os. - 21. Approvar: - cb, ascoavenções e ajns·tes r;om outros 
:0 s tado~ e com a Uni iie ; - b, as . reformas, aposentadorias e 
J nb1htçoes con_cechclas p~ lo Prestdetüe, - c, os acLos de perdão 
ou commut;t çao de pena, emanados elo P r esrclente .- 22. P r o
vide nciat· sobre todas as necessiclac\es ele caracter es·tadoaL -
23. Velat· na guarda da Cons tituição e elas leis . - Ca"j)ittilo 
III- Das lei~ e reso!trções-:-- At·.t . 30 . Nenhum peojecto de 
le~ Oll resolt~çao podera ser cltscutrdo sem ter s ido dado para 
ordem_ do cl~a, pelo menos 24 ho•as a ntes, nem passará sem 
tres d tscttssoes com mtervallos nunca menores de 2'! horas. 
Art. 31. Ne1:1humf1 vo·taçiio se ef'rectua rá sem que esteja pre
sente a maioria absoluta ela totalidade dos deputaclos . - Art . 
3~. Adaptado o _proJecto, ser á rem~ttido ao P resi,cleu·te, que, 
sr achar convemenne, o sanccronara e p1•omulgara como lei 
clen Lro ele dez c!Jas .- Pa rageapho unrco. A sancção será assi 
gnacla pelo Presidente e dada nos segui ntes ·termos: - «Sanc
ciono, e publique-se como lei >>. - Art. 33. Si o Presidente jul
gar que deve neg<u· sancr;ão, por entender que a l ei é inconve
nie nte ou contra ria á Constitu ição, o fará em dez dias, usando 
des ta formula: «Volte á Assembléa », exp0ndo sob sua russi
gnatnra as r azões em que se fundou. Neste ca so remet lerí1 o 
projecto, dentro daque lle pr azo, ao Presidente da Assembléa. 
Paragra pho uni co. Já esta ndo encerrada a sessão legis la Li va:, 
o Presid.ente , dentro do mesmo prazo, publicará as mzões ele 
não sancção no jomal officia l .- Ar t . 34. O pro jecto não .sanc
cionado será de n'ovo submetticlo á Assembléa, e sendo, depois 
ele uma uni ca discussão, adoptaclo por clous terços dos depu
tados j:Jreserrtes, o respectivo presidente o promul15ará como 
lei.-Para•gr apho unico. Nesle caso a votação se r a nom in al , 
cleclat·anclo-se na ac ta os nomes dos que vo·ta.ram a favot· e 
elos C[Ufl voLaram contt·a . - Art 35 . Si clentl"O ele dez dias o 
Presidente elo Estado não se manifestar sobre o projecto, o Ela 
Assembléa o mandará publicar como lei. - At"t 36. Si a As
sembléa, por ma.iod a de votos, mocliftcar o projecto no sent i
elo elas razões ele niio sancção, o ree1wiará ao Presidente elo 
Estado, que o peomul gat·á. - Al"t. 37. A promulgação pelo 
Presidente elo Estado, ou pelo ela Assembléa, lera a seguinte 
fot•mu la: «0 povo elo Estado elo CeaFá, por seus r ~ presentam 
tes, Çlecrc·tou , e eu promulgo a seguinte lei.»-Art. 38 . Nenh um 
projecto será sanccionado ou promulgado em parte . - Art. 39. 
O pwj ~cto que for totalm ente regeitaclo n ão s~rá de novo 
~presentaclo na mesma sess,ão l e15isla t! va. - Art. 40. O pro
Jecto ~e orçamento ger~l tera preferenma na,s discussões, e não 
poder a conter chspos1çao alguma ex tra;uha a receita e clespez!l, 
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do Estado.- Titulo IV- Do podet• executivo- Cap itulo I 
Do pres idente e vice~pres icle n tes - Art. 41. O podet· exccttti v o e 
exer cido pelo Pres idente elo E s tnclo.- Art. 'J2 . O P r es iden t , no 
caso de impedimento, sel'a su bstituído, e no caso de vaga, por 
qualquer motivo, será succeclido, por tres vice-pres id entes na 
ordem ela votação .-Paragt•apbo unico . No i mpedime n to ott 
falta dos vice-pres identes, assumii· á o governo: 1°, o Pt·es idente 
da Assem bl éa; 2°, os vice- pr •siclentes na ord m ela cla ssi 
ficação. - Art. 43 . O pres idente e v ice-pres identes se rão e leitos 
por sutfr ag io di t·ecto e maioria de votos , e se l'virão por qua tro 
a nnos, contados da da ta da posse .- Art. 44 . Le i orclina ria 
estabelecení. o processo ela eleição .- i. 0 Esta eleição se ell'e
ctuará tres mezes antes de findo o period J pt·esicle ncial. -
2.o No caso de empate de vo-tação entre os candida tos, se:·á 
considerado eleito · o ma is velho, e tenclo a mes ma idade 
decidirá a sorte. - Art. 45 . Na occasião ele empossar-se elo 
cargo, fará o Pres idente, OLt o seu substituto, perante a Assem
b léa, ou, não esta ndo esta r eunida , perante a Garnat·a Mum
cipal da Capital a s g 11 inte promessa, ou jttramento: «PL'o
metto, ou juro, c umprir bem e fi elme nte os deveres elo 
cargo de presidente, velar na gnat·da da Constituição, leis 
ela Uui ão e do Estado, promovendo a fe licidade puhlica.»
Art. 46. São condições ele elegibilidade para os cargos ele pre• 
dente e vice-pres1clentes : - i. o Ser maior ele trin L<t annos a 
estar no gozo dos direitos civis e políticos; - 2 . 0 Ser brasi
leiro n a to; - 3.o Ter , pel o menos , quako annos de r esi
dencia effectiva no Estado, excepto si fôr cearense. - Para 
g rapho unico. São considerados ceare n~es natos, os filhos de 
paes cearenses que nascerem em qua lq uer pa rte ela União ou 
no estrangeiro, com tanto que os seus paes estejam em serviço ela 
União ou dos Estados, ou e m ausencia tempor ad a - Art. 47. 
Não podem ser ele itos presidente do Estado os que não fore m 
elegíveis par~ deputa~os federaes ou estacloa.es . -:- Art. .48. O 
presidente nao pode ra ser r eelerto nem eleito v1ce- prestclente 
no pel'iodo seguinte ao do seu governo . - Ar t . 49. A mesma 
incompaHb ilidacle p1·evalece para o vice- pt·esiclente q ue ti ver 
estado em exercício nos ultimos seis mezes auteriores á el eição. 
- Art. 50. São inelegíveis para os cargos ele pt·esidente e 
vice-presidentes os parentes consanguineos e afins até ao 
2o gráo, por d ir e ito c ivil, do presidente, ou vice-pres idente 
que se achar em exercício ao t empo da eleição, ou qtte o tiver 
deixado até se is mezes antes. - Art. 51. O pres idente de i
xará o cargo no ultimo dia do quatriennio, s ucce clendo-lhe 
imrnedia tamente o recem-elei to, e, si este não se apresentar, 
será aubstituiclo nos termos do art. 42. - Art. 52 . O presi
dente residi r á na ca pi tal do mstado e não poclel'á ausentat·- se 
deste sem licença da assembléa, sob pena de per da do cargo . 
- Paragrapho unico . A disposição an.tecede n·te não compre
hande o caso de ausencia menor ele trinta dias, determinada 
por motivo de rnolestia. - Art. 53 . O p res iden te, ou vice· 
presidente em exercício, que aceit 11' ca rgo federal ou de outr o 
Estado, electivo ou de nomeação, perder a o car go . - Art 54 . 
O ex~rcicio do cargo ele pres idente do Estado é incompati vel 
com o ele qualq\ler outro. - ParagL"apho Lmico . E ' vedado ao 
presidente e vice-pres identes do Estado, sob pena de perda 
do cat•go, accei tarfavoresou concessões do Estado .- Ar t. 55 . 
O presidente, ou o sea subs ti"!nlo em exerr. icio, ter á os ve n
cimentos fixados pela assembléa no período p residencial a n
tecede nte, os quaes n ão poderão ser a l ter ados durante a Slta 
admi nistração . - Ar t . 56 . Nos crimes commun s será o pre
sidente pt·ocessaclo e julgado no fõro ordinario, depoi s de au
toriaacla a a ccusação pela mai ol'ia elos dep utados presen tes, e 
nos de r esponsabilidade será p ··ocessaclo perante a assembléa e 
jttlgado poa nm tribunal de jnstiça, co mpos to ele deputados e 
membros do Tribunal da R elação em n umero egual, - Para
g ropho uuico . Declarada procedente a accusação nos cr imes 
comrouns ou ele r esponsa bilidade, se r á o Presiclente suspenso 
do exercício das suas funcções . -Art . 57. São crim es de 
r esponsabi lidade os ac·tos elo presiden te que attentat•em : -
i. 0 Çontra a Constituição e leis ela União ou do Estaclo; - 2. 0 

Contra o livre exercício dos poderes const itucionaes; - 3 . 0 

Contra o gozo e livre exercício dos direitos indivicluaes . -
4.o Contra a ·tt·anquiliclade e segura nça elo illstaclo; - 5.0 

Contra a guarda e o emprego legal elos dinhe iros publico5 
G. ° Contra a probidade da admin is·tração e elo governo .-Para
grapho unico . Na 1." sessão ordinaria ela Assemblea será de
creta da lei especial defin in do os delictos, e a l ei p rocessnal.
A."t. 58. Salvo o caso de flagt·ante delicto, o pres ide nte não 
pode se~· preso senão em virtude de pronuncia na fórma da lei. 
.- Cap1tulo II - Das attribuições do presiden·te - Ar t. 59. 

Compete ao pres idente - 1. 0 Sa nccionar , pt·omul gat•, fazer 
publicar , e cumprir as l ei s e r esol nções da assemblé,t, e ex
J')adir oL·clen s , u1stn wções e r eg1Lhcmentos para <t SLUl fi el exe
cução; - 2 . o Co nvoca t· exclrao t·di nar ia me.nte a assernbléa ; 
B. o Ler pe t·a nte n Assembléa, no d1a ela abertttra ele cada 
sessão, urna mensao·e m dando con La elos negocias elo E sta elo, e 
ind ica ndo as pt•ov iâencias l'eclamadas pelo ser vico publ ico, e, 
não o pOdendo faz3r pessoalmen te, a enviará á assembléa ; -
4 . o Pt·esttLr por escripto ·todas as infot·mações e esclarecjmentos 
exigidos pela. Ass · mbléa ;- 6. 0 D is tr ibuir e m ob ilisar a força 
publ ica confot'IUe exc ig i ~ o bem elo Estado; - 7. o Fazer com 
outros E stados ou com a União ajustes e convenções, sem ca
racter pol ítico, mediante autot· is<<ção cl.c a ssembl éa ad l'e{a· 
•·endum elos pocl et·es ela União ;-8. o Requisitar a intervenção 
elo Governo da União nos casos dos a r ts . 5, o 6. 0 é 48 n. 15 ela 
Constituição Federal ; - 9. o Representar o Estado nas suas 
t•e lações o!Iiciaes com o goverrlo ela União e com o dos outros 
Est~dos; --10. Enviar á assemb léa pt·oposta do Ol'çamen Lo e 
fi xação ele ro i' Ça clentt•o de 10 dias contados claquelle em qtte for 
abe1·na a sessão;- 11 . F azer al'l'eca.cla r os impos.tos e r endas 
do Estado e applical- os co nforme a le i ; - '12. Contrab ir em
prestimo e fazer ou tt·a s oper ações ele cr edito, precedendo aucl.o
l'isação da nssembléa;-'13. H.ecl<Lmar conLt·a a invasão elo Go
vern o Federal nos negocias peculirtt'es do Estado; - 1'L 
P et·doat· e commuta r as penas impost as por setYten ça em 
crimes commrt ns , o tt ele r esponsa bilidade não sujei tos á 
juri seliução F ede ra l, nos termos da le i, ficando o acto depen
dente ela approvação ela asse mbléa .- '15 . Expedir <ts orcleus 
necessarias pam Re efJectuar em as eleições ; - 16. Decid ir os 
conflictos de a ttribuição ad ministrativos ; - 17. Suspender as 
r esoluções das Camar as Municipaes quando i nfl'ingir~m as 
Leis F ecle r aes e as el o E stado, ou oll(mclerem direito ele outro 
Munic ípio, s11jei tanclo o seu acto a n.ppro vaçiio da assembléa 
em su<t .Primeira reunião; -18. Levantar. f01·ças no E s ta do, 
nos seg u10te.: casos :- a2 deinvasão estrangeÜ'a ou ele ou tro 
Estado ; - b) ele c~mmoçao Inter na OLl perigo imminen te; -
-19. Prorogar as le1s a num1es do ul timo exer cicio, si, findo o 
pra zo de que tt•ata o par ng t·apho ullico do art . 10, a assembléa nã o 
as t iver votado . Q'lanclo a prorogação se effecLuar no ultimo 
a nuo da leg islaLm·a, o pres idente convocará a nova assembléa 
para votal-as; - 20. Co nceder licença, aposentadot• ia, r efot·
ma , ou jubjlação aos funcciona rios estadoaes na fó rm a da 
lei ; - 2'1. Representar ao govern o da União contra os ftmc
cionarios feder ae.s, r es identes no Estado, por abusos que 
tenham comme·tt1clo ; - 22. Decre tar elespezas e soccort·os 
ex1.rao rclinarios, nos casos de epidem ia ou de cal amidade pu
bl ica SUJ ei tan do o seu aclo á approvação ela assemb léa, em sua 
primeira r eunião ; - 23 Nomea r , suspender e demittir , na 
f.irma da lei, os f~n cc ionarios elo l~ sta clo; - Capi tulo III
Dos secr et a t"IOS elo Estado - Ar t. 60 . Os s'ê rviços do E s tado 
sôr ão distri buídos pot· tl'es secee tari as , e para cacla uma o pre
s idente nomeará um secr·etario el a sua confiallça.- Ar t . 6L 
- · Os seet·etarios são o br igados a prestar ás co mmissões ela 
assem.bl éa verbalmen te ou pot· escrip to, as i nfor mações que 
lhes for~m e:•ugtclas .- Ad . 62. São responsaveis pelos actos 
elo pres tdente que subscreverem, e pelos q ·1e expedirem com 
a sua excclnsiva ass ig na tura. - P a r agr apho un ico . Ser ão pro
cessados e Julgados pel o 1'ribunal d>t R elaçãs nos crimes que 
praticarem no exer cício el e suas funcções - 1'itulo V - Do 
podee jttdiciat•io -Cap itulo I - Art . 63. O poder judic iat·io 
tem por orgãos : - L 0 O Tri bun<).l ela Relação com séde na 
Cap ital e jurisdicção em to elo o Estado ; - 2. o Os juizes de 
direito com .i ttrisdicção nas comarcas; - 3.o Os j Úizes sttb· 
st~tutos com j ttl'isdicção nos . termos ; - 4 , o O m inste rio pn
bllCo ; - 5. 0 O Trtbttna l elo JLH'Y; - G. 0 As juntas cort·ecio
naes .- Art . 64 . O m inisterio publico tem por or n-ãos : -
i_. 0 O proçmrador ge1:al doEstado ; - 2. o Os promotor~B de jus
ttça e adJ mtos com exer cwLO nas coma1·cas . - Art . 65 . O pro• 
cur ador g·eral ser á LlOllleaclo pelo pres iden te do Estado dentre 
os clesernba rgadores c.om assento no 1',·ib tm al da Rel ação, e 
os promotores ele JUBttça , rl eutl·e os doutores e bachat·ei s em 
direito e advogados provisionados . - Par ageapho unico. O pro 
cumdo r geral e os pr omotores se rvirão emquanto bem desem
penh arem as funcçEes, e convjer ao serviço publico. -- Ar t. 
66 . Os aci.Juntos serao nomeados pelo presiden te, media nte pro
posta do jtuz de direito .- Art. 67. Os j Ltizes subs titutos se rão 
escolhidos den tre os doutores e bachareis em d ireito que 
·tiverem um anno ele p t·a ti ca nos aud itorias ou egual ·tempo 
de exerc"icio no ministerio publi co . Servirão por quatro annos 
poderão ser r·econduzidos, e só a pedido ser·ão I'emovidos: 

11 .427 
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- Art. 68. Os juizés ele direito ser ão nomeados dentre os 
juizes substitutos que tiverem quatriennio, na orelem da anti
gu idade abso luta .- Ar·t. 69. Os desembargado t·es sm·ão no
meados dentre os juizes de direito na orc~m da ~ntiguiclade 
a~o l uta.- Ar't. 70. Os desembargadores sao vttali cLos desde 
a data da posse, e só por sentença , ou incapacidade phy~ica 
ou moral, provada e julgada perante . o Tribunal. da !{elação 
perderão os cargos - Art. 71. Os JUlzes de d:reito sao nta
licios . Deixam o ca ro-o em virtude de promoçao a desembar
gado!' ; são delle priv~dos por sentença, ou incapacidade. phy
sica ou moral provada, e só podem set· re moVLdos a pedtdo ou 
por motivo de conveniencia pu bl ica, j t~l ga.do provado pelo Tri
bunal da Relação.- Paragrapho nmco . Nes·te ulttmo ca;so, 
decretada a t•emoção, será designada immedia·tamente ou·tra 
comarca ao removido, o qual não havendo comarca vaga, será 
declara do avulso percebendo somen te ordenado.- Art. 72. 
São considerados vitalic ios os juizes substitutos que comple
·tarem o quatriennio e forem recoucluziclos, e neste çaso lhes 
são applicavels as d isposições elo a r tigo anteceelente .- Art . 
73. Os Jni zes subst itutos serão subst ituídos por tres snpplentes, 
nomeados q11atrienn almen te pelo pres idente elo Estado.- 1\.rt . 
74. Nos crimes ele responsa bilidade, comme LtHlos pela tota
lidade ou maioria dos seus membr os, os desembargadores 
se1•ão processados e j ulgados p_ela Assemb_le; os j ui~es de cli
reito pelo T.ribunal ela ReJaçao . e os JL!Izes substttutos , pro
motores, adJuntos e serventuanos de .Jus·Ltça pel~ JUL Z de 
direi'to com recurso para o 'l'rLbunal ela Relaçao .- Art. 
75 . Os magistrados não poclelll se t' nomeados, nem elei
tos para qualquer cargo, emprego ou commissão, no 
Estaelo ou l'ór <t delle, salYo o que lhes competir por accesso 
na magistratura.- Art . 76. Os serventuarios de officios ele 
justiça são vitalícios, e , em quanto viverem, os seus officios 
não poderão ser annexados ou divididos .- Art. 77 . O poder 
jucliciario não 'cumprirá as leis do Estado contradas a esta 
Con st ituição , nem os r eg ulamentos, actos e decisões elo governo 
ou clelibet·ação elas municipalidades, cont ral'ios á mesma e ás 
leis do Estado .- Art. 78. O juizo a rbitral poderá ser es·tabe
lecido por convenção das pat·tes desde qne não ten h am inte
resse no pleito, menores, orphãos, inte rclictos, ausentes, ou a 
Fazenda NA.cional.- Art. 79. O Tribunal da Re lação compõe
se ele sete desembargadoi•es, sendo o seu presidente o mais an
tigo em ~xet• c i cio .--:- Art. so, Os desembargadores, juizes de 
dire ito, Juizes subsLütLtos, supplentes destes, e se r ventn•tnos 
de justiça, serão, na f6rma ela lei, nomeados pelo presidente 
do 'Estado. - Art. Si. E' man·ticla a instituição do jury, com 
todas as aLtribuições estabelecidas ·nas l eis do reg imen a n l.el'ior, 
1·eorganisacla de conformidade com as leis elo Estado ou ela 
União . .:..._ Art. 82. Ficam m·eadas em cada termo j untas cor-
1·eccionaes, sendo determinada, em lei esp ecial, a sua orga
nisação e· respectiva fó rma proces.mal.- Art . 83 . Lei ordinarüt 
estabelecerá a org·anização jndiciaria . - Art. 84 . A l ei de 
organ ização regulará : a) a cli v i s~ o jnclic iaria elo Esta~lo ; 
b) a investiclunt _elos cargos d <t ma:gtstratur<t e ~uas condtçues : 
c) a descrinunaçao elas compe1enctas ele cada Jutz e tr1bnnal 
e das disposições communs a· estes; d) as differentes represen• 
·tações elo min'isterio publico, SitaS funcções e condições neces
~arias pa ra a iuv~stidura; (e) · o_ proYimen to dos o.fficios . de 
Justiça; f) o exe t'CLClO das prollss~es de advogado e de sohct
t adot'; g) os• vencimentos dos magistracJ.os e clos_funccw_nar1os 
de jus ti ça; h) a subst i tu ição, o accesso e_ r emoçao elos Juizes • 
i) o modo da nomeação dos ftmcctonanos cl(l .Jnst tc;.a; J) os 
casos de licença dos Juizes e mais f unccionarios.; ~) as mcom-

. patibi liclades. - Art. 85 . Ao 'l't•ibunal ela Rclaçao compete: 
F, julgar os cr imes de responsabilidode commett1clos. por um 
ou pela minoria dos seus membros; - 2o, processar e .JUlgar os 
secretal'ios elo Estado, os juizes ele direito e o procurador geral, 
nos cl'imes de r espo nsabilidade; - 3o, concorrer para o pt·o
cesso e julgamento do presidente do Estado nos termos elo 
art. 56; - .4o, tomar assentos para in·tellige ncia das leis civis, 
commerciaes e cl'iminaes . - Art . 86. A assem blea leg tsl a tlVa 
na primei ra legislatura, proverá it codi ficação elas leis proces
suaes at"tendendo ás 'segm ntes bases essenctaes : a) manter a 
un ida'c!e da jurisprudencia; b) ceduzir as l'ormalidacles elo 
proce.;so e diminttir os prazos; cJ ampliar os recursos : d) 
diminu ir as custas do processo; ~) tmpot· pena ao funccLOnarJO 
judicial, que houver dado cansa á nul liclacl_e elo yrc:cesso. -:
Arb. 87 . As q ttestões que recaht t·em sobr~ a .] Urtsdteçao .adm~
nisLrativa con tenciosa são ela competencta elo poder J.ll~tctano 
que as processa e _julga, exercen~lo as mesmas a L_tnbu1çoes. que 
pelo direi'to pree:nsteute per tenctam ao contencwso admmts-
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trativo. - Art. 88 . Fica abolid a a jurisdicção administrativa 
co ntenciosa.- Art. 89. Serão juizes ele casamento : - 1o, no 
termo. onde esti ver a séde da coma L:c~, o juiz de direito ;_ 
2~, N~ sécle elos otrtros t.ermos, os JUi zes su bs titutos; - 3•, 
Na sede elos d tst t•tctos os sttpp lentes destes . - At·t 90. Ne
~\hum magistrado pet:cebe r~ custas pelos actos que praticar.
Iltulo VI - Do mumctp!O - Capttulo I - Art. 91. O terri~orio 
do Estado será dividido em munic ípios .- Art. 92 . O municipio 
é a base da organlsação ·administrativa do Estado, como tal 
sómente será co11siderada a circumscripção territoria l que a lém 
ele uma local iclad13 que lh e sirva de séde , tenha uma população 
nunca infer ior a dez mil habitantes, e renda sufficieute para 
ma n te r- se.- Art. 93. Compete exclusivamente á assembléa a 
creação de novos municípios e a lteração dos actuaes media nte 
reclamação do povo.- Paragrapho unico. Toda a vez que a 
a lt eração comprehencler pat·te de mais de um município, serão 
pt·eviamente ouvidas as r espectivas camaras municipaes.-

. Art . 94 . O mu11icipio é autonomo na ges tão dos seus negocias 
e as suas clelibe t•ações não dependem de sancção de. qualquer 
poder do Estado, respeitadas as res·tricç!ies feitas por e.qta 
Co nstituição. - Art. 95 . A administração municipal tem 
pot· orgãos : - 1°,_ a camara municipal composta ele verea
dores. - 2°, um Intendente na séde do rnunicipio, incum 
bido elas fmicções e:<:ecutivas e tantos subintendeutes quantos 
forem os districtos em crue a camar a dividir o município. -
Art . 96. São eleitos quatrienn a lmente, por suffragio di
recto e mai oria re lativa ele votos, os vereadores, e es tes em 
carla an no e lege rão dentre s i o intencleute, que poderá ser 
reelei'to, e será substituído, no caso de impedimento temporario 
por um cidadão que a camara eleger. - Paragr apho un ico. Os 
sub-in lende ntes serão elei tos pela camara municipal. - At·t. 97. 
A camar a do nmnicipio da Capital compõe-se de dez ,.e ,·eador es 
e a elos outros ele oito . - Art. 98 . Vagando o cargo de vereador, 
proceder-se-ba á eleição para preenc himento da vaga.- P ara
gr;tpbo unico. Pet·clerá o cargo o ve reador, cuja incapac idade 
physica ou moral for recoahecida pot· jun·ta medica e julgada 
pela Camara .- Art: 99. A acção éla Camara Municipal 
estende- se :- 1° Ao pa"trimonio e rendas do município; - 2. 0 

A's despezas do mun icipio e meios de satisfaze l-as ; - 3 . 0 Aos 
estabelecimentos sustentados pelos municípios, ou por elles fun
claclo_s,ou de utiltdade publica municipal ;- 4.o A's obt·as publicas 
m~LUI~ lpa~s. e ser vi ~os ele utilidade commnm dos m unic ipius;-
5 . . A pohcia muntctpal ;- 6.0 A' appl icação e execução loca l das 
l~Is e r egulamentos da União e do E ~ tado na e::-:P. cução de ser
vtços el_r: caraC'tdr ge.ral, desde que não embaracem a boa a dmi
n•slraçao elos negocLOs muuicipaes; - 7.o Ao direito de repre
sentar a os poclet·es do Estado e da União, por actos ille.,.aes 
praticados por seus agentes; - 8. 0 A' conservação d as mattas, 
esh·adas e aguadas .pubhcas, r egulando o exercicio da caça e da 
pesca ;- 9. 0 A desapl'Opriação por utilidade e necessidade pu
blica mnnicipal, na fôrma prescripta pelas leis do Estado ; -
10. A celebl'ar .com outros muni cipios ajuabes, convenções ou 
contractos de tn teresse municipal, administrativo ou .fiscal 
cldpenclentes da approvação ela assembléa.-A,·t. 100. A cobrança 
el a divida activa do m u nicípio se fará pelos processos e acções 
estabelecidos para a cobrança da do Es tado.- Art. 101. A' C amar a 
Municipal com pete :-1 ° Crear os cargos do municipio, definir as 
at·tribllições dos que os exerce rem, e marcarem-lhes os venci
mentos; - 2.0 Deli berar, resol ver e legislar sob t•e qualquer as
sumpto que entenda com a policia , econo mia e adminis tração 
local, ele accorclo com a Consli·ttüção elo Estado e da Uniã o ; -
3. 0 Interpreta r, suspender e revogar as sna·s leis; - 4. Orçar a 
recet ta e fixar a despeza municipal, annualmente, sobre pro
posta do In tendente; - 5.° Contrahir' emprestimos;- 6.° Fis
calizar a ar•·ecaclação, applicação e destino das r endas muni
cipaes .i :- 7° Orga nizar <t fo rça de policia e vig ilancia do 
mun LC1p1o;-8. ° Crear impostos e contribuições dentro das rendas 
que forem des?rimiuadas p or lei do Estado; - 9. 0 Legislar sobre 
acqUlsição, retvindicação aelm inistração, a lien ação, perm'Uta, 
locaç;io, a rrendamento, ~foramen lo , hypo·theca e outros con
tractc:s sob t·e bens municipaes; -10. Conceder , mediante auto
l'izaçao da assemb léa legislativa, favo,·es de caracter meramente 
tilnntcipal; - il. Organizar a estatística municipal;- 12. Es
tabelecer imposições de penas correccionaes e administrativas 
aos funccion~. rios mun icipaes sem pr•jui zo da acção da justiça 
publica; - 13. As penas correccienaes não poderão exceder de 
qtün?.e dias ele det,enção simples,: as admin~strativas , de multa 
de cwcoeata mtl r e1s, e suspensao elo exerciC'lo até trinta d·ias 
ou perda do emprego . - Art. 102. Os ca l'gos de vereador in
tendente e sub-intendente não são remunerados.- Art. 103 As 
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camaras municipaes paga~·li:o integralmente as custas dos pro
cessos em qu e forem pat'tes, e pe la metade, sómente aos ser
ventuarios de justiça, as cl o·s pt'ocessos em qne figtn-:.tt•em como 
réos , em ct·imes comm uns, pessoas pobt'eS ou desvalidas, ou 
consideradas taes pel a lei. - Art. 10-L O Estado pt·estará soc
con·os om caso de co Ia m idade pu)Jlica, ao município que os 
solicita r. - Ar·t. 105. A assembiéa, ou o Govet•no em s uas leis 
e regnlament.os, nii:o poelet·á onerar as camaras mttnicipaes com 
clespezas eventuaes de qualquer Ol' clem~ sem decretar fundos ou 
estabelecer, eles ele logo ve rba estacloa l para esse fim.- Ar t. 106. 
São at tri buições elo intendente:- Lo Cotlvocat· sessões extraot·
dinal' ias ; - 2.o Nomear, suspenclet·, clemiLtit• e licenciar os 
funccionar ios municipaes; - 3.o Apresentar á cama,:a as bases 
para a confec'ção elo ot•çamen\o; - 4.o Prestar contas a nn ual
mente ele sua aclrniniskação, no pl' imeiro dia ela pl'ime.ira sessão 
da camara, apresentando semestt•almente o i.Jalanço da receita 
e elesper.a, com a clemonstl'ação e docum entos comprobatot·i os; 
- 5.o Apresenbd t' re latorios, orçame ntos e dados estat ist icos, 
1•elativos aos se t• viços, oi.Jt•as, bens e n<lgoc ios municipaes; -
6. 0 Promover a ar t·ecada•;ão da s rendas, admin is trar as p t· o
prieclacles e superin tenclet· os serviços m un ic ipaes ;- 7. 0 Expedi!' 
regulama nto e instrucções pam a fie l execução das leis mun i
cipaes, dependentes ela app t· ovação ela cama r a; - 8. 0 Or cle na t· 
a~ clespezas que lil•e rem ele ser lilitas de con!'ormiclacle com o 
orçamento votado . - A t·t. 107. Ao inbenclente em todo o mu
nicípio e aos sub-inbenclentes nos clistrictos respecLi 1•os, a l ém elo. 
execução elas cleliGerações ela cama ra municipal, compelem as 
atl t•ilm ições cru a ac tualmente exerce m os delegados e s ubde le
gados ele po! icia.-Art. 108. O intendente é t•e ponsavel pela 
má gesLiio elos negocias do municipio e applicação de suas 
r endas.- Art . 109 . Os bens m ttnicipaes silo isenLos ele p"nhora 
executiva. - Art. 110 . As camaras municipae3 reunem-se 
duas vezes por anno em sessões orrlinari as de Cj ll inze dias, no 
max imo, podendo faze l-o ecüraorclinadamente quando o interesse 
do municipio o exigit·. - At't. itl. As camara.s municipaes 
e lege t'ãO an nual m, ute o s~ tt pres iden te e vice-pt·es id ente . -
Art. H 2 . Os conliictos entre os municíp ios e o poclet• exectltivo 
se1·ão l'esolvidospela a;;semG léa .- Art. 113 . 0.> confiictos jucli
ciarios en~re os ~tmic ipios s ~rão l'eso lviclos pelo poclet· j ttcl i
ciario, e os demais pPla assernbléa . - Art. 114. Os l'e t• eado res 
e intendentes n ão podem exet•cer attt•ibuições juclici arias . -
Art . Hõ. Os vereac1ol' •'S são invio laveis pelas opiniões qne 
emittil'em no exercicio ele suas fnncções. - Art. H6. São con 
dições ele elegibilidade para ve t·eaclor :- i o, esta t• a li staclo como 
eleito r no município; - 2° , es t:tr no gozo do.> cli t·eitos c i vis e 
políticos ; - 3o, ·ter pelo menos, dons annos de res iclencia no m n
nicipio, sendo bt'azileiro nato, e seis si fôr natul'alizaclo; - <! 0 , 

não estar obrigado por divida, cont t·ato ou qualciuer respo nsa
bi li dade, pára com os corres rnunicipaes.- Ari. · 17. A assem
hléa en1 sua. pt·i,neiru. sessão ordin aria. descriminnl'á as ranclas 
dos mun ici pios, r egulará o p roces_so das eleições e cletel'l1li
nad. as in compati biliclades para os cargos de vereador e in
tendente. - Paragraph o nnico. Uma ve1. dcscl'i minadas as 
r endas, não p ocleriio em caso algum se t· diminuídas.- Art. 1'18. 
Os n.Hmicipios nii:o poderão crear impostos ele transito pelo seu 
t" rt•itorio sob t·e pl'Ocluctos ele outros municipios . - Art. 119. 
Serão obri~adus a contribuir com uma parte elas suas rendas, 
para açudag-em e itTignção no Estado, conforme fo r regulado 
pot·lei . - 'l'itulo VH- Da fot·ça pttblica - Capitulo unico.
Art . '12J. -11:tverá um a força ele seg nt·ança pubLica, orga
nizada para g·a ra ntir a autor idade e integl'iclacle do Estado. -
Art . i21. Es la fo rça set•á essencialmetlLe obecl ien te e .suje ita á 
disciplina que for decretada . - Art. 122. Sómente pot· ordem 
elo presidente póde ser r eunida ou mobilisada, sem prejniw elos 
direitos da Un ião, nos ·termos ela Constituição Federal. 
'l'itu lo VII I - Declaração ele direitos - Capit ,Jlo unico - · 
Ar~. 123 . A Constituição garante os direitos concernentes á 
liberdade, segm·ança intli1·iclual e ele propriedad e nos term os 
seguin tes :- io , igualdade sem outt•a clifferença que não seja. 
a elo saber e mel'ito;- 2°, uso e gozo, em toda sua plenHucle, ela 
propl'ieclacle e segurança pessoal;- 3o, libet·clacle ele reunião, 
associação e locomoção ;-4o, ninguem set· obrigado a fazer ou 
deixar ele fazer a lgttma cansa senão em Yirtude ele lei; - 5o, 
plena liberdade de ind ttstl'ia e p rofissão ;-Go, direi~o ele petição, 
l'ept·esenlaçiio, queixa e dennnci<t :-7• lihet'dade religiosa, ga
r antido o exercicio ele todos os cultos e confissões quo não for em 
cont l'al'ios á moral e aos bons costnmes ;- 8°, li vre man ifestação 
d~ pensa mento n a tl'ibuna e na imprensa, obset•vanclo-se as 
cl1sposições leg-aes . -Art. 124. A lei é igual para todos e não 
tal'(\ eff'eito l'etroactiyo, á excepção dos casos em rtue for mais 

benigna . - Paragrapho unico. T odo cidadão pôde emittit• 
opinião sobre os Yteios e defeitos q ue encontre na lei , sem que 
inco rra em clelte~o. - Art . i25. Salvo o caso de flag t•an Le 
cle licLo, n ingttem podel'á ser p t·eso senão pbt· Ol'clem escripta ela 
autoridade competen tl3 e pot· motivos expressos em lei. -
Art. '126. Ninguem póde ser conse~vaclo· em prisão sem culp<~ 
formada , nem nella detido ou a ella ser levado si prestar fiança 
idonea, excepto os casos especiaes determinados por l ei.
Art. 127 . Nin guem sel'á senLc nciaclo si nào em virtude ele lei 
anterior. - Art. 128 . E' garantida ao accusado a ma is plena 
defesa .- Paragrapho uqico . A nota ele culpa será dada clen~ro 
ele 24 h oras , devendo conter os nomes das t·es temun has e ser 
ass ignacla pela autoridade. - i\.rt. '129. A' excepção dos cr imes 
de alçada polici.1l ou corrcccional, e dos que são da compe
tcncia privativa de juizes ou tribtmaes especiaes, todos os outros 
set·ão Julgados pelo jury. - Art. 130 . A casa é o asy lo invio 
lavel elo cidadão, e nella ninguem poderá entrat· se m o sen 
consen timento, si não 11 as casos excep tuaclos na lei e na fórm a 
p~r ella presct•ipta.- Art . 131 . E' gar ant ido o direi~o ele hctú6c~s 
col"pus impetrado pelo paciente ou por ou trem, todas as yezes 
que o cieladtio >ofl:'rer violencia ou coação pot· illegaliclacle on 
abuso de poder ou se sentit• constrangido pela imminencia 
evidente deste perigo. - Art. 13.2 . A ins~rucçii:o pl'imaria, 
será g t• atuita, i nc lus ive o ensino elementar ele artes e offt
c ios. - Ar t . 133 . Continúa gat·anticlo, em sua plenitude, 
o direi to de vitaliciedade dos magistrados, professo t·es pri
marios e secu ndarias e serven·tuarios de jusLiça, além elo 
caso elo ar t. 72 . - Ar li. 13!! . O Estado ga t•;ulte assistenc ia 
e soccorros publicas. - Art . 135 . E' gamntit lo o direito ele 
aclvogacia em todo o Estado, independentemente ele r ano
vação ele provisão , aos advogados que a tinh a m em vigo t• 
até á promulgação ela. Constituição de 16 ele junho ele ·l89L
Art. 136. Todo ciclad ii:o r esidente no Estado, maior ele 21 annos, 
sa bend o ler e escrever se t· á al ist·.tve l como eleítol' , e ele .,. ive l 
de c? nformielade com a lei.-Titulo I- Dispos ições ger:~es _: 
Cap ttu lo um co - Art. 137. Esta Const iLu ição não poder{, s , r 
reformad~ s in ão dous annos depois ela sua promulgação, e pot• 
de ltberaçao de dous ·tet·ços da totahdacle dos membros ch assem
bléa .- Paragrapho unico. Reconhec ida a neces>iclade ele 
reforma, a assembléa ela l egislatura immecliata set·{, inves tida 
ele poderes co nstituintes, rest ri ctos aos pontos inclicados.
A.r~ 138.- '!'"dos são ob1·igaclos a contr ibu it• p a ra as clespezn s 
p ·1blicas, como for es lai.Je lecido na lPi.- Art. i 39. A respon
sabi lidade c ivil e cr iminal elos fu nccio na rios publi cas elo Es~ado 
e dos rn unicipios pelos ac los ou om issões que prat icarem, com 
dolo ou culpa , no exe rcicio do s ttas funcções, se fará efl'ec ~iva 
pela fó t•ma cleterminacla nu lei. - A r t . 140. E' pl'oh i!Jida a 
accumu lação : :!.0 , cl?. empNgos l'emunet·aclos do Estado e elos 
municipios; 2o, cl~ emprego remunerado elo Estado com outro ela 
União ou elo muni c i pio. - Ar t. 14'1. Os reformaclc.s , aposen
tados ou jubila :los, que exercerem ou uceit(trem emp l'ego remu
net'aclo, optarão pelos vencimentos cl ~t r el'ouma., aposen tadoria 
ou jubilaçiio OLt pelos cl.o emprego. - Paragrapho unico . N~to 
se cons idera accumul ação o exercicio si mwltaneo ele serviços 
publicas, comprehendiclos por sua -natureza no desempen ho da 
mesma ftmcçiio de ordem profiss ional , sc ientific:J. vu technica.
Ai·t. 142. Lei ot·cl inar ia cle tet;miuará os casos e cond icões elas 
aposentado rias, t•eformas ou jubilt~ções .- Art. 143. Os cargos 
electi vos não são our iga torios, excep~o os que emamwem di
recbam m le ela aceitação elo mandato .- Art . 144 . E' g-a t·a. n~ida 
a libe rdade ele apl'ellCler e ~le ensinar sem ofl:'ensa :i. moral e 
sem pt·ej uizo ela segut•ança e hygiene publica.- Art. 145. 
Nen hum vencimento, ordenado ou g ratificação, será elevado ou 
cl iminuidiJ senão pot· l ei especial.- Art. 146. Nenhum elos 
pode t•es do J!;_stado ou elos municipio3 pode t•á firmar con tracto, 
fazet• concessao pat•a obras, furnecimentos, exp loração de bens 
e fttnclação ele esta beleci mentos , sioii:o IJOt' concul'l'encia publica. 
- Art . 14'7. 'l'odo3 os actos, resoluções e deliberações dos 
poclel'es elo gslaclo ou dos municipios, serão p Lli.Jlicados pela 
imprensa, onde houYer, ou po1· editaes , salvo o caso de segredo 
em n egocias do Estado ou da jusLiça.- Ar t. 148. São ríullos 
os actos pt·a t. icaclos por· qualquer autoridade sob a acção ill ega l 
da força puGli ca, e os qrte decorrerem de pt·e~são secliciosa .
A.rt . 149 . Só é const it ucio nal pat·a o efl'eito elas clisp•">s ições 
anteriores o que diz r espeito aos li mibes e attribnições dos 
poderes políticos e elos direitos políticos e indil'iduaes elo$ cida
clii:os .-'l' ttdo o c1 ue n ii:o e const ittwio na l p0de ser a ller.ulo pGias 
l egislaburas ord in a.rias . - A r t . 150. O pt'ovimenLo ~los em
pregos far-se-ha sempr e pot• co~lcUL·so, e as promoçoea, pot• 
ant i guidade.~ Paragrapho uuiao. El:weptnam-se os Cil.I'S'OS da 
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secretarias do Estado, commanclanles ele forças, officiaes elo 
co 1·po de segttrança., pt·omoto1·es ele justiça, d1rectores ela ins
trucção publica e ela l~ sco la No rm al e collectot•es ele fazenda. 
- Art . f5l. E' consi de r ado dia ele fesLa e !'eriaclo pa ra o Es
tado o det promulgação des ta Const ituição . - Titulo X
Disposi çõe s trans i tarias -Capitu lo u nico - 1\.rt. 1° Appro
vad" esta Constil.uição,ser <i promulgada pela Mesa do Congresso 
Constituinte e ass in-nacla pel os se na dores e deputados presentes. 
- Em seguida o Congres;;o Constituinte. elegerá po;· votação 
nominal, cada um po1• SLLa vez, o PresHlente. elo Estado, e o 
fo, 2o e o 3" vice-presidente que tem ele se:vll' no pt'LJTieJro 
p ~ rie clo presicl!lncial.- Art. ~ · ~ Para a .ele H; ao ele qne trat~ o 
artirvo nntececle nte não h avet•a Jncompattut! Hlade . - Art .. 3. O 
presldento e vice-pres icle~tes prestarão jurnme tltO, ou fcwiio a 
pt·omessa civ ica de cumpnmento de cleve t· , per.1.nta o Congresso 
UonstituinLP.. - Ad. 4. 0 Es·tando ausenr.e o pres idente eleito, o 
seu substituto assnminí, immediatamente o ex:ercicio elo cargo, 
começa nd o a decol'l'er dessa data o pel'iodo presidencia l.-
§ f.o Em qualquer t empo que se n,pt·esen te, o presiclenLe eleito 
asmm irá o exercicio depois ele empossar-se nos termos elo 
ar t . <15. - § 2° Q:mlquer elos vice-pres identes eleitos, que não 
ti-ver pt·estaclo jut·amento, ou feito a prome,sa .c":JCn. ele cum~ 
prim~nto d e dever, pet·an te o Congrds~o Co n s~lltun te, pode:a 
pre<:ta l- o ou fa,zel- o peraate a Assemblea Le!5'L?lattva ou, n n.o 
es tando esta reun id a, perantA a Camar;; ~1un1 c1pa l ela cap1tal. 
-Art . 5.o Si vagat• o ca rgo ele predidente antes ~lo ultuno 
an no elo primeiro pel'ioclo j) t' esiclenci:J.l, a a ssemblea p~·een
cher{~ a vaga pelo moc.lo llldJCaclo no art . 1° desL.e tl tulo, 
r e unindo-se ptu•n, esse Ílm. - § 1. 0 As vagas ele vwe-pres t
clentcs que se derem no mesmo perioelo e nas mesmas cir
cumstancias, serão ·tambem preenchidas pela assembléa na 
sessão qne a ella segu ir- se, sem necessidade ele reunião 
prévia.-§ 2.o O el~ ito para p:·e.enchimento da vaga ~te pre
si·lente e vtce·presiClente, servtra no resto elo perLOelo.
Al't . 6.o Ter l11inados os trabalhos co nstitu in tes, os actuae> 
senadores e deputados constituirão uma só, camara, nos tet·m os 
elo art. 7o, a q11al fnnccion:ll'á na primei r a leg-islatul'a . -
ArL. 7.o A sessão aunual ela '1" legislatura será in stal lacla no 
dia s , guin te ao cln .eleição de pt·~ s i.dE.mle e vice-presidentes e 
cl,ura rá a té que seJão votadas as :e1s ~omplementares d~stn, 
Constituição . - Al't. 8. 0 A pt•tmeJrn l eg1sla tura tet•mtn~tra a 
3l de clezemhl'<'/ ele 1896 . - Art. 0 . 0 Os 1mpostos cg~e .e'~' Vll'tn~e 
de lei especial passarem do Estado p&t•a os m~llliClj)IOS serao 
arrec[lclndos por estes, a contar ele 1 ele .J ane~ro de 1893.-
1\.rt. 10. D~~t·ante o corrente anno continuara o Estaclo a 
m anter os serviços ele natureza municipal, actualmer:_te a seu 
caL'"'O .- Art. 1t. Continuam em vigor , em quanto nao.lore~11 
exjíl~essamente revognclas, n_s ~eis anteriores _a.estaCo ustt~Uiç~o 
r u e não con l1verem ch spos 1çoes antmonu cao as suas. - At t. 12. 
Serão annexados aos munic ipios , mediante representncão da 
maiori a clo3 respecLi vos eleitor es no Pt:estden te do Es tado e 
npln·ovação cl<t assembléa, os tet•rttorLOs que foram clelles 
desm embra dos depo is de '1 5 de novembro de 1889. -Art .. 'L ~. 
O Presidente elo Estado perceberá proviso>·ian;ente o subs > d~o 
ele 12 :000$ nnn uae.s, além ele dois contos ele rets para o ,Pl'~
meiro estabelecimento . - Art. 14 . Os membros ela Assemblea 
l egisla ti v a per ceber ão na,~ s ., ssõe.s ela prim eit•n l egisla i ura o 
subsidio c!~ vinte nul r e1s clt ar~os, nlém ela aJIIda ele cuslo 
de 700 réis po1· kilomet ro, ele vtncla e \•olta_ pcll'a os que 
r esid irem fora da sécl e da assemblea. - Art . i v. As C:u na r :\ s 
Municipaes el eitas ele confot·midacle co m o decreto n. 23 ele 26 
ele abril deste a nno , cont in,nam no desempenho elo sen man
dato, a té ao fim elo pel'ioclo ele qua tt·o annos contad os ela data 
da posse.- Art. 16 . Pat•a os actuaes me~nbt•os da Assemb léa 
não h a i ncompatibilidades.-Art. 17. Sao m~n t~ cl?s em seus 
cargos os actaaes magistrado~, reconhec1clos ' 'It.al.JCLOS por es;a 
Constitui ção. - At•t. 18. Os actuaes mmuclptcs qne n ,to 
es ti ve rem uas conclicõJs do ar t. \?2 se1·ão annexndos pelo 
pre3iclente, no todo oit em par i e, con:_ approvação .cl~ Assem bléa 
dalldo preferencia, nesta annê-'\:açao aos mun1cJp1os cloncl~ 
forem el les desmembrados. - Art. 19. Emquanto )lOL' l~ 1 
orclinnria não se r égular o proces~o e.leito ral, , as vagas. q~e 
occo1• 1·e 1~em anles de linda a prtmen·;t. legislatura, sento 
p1·een.chiGlas ele conformic~acle com os clecre!o.s e r egnhl mentos 
e m vigor p t ra as ele1çoes estacloae.s . - Ar 1 .• • 20 . I ocl.t_:; nq 
j ub ilaÇões reformas, on aposentaclol'las, conceel1clas ele b ele 
n ovembro' ele 1889 em diante, fi ca m dependente> de approva
cão ela assembléa. - Art. 21: No caso de vaga cl urnn te a 
primei ra Jeais Ja·ttll'a, não ser<L ella pl'eenchLcl~, em<Juant~ o 
)lume1·o cté)lept!La dos esbCJ,]Jelecido no art: 8° nao fo1· r ecluzrclo 
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ao fixado no mesmo a r tigo. - Mandamos, porbnnto, a todas 
as autoridades deste Es tado a quem compet i t' o conheci meu to 
e e~eeução ela mesma ConstiLniçãu, que a executem e J'açam
na in ~eimme nte obset•vat·.- P!luliqtte- se e cumpt·a-se em todo 
o Es~aclo . - Sala das sessões elo Congresso Cons~~tninte 
Ceare nse, na cidade ela Fortaleza, em doze ele julho ele mil 
oitocentos e noventa e dois, qnal'to anuo da R epublilla. 

CEARÁ. Rio elo Estado elo P a r á, 1i a f1·eg. do Mosqueiro e 
mnn. el a capital. De3ng ua no rio Tauá. 

CEARÁ. Ribeirão elo Estndo elo Ceará, nasce no termo de 
Mamnguape, corre a NO. ela serra ele Mat·ang-uape, d irige-se 
para NE. e, depois ele 11m cu.rso ele 30 kil s., e ngrossado pelo ria
cho Mar anguapi n h o, entt·a no Ocenno a 12 kils . ao NO. ela capi
tal fo L·m anclo umll peqllena bar r a que, antes rte ser aterrada, clava 
entrada a pequenos na vios , e um e~tenso esteiro, mas pouco 
profuuelo . illm stta fo~, diz a ~t·aclição ·tel' s ido o ]Wimeiro esta
belec imento elos hollanclezes nessn parl.e elo Br azi l. Segundo 
r efo1•e Gaspar Barleus, com eJJeito seus compatriota~ u ' i estabe
leceram-se e tomaram co nt[l, da tel'l'a em 1638, clut·ante o go
verno de Mauricio ele Nassau . «As margens elo rio Ceará, na 
pa rte por mim percorrida diz , o Btu·ito H. ele 1\lello, estão ele um 
e out t·o lado pittorescamente ensomiH·adas por um mnvto sen·aclo 
só composto de mc~no~~cs. O mangtte (Ri~ophol"C! ma>1[;k L in.) 
só cresce nos terrenos a q ne ch eg-a, nas marós a l tas . a ag ua sa l
n-ada, ele que esta a t• vot·a se al imen ta . A' cli ~ tancia elo so lo, par
t e- se o tronco em gt·anclcs e mulliplice.s garfos. que met·gulham nn, 
\erra , e constituem as raizes acl venticias ou aereas el es Las a r vot•es» . 
"Todos os livros que se occnpam ela hydrog l' a phia da pt·ov., o 
Ens:~w E.st . elo Senaelot· Pomp~ n por exemplo, par n não fallar 
em outros, os quaes lhe siio copistas no maiot· numet·o, clesct"e
venclo essa pal'le ela nossa geogt·aphin, ensinam que o rio Ceaní, 
d esce elo serwte do R a to (Ens. Est.) ou dos Ratos (Dioo .Topoq,·. 
c Est. ). J ulg·o que se l'-me-à per mi tLiclo contraclic tar essn nm r
mação, esc11clacla em bora em t:io r ounsta a a toridaele , e nff'u·mal' 
que as nascentes do rio Cecwá dadas pelo illus lt·e senador per
tencem ao rio S . Gonçnlo. Em aroio dessa opinião, q ne só 
a "'Ol'a é a1•enturacln, militam informações de muitas pessô as , e 
c~rnpeten tes, a cujas l uzes e expe1'iencia 1ue tenho soccorrir1o, e 
recentes pesqui:r.1s elo vir tuoso par och o ele Maranguape, Re vel . 
Padre Domingos Gla Castt·o Ba rbosa, qlle teve a bonclacle de 
m'as communicnr . .. O l'io C<'at'á nasce no torreno de Maran
g uape e fot·ma-se clnjuncção do riachoBom Pdncipio, que nasce 
nos montes elos Salg ados, com o J a nclahyra, que nasce no ser
rote do Marinheiro . Os montes dos Sa lgados e o set•t·oto do 
Marinheiro es tão di s tante seis a sete leguas ela cidade ele Ma
ra. ng ua pe e duas leg· u. as dn. sert·a do Batnl'ité . As aguus do 
sel'l'o le do Rato e elos Pocinh os vão pat·a o rio S . Gonçalo e não 
para o Cearú; isso quer dizer que a nascença elo rio Ceará é 
aq uem d o ponto até hoje indicado por tnl. O riacho Jc~nclahyn~ 
antes cl~ entr ar no t ermo de Som·e, toma a clenor>:lin :tção de 
Jar:a.mataia, att·avessa, a fazenda S . Luiz e r çun e-se então com 
o Bom Principio, muito acima da. faze nda elo Rodeador; pas
sando esse Joga r, o rio Ceará é engrossado pelo riach o ele 'rll
cuncluba. que desce d o lado Occ . da serra de Marangttape, 
corre pelo sertão de cri ação, que se denomina Ribeira, .recel)3 
nba ixo dn estrarla ele Som e o :Ma r a ngttap inho, sen pl'incipal aJ-f. 
(Pompeu diz i\1aranguaTJe), e vne l::Lnçat•-sc no Oceano, le
gua e meia ao NO. ela c icl nde ela F ortnl~za » (D t·. G .S tudart), 

CE ARÁ- M IRIM. Cidade e mun. do Estado do R. G. do 
Nol'le, na com. ele seu nome. Seu tel' l'itor iÓ pe l'te nceu á cidade 
do Natal, até que pot· A lvará el e 6 ele julho de {755 teve as hon
r as .ele vi lla c"m a clenominacão de Villa do Ex Lremoz . Sua 
installltçã o teve loga1· a 3 de mãio de 1760 pelo Desembargado: 
Ouvidor-geral Bernardo Coelho ela Gama Vasco. Por Let 
Pt•ov . n. 321 ele -18 ele agosto ele 1::!55 foi a vi lla ele Ext remoz 
transfel'ida parn a povoação ela Bocca ela i\latta e passou a 
clenominar-se villa elo Cearú-mi1·im. 1~m 1856, p<ll a Resolnç.ão 
Provinc ia l n. 345 de 4 de setembro, foi re s tau~ada a villa ele 
t~x tr emoz . Dons a on os depois foi, pe1a Lei P rov. n. 370 ele 30 
ele j ttlho de '1.853, mudach\ ele novo sua sééle.para a l:n esma.po
voação cln Bocca da Matta, que fo i elevada a categor1a de \'llla 
com o nome ele Oeará-mi t·i m. Cidade pela Lei Prov. n . 837 ~19 
9 ele junho el e 1882. O ter r eno sobre o qual acha-se assente é 
desegu al e .geralm ente cortado._ de rios, CUJaS n1a.rgens eatã.o 
cobel:· tas ele ma ttas e com muitos ca mpos que se alagam na esta
ção chnvosa·. Seu clima_ é quente e htunido ; a~ intermittentes . 
nos si tioõ panta 11 osos sao as molestms enclemicas . SenJ?O.rto é 
denominado ~·Ittüú,i\ população do mun,é calc11lada em I8,09Q 
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habs .. Sua egreja matriz trem a invocação de N. Senhora dos 
Prazeres e depende da diocese de O linda . No mun . cl'ia-se gado 
em gt•ande quan tidade. Possue minas de ferro, pedr a ca lca rea e 
madeiras pt·eciosas. Sua agricultura consis te em canua e al~o-:
dão. E' r egado pe los rios de sen nome, Agua Azul e ou lros . 1< OL 
abi que nasceu Antonio Philippe Cama t·ão, ll101' to em '1648. 
Os Decr s . n . 6. 146 de 10 de março de 1876 e 6.156 de H de outn
lJro do mesmo anuo, auto t·isara m o estabelecime nto de engenhos 
cen traes nessa cidade, q tte exportou nos exercícios de 'l875 a 
1876 cerca de 2. 267.375 kilogs. de assuca r. E' com . ele 
terceira entr., et•eada pela Lei P l'OV. n. 733 de 12 de agosto de 
1875 e classificada pel o Dec1•. n. 6.'187 de 14 de fevet•eiro de 1877 
e n. 316 de H de abril de 1890.Te m eschs. publs .de inst. pl'im . 
duas elas qttaes et•eadas pelas Leis P rovs. n. 439 ele ~3 ele abri[ 
de 1859 e 843 ele 23 de junho de 1882 e uma caeleil'a de latim e 
francez et·eada pela de n. 955 de 16 de a bril de 'l 8.:l5 . Compre
h ende os povoados: Extremoz, GenipaGL1. 1'aipt1 do Meio, Mtu·iú 
e Capella. A Lei P r ov. n. 860 de 19 de j ulho ele ·l882 autot·isou 
o preside nte a con-tra cLat· com a companhia cessionaria da fer 
ro-via do Na tal a Nova-Cruz a construcção de um ramal para 
a cidade do Ceará-mirim. · 

CEARÁ-MIRIM. Rio elo Estado do R. G . do Norte. o 
mais· notavel elo mun . do Ceará-mirim. Nasce na fralrla 'ela 
Ser1·a de Santa Rosa e, após um curso el e ce•·ca ele 300 kils . , 
vem trazer á cidade o tributo ele suas aguas. Esse rio, em 
todas as occasiões de inverno, sahe elo seu leito e lançando-se 
sobre o imme nso valle transforma-o n'um lar go e ca tlelaloso l'iO, 
Desagua no oceano cerca de 24 kils . aba ixo da cidade, no 
logar denominado Ilha do Cea rá-Mit•im. Seu nome primiLivo 
era Genipabú. Só é navegavel na estação das chuvas e por 
meio de ca nôas . ~ua bana é entrincheirada de recifes , que a 
tornam pess irua , tendo entrelanto fundo bastante para peqnenas 
embarcações. Recebe o Milhã. Tem potltes nos l o&ares Cat·naú
bal e Estivas. Seu valle e de Ltma uberdade geralmente apre
goada. Em suas margens existem muitos engenhos de asstlCar 
e uma regular lavour 11. de a lgodão . Em 17 ele junho ele 1874 
a ssim se expressava o Sr . Feliciano F rancisco Mat"tins, clirectot· 
das obras publicas: «Fundando-me em inform<tções fidedignas, 
este rio (Ceará-mirim) nasce na fralda da serra ele Santa Rosa 
e tem de curso pouco mais ou menos 50 leguas, c1ne tet·miua 
na vi lla do Cear a- mü-im. As suas agnas dividem-se por pecltle
nos corregos, que serpenteando o valle, neste logar, vão despe
jai-as n'uma grande bacia, impl'Opriamente denominada Ithcb 
e d'ahi seguem pat·a o mar. Durante o verão es te rio cor·ta em 
muitos pontos e seccam q11asi todos os seus affiuentes : emquanto 
que na estação invernosa engl'ossam-se as suas ag uas pela 
maior ou menor quantidade de chuva que cahe n a sua bacia e 
pelas de seus numerosos affiuentes. Si as chuvas não fossem 
torrenciaes e consecu·tiva~ de maneit·a a inu ndar por pouco 
t empo os terrenos, a demora destas agtlas no va lle, motivada 
pela falta de esgoto, COLlCOrreria pat•a a fet'ti lidacle dos ~e rre nos 
pelo deposito elos detritos vegetaes. In!'elizme nte, porem, as 
cheias são muito abundantes, as aguas nas enchP.ntes dos rios 
descem com veh meneia e i nesperadamente <tccumulam -se, 
elevam-se a um ponto tal q ue inunclam todos os tel'l'enos culti 
vadós, e finalmente por falta de escoamento fLC a m estagnadas . 
A clemot•a prolon gada deste grande volume d 'agua ·tem proclu
ziclo estt·agos consideraveis á agr icu ltura daqu ella tão uberrima 
zona da província, e cujo valor facilmente se pode calcnlar pelos 
seguintes a lgat•i sm os. O nume1•o dos engenhos si tuados no 
vaile elo Cear á- mirim eleva- se a 42, cujas s<tfras estão calcu 
l adas deste modo : 
Safra minima 15.700 saccos .. 78 500 arrobas a 2$000.. 157:000f;OOO 

,. me ri ia 50 . 000 » .. • 250 000 » » " .. • 500: OOD$000 
maxima 127.600 » ... 63~ .000 » • •• 1 . 276:000~000 

Pol' estes dados, o prejuizo p ara os agricultores, aproxima 
damente, é de i71.500 arrobas de assucar, que impor ~am em 
343:000$000, e para os cofres publicos de 48:02o;·ooo, pt·ove
niente de 14 %, impostos get•a l e provinciaL D'est'ar•.e se ex · 
plica a r azão do abandono de alg umas pt•opriedades agl'icola s 
que se ach am no perímetro das cheias, do pouco incremento 
que se observa actualmente naquella localida de e do decr es
cimento da s r endas ela província . . Diversos trabalhos se exe
cuta ram para obviat• estes males; mas a expet·iencia em breve 
demonstrou qtie alguns clelles e·r am improficuos, e 011tros não 
tinham pt·opot•çõ s su[icientes para facilitar 0 p•·ompto escoa
m eu o das aguas elas enchen~es; cumprindo observat· que estes 
mestmos pouco satisfariam ao seu fim pelo es tado ele abandono 
em que ficaram . Segtmdo os dados ext1·ahidos da thesoura1·ia 

provincial, importou a clespeza feita com elles em _23 :403$24'0, 
repa rtida por diversos exercícios da mane tra segutnte : 
186B-1867 .... . .......... 00 ...... , .... .... . . ......... .. . ...... 6 :279$000 
18ô7-1868.''' " • • ' 'o o o •• • o 00 o. o' o ' o 00" o ' 00 .. o . o o o o o' ' o . o o ' o o 2!$000 
J870-!87t. o ' ' .... o ...... o .. o o o. ' o o' .. o •• o' o 00 o' •• o'' . o"' o o.. 2 :682$000 

~~it~gL::: : :~·.-.-. ::: ::::::::: :::::::::: :: ::::::.:::::::::: tm~~~g 
1873-187/t, ... ,, , .. ,, ... , .. , .. . .. . .......... .... .. .. .. ,.... .. 4:000i,;U00 

Nestas condições o meio tmico, que á primeira vis ta se oJ:fe
r ecia·, era a abertu ra de um canal com pr0porções taes qtte 
pudesse dar um faci l esgoto ás cheias elo rio . Embor·a r eco
nhecida por todos esta necessid ade, diverg-iam entretanto as 
opiniões qnan Lo á clirecção que elle d evia t er. Qu eriam 
un s q11e fosGe ell a pelo meio elo valle e ou tr os por f6 r a delle . 
E' fac il prever as consegnencias q tle r estdtariam ela acl opção 
da prim eira icléa , e entr~ outr as c i ta r ei apen as a seg·uinte : 
dessecação dos terreno~ . Este inconve niente bastaria por s t 
pa ra torn al-a in aceitavel A favor, porém, da segunda exis
t am as seguintes vantagen s : fertilisar os terrenos marginaes, 
hoje abanclona'los , com as ag uas que sahire m fót· a ele seu lei~o , 
e clessecal' os pantanos que fazem pa•·te da sua extensao, 
angmentanclo em ambos os casos <t á r e<t propria para a cul
tu ra. 8m vistas destas razões fo i pt·ojecta do o canal ele dP.sv io 
po t· f'6ra elo valle, partin do do ponto em que Jlnd·• m as riban
cei t• as elo l'io á ba.ci a ela ilha , r eset·va Lod o nat11ral das ag nas 
elo mesmo va lle. O setl desenvolvimen to é ele H kilometros por 
tet•t•e no de cons istencia va ri avel. Te m sm,80 de larg ura con
sta llte e de profundidade méd ia 1m,35 . No tr açado procurou-se 
tirar partido elas dept•P-ssões elo te rreno e aprove i.' a r os l eitos 
existentes, afnn ele reunir a eco nom ia ao bom exlto e a segu
rança do pl'OJecto. De passagem cumpre-me notar que a secção 
transversal elo canal é insufficien te para debitar ele prompto 
toda a quant idade d'agua por occas ião das cheias fortes; ~ 
dahi resulta l'á por conseguinte o transvasamento ele um cedo 
vol ttme d'agua. Assim, a pt•imeil·a vista, parece h aver nesta 
parte do plano um 1nconvemente; mas, desde o mom ento em 
que se a ttender á necessidade de conserva r a fertilidade elos 
tetTenos pelo deposito chts substancias que estas aguas trazem 
om tlissolução, j unta á da economia ele tempo e ile dinheiro, 
reconb ecer-se- ha que o limite t ransversal acloptado é mais 
que suffic iente para satis fazer an fim desejado . Em todo caso 
p rém, é claro que logo qtte as aguas elo rio augm en tem ele 
volume o canal irá dando sahida á proporção desse a ugmento, 
e a inda mesmo que o volume cresça r apidame n te, este a ug meu
to se t·á diminui lo pela maiot· veloci tacle que necessariamente 
ha de ter o cana l, devido á dil:ferença de nível. Em virtude do 
pt·ompto escoamento que as agtta s cet· tam ente hão de ter pelo 
canal , segue-s que não ba r azão pa ra r eceiar-se a repetição 
dos c ttstosos es tragos pl'Oduz idos p l a estago.ação das ag tlas , 
resultado este j á demonstrado pela expel'ie nc ia. A obra da 
canal!sação elo rio Cear á- mirim foi começada em 10 de outu
bt·o ultimo e a sua execução dirigida pot· uma commissão com
pos ta de cinco agricul tores daque ll e valle, seg undo o plano e 
pe rfil l ongilttcllua l, prev iamen~e por mim ap t•esentados . O sys
·tema posto em p r atica par a as escrtvações foi o de empreita
elas parciaes, ao qllal se eleve a brevidade e economia com que 
foi executado este melhoramento . O canal já se ach a abe r to 
em ·toda a sua ex tensão e 'Lra ta-se agora de remover para mais 
longe as lerras extr abidas elos gt·aneles cortes por não ter o 
·terre no, que lhe se r ve ele base, a n ecessaria resistencia , t raba
lho este que em breve estar á concluido, e no qual se poderá 
despender, no maximo, a quantia ele 2 :000$000. A obra do 
canal pode-se, po is, consi.det·at· acabada, tenrlo-se nella em pre
gado a quantia de 68 :000~000, se ndo 30: 000$000 por co nta do 
governo get·al e o resto pela província. Como complemento 
in rlispensavel ao melhoramento executado, é nécessario ape t·
feiçoar o r io Agua Azul, que corr e pelo mein do valle na parte 
comprehendida entt·e o engen h o Ilh a Bella e a bac ia da llhn.; 
ap rol'u ndar o rio do governo, que esgota as aguas desta bacia 
até o Jogar denominado Ponte, e desobstruir o mangalq,ne fica 
em con li nu11.ção . Estes uHimos serviços, praticaveis somente 
no ver ão, podem importar em i0:000$000 . Antes de terminar 
este ass umpto, jul go do meu dever mencionar a necessiclad~ 
que ha de r emover annualmente os ma les naturaes que se 
fot·mam nas obras deste g• nero, como sejam os ba n.5>os d~ 
areia , a degradação dos talu les e a tet·ros e a vegetaçao. que 
se desenvolvet· <'• no l e ito do canal e com maior· r ap idez a tn da 
no dos l agos comprehendidos na sua extensão . A n~o estabe
l ecer-se uma medida que tenha por fim manter seriamente a 
conserva~ão elo melhoramento executado, acredito que em pouco 
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bempo o canal deixará de pt•eencher o seu fim e que em pura 
perda foram gas tos os dinheiros ela província . Ao l ado des tes 
embaraços ao livre curso elas aguas, existem tambem os tapn
me;> que fazem es hab ita ntes elo logar Poço para a pescaria .» 

CEBOLA . Ser ra do Estado de Minas Geraes, n as divi.sas 
da freg. ela Lage do mu~. de 'fira clentes , não longe ela serra 
Galga. 

CEBOLAS. Parochia elo Es tado do Rio de J aneiro, no 
mun . elo Parahyba do Sul. Ot·ago Sant'An na e diocese de Ni
·tet•õy . l<'oi creacla pa rochia pela Lei Pro v. n . :153 de 7 de 
maio ele i839 . A sua capella fundada com Provisão de se tembr o 
de 1769 por Domingos da Costa, Caetano Borges da Costa, 
Fr<~ucicco Gonçalves 'l'eixeira e outt•os foi prov ida em curada 
no a nuo de :1770 pelo Visitaclor Manoel Henrique Mayrink. 
Sobre uma ·tosca pedra cr avada ao limiar ela capella pode- se 
~inda ler meio apagada a seg uinte inscr ipção - 1778 . Aq~ti 
J &Z os Dom De~ Costa, F'tmdc~dor Da, Ca,p . a Pereceu Em 
M DCC LXX VIII . -Ed ificada na fazenda tle Cebol as, donde 
veio o nome da freg- ,, e já em acleantado es·tado de rui na~ , em
penharam -se com piedoso esforço os seus freguezes pela co~
Stl'ltcção de uova matriz. Para esse fi m um delles , o c1daclao 
Mig uel J osé Rodrignes PerPira e sua mulher lize J•am doação 
ao Esta do ele um a lqueire ele tel'l' as no logar denominado Rumo 
ela L age, a pequena dista ncia da antiga capella . A h i con
struiu-se a nova matriz á cust~. elos cofres estadoaes t endo 
sido as ditas tel'l'as cedidas á Uamara Municipal que j á mandou 
arrual- as pal'a transfedl-as por foro. No terri torio ela freg ., 
no Sardoal, fi ca a capella filial do Senhol' Bom Jesus de Mat
tosinhos. O cem iterio, construido pela municipalidade com au
xilio popular, foi inaug urado a 9 ele abril de i871. Tem duas 
escbs . pnbls . de inst. prim. Agencia elo Correio . Por seu ter
ritorio cJrrem os rios Fagundes, Secreta rio, Padre Paulo, 
Matbosinhos, a lém de outros e a serra da Maria Comprida, 
qn"' di vide essa f reg . com P etropolis e Paty do Alfer es . La
vour a de café, canna, mandioca, fe ijão, milho, arroz e fumo. 
E' servid;t pela E. de F . Gt•ão P a rá e pela estrada de rodagem 
da União e Inclustria e antiga de Mi nas, seguindo es La ela Pa
rabyba a Petropolis , passando pelo centro da freg . Oompre
h ende os povs. Rumo da Lage, Areal, Pampulha, Sarcloal , 
Ponte ele Sant'Anna, Boa Esperança e Sertão . Dizem que na 
ant iga matriz foi en·terrada uma perna do 'l'iraden tes. 

CEBOLATY. Rio elo ,l!;stado do R. G . do Sul, t rih . 
elo U ruguay pela mar gem esq . Vide Sebolaty. 

CECILIA. Ilha do Estado do Rio ele Janeiro, no mun . de 
Angra dos Reis . 

CECILIA. Corrego do Es tado ele Goyaz, banha o mun. ele 
Santa Luzia e des<tgua na margem dir. elo rio Corumbá (Inf. 
l oc) . 

CECILIA (Santa) . Log . do Estado do Paraná , no mun . ele 
Assun guy. 

CEDOFEITA. E stação ela E. de F. Central do Brazi l , no 
E sta do ele Minas Geraes ; entre as estações ele Ma.\bias Bar
bosa e Reti ro. Agencia do Coreeio . Es tação telegraphica. Di sta 
256k,520 ela Capita l Feder al e está a 515m,298 de a ! tlll'a sobre o 
nível elo mal' . ,A par te, dessa estrada entr e Ma thias Barbosa e 
Cedoféita (31<,613) e a ele Cedol'ei ta a Retiro (9k,935) foram inau
guradas a 30 de clezem bro ele 1875. 

CEDRAL. L og. do llistado do Maranhão, no m un. de Gui
mar ães. 

CEDRAL. Il.ió do Estado de Santa Catharina, aff. do Cuba
tão, qne o é do S. Francisco (Inf. loc.). 

CEDRO. Pov. do Estado do Maranhão , n a freg. de Gui
mat·ães , com um a esch. publ. ele inst. primaria. 

CEDRO . Log . do Estado de P ernambuco, no mun. do Li
moeiro. 

CEDRO. Logs . do Estado das Alagôas, em Sant'Anna do 
Ipa nema , Paulo Affonso à 'rriumpho. 

CEDRO. Pov . do Estado do Ser gipe, na freg . de Santo 
Amaro; com duas escbs. publs. de inst. prim., creadas pel a 
Leis Pt•ovs . n. 570 de 9 de julho de 1859 e n . 936 de 30 de 
abr il de 1872 . 

CEDRO. Pov. elo Estado ele Serg·ipe, no mun . de Pt·opriá ; 
banhado pelo riacho Salomé. Com o mesmo nome ba um log . 
no mun, de L11,rangeiras, 

.CEDRO. Póv. · do EsLado da Bahia, no termo de Minas do 
Rw cleConlas; com uma esch. publ. de inst. prim., creada 
pela Lei Peov. n . 2. 068 ele iide agosto de 1880. 

CEDRO . Distl'icto policial creado no t ermo do Bom J esus 
do R io de Contas do Estado da Babia pela Porta ria de 24 ele 
novembr_o de 1884. E'.pov. importau te1.. tem es tradas que o 
commun tcam com muttos pontos do sertao e t errenos mui pro
pt'ios para a agricultura. 

CEDRO. Log . do Estado d<t Bahia, no mun . ela Gamelleira 
do Ass untá (In f.loc.). 

CEDRO . Bairro do mun. do Parahybuna do Estado ele S. 
P au lo, com uma escb. publ. de inst. prim . , Cl'eada pela Lei 
Pro v . n. 8 de 15 ele fevere iro ele 1884. 

CEDRO. Bairro do mun. do Cunha do Estado de S. Paulo, 
com um a esch . publ. ele in st. pt·im . 

CEDRO. Pov . do Estado de San ta Ca·tharina. ao S. da 
enseada elo Brito. · 

CEDRO. Pov. no mun. elo Curvello do Estado ele Minas 
Geraes, com uma esch. publ. de inst. prim. 

CE ;:> RO. Pov . do Estado ele Minas Geraes, na freg. elo Ta 
~oltliro do ter mo de Sete Lagôas ; com uma esch. publ. ele 
m st , pr1m . 

CEDRO. Morro do Estado do Cear á, no mun, de Qui
xaclá . 

CEDRO. Serra do Estado elo Parabyba do Norte, no mun. 
ele Banan eiras. 

CEDRO. Senota do Estado de Sergipe, no mun. elo La
garto. 

CEDRO. Morro do Est ado elo Rio de J aneiro, na f reg. de 
Bemposta e mun. elo P arahyba elo Sul. E' atravessado pela 
es·trada do Morro elo Cedro. 

CEDRO. Mono do Estado de Santa Cathar ina, no mun. de 
At•a ra nguá . · 

CEDRO. Morro do Estado de Minas Ge1·aes, na freg. de 
S. Sebastião do Areado (In f. loc.). 

CEDRO. llha elo Estado do R io ele Janeiro, no littoral, entre 
a · enseada de P araty e Mambucaba, proxima das ilhas S. Gon
ça lo, Rato e Comprida. 

CEDRO. Ponta no littora l do Estado de Santa Catharina, 
entre as pontas da Enseada e da Praia de Fóra . 

CEDRO. Igarapé do Estado do . P ará, aff. do Curiaú · no 
mun. ele Macapá. ' 

CEDRO. Igarapé do Estado elo Pará, no dist. de Sant'Anna 
elo Cap im . 

CEDRO. Riacho elo E stado do Ceará, banha o mun. da Boa 
Viagem e desagua na margem esq. elo rio Quixeramobim. 

CEDRO. Riacho do Estado do Ceará, banha o mun. de 
T amboril e desagua no rio Acarahú (Inf. loc.). 

CEDRO. Ribeiro do Estado ele Pernambuco, trib. do rio 
P ajeú, 

' CEDRO. Riacho do Estado de P ernambuco; reune-se com o 
Qui xaba e juntos vão ao Erigida, aff. elo S . Francisco . 

CEDRO. Riacho do Estado de Sergipe, banha o mun. de 
Haba iana· e desagua no F azendi1. Grande, atf. do rio J acara
cica (Iof. loc.). 

CEDRO. Rio do Estado da Bahia, banha o territorio da 
f1·eg . das Duas Banas e desagua no rio Verde (Inf. loc. ). 

CH:DRO. Rio do Es tado do E. Santo, nasce na serrà. do 
Batata! e desagua na margem esq. do Benevente . 

CEDRO. Rio do E stado de S. Paulo, rega o mun. de Ca
nanéa e desagua na margem esq. do ltapitangui. 

CEDRO. Rio do Estado do P a raná, afl'. do Guarakessava 
pela margem di r. 

CEDRO. Rio do Estado do Paraná, banh a o mun. de 
Guaratuba e desagua na margem esq. da bahia deste nome 
(In f. loc.). 

CEDRO. Riacho do Estado do Paraná, na ilha elo Mel, 
(Demetrio Cruz). 
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CEDRO. R ibeil·ão elo Estado do Paraná., banha o mun. de 
Campina Gl'a nde e desagua no R i beirão Gl'ande, aJl'. do Ca
piv::tl'y (lnf, lo c .) . 

CEDRO. R ibei rão a fl'. ela ma t·gem esq. elo rio Negrin.h o, 
triiJ. elo Negro, qLLe o é elo Ig uassú e este do Paranâ. 

CEDRO . Ribe it·ão do Estado ele Santa CaLha l'ina, aff. ela 
margem esq . elo t•i o Benedicto, ·trib . elo Itajahy-assü . 

CEDRO. Rio do IDstado de Santa Catharina, atr. ela nnr
g?m esq . elo Cttbatão. 

CEDRO. Rio elo JJ:stado de Santa Cath arina., a!L da mar
gem di l' . elo rio Tubal'ão . 

CEDRO . Rio elo IJ:staelo de Santa Catharina , atL do rio 
Arat·angu<l. (In f. loc. ). 

CEDRO . Al'L'oio do Estado do R. G . do Sttl , banha a villa 
de Santa Clw isti na e desagua no rio dos Sinos . 

CEDRO. R ibe irão do Estado ele .M. inas Geraes no mun, ele 
Abaeté. Desagua no rio Abaeté·. ' 

CEDR O. Ribeirão do J!:staclo ele Minas Geraes, aa·. do rio 
das Velhas . 

CE 1RO. Co nego elo Estado ele Goyaz , pertence á bacia do 
rio Meia Pon L e , 

CEDRO. Lagôa elo Estado ele Serg ipe, de fót•rna ctttas i cir
cu lar . O 1·io P t·opriá communica- a com o rio S . Francisco . 

CEDRO (~orretle it•a elo). Uma elas pr i nci~aes cachoeiras 
do N ioac, entl'e o Ut·amlJeiJa e o Formiga; no l!;stltclo de MatLo 
Grosso (Dr. S . ela Fonseca. Dicc . cil.). 

CEDRO. GRANDE. R ibeit·ão do Estado ele Santa Catha
riua, clesag ua na marge m d it·. elo Itaj aby-n1 ir.im. Recebe o 
Bella Vista, n Mafra e o Cedro Peqae no. 

CEDRON . Corl'ego do Es ~aclo de Minas Geraes, ba nha o ter
rlLol'io ela ft·eg . ele Dôt·es el o Areado e clesagua no Lageado alf. 
elo ribeirão elo Ch umbo. Recebe o Bebeclont·o (Iuf. loc: ) . O 
mes mo i nformanLe faz-nos menção ele um ou~ro cot•t•erro elo 
Ceclron, atl'. do ribeirã o ela Ex tt·ema. o ' 

CE J RON . Col'l'ego do Est::telo ele Goyaz, nasce na chapada elo 
Aloê e desagua na m•ngem esq. elo rio Corumbá. Recebe á clit·. 
o Mogy, Capueirão e 13at·re iro; e á esq. o Desbarrancado Olho 
d'Agua, Taquary, Brejinho e Maninho (Joseph ele Mello Al~ares). 

CEDRO PEQUENO. Ribe irão elo E~tado de Santa CaLhar i na, 
atr. elo Coelro Grande . 

CEGO. Cot·rego do Estado ele Mina s Geraes. nasce no morr o 
eb Feliciaua e clesagLia n o t•ibeirão P irapet in ga . Alrrnns o de-
nominam Sebastião . 
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CEIA. Ilha elo Estado elo R io ele J aneiro, no mun. ele Man· 
garatiba, clel.'t·onte de J acarchy . 

CELESTINO. Ilb a elo Estado de Matto Gt•osso, no ri o BJ'i 
lhante . Paral l<~ la metrte a ella fica a ilh a elo Belmi ro, mais en
custaeb á mal'gem esq . do r io . 

CEMITERIO Pov. no mun.de Propt'iá do Estado ele Sergipe . 
CEMlTERIO. Log . do l!:stado do Rio de J a neiro no ·tet·mo 

elo Ca r mo. ' 

CEMIT~RIO . Districto creaclo na ft•eg. elo Hambé e mun. 
da Conce~ çao pelo ar L. 11! § l ela Lei Prov. n. 1.632 ele 2 l de 
setembro ele 1870 ; no Estado ele Minas Geraes. Tem uma esch . 
publ. ele iusL p r im. e _va l'ios euge nhos de cann.a movidos por 
ag-ua. O a t•t. IX ela Lot Pro v. n . 720 de 16 ele maio el e 1855 es
tabel eceu o rio f' om ba como lim ite entre SS . 'l' rindade elo 
Dc"cobet'to e Cemiterio . 

CEMITERIO. Pov. elo Estado de Minas Ge t·aes no dist. da 
Agua Silja ela Baga.gem. ' 

CEMITERIO. Serra elo Estado ele Minas Ger aes, no mun. 
ele S. Paul o do Mul'iahé. 

CEMITERIO. Iga eapé no num. ela capital elo E stado do 
Amazo nas. 

CEMITERIO. R io elo Estado ela Bah ia , banh <t o mun . ele 
Trancoso e desagua no rio Car ahyva-memuan (lnL loc. )· 

CEMITERIO. Ribeil'ão do Es tado de S . Paulo; n asce no 
m orro d~\ Va~soura e desagua no rio Mogy-gua~sú . · Banha o 
mun. do Rtbetrão P reto . ~ 

CEMITERIO. Ribeirão elo Estado de Minas Geraes , ban ha 
o mun. do P iu mhy e desag11a no Santo Antonio, ·tl'ib. elo 'S. 
Franc i ~co (In f. Joc .). 

CEMITERIO . Cor rego do Es lado ele Minas Ger aes , ba nha o 
mtttl. elo Patl'ocin io e elesagua no ri o Quebra AJtZol (lnf. loc. ). 

CEMI'l'ERIO. R ibeirão elo Estado ele Min as Geraes, banha o 
num. el e Caldas e desag tta no rio elas A ntas( l nf. Joc.). 

CEMITERIO . Col'l'ego do Estado ele Min as Gerae , nasce na 
serr a do Chu mbo e faz bat' t'a no r ibe irão deste 110rue. Ban ha o 
tet'l' ilot·io da ft·eg . el e Dot·es _elo Areado e r ecebe o Lagead inho 
(In f. l oc. ). 

CEMITERIO . Cot•rego elo Estado ele Goynz pertencente á 
bac i" elo t·io Meia Ponte . 

CEMITERIO (Carrego elo). Na es~raela de Goyaz, en ~re o Ver· 
tentes Gt·aucle e o Dois Irmãos . Vide Pontinhe& do Cemite1·io. 

CEMITERIO . Col'l'ego do i!:sLado ele Goyaz, a (l'. d a ma l'gem 
dir. elo riacbo Fundo, tl'ib . elo rio Maranhão (Cunha Mattos. 
l tinc?·cwio ). 

CEMITERIO. Pol'to n o rio Gt•anele, no 'Estado ele Minas Ge· 
raes . Ahi te rmina uma eSLt·a cla c1ue vem de Dôres do Campo 
Formoso a que é at ravessada pelo rio Douraeliuho. 

CEMITERIO PEQUENO . Cachonira no ri o Branco , aiT. do 
Negro. que o é do A.ma.zonas; no Est<~do deste nom e . Ha no 
mesmo rio uma outra cach oei ra denominada Cemitet·io Gra nde . 
«Ambas essas cachoei ras, diz o engen heiro Alexandre Haag, 
são de clifficil passagem sóment3 pela meia vasante ou enchenLe . 
Acima da cachoei l'a elo Cem itel'io P equeno um ldlome tro fi ca 
a bocca elo l ago do R ei , qu e j az a 2° 00' 53"8 de La·t. N. e 
17° 55' 36·"3 de Long; O. elo Rio ele J a neiro . . 

C!EMITERIOS . D.iz o S t• . ·IVarnhagen , nos B 'l'e·ves Commen· 
tm·ws qne l'ez ao Rotei>·o do i3?"Cbzil , ele Gabt·iel Soares de Souza, 
que assim era cleilOminada a lagoa dos Patos. 

CENAMBOCA. Bahia na c'osta do E stado do Pará entre a 
foz elo Gul'upy e a pon ta Tij oca . ' · 

CENEMBI-PARAN A' . Ribeiro do ills taclo do Amazonas; 
clesagua n a margem clit·. elo So limões , imm ed iaLa me nLe aba ixo 
ele T efl'é (Araujo Amazonas.; . 

CENTRAL DE MAC AH É . Estrada ele ferro do Est;Hlo elo 
Rio ele J aneit•o, admin istrada p el a Companhia Leopoldina, 
com a bi tol a de -[ mODO e a extensã·J ele 441<000. 1'e m as estações 
ele i\:lacahé, A lmeida P et•eit·a, Claudio, Muncléos e Gl yce rio . 

CENTRAL DO BRAZIL. Estt•acla ele F erro qu e serve a o 
Distl'i clo Federal e aos Es tados do Rio de Jan eiro, S. Paulo e 
Minas Geraes . Co meça na praça da Republica. Bifurca- se em 
dous gr andes ramaes: um na estação d r1. Ba t'ra elo P irahy, o 
ele S . Paulo, que, subindo p il las margens elo rio Parahy ba, 
logo depois ela r efel'icla es·tação, ia terminat· na Estaçiio da 
Cachoe ira, no 'Estado .ele S , Paulo, onde a E. de ·F. 
S. P:LU!o e Rio ele J ane it·o, ou do Norte, vinha encontt·a l- o . 
O outro pa r /e de Entt·e- R ios e desce com o rio Parahy!m até 
o Por·to Novo do Cunha, onde vem encontrai-o a E. ele F. ela 
Leop -ldi na , no Es~ado ele Min <t s Ger aes . Na linha Centracl, a 
Es tl' aclv. chega, no re fe,r iclo E~taclo ele Min as Get•aes, á r.üla.de 
elo Sa bará , sit•tadn na margem el ir . do r io elas Velhas . Da 
Estação da Bana elo Pil'ally pa rtem tres l inhas de gTa.ncle 
imporLancia; o Rama l de S . Pa ulo, o ~amai denomi nado linha 
cll! Centr o e a E . ele F. S . Isabel do R to Preto. Da Estação de 
Honol'io B ica lho pa r te o rama l el e Ouro-Preto; da ela Se n·aria 
parte a E. de F. União Mineira; ela ele Juiz el e Fóra i\ ele 
Juiz ele Fót·a ao Piau; ela do Sitio a Oeste de Minas, ; cht ele 
Sul'uby a ele Rezende ;t Boca i na; da elo Desengan o ·a União 
Valenciana; da ele Vassouras a Vassourense ; d n. elo Oorn
mercio a cb Rio elas Flores; el a do Cruze iro a do R i.o Verde ; 
do ki lometro 156 ,350 (elo Ramal de S. Paulo) a Bananalense; 
ela ele San ~· Ann <"L a Pit·:t ltye nse; da· de Belém o Ram id ele 
Macacos; da ele Sapopeml.ta o Ramal de San ta Cmz, qú e raz o 
serv iço do Matadouro Publico; a)ém . ele outros r amaes , como o 
elo Campi nh o e o d:t Gambi)a .- Sob reg' nc ia ele Diogo Antonio 
F eijó foi eacar!•egaclo o Marquez d e Bal'bacena ele es,nda r as 
dispos ições da. praça ele Lo!1clt·es a cer:ca eb ot•g-a ni sação ele 
uma companhia q ue tomasse a s i a cons tr ucção ele tun cannnho 
de ferro entl'e a c t pita l elo C11tão Imperio e as provmc1as ele 
Miuas Geraes e S. Paulo : te11clo a Lei n. ·10-l ele 31 ele outubro 
ele 1835 pa ra tal fim auctorisaclo a concessão do privi ~eg i o 
exclusivo por quarenta annos. Os in·tentos elo Governo nao se 
r ealisar am entret[l,nto, e em 1839 o Dr. ~Thoma:i Cochrane 
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1•eqúeren privilegio para uma E . ele F. do Rio a S. P a ul o e 
oMeve- o pot• oitenta annos. Causas supet·ve nien tes impediram.a 
que fosse levacl tt a effeito essa empreza, e, caducado o prtl'l
leg.io , por faa <J, de exacção c!~ certas clausul as, em 26 ele Jn-nbo 
ele 1852 pt'omu lg·ava- se a l ei que auto risava o _Gove.1·no a 
permittir a uma ou mais companhias a construcçao total ou 
parcial de nnHt linh<L ferrea que po.rtindo da Cap1bal, 
l'o>se t ermin a l' nos pontos mais importa ntes ele i\1tpas e 
S . Paulo autorisanclo-o demais a conceder aquelles favores 
11 ão a C~chrane, m as a q nem melhor~s condições aprese ntas•~: 
Tees propostas se apresentaya m , que toram recusadas. Em 18~o 
a 1cléa foi DOI'am en te ag ttada, commeLten d o-se desta vez o 
enc::trgo ela em preza ÍL l•'gação ele Londres . O nosso ~i.nisLro el e 
e ntão na <>ra ncle me tropole, o conselhell'o Set·gw 'I e txet ra el e 
Macedo , cl;pois de var ias ten ta tivas pa ra co nseguir a encorpo
ração cltt companhia, adj udicou a construcção da prim eira 
secção a E dtta r do Price, t ~ nclo - se o Governo r ese r vado a 
faculdade de organisar companhi a nacional, e sendo o con 
tracto assignado em Londres a 9 ele fevereit•o ele 1855 . Não se 
achando, porém, o co ntraclo de co nformidade com as clis
posiçõe~ da lei ele 26 ele junho ele '1 852 , não se realisou a. sua 
execução immecliata, e á vista el e qua nto decla ra ra o mtnistro 
brazilciro, tom ou o govel'l10 a deliberação el e org::tnisar_no 
Imperio a Companhia, nomeando para tal fim uma comm1ssao . 
H.ealisada a orga nisaçào ela companh ia , que tomou o nome ele 
E. ele F . D. Peel• o li, foi- lhe comm eLt.ida por Dec . n . '1.598 de 
9 de ma io elo mesmo anno el e 1855 a execução elo contrac to 
celebrado em Londres com E. Price. Dc t~ re1i n ou o mesmo Dec., 
que a E s bt·ada, lranspo ncl6 a serra , diviclir-se-hia em clo us 
r amaes, um elos quaes se dirigil'i a á pov. ela Cachoe ira, em 
S . Paulo; e otlLI·o a Porto No vo do Cunha nos limi les elo Esta do 
do Itio de J a neiro co m o ele Minas Get·aes. Pot· Dec . ele i rrua l 
data sob o n. 1.599, !'ot·am appt·ovaclos os ~s tatutos el a com panh ia 
que começou logo a fu ncc ion<tt·, inic iando os traba lhos ele co n
strucção e m U ele junho . O tt·afe~o elo primei r o t1·echo ela 
esti:acla com pr ehen cliclo entre a Estação el a Praça el a llepublic;J, 
entao Campo ela Aoclamaçào, e Queimados, na exte nsão de 
48 l; iloms tros e210 m e tros foi ::tbel'Lo em 29 de m a rço el e 1858. 
A pt•irn eira secção ela estrada da C~tpitut Federal até Belén t 
.(61,675m) foi ina ugurada a 8 de no1embro ch quelle r e l'e1·iclo 
a nno. Aindn. nesse an no claYa -se começo ás obras da segu ncl <t 
secção de Bdlém á Barra elo P it·a hy (iOS,OSOm) e a :12 de j 1dho 
ele 1863 eutt·e n-ava-se ao t rans ito publico um trecho el a secção , 
ate a es tação 

0
clo Rodeio (85,39<!m). Desse pon to em clian·te as 

obras não pudel'a m seg uir cotn celeridade, pot• isso que '' serr<L 
elo m:w opunha obstaculos , que se diziam insuperaveis, com as 
suas agi gan tncla s on du lações, que a tra vessa vão o Lraçaclo ela 
li Ilha . Sendo muito longo o moroso o tr::tbalho ela perf'ut·ação 
da gr a nde monta nlta, que alli se eleva, como qne desa fi a ndo 
pe las snas dimensões o esfo rço humano 1 r esol veu:-se cons tt·m~ 
provisoriam ente uma l inh a ele fo et tss imos clech ves que fot 
approvacla em 23 el e abt•il de '1862 . Em. 7 d e agos to de 1864 
i na un·urava - se ell a . com uma exten•ão de cinco kilome tros . Os 
seus gastos se eleva1;am a mais ele 280 contos e fo i fl·a nc1ueacl a 
ao se l'v iço elos viajantes em 9 elo mes mo mez e ann o. Em 13 el e 
abril elo anno immecli ato ina•.1gurou-se o ·tr a fego ela Estaç[o do 
Yp irann·a e em 18 ele junho abr ia- se a estação de Vassouras. As 
obras e~tt·eta n.tQ pnr ece qne t inh am excedido todos os oale11!os 
e pt·ovisões or çamenta ria s . Grandes embat·a ços naturaes, acc t
clen tes inesperados cuja t•esist<• ncla era preciso ingen te esforço 
pa ra dominar e copiosissimas sommas, só o lunnel grande no 
c1ual se des pendnt• a Jl;l 3. UOO contos de rê i~ e mai s ele 30D.goo 
libras de olvot·a, deixaram exh auslos os colre.s da compa nh1a . 
Nào havi aem cti ixa senão 77 contos , som ma ele lodo incapaz 
pa ra faze r face a avultados co mpromissos. A co mpanhi <J, 
r epresenttm uess sentido ao Gove l'n o, fazendo senta· que, SI o 
'.!.'besouro não viesse em a uxilio para o proseguime n to das obras, 
a empt·er. to accei ta ri a tl'ans fereucia ela estrada para o clom int o 
elo l!; stacl •J. P ertencendo aos accionistas <cpenas o capit:ü ele 
2 .55\J :SOO$, ao passo que na estrada se haviam con sumido 
24.66o :666$666, a importancia co n s ide t·ave~ da empreza, a 
n ecessidade imm e clia ta, i.nillucliYel qtte se impunha ele con
tiuuar as obras e ncetadas, sem o que gmves prejnizos aclvil'iam, 
t aes foram as razões capitn. r.s que determinaram o Gove t•n o em 
10 de ju lho ele :l.865 a e ncampa t• a es t~::.acla, lra nsfe l'inclo para o 
clom inio elo Es tado o resto elas acçoes el a. compa nhta, que, 
foram pe 1·mu tadas por a polices. cl acl ivicla publ.ica . A companh~::t 
dissolveu-se em 26 de jntho. DI (_LS depois r euma- se a chrector1a 
])a1·a entregar a gerencia ao dlt'ecto t• nomeado pelo Govern? . 
N1io se aclmndo, porém, nomeado ainda o novo d·irector, assum1o 

essas attribnições o Consel heiro Christiano Benedicto :oftoni 
que em 13 ele dezembro pediu demissão, sendo substituído pelo 
Dl·. Bento J osé RibeÍI'O So bragy . l~m mãos elo Governo con
ti n na,ram en tr et<tn to, cou tr a a espectaLiva ge ra l, os ·tt•a ha lhos a 
proseq~1r com r egulancl acle e celel'i.clacle . Em 6 ele setem bro 
de 186~ lransfen a -se pa ra o elomm w elo Estudo o ramal ele 
Macacos, que pert encia a Gom es, Bas·tos e Canalho; em 17 ele 
Dezembro elo mesmo anno ina ugurv.vam-se o n-rande t tnne l 
abonclo na nclo-se a linha provisoria, a ponte cl~ ferro sobr ,~· ~ 
P a r ah yba e a Gslação elo Desenga110 (cl ista tl te elo Rio :1 3.2,0313 
metros); em 29 de Novembro de :18(16 a Estação elo Commercio 
(t46,683 metros) e em 5 de maio ele 1867 a estação ele Ubá 
('l70,3·l7 m etr os. ) Neste u l timo a nno, no dia H ele agos to, 
r ealisava-se a abel'tm·a da es tação da Par ah yba (187,369 metros) 
e .a 13 ele ou t ub1·o a est rarla trafegava até mntt·e- H.ios ('l97,6ti9 
mett•os) onde se ·dev ia bil'urcar, par tindo cl ahi um ram::t l pal'a 
P orto Novo elo Cunha (261,433 metros) q ue devia passar pelas 
es tações_ de ~an ta F é , Chiaclor, Anta, Sapuca ia, 0Liro Fino e 
Conceiçao. En tre·tan·to todos os trabalhos tanto no ramal qua 
vae el a Barra elo Pieahy á es tação ela Cachoeira (dis tante el a 
estação centr a l ?65,278 .metros) , como na linha elo centro, que 
contmuava ele E ntt·e-R!Os em demanda el a capita l ele Minas 6 
ela Bahi a continu avam a ser executados com g l'a nde act i v idad e. 
O r amal ela Cachoeira que devia liga r a capital do B l'az il á 
fiot·escente capitn l elo Estado ele S. Pau lo, era solemn eme nte 
ina ugurado em 9 ele maio ele 1877 e um anno mais tarde 
rea lisava- se a in a ugura ção ela linha fen·ea que, partindo el e 
S. Paulo, vae terminar naq uclla estação, pondo assim em 
relação cli1·ecta as clmts importa ntes cidades, e q 11e foi recen t e
me nte enca mpacla pelo Governo. A linh a elo cen tro se.,.uiu 
aqu ell a clit•ecçào que assignalamns. Deixando Entre- Rio"s, e, 
depo is ele ter atravessado as ciclacles ele Jtd z d e F ór a e Bar
bacena (377,976 111 ) e a capital elo Estado ele Minas Geraes , 
estende-se actun lmi nte ate Sabar á, a umtt distancia 58.2,t<459m 
elo R io, deve ndo procu r a r a bacia el o S . Francisco e liga r ass im 
a capita l da Bahia ao Di stricto Fedeh\1 . Conta em tra fego es ta 
linha S65k76Gm dos quaes 7241<918•u ela bitola ele :1 m,60 e '140 I<S48m 
de -tm,OQ. T e m as segu intes estações . Na linh a elo c~ntt•o: 
Central, S. Diogo, S. Chr isluvã.o , Mangueit·a. S. I<'t· a ncisco X:wier, 
R ocha, It,iachuelo, Sampaio, ~ngenho Novo, Meye r, T odos os 
San tos , Engenho el e Dentro, Enc:m t::tclo , P ir clacle, Cupertino, 
Cascaclura, Madure ir a , Sapopemba, ~ftuambomba. Que imad os 
Belém, Bifurcação, Oriente, Serra, Palmeiras Rodeio. Mendes ' 
Sant'Anna, Barra do Plr ah;r, Ypi r a nga, Vass~uras, Désengano: 
Concordta, CommerCLo, Alhança , Cas tt l, Paty, A vellar Para
hyba, Entxe- Rios, Serrar ia, Parahybuna, l!; >p il'ito -Sant~ Barão 
ele qotegipe, Ma thias B arbosa, Ceclul'~ita, R e Liro, Jui z cl~ Fora, 
Mar1anno Procopto, Bemflca, Chapeo 'd'Uvas, Taboões J oão 
Gomes, Ma nt iquei ra, J oão Ayre3 , Sitio, Barbacena h.essa
quinba , Cat•ancla h y , Kilometro 425, Chrlsti a u.o Ottoni,'Buarque 
de Macedo , Lafayette, Congonhas, HonorJO BLCalho, Itabyra do 
Campo, Prol ongamento, Santo Antonio elo Rio Ac im a Gaya 
Rapousos e S ·.t bará, no ramal de S. Paulo: B::tt·rn. elo P ira hv ' 
Vargem A legr e, Pinhe iro~ , Volta Recloncl a., Ba rra-Mansa s~ui: 
cbcle, Pomba l, Divisa, Snruby, Itezencle , Campo- !Jell o It~t i :· •i a 
Boa-Vista . Queluz, Lav l'inh as, Cntzeit· o, Cac hoeira: 'n o ramal 
de .Ouro -Preto: Honorio Bicalho, Rodrigo Sil va, 'l'rip uhy e 
Ouro - Preto; no r a mal ele Porto- No vo : P or lo- Novo, Conceir.ão 
Ouro-Jfino, Sapucaia, A nta, Chiador, Pe nh a-Lo n"'a San t~ 
Fé e Entt·e-Rios; no r ama l de Mac!J.COS: Be l é~1 ,' Bif111·
cação e Macacos; no r a m al ele Santa Cru z: Sapo~em ba 
Realengo, Bangú, Santíssim o, Ca mpo- Gr a nde , San ba Ct·ur. ~ 
lllataclour,o. Na .l!;strada ele Fel'l'O ele S. Pauto, ele que o Go
ver;:t o Provisorio fez acquisição , no iam-se as seguintes es
t açoes: Cachoetra, Lorena, Gu::t ratinguetá, Apparecida, Ro 
seit'a , P tncla,rnonhangal)a , '.l.'aub~ ·té, Quiririm, Caçapava, 
S. J.osé dos Campos, Guarat·ema, Mog y das Cru ze5 e Not·te . 
Com o trecho de Habi'l'a a Gaia, ull.imo que l'o i e n.tt-e"'ue ao 
tra ns ito publico, conta em tr afego es ta linha 865'<,766m. elo; quaes 
724",918 da bttola ele tm,GO e i <lQI<,S-18 ele 1"',00 ass1m distri
.buidos : Bitola : '1"',60 : 

Linllq. central (E$Laçi1o Centt·nl a LafayetLe) . .... . . . ..... . . . 

! 
da Gttmbôa ...... . . . ....... . . . . ... ..... . ...... . 
do Cn.mpinho .................... . ...... . ... . . . 

R , l de Santa Cru 7. .......... . .. .. . . ...... . . ....... . 
"'"'" · ·" · de i\ln.c,acos .... . .... . ..... . ........ . . . .. ..... . 

de S. l aulo ................ .. .......... . .... .. 
do Pono Novo do Cunhn, ............. , ., .. , , 

I• 
·'162 .290 

:1. ·123 
1.52-í. 

34.0UO 
4.H,29 

15'7 .198 
63.761 

724.918 
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flitola: fm,oo: 
k 

Linhà central de LafayeLte a Honorio Bicalho...... 98.402 
Ramal de Ouro Preto .. . .. . .. .. .. .. . .. . •. .. .. . .. . . .. 42. •1.1!6 H0 .84S 

Total get•al.. .. ............... . ...... 865.766 
O capital effectivamente empregado na estrada em trafego 
elevava-se, no fim de 1891, a 1i3 097:362$, a saber : 
Bitola larga ......................... . ... .. ............ 99 .456:874$741 

,. estreita ....... . .................. ,.............. 13. M0:487&'•31 

CENTRO. Serra elo Estado do E . Santo, a E. elo rio Ca
xixa, estende-se na direcçã'o ele S. para N . Nella :fica o pico 
denominado Forno Gt·ande. No Estado é essa serra tambem 
denominada S.Ghristova,m e Gastello, 

CENTRO DO ARAPIXI. Um àos quar·teirões em que se 
divide o mun, de Alemquer, no Estado do Par{l. Em 1892 
tinha 135 habs. 

CENTRO LIBERAL. Log. do Estado do Amazonas, á 
margem esq . elo rio Madeira. 

CENTURIÃO . Passo no rio Jaguar ão, um pouco acima da 
foz do arroJO Butiá, no Estado do R. G. do Sul. Existe nelle 
um a pequena balsa, que dá passagem aos viajant!!S. 

CÉO. Log. elo l!]staclo elo R. G. elo Sul, no mun. ela 
Conceição do Arroio, com uma esch. pabl. de ins'tr. prim., 
creada pelo art. I da Lei Pro v. n. 992 de 1 ele maio ele 1875. 

CÉO. Morro do Estado do E. Santo, na freg. de S. José 
elo Queimado. 

CÉO. Morro na Ilba Grande e mun. de Angra dos Reis, 
no Estado elo Rio de Janeü•o. 

CÉO. Furo elo Estado do Pará; desagua no rio An~ngal. 
CÉO. Riacho do Es·tado do Maranhão, na freg. elo Burity. 
CÉO ABERTO. Ribeir·ão do Estado de Minas Geraes, no 

mun. de S . Miguel de Guanhães. Vae para o Corren'tes. 
CEPA FORTE. Pov. do Estado da Bahia, no termo ele .A.b

badia; com uma esch. publ. de inst . prim., creada pela Lei 
Prov . n. 2.088 de 14 de agosto de 1880 . Orago Santo Antonio. 

CERCA. Pov. n;J. margem esq. elo rio S. Francisco, en·tre 
o logal' Páo da Historia e Joaseiro (Bahia). Atrás dessa pov. 
:fica uma serie de morros cobertos de a r·eia e ao pé do barranco 
do rio as pedras de J oão Carvalho (Halfeld). 

CERCA. Serrote do Estado do Ceará, no mun. ele Santa 
Quiteria, 

CERCA. Rio elo Estado do Paraná, no mnn. elo Rio 
Negro. 

CERCA . Banco a 0, . de S. Marcos, já dentro da bahia 
deste nome, no JTistado do Maranhão. Col'l'e de NNE. a SSO. 
e t em 2.600 braças de comprimento e 250 ele largura. Sua 
,gonta N. dis ·ta de S. Marcos uma legua e 650 braças, e a do 
::;, está longe da capitallegua e meia e mais200 braças. 1'odo 
o seu fundo ou baixa é de pech·a e areia com quatro, cirico, 
seis e oito braças e, em algumas partes, 10 . . 

CERCADA . Lagôa do Estado do Parahyba do Norte, no 
mun. de Cuité. 

CERCA DE PEDRA. Log, no mun. da capital do Estado 
do Piauhy. 

CERCADINHO. Lagôa do Estado de Minas Get•aes, no 
mun. ele Sete Lagôas. 

CERCADINHO . Ribeirão do Estado de S. Paulo, banha o 
territorio da freg. de Santo An~onio da Boa Vista e desagua 
na margem clir. elo rio dos Carrapatos (Iuf. loc.). 

CERCADINHO. Carrego elo Estado de Minas Geraes, na 
freg. do Bello Horizonte. 

CERCADINHO (Rio elo). Na estrada de Cuyabá a Goyaz · 
entre os ribeirões das Vertentes Grandes 12 kils. a O. e 
Agua Br·anca 14 kils . a E. (Dr. S-. da Fonseca. Dica. cit.). 

CERCADO. Antiga pov. da freg. de Pacutuba, mun. da 
capital do Estado elo Par•aná. A Lei Prov. n. 924 ele 6 ele se
tembro de 1888 transferiu para .essa pov. a séde daquella f reg ., 
cuja invocação passou a ser de N. S. da Conce1ção. Foi ele
vad.a a villa com o nome de Tamanclaré pelo Dec, de 9 de 
Janeiro de 1890. 

CERCADO. Log. do Estado elo Ceará, no mun. !!lo Jar
dim. 

CERCADO. Pov. no mun. de Lençóes elo Estado da Bahia 
(In f. loc. ). 

CERCADO. Bairro do Estado de S. Paulo, no mun. do 
Campo LaL'go de Sor·ocaba, com duas eschs. publs, creadas em 
4 de setembro de 1893. 

CERCADO. Bairro do mun. de Jaguar yahiva, no Estado 
do Paraná. 

CERCADO. Pov. do E:staclo de Minas Geraes, no mun . ele 
Pitanguy. Foi pelo§ VII elo art. XXVI da Lei Prov. n. 472 à e 
31 de maio de 1850 incorp Jracla ao cura to da Saucle. Mais 
tarde fot elevada a clist . consLi~uiclo com parte elo tel'l'itorio 
que formava o dist . d>1 Saucle pela Lei Prov . n. 1.622. de 5 de 
novembr·o de 1869. Tem uma escb. pub!. de inst. prim. 

CERCADO. Log . do Estado ele Minas Geraes, na fi'eg. de 
Mattos1nhos do ·termo ele Santa Lnzia; com uma esch. mixta, 
creada pela Lei Prov. n. 3.217 de 11 de outubro de 1884. 

CERCADO. Log. do Estado ele Goyaz, no rio Verde, na es
trada geral da C<l.pital para a vi[,Ja do Rio Verde. A Lei Prov. 
n. 655 ele 22 de dezembro ele 1881 a utorisou a aber·tura ele um 
porto nessa localidade. 

CERCADO . Estação da E. de F. Oeste de Minas, no Es
tado deste nome, entre as es·tações elo Pará e elos Cardosos, 
no kil. 409. Foi aberta ao trafego a.1 de julho de 1891. · 

CERCADO. Riacho do Es~ado do Maranhão, clesagua no rio 
Meae1m, no espaço que mecle1a entre a cabeceira deste rio e a 
I;lOV. do Corda. 

CERCADO. Riacho elo E suado da Bahia, no mun . elo Morro 
do Chapéo. Pe>:"tence á bahia elo 1·io Jacubype. Recebe os cor
regos da Barra e das Pedras. 

CERCADO. Ribeirão. do Estado de S. Paulo aff. elo rio 
Pardo. ' 

CERCADO. Col'l'ego do Estado de Gqyaz, aff . da margem 
clir. do ribeirão Jacobina, trib. elo rio Corumbá (Iuf. loc.). 

CERCADO. Corredeira no rio Parnahyba, na 2" secção desse 
rio, entre a pov. de Nova-York e <L barra elo rio elas Balsas. 
«Nesta corredeira, dizia o Dr. Benjamin Fr·anklíu em dezembro 
de 1884, as aguas apertam-se entre uma ilh a de sibx cluri:s
simu e seixos rolados, qu6 ftca a margem clir , e uma corôa de 
conglomerato ou puclding tambem duríssimo, na margem esq . 
As aguas, passando com grande profuncliclacle, e ve locidade ele 
2m,317 por segundo, formam dous grandes remansos ou cou'tra
correntes úe ambos os lados elo canal, que segue pelo meio elo 
rio. Tratando-se de melhoramen·to economico, nada ha a fazer 
afim de reduzir aquella velocidade. Os vapores, porém, desti
nados a transpor ess<t corredeir-a, deverão ser ele força supe
rior a 18 kils. por hora .. A extensão a vencer com esta veloci
dade é a penas ele ~00 metros. » 

· CERCADO. Vide Conceição elo CJerca,clo. 
CERCA DO GRAV.ATÁ. Log. do Estado elas Alagôas, na 

Palmeira dos Inclios . 

CERCA-LÁ . Ribeirão do Estado de Minas Geraes, no mun. 
ele Marianna. 

CERCA VELHA. Logs. elo Estado das A1agôas. em Santa 
Iphigenia e Muricy. . · 

CERCO. Corrego do Estado ele S.. Paulo, aff. do ribeirão 
elos Pilões, que o é do Piaguy ou P iauhy. . 

CERCO GRANDE . Pov. e morro elo Estado do PM·aná, no 
mun. de Guara.kessava. 

. CERCO GRANDE. Rio elo Estado elo Paraná, banha o mun. 
de Guamtuba e desagna na ba hia eles·te nome (Inf. loc.). 

CEREGEIRA. Lagôa elo Estádo da Bahia, no mun. elo 
Prado. 

CEREGEIRA DE CIMA . Log. no mun. ele S. Matheus, 
elo .Estado do E. Santo, com uma esch. puhl. de .inst. prim., 
cread a pela Lei Pro v . de 11 de novembro de 1880. 

CEREMONIA. Corrego do Estado de S. Paulo; forma uma 
elas cabeceiras do ribeirão elo Pat·y, ·trib. da margem clir. do 
Paranapanema. 

i1.56[í 
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CERICUMÁ. Nacão iud ig-e na do Estado do Amazonna , no 
rio Ynuper i (Ar a ujo Am azonas). 

CE R NE. Rio elo Estado elo Pa ra ná, no 1n un. de Campina 
G,·ancle. 

CERNE. P equeno rio elo Estado rlo P ara ná, clesagua na 
margem esrj. do Tibagy não lon ge ela foz des te rio no I 'arana
pa nema . 

CERNE. Corredeira no ri o Tibagy elo Es &ado do Paran á . 

CERNE. Cachoeir11. a 1.078 bt·aças abaix elo passo ele Goyo
en , foz elo rio P asso F tmd o, na ma rge m e1q . elo rio UrugLtay, 
Es&a clo elo R. G . elo Sttl « Co ns iSLe, diz o enge nheit·o JJ:Ieu
&hel'io Ca margo , em urn a elevação dn le i Lo elo rio, form ando- se 
ele um n- ra nrle ha ixio q tw rtt ravessa ele uma a ouka margem 
com a e.Ztensão el e 105 braças que cot• t•es ponde á Jarg tn·a do 
rio. Nas aguas mi11im as, fica esse baixio completamen te des
cobe l'to, co tTen clo as aguas por tun pequeno canal da marg-e m 
dü·. Nas média s e maxim as agttas , a cachoeira elo Cerne não 
impossi bilita a descida ele per1u enos bar cos , . 

CERNE DE CIMA. Um el os qua t•te it•ões elo mun . de Cam
p ina Gt·a ncle. n o E s tado elo P a ra ná . I-Ia. no mesm o mun. um 
oulro qnartei.rão deno minado Cern e elo Baho. 

CEROULA (Ponta elo). No Es tado elo R. G . elo Sttl , na 
marge m rlir. elo rio Gtmhyba, pou cas leg tms aba ixo ele P orto 
Alegre . E ' assim denominada pot· se r a hi montclor Antonio 
Alves Guimat'ães , por alcttn ha - Ceroul a - a vô elo Viscon de 
do R io Gmncle e Barão ele Jacuhy . 

CERQUEIRA. Uol'l'ego el o E sla.clo ria Bahia , a li'. elo rio ·ra
raguassú. 

CERQUEIRA . P equeno rio do Es Lacl~ ele Mi nas Ge t·aes, 
a ff. ela ma t·gem escj. el o Ma nhuassú. 

CERQUEIRA . Lagôa no rnlUl . elo Re ma nso, no Es tado 
ela Bahia . 

CERQUILHA. Pov . elo Es tado das Alagôas, n o mun. ele 
Piassabuss ú . 

CERQUINHA. L og . nn' 60 kil. a EN SE. ela villa elo 
Diam a ntin o no Es·tado de Ma tto Gt•osso. Nelle ·tem origem o 
Quieb6 Pequeno . • 

CERQUINHA . Lagôa elo Estado do R. G. elo Su l ; com
mmiica ao N. com a da Cidreira e ao S . com a elo Rincão elas 
E guas , proxima ao litto ral. 

CERQUINHA. Riach o do Es tado elas Alagôas , banha o 
mun . ele Piassabuss t't e clesagua na marge m esq . do l'io S. 
Fra ncisco . 

CERQUINHAS. Rio aff. ela ma rgem esq. elo P e lotas, mais 
tarde 0l'Uo-uay . m· engrossado por clil'le rentes tributarias, en
tre os qua~s o rio elos Touros . Separa o Estado elo R . G, do 
elo Sul elo ele Santa Catharina. 

CER.RADINHO. R ibeit·ão a ll'. elir . elo rio Manso ou elas 
Mortes, entre os ela Cachoeirinha e elo Sapé . 

CERRADO. R Li rro elo mun . de Sor ocaba' do Estado ele 
S. Paulo, catl duas eschs . publs ele ins t . pt·im . 

CERRADO. Po v. do Es tado ele S. P a u lo, no mnn elo P a 
l'anapa nema, ele cujajsécle dista UJJ S , 14 kils . 

CERRADO. Ba in·o entt·e Mogy-g uassú e E. Sa nlo do Pi
nhal, no Estado de S . P aulo. A. Lei Prov. u. 37 ele 30 ele 
março ela 1882 ct·eou a bi um a cadeira ele pri meiras lettras pa ra 
o sexo mascul ino . 

CERRAD8. Bait·ro s i&uaclo a 33 kils . a O. da villa ele Ja
gu aryabiva, no E~taclo do Paran á . Calc_uht-se sua ])Op. em 
Looo h abs . ma is ou menos . Conta aprox tm aclamen&e 300 casas 
toscas, havendo, pot•é'm, alg-um as r egula t•mente consLl'uidas . 
Tem um a capella da invocação de N. S . elo Carm o. Os h abs . 
são em ge l' al., kabalbaelores, e só _occnpa m·se do plantio d o 
tn tlho pa l'a o engorde ele porcos, nao obs ta nte as terras pre
s tarem-se t-tmbe m e pe rfeitame~ te a .cultura do café, ela ca nna 
do assu car , elo arroz e do a lgorlao. D1 ~a do Ptrahy cerca de 48 
kil s . e 36deS . Jose elo Bua Vis tõt (Inr. loc.). 

CERRADO . Bairro elo mun . elo Tibagy, no Esta do_ do P a
raná · com duas eschs . de inst. prim., ct•eadas pelas Le1s Provs. 
eu. ,f5o de 6 ele abril ele 1876 a n. 758 ele i9 ele novembro ele 
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1883. Di sta :!9,8 ki ls . ela séele da villa e 13 2 elo pov ela A n- ua 
Cl<n a . Em1887 t inha S9 fogos e 351 habs . ' · 0

' 

CERRADO. P ov. elo Estado de Minas Geraes na ft'e"' cl'Ab· 
baclia, mun . ele Pitanguy . ' o 

CERRADO. Pequeno rio elo Esta do de S . Pa ulo; clesagua 
no [)na ele Iguape pela margem esquerda , · 

CERRADO . Ribeirão do Estado de Minas Geraes, no mun. 
elo Rw P ardo. 

CERRADO. Lagôa no mun. elo Remanso do Estado da 
Bahia . 

CERRO. Vide & n ·o. 

, CERVO. Ant igo arra ia l elo mun. ela Franca, no Estado ele 
S. ~au la. F o1 e levad o á ca tegor ia ele parochia con a elenomi
naçao ele Santo Antonio ela Rifaina pela Lei Prov. n . 58 ele 15 
de a bril de 1873 . 

CE RVO. Serr a do Estado -ele Minas Geraes, nos m uns . de S, 
Gonçalo elo Sapuc:1hy e Pouso Alegre. Penetra na f t•eg. de San·ta 
Ann<t do Sa pucah y com o 1; ome ele sel'!'a do Catiguá, toman
do clepots o el e serl'a ele Sant Anna, em CUJ O extremo está edi
li cacla aq uella povoação. 

CERVO. R io do Estado ele Minas Geraes ; nasce nas pt•oxi
m idades el a P edra Bl'a nca, pico bastante no&avel ela serra de 
Ca ldas ; cot• t•e para N . E . , banh a os muns . ele Caldas e Pouso 
Alegre, e entl' a no Sapucaby perto ele Sa nt 'Anna . Recebe os ri· 
beirões el os Bic ttdos, tios Mtl taes, das Risa das, corregos elo Tur
vo, dos AIIonsos e da Chica Costa . 

CERVO . Rio do Estado ele Minas Geraes, af:f. elo rio Grande 
no mun. ele La vt•as . Segundo o engenheiro Ve l'11ay o rio 
Gt•a ncle tem entre o ribeirão Vermelho e o rio Cer vo uma 
ex tensão ele 23, 188 kils., sendo a massa el'agua ele H,674 
pa lmos cuu icos , e entr e o rio Ce r vo e o Jacaré u ma extensão de 
4'1,924 kils., sendo a massa d'agua de 13,258 palmos cubi
cos . H.ecebe o carrego ela Capuei1•a elo Feijoal e o ribeirão da 
L age. 

CERVO._ Rio elo Es ta do ele Minas Gera es, banha o mun. 
ela Concetçao e desagua no Pamuna. 

CERVO: Ribeirão do Estado de Goyaz, banha o mun. de 
Sa nta Luz1a e desagua na margem dit·. do rio Corumbá (Inf. 
loc.) . 

CERVO. Ribeirã~ do ~stado ~e Goyaz ; nasce. na set·ra Negra 
e cl esagua na ma rgem cltr. do r io P a ntano afl. elo Pit•anhas 
que o é elo Cayapósinho (Baggi. O F'cw-·west do B1·asil .) ' 

CERVO . Riacho afl'l . ido rio Verde, galho do Paraná . 

CERVO GRANDE . Rio do Es tado ele S . Paulo· nasce na 
serra ele At·a raquar a e clllsagua na margem cl ir. do Tid·té 78 kils. 
actma elo salto de Avanh aclava. Ha um outro rio, denominado 
Cet•vo Pequeno, egualmente tributaria do Tietê e oriundo da 
mesma sert'a. 

CERVOS (Ilha elos). No rio S . Lourenço, sete kils. abaixo 
do furo elo rio Negro. Recebeu aqtielle nome dos eno-enheit·os 
ele -1 872 . Os can aes elo rio são longos ele uns 15 kils ,, "o da dir. 
é o melhol' . E' ta mbem cha mado ela Scpultu1·a . 

CERVOS (Bah ia elos) . A' mal'gem esq. do rio elos Barba· 
dos, no Estado ele Matto Grosso. 

CESAR. Art·oio de. Estado elo R. G. elo Sul, ai!'. do rio 
Pardo. 

CESARTO ALVIM. Nucleo colonial na freg. da Cachoeira 
elo Ca mpo, no Estado de Minas Geraes . 

CESARIO ALVIM. Es&ação no ramal fert·eo do Rio Bonito, 
no Es tado elo R io ele Jan eiro . l!;stá situada na garganta da Cr uz, 
kils. 18, per to elo Campo elo Ribe iro, no mun. ele Capi var y. Foi 
aberta ao t l'a fego a 10 de agosto ele 1886. Fica en Lre as estações 
do Rio Bonito e Capivary, 811<,323 distante ele Nite rõy e i 7k,697 
elo Rio Bonito . 

C}i!TUBA. Rio do Es tado de S. Paulo, aíl' . do Itacuruby, 
qu e o é elo Sorocaba. 

CEVEIRO. Ribei l'ão elo Es tado de S . Paulo , rega o mun. 
el e Piracicaba e clesagua no rio deste ultimo nome. 

CHÁ. Bairro elo mun . ela capital do Estado ele S. Paulo no 
morro elo seu nome . ' 
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' I 
CHA. Bairro elo 1111111. ele S. José elo Parahy Linga, no Esta-

do de S. Pau lo, com r!1I as eschs . publs . ct·eaclas pela Lei n . 217 
ele '! ele se tembro ele 1893 . 

CHÃ. L~p . elo IDstaclG elas Al agô:1s, no mun. do Pil,u•, com 
unHt capell!nha. I-Ia um outro log- . elo m esmo nome em S[lnta 
Iphigeu1a . 

CHÃ . Serm do Estado da Bahi<t, ' no mun. ele Alagoinh as . 
Della nasce o rio CaLtL 

CHACAP URI M. I gat·apê elo Estado elo Par[!., na f reg . elo 
l\Iosc1ueit'O e mun. ela capita l. 

CHACARA. Log. elo Estado de S. Pa ulo, no mun. do Ba
nanal. 

CHACARA. Pov. do Estado de Minas Ge t·acs, no mun. ele 
Ju iz ele Fót·a, com duas esc l1 s. publs . ele in st . pl'im . , ct·ea das 
pel as L~ i s P r ovs . n. 2.30 1 ele H de junho ele 1876 e 2.5611 de 3 de 
jane iro de 18110 . Or~go S. Sebastião . Fo i elevada {t caLego l'i z. 
de pa rocb ia pe la L ei P rov. n . 3.27G ele 30 tl e ouLttbl'o ele 18tJ.!. 
Age nc ia do con e i o, creaàa em fever eiro el e 188,1 . Sob re . suas 
divis ;ts vide, en lre outras , a Lei P 1·ov . n . 3 .387 de 10 de J ll lho 
ele '1886 (a rt. V). 

C HAGARA . Mul't'O do mun. ele Angra dos Reis e Estado do 
Rio ele J a neit·o . 

CH A.CARA . Igar a pé elo Estado elo Pa r á, no mun. ele Colla
l'es . Desagua. na cosba. 

CHAGARA . Co rl'ego do Estado ele Minas Geraes , afL elo 1·io 
Pomba l, que o é elo r io Pamopeba e este do S. :D' r a ncisco. 

CHAGARA. Ribeirão do ll:s ba do de Miuns Ger aes, banba o 
mun . de S . Joã o d 'H: l- Rei e desag tta no rio Urancle . 

CHACARA. Lagôa do Estado ele Minas Ger aes, n o mun. 
ele Se te Lagôas . 

CHAGARA DO MARINHO. Carrego do t!;stado ele Minas 
Ceraes,banh:l a cidade ele U bera ba e faz j 1mcção com o corl'ego 
Lage .l<' ica en tre as collinas d enominadas Mise l'icorclia e Cuyabá 

CH ACARA QU EIMAD A . Log. na cidade de Cantagall o 
elo Es ta do do Rio de Janeiro . Alll fi ca uma casa d e ca riclctele. 

CHACARI NHA . Log . do Estado elo Rio ele J aneiro, no 
m un. elo Pa r ahyba elo Sul. 

CHACARINHA. Peq,teno r io do Estac\o elo R io ele Janeiro, 
ent1·e Ubá e Paral1yba. Tem so bre si uma ponte que é atrave:;
sada pela E . ele 1<' . Cent ra l elo Brazil. 

CHAGHÁ . L og . elo Estado da s Alagôas, no mun. elo 'l'ri
umpho. 

CHAGHÁ. Riach o do Estl\clo das Alagôas, e n tt·e Penedo e 
Porto elo Collegio. 

CHAGO. Riheit·ão elo Estado ele S . Paulo, na estrada ele 
Sete Barras e Itapot ininga. 

CH ACORORE. V ide Xaco i"Orá. 
GHÃ DA ALDEIA. Log. no mun . ela Vic toria elo Esbaelo 

de Pernambuco . 

CHÃ DA ALEGRIA . Pov. do E s tado de P er nambuco, no 
m u n. el a Gl or ia de Goitá ; com nm a escb. lJ ubl. Lle insL p t·im , , 
ct·eada pelo a rt. I§ I da Let Prov. n. 1.5.29 ele 28 de abt· il 
de 1881. 

CHÃ DA GU ARIBA . Log. elo Estado el e Pernamuuco, no 
mun. elo Bom Jardim . 

GHÃ DA JAQU EI RA. Log . elo Es tado das Altlgilas, ns. 
Branca . 

CHÃ DA LADEIRA. P ov. do Estado elas Aü1gôas, no 
·tet•mo elo Pila r; com üttas eschs. publs . de inst. prim . 

CHÃ DA L ARANGEIRA . Log . do Estado elas Al agôas, 
no J unqueit·o . 

CHÃ DA ONÇA. Log . do Es tado de Pel'l1ambuco, na fr eg- . 
do Pa tt cl' Alho, na antiga cstmda de t·odagem do Recife a 
Pau cl' Alu o . 

CHÃ DA ROCHA. Log· . do Estado ele Pel'llam/Juco, no 
mun . do Bom Jar(\lm. 

CHÃ DA SAPUGAIA . Log. elo Estado das Alagôas, no 
mun. desbe nome . 

CHÃ DE AREIA . Log. elo Es tado das Alagôas em Muii
da lrú- mü im. 

GHÃ I>E C APUEIRAS. Pov . do Estado de Perna mlmco, 
no lll iln . elo Pa1t cl'a lho, com n ma esc h . pu bl . ele in ~t. prim. 
c t'ea cl a pe la Lei P 1·ov . n, 1. 776 ele 26 ele j ttnho ele 1883. 

CHÃ DE JOÃO ANTONIO. L og . elo Estado elas Alag óas, 
na BL·anca. 

CHÃ DO CARPINA. Pov . el o m 1JU. elo Pau d'Alho elo 
l~s t<L clo de Perna lllb ltco,· com duas er;ch s . publs. de inst. pt·im., 
ct·eaelas pela L ei Prov . n, -1.517 de 11 ele a bl'il de 1881. Age nc i<t 
elo cor r eio. l~' muito co mme rc ial c J:lorescen ~e . tem um a b oa 
i'eim aos domingos e uma estação el a E . el e F. elo L imoeiro. 

CHÃ DO ESTEVÃO. Log . elo Estaclo de Pe rn am buco, no 
mun . ele Iguarassú, com tima esc h. Jlil bl. de in st. pt·im . c l'eada 
pela Le i P1·ov. n. i. 7U ele 28 ele ;jttlho de 1882 . 

CHÃ DO M OR E NO . Pov . do Es tado elo Parahyba do Norte, 
no llll.tll. ele Banane tnts , uma legu a ao poente, em uma bell a 
plan íci e . 

CHÃ DO OITIZEIRO. An·a ia l d o Estado das Alagôas, no 
mun. des te nome . 

CHÃ DO PIL AR . Log . elo EsLaclo das AlagOas , no mun . 
do P ila t·. 

CHÃ DO SAPÉ. L og . do Estado da s A lagoas , na Bt·a nca. 

CHA DOS COCOS. Log . do Estado de Pernam~uco, no 
ll1lt11, elo L im oeit·o . 

CHÃ DOS CÔOOS. Log· . elo Esbaclo elas Al agôas , no mun. 
ela Victor ia . 

CHÃ DO TANGIL. Pov. elo Estado das Alagôas, a nove 
kí ls . ela cidade do Pilar . 

CHAFARIZ. Log . do II:stado elo R. G . do Nol'te, DO mun . 
ele Mossor ó ( Inf. Joc. ) . 

CH AFAH.I Z. Log. elo Estado ele S. Pa nlo, Do mun. ele 
Bntgauça. Ahi el eve termin o\l' a linha fen·ea Bt·agan tin a . 

CHAFARIZ. Ba ir ro elo clis t . cht Chapada, no II:sLaclo ele 
Mat.w C.h·osso . 

CHAFARIZ . Car rego d o Es t ado do Pat•a ná , ba nha o mun. 
de Ponta G1·ossa e clesag tta no l'io Verde. 

CHAGAS . Lago elo Estado elo Amazonas, na ilha el e Amaná, 
que Jica n o rio J <lpudt. 

CHAGAS. L agôa do Estado elo R. G . elo Sul ; t em commu
nica,,ito com as lag·oas elo Ma uricio e ela Fortalez.a . 

CHAGÚ . Rio do Estado do Pat·ar1á; Dasce na se n·a elo seu 
nome e clesagu a na margem d ir . elo rio Iguassü. 

CHÃ -GRANDE . Pov. elo Estado ele Pet·namlJuco, no te t• mo 
ela l~scacla ; com um a escli. pub l. ele ins t . pr irn . Agencia elo 
cort•ei o, cre,tda pot· Pol'tal'ia ela 13 ele ago s to de 1884. 

' CHAMBÁ . Set'l'a elo l!~s t: aclo de P ernamb uco , no mun. do 
B rej o clallfad re de De us (I uf. l oc .) . 

CHAMBIO.Á:S. In di os ela naçfío d os Cm·a.J ás . Anela m nús o 
p i n t:~m - se de escal arte por me io elo urncü. São tra iMl hadores. 
Ôll ltS r oças e.;te nclem - se por mais ele tres k ils . pelas mar
gens elo rl o Al .. aguaya . P lu.n ta1n banan eiras , n1anclioca, Da
taLas, cannas, e-tc . Sabe m tece t· a lgodão em pa nn o Otl em r ede . 

GHAMP RONA. Ilh a s ituada n o rio S. Fmnci sco , n as p roxi
midades ela vill a Cle Chique- Chique, a cu,jo mu1t. _PBi' lence. Ao 
chega r a um banco el e a reta que tt lü ex1s Le, chvtcle- se a quelle 
d o em tl'es braços: o pt·im ei ro seg·ue de !!i . a O. e ntl'e esstt 
il11a e a cot·ôa ú· o nbeil· a, que te111 eg· ua. l clenon1 i o n~,~ão ; o segundo 
e n tre essa col'i)a e a ilha ele Icaiú: e o ·te rcei t· o en tr e esta il h <L 
e a marg·em esq. o jl l'i me it•o e segtmclo braços confundem -se 
abai xo da corôa ela Cham pron<~. 

CHAl\IIUDO . Pov. d o Es tado ele Minas Ge t•aes , no term o de 
Out·o P 1·e to. 

CHANES . Sehage ns que habitam o l~s t<tclo de l\b ULo (Í,t•osso 
e a H.cprtblica elo P arag 11 ay. Vi ele Xands . 

CHAPÁDA , s. f. : pla ní cie no otlto ele um a_mo n~anh a .
No Mara nhão é qualquH pla nicie ele vegeLa.ç;w r asa , sem 
al'Vor eclo . - Em Pol' tl tg·a l é tambem qun lq11e r exLensa pla
nície, sem xelD.ção n enhumct com as montaJUhas. Aulete ci·ta a 
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esse l'espeito a autoridade ele L ab itlO Coelh o, c1ua ndo se refol'e 
prova velm e·1 te aos clrEeetos elo Sallara .- A Qh a,pckla elos Braú
l e1 ros é um cas pa rticu la r rle topogt·aphia, J Jite nunca so eleve 
cnn fun rlir com o PIL1JU!lto d os pol'tug!le ?.cs. Si tivcsse mos, p ot· 
exe mpl o de cl csc re veL' a c idade de P e tt•o po li s, d ~t•t amos a ce t·t ·l
da me n te q u•e e ll a es t:l. s itu :tcla n o Planalto cen ~ t· a l elo B l':u il; 
mas el'l'a ri am os , s em duvida, se cli sscsse mos que a ecl i rtca rarn 
e m nma C!t a.ln'cl'L N o Piww 1to el e unn l'Cg i:i.o pod m-sc obse r 
var montanhas e serras; a Ch.a.pá~léb é, pel o co nt L' Itl' io, n ma p ·r 
f,ütn. p'an i.c ie , ai1Hla q clC ele exLensão limitael:L (B. R olm n . 
Di co . cit. ). 

CHAPADA . Parocl•i a do mu n. do Ot·aj n, hü , no Es ta do el o 
Mat·anbü.o . Or:1go Se nlto1· elo B m Fi m e di ocese tlo i\Lil·a n h<i:o . 
Foi c t· eaela pa r ochi a no l oga t· de nominado S. Puulo el o Nor te 
pela Lo i P t·ov. n . 13 ele 8 el e ma io de i 8:33, eJen t da á categot·i a 
de vil la pela ele n. 7 cle 29 el e a bril el o m rsm o ann o c á el e cichlde, 
co m o nome ele G·rajah'tb , pela ele n . t .225 ele 7 ele abri l cl 1 J L 
Vicie G! ".tj.ohú. 

CHA.PA DA A ntiga p rrl'Ochi :t elo mnn. do Espit·i~o -Santo, 
no Estado rle Ser g ipe . F o i elevada á vi lla cnm o nome ele 
Ch?"ist.iMb pela Lei P r o v. u. 1.238 ele 24 ele ab l'il de 1882 . V ide 
C!t,·ist'iow. 

CHAPADA. Parochi a elo Estado de Min ~s Geraes, na com. 
o teL·mo ela c icl aclc da Diaman l in:t, s i tuada no alto cln clivhor 
elas ag·uas elas bac ias elo l'i o Pardo, nJl'. elo rio elas Ve lh a s , e 
elo ril>e i t·ilo Cae lé- mil' im , tl'il>. elo J equ iLi n hr•nlt:l. Um a este:1da 
vn.e clll Diamant in a ao Cu l'i 111atah y passando pnr essa plu och ia , 
W La lvez o po n to hn,bitaüo mais e leva do elo DL"az il. Clim a 
fl'i g icl iss imo . Ont[(o S . Jo~LO e d ioce~e da Di a mantina . Foi, e m 
princ ip io, nm cli s l.r icto ct·r aclo na freg . claq nella cidade p, lo 
:11'1,, I[ ela Lei P r ov . n. L103 ele 'lG de o ulubt·o ele 'iSGl. l•'oi 
e levada à categor ia ele pa ro c h itt p el o art . I ela L ei P ro v. 
n. LG5S elo 1-1 de s c temht·o ele 1S7J, que rl P. u-lb e pot· sede a 
capellit ele Sr,nto Antonio üo a t"L" t\. ia l de S . João e incot·po l'OII · 
lhe o cli s tt·icto elo Inhah y. cles me mbJ•ado ela pa t·ocltia elo R io 
Ma nso . O :u·t. XV rltt Le i Prov. n. 1. 9!)0 de H ele no ve mbt·o ele 
187:3 de te rmin o:~ q ue a sé cl e cl1t ['reg- . e cl is tl'icto elt\. Ch:tpRcla 
l'osse noarn\ial el e. :'> . J oão e não no ele SantAnna. l~ xisl.em 
n es1a pat·ochia as iaVI'as de eliaman1es, de nominadas Ba tTO e 
D ta·o e lJas tanle notu. vei s por serem essas pedras prec iosa s 
cnco 1~traelas ;,a ~l'g ill <t . Sob re s uas d ivisas Yide a l't . Ir ela Lei 
P 1·ov . n. 1. 103 ele 1G ele oulubt·o el e 1861, tll' t ~ . III e IV el a ele 
n. 1.658 ele 13 el e se tembr o :ele 1870 . Tem duas escils . pttbls. ele 
ins~ . prim . 

CHAPADA. Paroch in elo Eslaclo ele Minas Gera es , no termo 
ele Minas Novas, aos 17° 6' ele Lat . S., a iG kils. NO. ele 
Minas Novas. E' ln nh a cltt pel o ri o Ca pi ntry, tr ib. do Aras 
sll a h y. I'ossue •·icas mi nn.s ele ouro , Ot·ago Sant<< Cl' u ~ e di ocese 
de Dictmantinrt. Foi res ta urada par cch i:t pelo al't . XX § II cl:t 
J"e i lt·ov. n. 472 ue 3 1 ele maio ele 1850, ·ten do si el o snpp·l'imiLla 
pelo a r t . I ela ele n . 2So ele 'i2 de março el e 18-16. Se us habs., em 
llttme t·n rlu 0. ,100, emp t·e~·am-se em ge l' a l na pequena la vo n t•a 
e no commer cio. i\cha-se em abandono fL exp lot·aç:io de 
minas, Sobre su n. cl i v isas vide : art. IV cln. Lei P ro v . n . 731 
el e '1 6 rl e m ii io ele 1855, art . I eht ele n . 732 ele 31 ele ma io 
ele 1855 . 'l'e m duas esc hs . publs. de in ~ t . pr11n , u ma ela ~ 
qnaes c l'ea cl a p eb L ei Prov. n . 1. 9:25 el e 10 de j ulho de ·lS/.2 . 
Do A lm a,ow h ele liiinas ex tl' ahim os os s rg tinLes top icos a 

· respe ito des ta p a r o<.Jh ia :- «Em 17.23, r epartido o Bom Successo, 
o ])01'0 fol' mou cl <Jil S nttcleos de povoado, um que s ~ denom in ou 
Paiol e 011t ro Haipa ba: po uco te mpo depois , rlescobet' tl\. uma 
ri ca mn.n cha d~ our o nas marg-ens el o rio Chapa da, os h a bi
·ta n les rl'aquclles do ns a n·a ia es . ambicio~o s das riquez:1s q tt o lh e 
]ll"omet Lia o Cha pada , ele pt·ompto ab:1 ncl on a ra m su n.s viYenda s 
c l'o t· n m es ta belecer- se n:t.quella localitl a cl e, e n as m arge ns el o 
rio fix a t·::nn suas h abibnçÔ."' S. E is COlllO s e f'or mou o atTt:d nl de 
Santa Ct•uz ela Chapada, qne passo u d epois a se r ft· ~g ., 
se ndo o te t'l'i tori o el e su a JUri sdicçilo eccles ia sl ica dema rca do 
pelo A t·ce l; ispo da Ba hia em 22 ele j ane iro el e 1811 por ca ustt das 
contestações , que, desde '1 810, se or ig inaram ent 1·e OB pa rocho~ 
de Ag 1a S uja e F a na cl o . :Dentt·o elo p ovo.aclo e xiste m tres 
cap ella s qu e são: as de N. S. elo Rosa n o, da Saucle e de 
San t' A.n na . Ila :tqui, on h ouveuma ca sa de t·eco lbiclus com a 
clenom i nação ele Gas cL clcb O·i"í!Ção elo Yalle ele La.g,·-inws , J'nn 
clacla llO a nn o ele 175 l pelo plLdre i\lanoe l d os Sa n tos e upprova 
da pe lo Ar e bi spo D . J osé Bo te lho ele i\I a ltos : Co nsta qne <lSSe 
pad 1·e de uma viel<\. turlmle n La 1a se ndo v•ctlllla de nm r a 10, 
pelo IJ!te , om s ig·na l ele arrepenclimen ~o ele se us eles~ li nos , 
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empr egoa to.clos o~ seus be ns nesse pio es tabelecimento. , , 
Se 11 l.et'l"en o e a unle t·o e pocl i;1 prorl nzit· .g-mncle qnantidacle 
rlcs';e m e~al RI suas la vt·as fossem exp lora ela s . Suas m a tms de 
c.ultnt·a sao cxcc l le ntc~ c abund a m em .maci e ir a pt•opt·i a pa-ra a 
ttnLura t•ta. como se.Jill11 o atld, cal ua, sa ng 1e, rl.l' o c ir ~t, m as
s •miJe, lll'tlCÚ,, barba Limão c l>:ll'ua ele neg t· o ; bem como h c!"l'as 
e planta s roecl.' ~ ln aes , e ntt•a :.ts qna es a quina, poaia, campiá. _ 
a lca çuz etc. E <lbastec •cla ele a tr na. pelo ribe irão Cap ivary e a 
freg . cor tada pe los l'ios Arassttah J e Se tu ln d e p lo ri b" it· lto 
Paio l , não ennum eran<lo se outros m uitos ri acho3 e conen·os . 
li;~ t it n a s seg uintes di s tancias elo oubt·os povoad os : ])ara 
S ucLtt'i Li cinco l eguas, para AgLm Suj:t quatro, pa ra S . Do
mingos nove e para Grão-Mogo l 18. " 

CHAPAD A. Parochia do Est:t dorle M~\'Llo G rosso, no mun . 
de San to An ton io elo R io Aba i~o . Assente na serra de 
S . J e t· o uymo cl0ve ess a povoação s ua 0x is tenc ia ás minas d e 
ou ro, que, em 1735, descobr iram- se n aqtte lla s i t io . Foi a 
pt·i me ira povoaç~o elo Estado que g-ozou_ do ti tu lo ele pa rochia, 
t1t1tlo qtte lh e f o1 concecltelo pel o Ah nr<t ele 28 ele setem bro de 
1S l.t. ü ra go Sant' Anna do Sacr amento e d iocese de Cu yabá . 
S tta pop., estimada em 2.500 h a bs ., em prega -se na ngl'icuitnra, 
d cp r>tS que esgo taram as suas l11llHLS ela sen·a, e na cl'iação ele 
ga do . T em uma esch . p ubl. el e in st. pt·imat•ia. 

CHAPADA. Parochia elo Estado de Uoya7., no mun . ela 
Nlüiv idade . Seu te c·t· i to r io é montanhoso, mui [e rti l e em pa rLe 
aue i fero . . Ora g-o Sant'Anna c d iocese de Goyaz. F oi crcaeln, 
paL"ochia pe la Lei Prov. n. 5 de 5 ele junho cle1 S::í0 . •rem 
1 Of2 habs. A Lei Pt•ov. n. 717Lle21dcagosto ele i S84 ct·eo• t 
~hi n ma e~ ch. pnbl . ele .ins t. prim aria . 

CHAPADA. L ogo . do E stado do R. G. do No t·Le , no mun. 
ele Traltiry . 

CHAPADA . B.t irro no mun. de H<LJP liningn, do EsLado ele 
S . Panlo, com nm a esch . pnhl. de ins l . pl'im . p:na o se >eo 
m a scul ino, creacla pela L e i P1•ov . 11. 50 ele 2 el e abril de 1883. 

CH APADA . P o v. elo gs lndo trc i\J i.nas Ger nes. na ft·e n-. ele 
S . Joiio da Cli apa r! a, ela q lla l di s ta se is kiis . T e m um n. ~sc h. 
publ. el e lu si. ]1l'Íll1. ct·eacla pe la Lei Prov . n. 2.72 l ele 18 de 
clezeml.>ro da 1880. Ahi nasc3 o ri o P <H'cl o P equeno. 

CH APADA. Pov . do Estado ele Min as Gerne~ , n>t freg. ele 
Antonro Dw s e t •·mo de Om·o P rebo, com uma ~ sch. mixta. 
Cl'eacln. pe lo a rt . I§ III ela Le i P ro v, n. 2 . 903 de 20 de ouLUbro 
d e 1882, eumacape!la ela in vocação de Sa nL'Anna . 

CHAPADA. L og . do E s tado de l'I'I i.nas Gentes , na f reg. elo 
Carmo e Lermo de Itn.b~t·a . Para ah t o a l't. II ela Lei .Prov . 
n. 3 .038 de 2;) ele outub1·o ele 188.2 lt·aus['e,·io á seelo ela esch 
pu bl. das D llas PonLes. ' 

CHAPADA. Morro elo E s tado elo Ceará, no mun, elo 
S . Bened icto . 

CHAPADA. i\Iot't'O do E stado cl..1 Bahi a, no mun . de Chique
Chique . 

CHAPADA. Serra do Estado clei\iinas Geraes ,. no muu, da 
Co .1 c e ição . 

CHAP ADA : Ser r rt elo E ; taclo de Matto Gt•osso . Pt·olonga-se, 
t• ecebenelo Vat' JO s nom es, peJa s cabecc1ra s dos rios Mu lnm 
Cn);.abá - mi l'im, S . Lout·e nço , P e ix e el e Cour o, l tiquira , Co tT ente~ 
e ltqUll'Y: ate Clne, com o nome de San ta Luzia, perde -se nas 
proximid:~ el e s de Cox im . O B . el e Melgaço diz : « Clwpadc~ (Ser
t·a ela). J~s cn ~pn t1? te rre no a lto qu e borda o l aclo esq. da 
bac nt elo no Cuyaba, e s e aYi s ta de E . a NE. da ctdacle na 
d is t<J nc ilt ele 30 a 5::1 kil s . Sua e levaç:lo ac ima elo ri o 
Cnya bà é rle 550 a 65t.l met ros . Nas ft•a lclas h a. mu i l as m a ltas e 
bo n8 es l.abz l ~cim e n t os de cullu!'lt . » O S r . J.an gs cl ot·Il' em seu 
E sboço ele• vwgem. feitc~ n o ·i nt eo· ioJ" elo Bo"Cb.z il, d esd e ' etemb ro 
ele ·18.25 até mat' ço ele 182!) (Rco. do l 71St. JJ·ist. 'l'. XXXV II!) 
di z : «De Cuyah;J. pat•Limos no dia 28 de al.\l'i l ele 1827 e , k a ll
sponclo á. d ua s lrgnas lD., o riozinbo Cotâ1JÓ-guaç n , fom os pou
sar, nm a l egua ad ia nte , n'um mo rador claque llc$ loga t· es . No 
clia seg uinte, at t· a vess ámos u m paiz ch a to até á base el a se rra 
ela C!wp culcb, g••e fi ca a s ?te leguas E . d:t ciela rle c COlll cç:ímos a 
vencrr uma snbidn ing ceme, de máo caminho, cheio de m a tacões 
c pedms sol tas e com mu itos z ig-zag s . Cin co vezes pn,ssámos 
um corrego enca choeiraclo que faz m ui Las voltas na lhllda ria 
mo n tanh[l. 0 , a o approxJmat·mo-nos ela cha ')tlCla qne a co l' Ô'l 
ouvim os~ o l'uicl o el a quéda que ellc dá n'um'a garganta, qn éeU 
ele un s ;)Q p és ele altura, m as occnltu. pela densa wgctação r1ue 
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cobre as dobra s de toda a ser.ra . No alto a perspecti va é m agni
fi ca. O Cuyabá se1·pêa ao longe e foge pa ra S . Não se d is t ingu\l 
a cidade s inão pot· u ns pontosinhos IJra ncos, e a lém o pai ~ so 
es tende p a ra O. a per de r ele vista. Ao N . é a co ntinuação 
d a se r ra , dond e sahem r ami flcações que mol'l'em na pla ní cie . 
Ao S . fi ca m os P cbntanos Ge?'Cbes, onde havi a m os navegado, e 
bem junto ele nós , á esquerda, altêa- se sob:·anceiro o Mon·o rle 
S . .le?·onymo, domina ndo a ch apa da, a se rra e ·toda aqtt ella 
r eg iã o n ' um as 100 Jeg uas em torno . Esse mol'l' o, esca lvad o pot· 
todos os la dos e de 300 pés d e a ltura ac im a do plató , le m n o 
cume um plan a lto de 200 braças ele compr ido ·sohr e 100 el e l a rgo . 
Do ponto a q ue ch egá mos, a vis ta se a longa tambem par a .1!:. 
pela chapada, c uj a elevação ac ima d a pla::ti cie de Cuyabá é de 
1.400 pés e toda corta da de valle.s e collin as . P ela g r a nel . va
rieda de da s pa izagen s, muito teria aq ui u m pintor em q 1e exer
cita r o se a t a lento; ao geo logo tam bem não fa lta i' ia assu mplo 
de interessantes indagações , pois nas fó rm as a br11pt as elo S. 
J er onymo e n as cama das das mon·tanhas es tão sem duvida 
impres30S os vestí g ios el as r evoluções c1ue se es·te ndera m por 
t odo o centro da America . E st e panor ama, porém , não é par a 
o espírito m a ra vilhado sin ão uma preparação par a outro m a is 
extraordinario que um quarto ele legua a lém esper a o viaJa nte . 
Sei que n ã o p asso el e um escrivinh a dor sem le tras , cuj os escri
p tos não h ão de ve r a luz d a pu blicidade, m as si a na tureza 
tudo me negou, porqn~ con~ede u-me o dom d e sent ir com ·t a11 ·ta 
força 1 Apenas déram os a lgumas voltas na cha pada e já não 
via mos n em a planície de Cuyabá , n em o morro d e S . J er onymo 
que ftcá r a occulto po1· um as collinas á d ireita , mas e is que ao 
l onge, cor oando verdej a nte emin e ncia , e rgue m-se r ochas ele 
formas extraorclinarias e mais lon ge uinda mass iços azulados 
enchem o hor izoo te , co mo se fôra o ve·Ja me ele n umerosa esqua
dra. Aprox ima n do-nos dessa e min encia, vi mos pou co e pouco 
surg irem se te en.crmes pe nedos ~e 50 pés d e altura, isola dos e 
e spa rsos na coll!n a e na pla nJcie, m a 1s estreitos e m ba1xo do 
que e m cima e sahindo, nã o se sabe p orq ne força ela 
n a·ture za , ele um terre no fa lt o el e pedras e ·co ber .o ele ve r
d ura , como se hou vessem ca bido elo ceo e, pela vio lenc ia ela 
q uéda, ftnca clo a base p el a terra a den tr o. Dois de]l es , m a is 
culminan t es, r epresenta m como que t res tum ul os, dois elos 
quaes juntos , ou ent.Lo tres enormes eclifi ci os , como aquellas 
torres a nti gas que na I talia pa.ssa1'aJl1 com o corret· elos tem pos 
p or tra nsform ações que lhes tirar a m a fô r ma pr imit iva . Tet·
ceira 1·och a sah e da ter ra, em pina-se a pru mo como um fra
g mento de muralb a , tres vezes m ais a lla d o que la r ga e com 
seis metros de espessura. E' form ada ele ca mada6 superpos tas 
de parallelipiped os e cubos: a base qua dra da é muito estr eita; 
vai alar gando a-té dous terços el e ftltut•a tot al. es treit!1.ndo- se 
nova mente em s tra tus irregulares , De la do, par ece u m navio 
com todos os pannos fóra , vi s to da prôa ou ela pôp a . 'l' res 
outros m ass iços m a is informes, não são n otaveis s inão p el a 
g ra ndeza e idéa associada ele en ormes tumul os ou edificações 
feita s por m ã os huma nas, para o qtte mni to concorrem as 
ca ma das horlzontaes ele que são todos e lles constituiclos . O que 
p or ém , ele longe obriga ma is a a ttenção é ainda um g ra nde 
fr agmen·to isol a do de muralh a, a tra vessado n a eslra cl a e a bel' tO 
como se fôra um portico, ten do a cim !1. um furo circula r, um 
p ouco á direita , figurando de jan ella. Passámos por ba ixo el a 
magest osa a rca da, admira ndo a espessura e per penclicula rismo 
dessa r ocha que, a modo de uma porta, a inda ele pé, el a a rrasa
ela Babylonia dá. en·tra da a vas to r ec into ele rui nas . Atravessa
se en tã o uma planície cheia el e con~ra for t~s circular es encos
tados aos mon tes . com o s i h ouvessem s ido pr im eiro co nstrui
dos pa ra , com aterro ele t·ochas e te rl' a, s u s te n ~ a t·em espla nadas 
artificiaes, onde a rvot•es e r el va pt·oduz.em a impressão de jar
dins s uspe nsos . Do meio desses contra_fortes sa b em n mas espe
cies d e en ormes pedes taes , c ircula r es e em m oldurados , a lguns 
a té com r estos de columnas. O cam inho pla n o serpêa por e n tre 
essas m ages tosas m assas que par a n ós se des ta cavam n'um 
céo ·tocad o das sua ves côres d o crepuscu l o . Nos m ontes e n a 
planicie, por toda a pa rte, a vi stam-se g ru pos de pedrns que , 
com os contt·afortes, sem el ha m os res tos ele uma cidade im 
mensa , em qu~ dura n te seculos imperá ra a m ais nobre archi
tec tura. . Fica a gente pasm a a o ach ar -se ele r epen·te n o me io de 
um a n a tureza que l'a lla lin guagem descon hecida a té então , 
poi s onde só h a roch as julga- se ver os des t roços tle so ber bos 
monument os levanta d os por uma r a ça ele a r ch i tec tos g ig· an tes . 
Cahiu a noi te ; mas ao longe lobri gámos entre som brios nJas 
s iços a casa el o propr ieta r io ' desses Jogares, o q ual estava a nossa 
espera pa r a oU'e recer - nos a fnt nca h ospi ta lida de brazile ira . 
. .. .. . .. . ... 

De ma nhã muito cedo, to mei os meus Japis e a lbum ele desenho 
e fui , desejoso ele tit•a t· u mas vi stas, pet•co t' l'et• a ca va llo os 
l oga res qu e ta n ta acl mi t•:tção me cansat·a m n a vesper a. P ot· 
todos os lados nii:o se e nxe rga m s i não t um ulos, pedestaes, co 
l tllnt1as pa r t idas , escada t•.ias, amphi thealt• oq e m·oas . '.l't•e. 
des tas parecem feitas pela mão ci ti rlaclosa elo h ome m. Ut)1a, 
el e 80 pés ele alto e 20 de d iametro, descança n'u m a base de seis 
pés collocada sobre pedestal ele <10 pés q ue fôrma o can to ele um 
con tr a forte da m esma a ltur·a. Nesse- mesm0 baluarte, du plo 
sócco for mado por corn ij as ci r cu la r es s usten ta um resto ele 
g igantesca ftts te, e p o11.tas ele roch as hot·izon taes s urge m elo 
me io d>ts a r vores , s uspe nsas co mo se !'assem vara nd a s e socal
cos. Por tra r. de<;se co ntt· at'orte, e m pla n o m a is afastado, h a 
um m ass iço mr~ ior que a urn a, mas ten do tambe m base estt·e i ta 
e se mel hando a p ràa rle u n.a g<tlera antiga . Ma is longe, ou tro 
ba ltta rte, com pr ido e s usle nbaudo á esquerda uma. gra nde r och a 
e.~phe ri ca e quat ro pened os ele pé c 1111 0 ca nudos el e orgão, fech a 
uma das q•ta tro visLa.s que ·tire i po t· me p a •·ecere m mais assom
brosas e dig nas ele ser em r eprod uzidas . Ne lla puz u m g rupo 
ele i ndios &~tanás que vi nham trabalha t' n as fazendas por 60 
r éis dia rios . O t raj o qus mal lhes cobre a nudez elo cor po e os 
c11 bellos compridos dão -lh es tal on qual par ec~ nça com cer tas 
·tri bus que vivem per to d e ruin as celeb t·es no Or1 en·te . Volta ndo 
á esquerchí. do cam inho n o l'unclo ela fa~e n cla, apresenta -se um 
vas)o g r npo ele roch as q ue deixa o olha r aloni-tll ele ver tan ta 
s ingul a ri dade . U ma , por ém, p rende logo mais f'o,··temente a 
a ttençã o, fi cand o-se a prin cipi o em clnvida s i aq uillo é simples 
capr icho da n>l tureza ou u m m agnífico a rco ele triumpho, eri
g ido por alti vo e grande con quis tador. O b loco er gue- se isola do 
cortado em a ng ulos r ecto;;, ele 40 pés el e altura e 25 ele la rgo 
sobr e 20 el e espess ura; orn ado ele friso~ em distanc ias iguaes, 
r astros e entalhamen to . A' esquerda , no pl'im eiro pla no , duas 
gr an des r och ns , separ adas a o qua t·Lo el a a lLur a por est t·e ita 
abertura, m as tendo uma base comm um mos tra m aspecto 
muito clifl'er en te. Ur na é f'orm :J.da ele cor nij;s r een t l"a ntes em
ba iXO , como um pulpt to ou a pôpa de u m nav io ele ba teria 
cil'cular ; a outr a , com pos ta de ~amadas l1orizon taes de pa r ai· 
leh p1pedos verttcaes e cubos saltentes , com o s1 fosse o r esulta
do ele co llossal c t•ystallisação, ap t·ese n ta no lado di t·cito salien
cias qu e se póde m com pat•a t· com aq uelles p equenos modilhões 
que n os alta res sah em elo plin lho e rece bem as im agens elos 
san tos . Att·az desses do is r oched os e do ar co triumphal u m a 
ultima decor ação limita tão ext ra o1·dinaria pa izagem: é tLm 
basquet e que se vê de fre nte e d onde sah em la nços ele r ochas, 
verda deiras muralh as corôadas ele vegetação, separ ad os pot• 
viél as oblíqu as com o bastidores ele ·th ea tt·o e che i.s ele a rbustos . 
Depois ele umas voltas que dei, ap rescn toLl-se às minh as vistas 
quar ta per spectil' a n ão menos a dmiravel. No prim eiro pla no 
es tende-se um terraplen'o d e r el va, e do meio de un s f ragmen
tos de camadas p edr egosas er g ue-s um a to rre redo nda de 35 
pós ele a!Lu m so l)l'e :)O de diam etro, ·tão regula r e m SLla fó rm a 
c1ue cliffic il se rá da r c redito ás minhas p a1<tv r as e Iapis . Ci nco 
fa ixas i1ld icadas pot· linh as ele comijas a compõem: as tr~s 
primeiras, a pa rtir el a ba se, na d a teem ele ex tmorcl inal'io <t nao 
se r o arred ondado bastante r egu la r, mas a quarta par ece uma 
a!•cbilra ve, cuj a parte visivel é di vidida em trcs secçõzs con
ve:Xas corôad us pot· tres cornijas ig twes . Depois a ppar eceacim a 
um f ri so, que rn os tt·a i cl entica d ivisão em t res a rcos co nvexos . 
O que, p or ém, ma is a dmira é qne cada um desses a rcos por seu 
·turn o es tá c01·ta do em tr es r eentran cias ele fôrma qua dra da. 
T odo o friso proclnr. a im pt·essão ele um fri so q ue cahe em 
rni nas , no qual se d is ti ng nr m a i t1cla os_ ve> tig ios de nove try
gli ph os e ou tr as t a ntns met hopas . Esse bl'in co el a na tureza, 
com a compete n te cornija por c ima, corôa de modo es tupendo 
a q nella torre, m as não a te rmin a, pot·que o t odo é remata do 
p o t· pontas ele r ochas irregu la r es . A' d ir eita, e como que pa ra 
Ji gura r ao lado dessa r uín a, levanta m-se duas l'Och as , uma el e 
pés de aHum semelh a ndo um ca ndel a bro, a ou tl' a , de qua tro, 
um vaso . Esse p rimei ro plan o é limitado á esquerda por u m 
balua r te que pa rece ter uma g ua rita no an'gulo. Na base fi ca
l he um a U L'L1a ele se is pés de a lto. Imm enso tumulo oval a ppa 
r ece por tra~ d esse bal uarte, em p a r te encob~ r to por m·lJustos . 
Mais ad ia nte a b1·e-se um va lle pottco l'tmclo, cujo decli ve s tm ve 
é semeado el e fu·vot·es ent1·e as q uae;; sa he u m c,belisco que se 
vê no i n ter vallo que arpar a o candelabro ela tor t·e, ao p asso 
que e n t t•e esta e o tum u lo a ppol'ece naquelle mesmo m atto 
u ma gra nde rocha cub •ca, s uportada pot· base estreita e .ter nn
na ndo um muro que se es ten de a lém. E m fim elo meiO elo mon
ti C' I]O al'hori saclo e mais clis ·~ante sut·gem t res gra ndes pecll'as , 
co llocad as u mas so bre as outras e q ue sobt·ep ujam em aHura 
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a ·todas as mais. Azula daS' collinas formam ao longe o hori
zon te dessa bella e s in gu hu· pltizagem. ,, 

CHAPADA . Serra entr e o 'l'aqua ry e o Aq uicla·ua na, no 
Es-tado de Matto Grosso . 

CHAPADA. R iach o el o .l!: stndo do Marann hão , ali' elo 
P a rnahyba . 

CHAPADA DE CIMA. Log . do Estado el a Bah in. d istante 
10 kils . da vi ll a elo BreJi nho, com Javoum de a lgodão, fum o, 
milho, etc . 

CHAPADA DO ARROZ. Pequeno a rraial elo Estado da 
Bahia , distante 12 kils . ela vi li a elo Bt·ejinho, com uma capei
la, á ma rgem ela estt·ada que vae para Macahubas , 

CHAPADA DO COUTO. P lana lto na serra do Ilambé elo 
Serro, n o mun . el a Diamant ina e Estado de Minas Ger aes . Ah i 
n asce m os r ios Arassuahy, P re to, Manso e Vet·melho. 

· CHAPADA DO GUIMARÃES. Nome pelo qual é tambem 
des ig nada a pa eochia de San·t'A n na do' Sacr a mento ela Cha
pada , no Estado ele Matto Gr osso . 

CHAPADA DOS MICOS. Log . elo Estado elo R io ele J a
neiro, na Ilha Grande do mun. ele Angra dos R eis . 

CHAPADA GRANDE. Bair ro do mun. el e Ita pct inin ga ; 
no E stado eleS . Paulo ; com um a esc h. publ. Cl'eacla pela Le t 
n . 101 de 24 de se lem bro ele 1892 . 

CHAPADA GRANDE. Serra elo Estado elo Piauhy, este n
de-se p los ~ermos de Oe irae e Valença . Neli a cultiva - se canna 
ele assucar, a lgodão e cereaes . 

CHAPADÃO. Log. no lULl n . da Fra nca elo Estado ele S . 
Paulo. 

CHAPADÃO. E' assim denominada a serra que div ide a 
fr eg . ela Ban a elo E . San·to elas ele Pa t.os e Sant' Anna elo 
Coromanclel: no Estado de Minas Ger <tes . 

CHAPADÃO DA MESA. Serra do E s ta do ele Minas Ger aes. 
Vide João de ll{o!wa . 

CHAPADÃO DO FERRO. Morro elo JTistado ele Minas Ge
r aes , no mun . doP;üroci nio (Inf. Joc. ). 

CHAPADÃO DO MONTEVIDÉO. Urna elas clenomit1ações 
locaes ela serra elas Vertentes, no mun. de Ar axá elo Es tado de 
Minas Geraes . (Eng . Modesto de Faria Bello) . 

CHAPADA VELHA. Pov . do Estado ela Bahia, na paro
chia de Brotas elo mu n. de l\iacahubas . Foi incorporada a 
esse rnun . pela Lei Pro v. n. i. 486 ele 25 de maio el e 1875, 
tendo s id o a nteriormen te ann exado ao ele Lençóes pela ele n . 
1.014 ele 18 de abril ele 1868. 'l'em uma esc h. pu bl. ele inst . 
prim . , cr eaela pela L ei Pro v. n . 1,416 de 7 de maio ele 187•!. 

CHAPADA VELHA. R iacho do Es tado ela Bahia , banh a 
o mun, elo Mono do Chapéo e clesagua no Vereda do Romão 
Gramacho . 

CHAPADINHA. Villa e mun . do J];stado do Maranhão, 
ex-parochia do mun, ela Vargem Gra ucle . OrRgo N. S. das 
Dores e diocese do Maranhão. Foi creada parochia pela Pt·o
visão Regia de 25 ele se tem bro el e 180'1. Tem cerca ele 6.000 
h abs . P roduz a rroz, milho, f'eijão e tabaco . A cr iação ele gado 
é a principa l inclustri a dos habs . 'l'em duas esc hs. pub ls. ele 
inst. prim . , creadas pelas Leis Provs. n . 268 ele 17 de dezem

. bro de 1849 e n . 1. 236 el e 2 ele maio de 1881. Agencia elo Cor
reio. F o i annexada ao m un . elo Brejo pel a Lei 1:-'rov. n . 300 ele 
10 ele novem bl'O de 1851 ; disposição essa c1ue foi r evogada pel a 
de n. 323 de 2 el e ou tubr o ele 1852, que incor porou-a ao da 
Varge m Grande. Sob t·e suas di visas v ide L ei Pro v. n . 3'14 de 
24 de novembro de 1851 ; H, 822 de 8 de julbo de 1867 . Foi 
elevada iÍ. categoria de villa pelo Dec. n. 34 ele 17 ele outubro 
de 1890 . 

CHAPEADO. Arroio elo Estado do R. G . elo Sul ; banha o 
mlm. ele Cacimbinhas e elesagua no l'io CamaqLtan. 

CHAPECÓ. Rio elo Estado elo P aran{t; entra nha - se pelos 
sertõe.s desse Estado, co rre no r umo de Sl!l . para NO . e desagLta 
n a m ar"'em direi t1,1 do rio Uru" uay . A comrn issào hes panhola 
incumbida de veri ficar os l imi tes do seu pai z com as posses
sões p ortuguezas. Jtll gou ser o Chap.ecó o limite cless?s posses 
sões conf1tnelinelo-o com o verdadeiro Pepu·y-g ttassu, cuJ a foz 
eucdn lr a-,-e a 25 leguas a ba ixo da Foz cloqu·elle ~i o . Persuad i
dos como estavam que esse Lel'l'lLono era possessao hespanhola 

denom,inaram ao CI1apecó- ele Novo P epiry- Guazú ou Piquiry
g nassu..: O Sl' . Bar ao ele Coteg1pe em. um as Ccwtas dirigidas á 
r edacç<W elo Glo bo em ma to de 18~2 cltz, a l'espeito elo proj ecto 
subme ttldo pel o go.ve r no a l• ge n tln_o ao congresso, pelo qual 
teans(ere · s~ o terl'! torto elas t11lssoes elo clom111Í0 pt•ovincial 
par a o nacional, o sPgm nte : «~esse acto h a a taq ue flagrante 
ao nosso cl tr etto secular ao clomtmo do ter t·eno comprehendido 
en tre o Cbapec6 e o Pepiry, o Chopim c· o Santo Antonio ... 
A clenomi11açào elos rios envolve a perda do tel'l'itorio si 
prevalecer a _pretenção de t rocar-se o Pepiry pelo Chapecó' e 0 
San ·to Anto m o pelo Ghoptm .• . Ao P eplry clet·a m os ele mar
cadores a clenom inação de Guazú para difie rençal-o ele outro 
rio q tt e nel le desemboca e que chamavam Pepiry-mieün. Ao 
Santo Antonio, por ém, nunca des ig nar am por Guazú. Fora m 
os hespa nhoes que p3 r a difl'e rençal- o de ou tro rio a que cha
mavam tambem S ' trto Anto nio, accr escentar a m a este a 
pa lal' ra Guazú . » Recebe o lageaelo elas Lontras, P es
soa muito com pete nte clirigio a reclacção d'O Pa.iz, em 
20 ele outul?PO d e 1885 , a se~uinte communicação a respei to do 
terrt torto llttgwso elas Mtssoes, n a qual rectifica m-se al a llns 
pontos erroneos da lige ira expos ição fet ta pela Na.cion° de 
Buenos Ayres, ao noticia !' o traLaclo celebrado entre o Bt!azil 
e a Repnblica Arge nt ina: « No ar tigo da Nacion, de Bueo.os 
Ay res, t t·anscripto pel'O Paiz, h a alguns enganos em r elação ao 
terl'ito l'io litigioso en tre o Bt·aúl e a Repuolica Argentina . O 
primeiro desses enganos foi dizer a folha placina que nós pre
tendemos os li mites pel o Chopim e pelo Cbapecó , quando esse 
é ao co ntra rio o limite pre tendido pelos arge nlin os. Seme
lhante engano !'oi s imples inad ve l'tenci a , pois que mesmo pelo 
accor clo ul tim a m,mte ce lebr ado pel os dons paizes vê -~e que os 
d os a que os ar ge n tin os chamam ele Pepit·y- g uassú e Santo 
Antonio- g1tassú são os q tte ch a ma mos Chapecó e Cbopi m e se 
acham mais i nternados em nosso tet• r itorio. Dous outros en
ga no-, po rém, teem a mesma folha, que convém desfazer. Um 
t'0i di ze r que a zona li t ig iosa tem apen <~ s oem leguas qua dra
elas, qua ndo -semelha n.te extensão eleva- se a mais ele 600 le
g-uas q11adraclas . De facto, s i adm ittir mos que d a foz elo Cho
pim á do Sftn to An tonio exist ia)n 20 leguas recti lineas , se ndo 
igual prox im amente a dista ncia elo Chapecó a o P epiry; si 
m.u ltiplimu·m os essa dis tancia pela de 30 leguas, que é a qtte 
separ a o Urugnay elo lgLtassú, só ahi teremos as 600 leguas 
qu a,clt·aclas. O outro e ngan o é su ppor qne o Chopim e o Cha
peco corram, este ele Nor te para Su l e aquelle de Sul pa ra Norte 
quando a di r ~cçào elos mencionados rios é de NITI. para SO. e de 
S~ . p.tr a NO., formando assim a cunha. a que com tanta pro
pt'l':_cla ~le se refel'iu o S t·. Bat·ão ele Cotegipe . Dada essa ex pli
caçao fa remos uma lige ira descl'ipção do territol'io lit igioso : 
O Chopirn e o Chapecó teem as suas nasee ntes ao oriente dos 
campos de Pa lmas . Atravessam esses campos, cot·renclo LJUasi 
para ll elame nte em um a extensão ele 17 leguas rectilineas . De
pois inclin.a m- se : o Chopim para o Igu assú e o Chapecó par a o 
Urug uay, precipitando- se no sertão em varios sa ltos até á 
confluencia . Nos ca mpos, e ntre os clous cauclaes, estão a villa 
ele Pa lmas e a f reg . ela Boa Vis ta, povoados bt·az deir os . 
Ahi h a ta mbem uma co llectorin. provi nc ia l á margem elo Cha
pecó e jun to a estrada que seguem ns tropas CjLte elo R io Gr ande 
se dirigem a S. Pattl o . Ao Occiclente elos ca mpos ele P a lmas, 
proximamen te pela ctuniacht que div ide as aguas elo Iguassú e elo 
Uruguay, segue um a pica da de cargue iros , que se dirige ao 
Ca mpo JTi rê. Esse cam po, muito menor qne o de Palmas, do 
quitl dista 12 leguas rectilineas, é povoado por brazileiros . A 
mesma p1 cacla , cont inu a ndo na direcr;ão do Occ iclente, no fim 
de nove ,legttas chega á campina elo Amel'ico, povoada por uma 
familia la mbem ele bt·azile iros. Nessa campina as ag uas que 
col'l'iam só p,tr a o IguassíL e para o Uruguay começam ta mbem 
a co rre1· pa ra o P ar a ná . Ahi nas p1·oximic!ades elevem es tar as 
nascentes do Santo An tonio e elo P epiry e si se proceder a 
uma ~ünucio sa exp loração é provavel que sejam encon tvac~os 
ves ttgJOs da passagem dos antigos exploradores. Sete .a otto 
leguas a S. O. da camp ina do Americo acha- se a cam p111a de 
S. Pedr o, povoada por a rgen tinos que se occupa m na extra
ação do ma tte. E' est e tambem nm pos to milita r da Repu
bli ca, o qnal é com ma nd a do pelo maj or Apal'ic io, o mesmo q te 
em companhia ele um e nge nheit·o a llemão não h a muitos 111ezes 
ve in aos campos ele Pa lm a.s . Na cam pina de S. Peclt·o, ao 
oriente de um r io que desagua no Ur ug uay, gravou, em 1864, 
o ma.J Ol' Ma noel Marcond·es de Sá, em uma arvore, as iniciaes 
elo imperador, como pa ra m ostl'a t· que até ahi ia m os limites 
do Br a7. il . Es 1e limi t.e, s implesmente conjectmal não t em si elo 
ultrapassado até hoj e pelos n ossos vis iuhos . Pa:·a a clü·eita e 
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pal'a a esquerda da picada que segttimos , unica que atra vessa 
o tet•ritot·io li t ig ioso, co t·re m dive t·sos veios d ' ag ua . Dnhi, se n do 
comple tam ente cl esco nhec iclos os set·tões, cobertos el e flot•estas 
secula t·es , que se es te ndem a té o Ut·ug uay e o lg uassü, a in cer
t eza so bre as vet·claclei ra s na•cenLcs do P epn·y e elo Santu 

· Antonio. Ei ~ , q ua nto á linh a ce11tra l ela reg ião no sentido ele 
E. a O. No me.,mo sent ido ha cltws outras linh as conh ecidas 
-a elo Urugtmy e a elo Ignassü. Es ta, a parLit· da foz elo Cho
pim , que se acha p Juco a o occi clenle elo cCL mpo Erê. seg ue su
penteanclo na dit·ecção ge t•al el e O., en contl'a o rio Coteg ipe , 
pt•ec ipi ta-se nas con eclei n ts do Salto Caxias , vae a l.é outro r io 
a inda innominaclo e ch ega ao Sa nto Antonio , r econhec ido e 
expl ora do pelos a n tigos clemal'caclores . A on tra linh a , a pa rlir 
d o Chapecó, sen·ne ta mbe m se l'pentea nclo e encontl'a os r1 os do 
Se rtão , Negt•o ~ Albe t·y , a nLes de chegar ao P epiry , duas l eg uns 
ac ima do Salto Gra nde el o Uru guay . A nã o set·em as tl'es li
nha s que acabamoi' ele me nc iona t· , explot·adas : uma pela com
missão do Alto Ut·u g uay , el e ·1863 ; on Lra pela com missão Mo
r aes Ja rdim, em 1864; e a tel'ceira , a do Ig uassü. pela com mis
são Sa nti ago Dantas até o sa lto Caxias, e p3ht commissão 
Oclel breh a té o Sa nto Aut;onio, em 1882 e ·t883 ; nenhum outw 
tra ba lho t•ecente exi>te so bre o tenitorio litig ioso >L 

CHAPECÓ. Cach oeira aba ixo ela ba rra elo rio Cha pec ó, n o 
U L'ug u. n.y; atra vessa de unia a outL·a ma1'ge n1 n a ex tensão de 
1. 500 braças . E' ele clifficil p3.ssagem, pol'qtw tod a stta ex ten 
s::i.o é cobet·ta ele grande num el'o ele kti x ios e g l'andes ped ras 
destacadas , ale m ela g t·a ncle velocidade elas a .'; uas . Na cach oeira 
encontra-se a foz ele um l'io denominado Neg i'O, qu e pene tra 
pel o Es tado do Pa raná . 

CHAPECÓSINHO. R io elo E s tado elo P>wa ná , a Jl:'. do Chap2có. 
Em 1854 escrevia , o então T enente coronel de e ngenheiros , Hen
ri ctue ele Beaurepaire Boha n, o seguinte a respeito de Ch ;~pecó
s inho : - «Tão largo como o Xapecó, ele cot•t·ente mai~ velo ~ , ob
s truido como elle de ilholha s e escolhos, contra os q uaes a s ag tta s 
se tu·remessam com incrível violencia , pr qcluzinclo um ruiclo que 
ensurdece, nada justifica a teL'minaçãodiminutiva, que de ra m a o 
n ome deste rio. tão celebre n a historia elos clesa stl'eS , Não 
posso exprimit• o· hot't'Ol' q Lte de mi m se apode rou a o enca t'nt· o 
pet·i go a que n os hi a mos ex por ; e si não fosse o sentim ento 
do de ver , eu teria por ce rto r ecuado an te a s clifficulcl ades , que 
se me a presentavã o. Aqui, nenhum dos me11s companh eil'os 
se atre veu a passa r a cava llo, como alg uns o havi a m feito no 
Xapecó . Es ta par te do me " traj ecto foi para n ós todos muito 
m a is incommoda que a elo dia a ntecedente , pol'qne, al ém do 
ma is, ventava e chovia , o qu e produzi a um fri o que nos enr•J
gelavo. . As fendas que a presenta o Jeito do rio for·ma m oult•os 
t a n tos canaes de pet'igosa travess ia , e por ·toda a pcll'te é ·Lão 
lisa a la gea , que ma l se pode vencet· a col'L'enteza elas agu as, 
n ã o obsktnte os bastões de q ne h i amo s arm ados, pa r a no> se
g urarmos •. , H ia escut'ece ndo, C(llanclo nos a chamos do outl'o 
lado do rio, h a vendo gasto ·tres quartos ele hora para o a tra
vessar .. . )) • 

CHAPEIRÕES, s . m. pl. n ome tem os r ecifes á .fl or 
d' ag\la. que gua rnecem a cos ta ao Oes te elos Abrolh os, deixa ndo 
e ntl'e es tes um can a l ele f acil navegação. A form ação destes 
recil'es é summamen te ft·ag il e semelh ante a g ra ndes chape ~ts 
el e que clel'iva o nome (Dicc . ilia>". i:J>·az .). ' 

CHAPENAS. Vide 2útpenas . 

CHAPEO. Anti ga freg . elo mun. ele Arra ias , no Esta do de 
Goyaz. F oi elevada a ca•ego ria ele vil! a com o nome de PMco 
ncm pela L e i Prov. n . 565 ele 25 de jul ho ele 1876 . 

CHAPÉO. P ov. elo Estado do ITI. Santo n a fl'eg. de Sa nta 
I~a bel do muu. ele Vianna ; com um a esch. publ. de in s t. pri
n1aria . 

CHAPÉO (S. J osé'do). Cnp~ll a per• Le nccnte a o nntu. el e B>t
t a t:tes ; no Es tauo de S . Paulo . 

CHAPEO. Po v. elo E s tado ele S. P aulo, no mun . ele São 
Lui z ; com uma cap ~ lla ela invocação ele S . P edro e um a esch. 
p11bl. deins t. pl'im., ct•ea dape la Le i n. 235 de <! de se tembt•o 
de 189.3 . 

CHAPECl . Bait·ro e m Apiah y ; no Es tado de S . P nulo ·com 
uma e.>ch. puhl. ele inst. pl'imaria . ' 

CHAPÉO. L og . no mun. elo Assun guy do Estado do P a r a ná . 
CHAPÉO . Lo~ . do Es ta do de Sa nta C:~tharina,no nnm. de 

L ages . "' 

CHAPÉO. Dis t. elo mun. d~ Arra ias cvo Es tado de Goya.z , 

CHAPÉO. S2t't·aclo Es tado do Ma ra nh ão, n o mun.de L oreLo. 

CHAPEO . Mo n'te el o E s tad o da Bahi a, na co m . da J;tcohi mt , 
Sua f'ol'mn. cleu .. llte o n om e pe lo qua l é co nh ec ido. 

CHAPE O. Mor·ro do E s tado ela Bahi a , n o nHtn. el a Bana 
do R io de Contas . 

CHAPEO. Serr o do E s tado do R . G . d o S ul, na Fronteira 
dn Republi ca do Urug ttay . P erte nce tL coxilha ele San t'Anna . 
Deve s ~ n nome á for ma qLLe t em. 

CHAPÉ O. Mot•t•o no mttn, elo Bom S :wc3sso el o Es tado ele 
Minas Ger aes. 

CHAPEO . Mol'L'o na fl' eg . de Sanba Rita do Ri o Aba ixo; 
E s tado ele Minas Gel' aes . 

C :::i APEO. Serl'a do E s tado de Mina> Geraes, n a ft· eg . ele 
S. J oão I!:va ngelista elo Suass uh y, nas cabece iras elo ribeirão el a 
Ba hyloni a , Posstre g l'ancle quantidade de pedras ele ferro e ima n 
([nf. l oc). 

CHAPÉO. Mol'ro ela freg . d o E. Sa nto elos Coqueiros , 
mu n. ele Dô1·es ela Bà;. E spu an ça e E s tado ele Minas Ge t· aes , 

CH APEO. Riacho elo E s tado das Al agôas ; banh a o mtul. 
el e MLtricy e clesag11a na m a rgem di r. elo ria cho G ulan g-y . 

CHAPEO. Rio do Estado elo E. Sa n lo; a tt·n.ves3a a estrada 
ele S. P edro el'Alca utua e clesag tt a na marge m esq. elo rio 
Juc (r. 

C3:APEO. Rio elo Estado de S . P anl o, r eun e-se ao Loure nço 
Velho. Corre en'tre os mun s . de S . L uiz e Uba tub11. 

CHAPEO. Rio elo Estado ele S. P aulo, r ega o mun, de 
Igu ape e clesn.g· ll a na mal'ge m esc1. elo R ibgira . 
CHAP~O. Corl'ego el o E sbado ele S. Paulo, ba nh a o mun. 

elo Htbett•ao Preto e desag tta no ribeil' ão do Casc~ lho trih 
do l\1ogy-g uassú, ' - · 

CHAPEO. Rio elo Es tad o do P a raná; ba nha o mun. el e 
Gu a t· .J, tuiJn e vae pa ra o S. J oão (lnL loc .). 

CHAPEO. Ribe irão do E s tado el e Minas Ge t•aes ; nnsce na 
set·ra el o P otl' eiro, percorre un s 2-1 kils , faze ndo a di visa da 
freg . do Ga rimpo d as Ca nôas com a elo Atel'l' ado1 até á se1·ra 
do Hibeit·ã11 elo Out·o onde fót·ma uma g r a nde casca ta , a bai xo 
ela qua l toma o n ome de ribe il'ã o elo Out'O com o CJIUÜ vae 
d esag·nar no Ca nOas . 

CHAPEO. Conego elo E s tado ele Minas Ge1·aes , ail'. elo rio 
S. Pedl'o ; no mun . ele Baepencly . 

CHAP EO. L ago n a ma1·ge m elo rjo :Punís , a fl' . do Amazon as . 
T em communicação com o A bufa r y e com o PLH'Ús pot• um 
canal ele 60 bt·aças ele l a l'g UL'a. m· g ra nde e piscoso . A.s te t·t·as 
Yisinh as são ricas em cll'ogas . ( Dr. S . Cinrtinl10 ). 

CHAPEO D E COURO . Po v. elo E s tado elas Alagôas, no 
mun. ele Cot•uripe . 

GHAP.ÉO DE PENNAS. L og . elo E sbaclo elas Alagôas, em 
Mun da hú- mirim . · 

• ''! 
CHAPEO DE SOL. A L'L'a ial do E stado das Alagôas , no num. 

de Santa Luzi a elo No rte . H a um outro log . do mesmo nom e 
no Junqueit·o. 

CHAPEO DE SOL. L og. el o Es ~acl o elo Paraná , na m nr gem 
esq. elo I' lo Ig uassú, acima ela foz elo Timbó. 

CHAPEO DE SOL, Mot'L'O do E otado de Mat to GL'osso, na 
cidade de Matto Grosso . 

CHAPEO DE SOL. Ribeil'iio do Es tado de S . Pa ul0 no 
lllllll . ele Ita 'ti!Ja . Vae pa ra o rio J aca ré e es te p::L rn o At i bc~i a . 

. CHAPEO DE SOL. Nom e da s ~gu nd a (!entl'a a s cinco pt·in
CIP n:es CO l'Ixas, ou pe1·ys~ con~ o os na~nraes as cham am, q 11e se 
e nCO iltt•ttm entre o Bct rbacltnh os e Casalvasco, na es tl'a.<l a el e 
Sa li11as ; no Es ta do de Ma tto Grosso. ( Dr. S . da F'om eca . 
Dica . cit). 

CHAPEO DE SOUSA. Gra nde mot·t•o na margem sepLen
triona l do rio Doce, pt·oximo ás E scadinh as , no E s tado elo E 
Sa nto. 'l'em a confi guração el e um pã o ele assucal'. E ' ele pedl'a , 
neg t·o e co bel'to de gmva tá (R ubim). 

CHAPE O DE UVAS. Assim de nominava-se a ac tnal paro~ 
chi a ele Pau[ ,~ Limn., no Es tado de Min as Ge.raes . 
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CHAPÉO GRANDE, Bairro do Estado ele S. Paulo, no 
mun. ele S . Lui~ d iJ Parahytin ga; co m uma esch. publ. creacla 
pela Lei n. 241 ele 4 ele se. tembro ele 1893. 

e H APEO VIRADO. Ponta no rio Amazonas, Estarlo elo 
Pará. Ha ahi um pha role •e fixo, 6", cl ic•pt d co ; a lcn nça se le m i
lhas . Ac ha-se a 1o 7' 4.5" el e Lat. S. eGo 18' 3" el e L ong . O. elo 
Rio de Janeit·o. Acceso :1 25 ele mat·ço t.le 187.2. E' el ioptrico; ele 
6• ú l' le m: lu z lixa; a lcança sete milhas . Colum na ele fen·o ele 22 
pés de a lturn., encimada por uma lant.erna ele quatro faces ele 
Vl cl ro incolor; luz beanca. 

.CHÃ PRETA. Log· . do Estado das Alagôas, no mun . ele 
V1 çosa. 

CHAPURY. Peque no rio a íf . da margam esq. do Aqui t• y, 
Uaqni·ry ou Acre; na fronteira elo Br az i! com a Boli via . 

CHARAÓ3. lndios que habitavam nos confins elo E<;l.::telo 
de Goyaz com o elo Mar,tnhiio . F r. Raph ae l ele 'l'aggia, miss io
n a rio capuch inho, di z a r espeito dcll es o seguitlle: «Os itlelios 
Charaós, acoswmaclos ele h a mui to comtlosco, prestara m a lguns 
se rv~ços ao gove rno nas r evoluções passadas dos Balaios, ela 
provincia do .Maranhão, nas ba ncleit·as co ntra va d os se lvagens 
Caracaty, Gav iões, Chavantes , co1110 assin1 na na.vegaçd.o elo rio 
Toca ntins á cidade elo Pa rá. Vivem sem t•elig ião; conseemm 
muitas idéas s uper sti c iosas: nsam frequentemente ele feiti ços 
na.turaes p~ ra se vin ga ee m recipr oca me tll2, e pot· quantos es
li:> t·cos peaticaclos nun ca se pudenun co nvedee nem lra ns í'ormat• 
elos se us perni ciosos princip ias bmtaes . P e nsa m que ·tornando-se 
cbristãos não podem mais ir a mon\r na co mpat1hi a de seus 
pa t•entes fallecidos, os q uaes "tanto amam . Dizem qtLe o b~.
pti~a r -se é o mes mo que ab reviat·-se a vicl::t e que o l>ap ti smo os 
JJ?ata . E' à fo rça que o missionari o administra este necessaris
Sim? sacramet~to ás c •~eanças morillllnclas , e ha prohibição na 
a ldea elos cheféS ele nao dar par~ e elos doen tes ao mesmo m is
s ionario, reputando os nossos med icame ntos como fe iti ços e 
a ss im mot•t•em sem tt'ltcto .. . Andam nús e sóme nte as fe meas 
de jó. conhec idas , t razem um c r clii.o na ci ntura e com nm a rol ha 
qualquel' cobre m malmente as par tos puclibu nclas . Admittem 
::t pol ygam ia e o elivo t·cio e um a vida fulut•a . Conser vam cnl'to 
e~pe c ial e lembr anças luc tuosas pa r a sens clel"unctos. 'l'i tlgem -se 
nil.s restas , muito frequen tes, de difle t·e ntes cores , eul"eitando- se 
el e penn aG ele passaros.A lin gttagem é propria da mes ma na,:ão, 
porém muito app t·oxim a tiva it das línguas elos Oupináges , Ga
viões , Caracaty, Ca nnellas estendendo-se vis ivelme nte e conse t·
vanclo com pouca dm·ação os mesmos costumes . Nas caçadas 
se rvem-so in c\ iffe t·entemen te do arco e de armas de fogo, sendo 
bons at imdores . São pouco inclinada á agricultnra , occupatl
do- se a fazet• frechas, es tei ras e semelhantes causas . Entre ell es 
acha- se uma porção inclinada a oa serviços mecan icoss As 
fc•m eas não I em outt•a occu pação si não el e apl'omplat' a comicl::t 
par a qs maridos e filhos. E', em uma palavra, um povo se m 
inclustr ia. a cr ua ! somen·te poder á act iva t·-se, orga nisa nclo - se e m 
form a ele colonias as alcleas . 0; i nsteumentos ele agricu l tu r a são 
diversos elos nossos . Os instrumentos musicas siio egttaes aos elos 
ou tros sei vagens» . 

CHARAPUCÚ. Ignrapé do lTista clo elo Pará, no mun . de 
C!Jnyes e ilha ele iYia rajó ; cle~ agua defron te da ilha ele seu nome, 
ent l'e :1 foz do' Anajás e a elo AII"uá. 

CHARCO. Log. elo Estnclo de S. Paulo, no mun. do Bom 
Successo. 

· CHAR É O. Pov . do Esta do das Alagô::ts , no 111 un. de 1\lat"a
gogy. 

CHARÉO. Ponta ao NO. ela elo An tunes ; no E s tado de 
Pet·o am bt tco. 

CHAREO. Pôdo no rio Subahé, mu n. de San to Amm•o e 
ll1sbaclo da Bah ia. 

CHARITAS. Prai<l situada na ft· e::; . ela Jttr uj uba, mun. ele 
Nyterõi e l~stado do R io ele Janeiro. Ahi fi ca um convento 
dos fr ades elo Carmo. 

CHARNECA. Log. elo Estado el as Alagôas, no miln. ele 
Cnpiá No mesmo muu. ha ouLr o Jogu elenonunaelo Char ne
qq it1lta . 

CHARNECA. Set' L":l. elo lTist<telo elas Alagôas , enlt•e o pov . 
do Salgado e o clf• MaLLa cl' Ag.ua B t· anca . 

CHARQUEADA. Lagôa el o Estado elo R . G. elo Sul , n a 
zona arenosa , 

tÍ·IÁ 

CHARQUEADAS. l.Jist. ela freg . de S . J eronymo elo Novo 
'l'riumpho; no Estado elo R. G. elo Sul. . 

CHARQUE,ADAS. Pol'to na 1~arg~m el o rio Jacul1 y e Estado 
do R. G . . el o ;:;ul. Ha nell a prol und1clade para att· e~ ca r qtta l
quer navw ele lo~go cuno . A companhia ela.s minas el e caL"Vão 
ele pe~lm « ArroiO elos R a·tos » mo ntou a hi os se tts trapich es 
deposltos ele carv_ão, le ~· an tou a "gTa nele fab rica de briquet~ 
CUJUS l\I H.chtnas sao clestlll aclas ao fab rJco de -150 toneladas por 
di a, o!hcmas, casas ele operarias e ou tms elepenelenc ins. Uma 
estr ada ele ferro, na extensão de 18 l<ils , parte desse por lo 
até á mi na . «Nas Cha rquea das , lê- se no RelM. cless::t com 
panhia (18cl4), h fl i'Ía s ido fe ila um a sondagem ha tempos, 
n a qua l se t inh a descoberto a ex istencia elo petroleo . Abe l"La 
de novo a sonda eílec~ivamente encontramos o pt•ecioso liquido . 
Depois o nosso engenhe iro estudou ele novo a soudagem e o solo, 
e concl uiu não have r a menot· duvida na existênc\a desta nova 
fontH ele riq ueza, aconse lh ando-nos a sua explo t·ação l ogo que 
as ci t·cumsta ncias o per mit iam, ele cuj o r asttl taclo não deviamos 
temer. O que é cet•to, e n ão sofl't:e co ntestação é que. quando 
menos , neste logat•, a ·18 k!ls. ela nu na , chegam ás Jazidas ele 
carvão, poL"que não pode h ave t• o pe troleo sem elle » , 

CHARRO. Ribeirão do Estado ele S . Paulo, aff. elo rio Gaa
piaL"a . Co r L"e en tL"e os m uns . de Xil"it·.i ca e Par a nápan ema. 

CHARRÚAS, Abol'igenes qne dominavam em parte elo Es ta
elo elo R. G. elo Su l. Era m crue is e muito g uen•eit·os . Obrigados 
a Ncol b.er-se pa ra o i nterior, acham-se hoje quasi ex Linctos. 

CHARU P Ê . Ribeiro elo Estaclo do Amazonas; clesagua na 
ma t·gem clir. do rio J aptm:,, entre os r ios Cur uceu e o Cu
nacu{t . 

CHASQUEIRO, L og . no cli .s t, elo A.t· r oio Grande do Estado 
do R, G. elo Sul. 

CHASQUEIRO . Arl'oio do Estado elo R. G. elo Sul, nasce 
n o muu. ele Pit·atiny e elesagua na costa O. ela l agôa Mi l' im; 
aos 32o 37' ele La t. S . 

CHATA. Ilh a do Es tado elo Amazonas, no rio J::tpurá, junto 
á foz elo Por é . 

CHATA. Riacho do Estado ele P emambuco, aff", elo rio 
Una ; no mun. ele S. Bento . 

CHATEAU-FOR'l' . Log . elo Estado elo Piauhy, no t er mo 
daS. J oão do Piauhy. 

CHATINHA . L og. elo Estado ele Pernambuco, no mnn. elo 
Bom J a rd im, 

CHATÔ. Morro elo Ji:staclo ela Bahia, na vill~ elo Cur
ralinho . 

CHATO . Mot•ro do Egta.clo de S, P ::tttlo, entre os muns. de 
Br otas e Piracicalm. 

CHATO. Serl'o elo Estado elo R. G . do Sttl , nas cabeceiras 
elo lbic uh y -mirim. 

CHATO. Ribei rão elo E s tado elo Paraná. aíl". da mar~>em 
esq. do rio Cttbatão-mirirn, entre a foz elo ribeit·ão Granel~ e 
a elo rio Velho. 

CHATO. Lago do Esta do elo Amazonas , no mun. ele Villa 
Novo~ de BarL"e il"inha. 

CHATO . Lago elo Es ta.Jo cl0 Pará, 110 rio 1\iapuá, na ilha 
Marajó. 

CHATUBA. Rio do Es tado elo Rio ele Janeü·o, afl". do 
Cabral. Vem ela serra des te nome. 

CHAÚ. Log . elo Es tado do Puni á margem d il'. elo rio 
Caele, no mun. ele B.ragança. Nesse ' l oga1· uma pequena COl"
rente do ri o desv iou- se clelle formando uma especie de 
pa l'aná- mirlm, a que denominaram - Furo elo Cbaú. Seu 
terreno é apto pa r a a lavo ura. 

CHAUIDÁ. SeL"ra do E stado do Amazo11as, na margem esq. 
do t• io Bn.acf', seis leguas distante da cachoeir<~ S. Philipve 
(Al'aujo Amazo nas) . · 

CHAUITÁ. Na.;iio indí gena do E stado do Amazonas, no rio 
Javary (Arauj o Amazonas. ). 

CHAVAL . Dist . do te rmo ela Gt·anJa , no Estado do Ceará. 
Foi c1·eaclo pelo a r t . li da L ei Prov. n. 1. 906 de G de setembro 
de 1880. · 
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CHAVANTES . N,qião wcligena da fum ili a tapuy:a; hal.rita 
a bacia elo Tocantins. "Com as graciosas m11lheres ela Lr1lm 
dos Cbanntes pl'emeia -se o valo t· mais subtdo nos comba tes e 
a ma ior força e destt·eza nos jogos fe stivos. A clonzella, que é 
o objecto dos competidores, e que até ai li fôra r ecatada e occuHa 
ás vistas dos es tranhos, ostenta- se com todos os se us ornatos, 
dirige-se ·ao vencedor elos jogos , impl'ime-lhe na face o beijo 
elos pl'imeiros amores e por este modo proclama-se seu ma!'lclo 
(Machado de Oliveira). » O collegio Santa Isabel, fundado no 
valle elo Araguaya pelo Dr. Couto ele Magalhães, conta alguns 
sel vagens ele meno~ edacle pet'tencentes a esta nação . "Os Xa
vantes fo rmam o terceiro grande centro ele selvagens ele S. Paulo. 
Os Coroados os chamam de Curuton (os sem r oupa, os nús) e os 
Gual'anis de Oto. Mar,ius colloca-os com os Ca1a pós e lYiongoios 
no grupo dos Ges ou Cra ns. São os mais escm•os e> i~·norantes 
desses stl vi colas: Vl vem nos campos mol'l'enelo a fom e e se 
alimentando de insectos e larvas e com os pl'ocluctos ela s suas 
mpinas . Os Caiu~s os despt·ezam, os Coroados os expellem elas 
mattas e o sertanejo comba te-os, muilas vezes desapiedadamente 
para evitar os prejuizos que elles lhes causam, roubando-lhes 
o fructo do seu ·trabalho. São timidos, cloceis e mLtito fieis, 
quanclo domesticados . 'l'eem os pés peqllenos, as pernas nnas, 
o ventre crescido, as maudibtllas sa lientes, os olhos pequenos e 
horizontaes. Seus arcos são feitos da madeit'a da palme ira, e 
as poatas das suas flechas do ce1·ne elo alecrim cot:n muitas 
farpas de um só dos lados, e suas lança s do ceme ela aroeira, 
com 25 decímetros de comprimen ·to para os homens e 15 para 
~. s mulheres. Todos elles. homeus, mulheres e criança.s, usam 
ele um cordão de emb ira ao redor ela cintma, tenclo os elas mu
lheres um appenclice que passa por en tt·e~pernas. 'l'oclos_ elles 
cortam os cabellos ao redor da cabeça, e fazem no pav1l!Ja·o elas 
o1·elhas córtes longituclinaes. Usam collares ele de o r.e s ele ani
maes e não fabt'icam e nem se servem de lotlça. Suas chou
pana~, feitas de folha de P!llmeiras são muito baixas e aca
nhadas, não se podendo alo 1 a~ nellas ma1s de ttm casal em 
cada uma. Os Xavantes repellem a polygamia, e não empregam 
suas armas con·tra o homem . » 'l'enente-coronel F. R. Ewe t· ton 
Quadros. 

CHAVANTES. Lago que desagua no braço esq. do Ara
guaya proximo á ilha ele S. João . 

CHAVE. Ponta na Hha de S. Sebastião; no Estado de 
S. Paulo. 

CHAVECO. Ribeirão elo Estado ele S. Paulo; suas aguas 
são ap rovei tadas para abastecimento da população da cidade de 
Taubaté. 

CHAVE DO PARAISO. Log. do Es~aclo elo Rio de Janeiro, 
na com. de Campos; com uma esc h. publica. 

CHAVES. Cidade e mun. do E stado do Pará, na com. de seu 
nome; situada nos campos ela costa septentl'ional da i lha deste 
ultimo nom e, á margem dit·. da foz oriental do rio Amazonas e 
em frente· ela ponta oriental ela ilha Cavianna, ele que clistc1 sete 
milhas. Limita-se ao N. com a ilha J uncal , ao S. com a villa da 
Cachoeira pelo igarapé Cacualinho no Alto Ana jaz; a ill. com o 
rio das Tartarugas, a cidade ele Som·e e a villa 'da Cachoeira; E: 
a O. com o rio Anajaz e a c idade de Br•eves. Seu territorio 
abrange pouco mais Oll menos 300 kil s . ele E. a O. e <180 de N. a S. 
Era a antiga aldeia elos Aruans, missionada pelos padres capu
chos ele Santo Antonio, Comprehende o terl'itol'io da cidade ele 
Chaves, toda a ilha Caviauaa e as demais ilhas circumvisiuhas 
g,ue são: lVlexlanna, Jur upary, J anaucü, Viçosa, Porcos, Cotia, 
Maroim, Cameleão, Cajutuba , Paccas, Paquinhas, Juncal, 
Flechas e Machados. Em 1757 (segnnclo outros, 1758) foi con
sti.tuida em villa com o ti ·tu lo ele Chaves. Em 1833, o conselho 
do gover no provincial trocou esse titulo pelo ele vi l la do Equadol'; 
mas uma Lei Prov. de 1838 resti tui. tt- lhe o ele Chaves. Sua 
egreja rnatridem a invocação de Santo A n·tonio e clepen :le da 
diOcese do Pará. A pop. é aval iada em 400 habs.; a do mlln., 
que ainda não foi determinada pe.la estatística, p6cle ser cal
culada em 5 .000. Não tem edificios pttblicos no·taveis. A 
agricultura quasi que não exis te sinão na ilha Cavianna por 
con·ter terrenos apropr iados á lavoura ; cultiva-se ali um 
pouco de milho, mandioca e legumes. A principal i ncluskia 
elos babs. do mun. é a criação do R;aclo vaccum em g rande 
escala , e elo cavallar em pec1uena. J~ xpor la grande quanti
dade de gado vaccum em pé e muita bonach a, que é 
Jll'oduzida ~rincipalmente nas ilbas Mexianna, Ca vian na e 
Jurupary. Expor·ta ·tambem cou1·os, carne secca e algum cacáo. 
O transporte destes generos faz-se em vapot·es que efl'ec·tuam 

tres viagens mensaes á costtt No~te e em bar~os ~le vela. A 
instt·ucção é dada em txes escbs. publs . de pl'lmen as lettras: 
ffim 1850 a Lei Pro v . n. 166 ele 20 ele novembro mcorporou-a a 
com. ela llha Graude de Joannes e annexotl ao seu termo as 
ilhas Mexianna e Caviann[l.. Em 1854 a de n. 273 ele 23 de 
outllbro incol'porou-a á com. de Marajó, enLão cre acl~; at:ne
xação que foi confi r macla_p~l ~. a rt. lV ela ele n. 1.~~0 ele 2o de 
jLmbo de 1881; com a extmcçao da com. de MaraJo, em 1886~ 
p asso11 a pertencer á co1n. ele Soure. Foi creacla com . pela Le1 
. n. 1 .350 de 9 de março de 1889 e classiüca cla ele seg ttn ela 
antr. pelo Dec. n. 1<10 .ele 10 de janeiro ele ·l890. Sobre suas 
divisas vid , entre ou tra s, as Leis Provs. n. 595 de 30 ele se
tembt•o de 186\l (art. III); n, '1.2'16 de 26 de noven.;bro de 1885.; 
n. -1.286 ele 13 de dezembro ele 1886 (art. III). I•ot elevada <t 
categoria ele cidade pelo Dec. n. 270 de 23 de janeiro de 1891. 

c'HAVES. Log. elo Estado elas Al ag·ôas, sitnaclo na pal'Le ela 
cos ta comprehenclicla ent l'e a bana do Camaragibe e a elo riacho 
Pers inu nga . 

CHAVES. Aulin·amente o oit :;wo quartel ela estrada ele 
S . Pedro de Alca~tara, po ttco distan.te do rio Pat•do, e a 144 
kils. de Vianna; no Estado elo E. Sa11to. 

CHAVES. Pov. do Esta tlo ele Minas Gemes, na freg. de 
San ta lVla t· i ~t, nnm. de Itabir<~.; com uma escb . publ. ele inst. 
prim. para o sexo masclllino, ct•eada pela Lei Prov. n. 3 .112 ele 
6 ele outubt•o ele 1883. Orago S. José. 

CHAVES . Ilha no mun . ele Be lmoote e EsLttdo da Bahia. 
CHAVES. Ribe irão elo Estado ele Santa Catharina, aff. elo 

Muncle6s, que o é elo Garcia. 
CHAVES. Ribeirão elo Estado ele iYiinas Geeaes, t•enn e-se ao 

ribeirão elos Campos e juntas vão clesaguat· no rio Gt·ancle 
abaixo de Madre ele DetlS. 

CHAVES. Cor rego cujas aguas vão ter ao elo ribeirão elo 
Mello e por este ao de Be nto Gomes, nos ten enos clo .Poconé, 
no Esta do ele Matto Grosso . 

CHECHÉO. Log. elo Estado ele P ernambuco, no termo ele 
Agua Preta. 

CHEIA DE GRAÇA. Log. nos limites ela freg . ele S . Be
nedicto elo Estado elo Ceará . 

CHÉO. Riach o elo Estado de Pernambuco, desagua no rio 
Capiberibe pela margem septentl'ional. Dous info1·mantes elo 
mun. do Limoeiro affi.rmam-nos set· Ohéo o nome desse 
riacho e não Cheio como se lê na 1\tlemoria elo Dr. 'l'iburc io di'J 
Magalhães . 

CHÉOS. Log . do Estado ele Pernambuco. no mnn. elo 
Bom-Jardim. 

CHEREM. Log. nafreg. elo Pilar, mun. da Estrella, Estado 
do Rio ele Janeiro, banhada pelo rio elo Couto, que vae para 
o rio elo Pilar. 

CHERENTES. Nação selvagem confinante com a ribeirtt ele · 
Gilboé no tennn elo Parnt<byba e IT:stado elo Piauby. Sobre 
ella pres tott em 6 ele l'evereit•o ele 1827 o coronel José ela Cunha 
Lustos ~t a seguinte i nformação, q 11e se acha publicada na 
Rev. daSoaiedcule ele Geogr·. elo Rio de .lcbnei•·o . ( 'l'. II, Bo
let im I , Anno ele 1886 ): "O gentio, nosso limitrophe, é a nação 
Cberentes, situada nos desertos que medeiam o leste e norte 
deste [.>ai7.. A sua inclole , poH~O que bra via e supprim ida pela 
total carencia ele cultura de an imo e do cor·po, é dom avel pela 
se nsibilidade que co ncebem á vis ta dos actos verdadeiramente 
humanos incrueis com que os tratam. As suas inclinações são 
satisfaze l' commodamente as slÚts uaLuraes precisões, gozar da 
v1da e elos prazeres tJUe a na tm·eza oilerece á bem da prop,ria 
conservação, po r os meios cgte julgam conducentes a r epulsão 
de quando lhes parece qne os opprim e e cleturba d es tes direitos; 
é bem conve1tciclos ela lei unica q11e os dirige, o instincto 
na tural, como ele alguma expel'iencia e t raclicção que l ál 
obser vam en·tre si , qne nós além de os exagitar na possessão ele 
suas terras lhes intentamos n escravidão: 'tem adoptaclo os 
cos tumes de tmhidores, r oubaclores , suspe itosos , com o qtte, 
no desuso em que sempre es tão ele r aciocinar, além das suas 
idéas mais obvias, e ta mbem pelo egoismo com que se julgam 
os unicos sobreviveni;es depois ela mone, que os leva para juu to 
ela Divindade que nenhum castigo lhes offerece, se tem 
consbituiclo crueis, impios OLl brutos me:srno . O terreno mais 
proprio para se u aldeamento é o mesmo que actualmente 
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occupam á margem claqnem do Toca ntin s , ou as dos rios do 
Somuo e Fumaças, onde o na tural favor das muitas agua.s que 
regam aq uelles campos e t·m os as faz proprias pat·a todo o gener o 
ele c"l!ltivações, a que se estes homens appli caudo-se ha bilital'ão 
para mutuar co mnosco as suas vantagens. As causas obstantes 
de sua c i vilisação, ·tem sido no meu eu ten det· até o pl·esente 
idéas ele oppre. são e captiveiro que elles t.e m concebido á vista 
da occupação violenta do seu paiz, e á vista da má fé e. cmeza 
com que os tem tra tad o seus div0r sos cc;mqmstad~res, tal t1 ele 
liberdade elos o·e neros que elles só nos 111 veJam, mstr tnneD tos 
d~ agr icultor~, além do intot·peciment?, pou?o esfo r ç~ OLt 
dtsseução dos povos convocados para es te ftm, na htlta contmua 
ou de positivas provide nci as a dequadas elo govet·no ou ela boa 
correspouden cia á ellas ass im confol'maclas, de vido ao> 
antepassados gvver nado l' es des ta provincia. Não sei que a 
fazenda publica se te nh a empregado neste nosso depa rta mento 
em ta l objecto salvo ·tempo imm emoravel. Obse•·vações . -
Ao jtlizo que faço a favor destes homens m iset'aveis dão legi 
timidade e comprovam a nação Macom ecl' a tl que nos associou 
Francisco José Pi nlo com as suas liberai idades em o logar 
denominado Alca n tnra clistricto de Pastos Bons na província 
elo lVlar;.mbão, e a nação A pin agés que convencendo-sr- do 
evidente melhoramento claquel l,t, depoz o animo hostil e 
meidioso com que grassava nn Carreit·a elo norte d e Goyaz 
para o Grão Pará, e alguns inclivicluos des ta mesma noss<t 
confinante , que a este mesmo exemplo clrpal'tinclo-se do seu 
ma ior nttmet·o já se aldea na g rac10sa jurisclic\'ão ele Porto 
Iteal elo mesmo norte de Govaz. Proced im en to cootl':wio 
effe l'OU e fez embrenhar-se á nação Cherentes a ldeada em o 
CarreLão subtll'bio de Goyaz. E' aqui q11e, sni.Jemos por 
t radicção cons ta nte, d es~ pp lico tt -se d os ft ns desta ciYilisação 
pal'n intel'esses pa t··ticula res á pl'Ofusão ela faze nda publica 
a1·elenacla ou feita pelo gover no. E ' ahi onda se obl' igam estes 
Inelios aos trabalhos d a agricullut'a cuj os J'r u cto~ lh e niio 
cediam proveito, mas a seus cl ireciores redundando somen te 
nelles, a lém do ~ fano so tl'abalh o, castigos, J'o me, n ndez. etc. 
Graças ao 1':: Lerno, gue r eser vou para no sos dias nm governo 
~a bio e illumi naclo que conl1 eco na exlensiio elo sw podei' a 
Incumbencia elo be nefi.ci'J da humani rlaele. Graças a o ge nLO 
defensor do Brazil que prosterna ndo o espüito da collisão e 
da inveja lhe al'l'anca elas sol'.ciid a~ mãos ~s chaves . qne nos 
occultam o g·rão-thesou1·o, CU.J n posse vae Jaze t· gerrrnn~r este 
continente exhnnsto e def;nhaclo.- Qu::tr l:e l do Pal'nagua , 6 el~ 
l'eve reil'o de 1827, ()o d a Inclependencia e elo Imperio. - José ela, 
CttnhcL L~tstom, cor one l commanelan te ge l' al. » 

CHERMONT. Estação da E. de F. de B l'aga11ça, no Estado 
elo Paeá . 

CHERNE. Ponta no littoral do mun. de Cabo Fl'io do 
Estado elo Rio ele Juneiro, entl'e a ponta ela Pedra Vel'melh a 
e a d'Agtla, det't·onte ela ilh ados Porcos . 

CHERNE. Enseada no littora l elo mun . de Cabo Frio e 
Estado elo Rio ele ,Janeiro, entt·e a ponta da Pra inha e a da 
Pedra Vermelha. 

CHERUBIM. C01•rego d o F:st.aclo de Goyaz, aft . da margem 
esq. elo rio S. Bartholomeu. ( In f. loc . ). 

CHIACÁ. Lago na mal'gem esq. do rio J amunclá . O St• . B . 
Rodrigues que delle fa1. menção esct·eve Chiaoá, a p. 15 de 
seu R elat. sobrd o ?"ia Jamundá, c Ui x i-ttaoá, na Plcmtcc· elo rio 
qtte acompanha o mesmo R elcLt . Diz elle que Cbiacá é cor
rup_tella ele Ui:ci,fruc ta desse nome, e Uaoa, muito. 

CHIACURAN. Grande ca cboei t•a no rio 'l'apajós, ail'. do 
Amazonas. Fica ent r e a cachoeira da Capueira e a conedeil'a 
elo Velho Pinto. 

CHIADO R.. Antiga pov. do num. do iVIar cl'Hespanha e 
h oje pertencente n.o de Barbacena, no Estado de Minas Geraes. 
Orago Santo Antonio e diocese elo Rio de J a neieo. F o i ele vucl a a 
dist. pelo a rt. IV da Lei Prov. n. 2 .085 ele 24 ele clezembt•o de 
1874, r baixada dessa categoria pe lo a l't. TI da de n. 2:152 ele 3 
ele norembro ele 1875. J:estauracla pelo art. I da ele n. 2.4 13 de 
5 de novem llro de '1877 . )!;]evada a parochia pelo a rt. II da Lei 
Prov. n, 2 .586 de 3 de janeiro de 1880 . E' ligada a, S. João 
Neponlll ce no e á estação do Chia.clo t· por estradas . Sobre snas 
divisas vide: a rt. I V§ II ela Le1 Prov. n. 2.0~5 ele 24 de dezem 
bro d e 1874 . T e m sete a oito milhabs. e duas eschs . publs . de 
i,nst. })t• im . Seu territorio é a travessado p los rios Parahy ba do 
Std e Parahybuna e pot· rltvet•sos ~r t b~üm· 1o s delles . Lavout·a de 
ca['é e canua. I ossne d ttas fabricas de productos ce l'amicos s i-
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tuael a~ en~re as es taçõ s do Chiaclor e San·ta Fé. Sobre sua fun
dação inf'ormnm - nos o seguinte : "O a l'rn. ia.l ele Santo Antonio 
do Chiador foi. fnndado em '1841 pel o Capitão An·tonio Joaqttim 
da Costa que , mudancl<J- se ele Barbacena para este Jo n·a r fe7. 
doaçào ele um alq ueit'e de ·terras para patrimonio elo p~vo~clo 
n o qual resolveu erig i t• umacape!'la tendo porpacl r oeit·o Sant~ 
Antonio o gue não consegtüo por ter fallecido. A.capella foi co
meçada em iS42. o~ prtmeit·os habs . d este povoado compu
zer:tm-se ele duas famil ias de escravos libertos pelo mesmo Ca
pi tão Costa q11e aqni os a loj ou, dando logar a gue ao·tigal1.1ente 
este a rra ial foRse conh ecido pelo nome de Santo Antonio elos 
Ctioulos . Depois do fallec imento elo Capitão Costa, o povoado 
foi-se dese nvolvendo, gmça á uberclade do solo, até gue foi el e
vado v. rreguezia)). 

CR IADOR. Es tação da E. de F. Central do Bt·azi l , á mar 
ge m do l'io Parahyba elo Sul, e ntre Santa F é e Anta, a 280, i7 
me tt·os sobre o ni vel elo mar e a 216, 1< 833 dis tante da Capital 
Feclet'al, no ramal elo Porto Novo . A parte dessa estrada entre 
Entre H.ios e Chiaclor foi inaugurada a 27 de junho de ·]869 e 
entre Chiaclo r e Sapnca ia a 20 ele .Janeiro ele 1871. Dahi parte 
uma estrada que vae tel'minar no arraial do E . Santo elo Ma t' 
d'Hespanha. O Dec. n. 4.837 de i 5 de elézembro ele 1.87'1 auLorison 
a construcção ele uma 1~ . ele F. economica, que pal'tinclo dessa 
estação vá te1•min ar em S. João Nepomuceno. Tem Agencia elo 
Col'reio e es taç;\o t;elegl'aphica. 

CRIADOR. Riacho do Estado ele Minas Geraes : mtsce na 
freg . e passa pela estação, ambas elo seu nome , ·e desagua 
no' l'io P ;wa hyba do Snl, oo log·a r den om in ado Pot·to elo 
Chia.clor . 

CHIBANTA. Riacho do Es tado el as Alagôa~. afl'. elo rio 
Mu ncl<thú, , 

CHIBANY. R io do Es l.nrlo do Amazonas, tl e.; agua no rio 
Negr o, en tre Santa Isabel e 'l'h omar . Entra ndo-se pot· elle , 
rnco ntJ·a- se nm .lago , muitos castanheil'OS e campin as, que vão 
até á <tut ign po1•. ele Lama - Longa . 

. CHIB'\RÁ . Nação i.ndi gena elo. Estado elo Amazonas, nos 
rws J n t'LL~t e Jatahy (A1·aujo A:nazonas.) 

CHIBARRO. Ribeirão elo Estado ele S . Paulo, afl'. da mar 
gem clir. elo l'i o Jacarég uassú . Nasce nas sel'ras de S, Carlos 
do Pinh al, entra no mttrl. el e Araraqua ra e forma ao passa1• 
por um~s fazendas um lindo salto denominado - salto elo Chi
bat·ro- , que mede 2õ0 palmos de a ltura . Na sua mar,.em dir. 
recebe o ribeirão elo Oul'Q. " 

CHIBARÚ. Rio do l~staclo elo Amazonas, clesagaa na mar
gem d it•.do rio Negro, aos 22' 26",60 ele Lat. S. e 20o 56' 25' 20 
de L g . O. elo R io de Janeiro. ' 

CHIBATA. Serm do Estado do E . Santo; estende-se 
ele O. a NE . atravessando a fronteira elo de Minas Get'aes. 
r\ elo Campo e a da i\lalha seguem a m esma clirecção pare
cendo ser continuação ela ela Chibata . E' hastante l'ertil e clá 
origem a d ifl', t•e nt es rios entre os quaes o Pardo que com o 
No!'le Dil'eito forma o Ilapemirim. 

CHIBUIRA- PECUNA. (i\'finhoca.) Ponta no rio Ne"'ro e 
Esta do do Amazon as. De fl'Onte della e proximo á margem 

0
esq · 

ha uma pedl'a de fo t·ma oval , a que chamam 6vo ele minhoca 
(Souza Coelbo. Rclat . ci t .). 

CHIBUITEUA.. Tgarapé no mun. ela capita l elo Estado do 
Pará. . 

CHICA. Carrego cio Estado elo Rio ele Janeiro, aíf. da mar
gem Psq. do l'io Mul'iahé . 

CH,ICA. CHAVES. Pra.ia ao N. da capital elo l'::staclo de 
Sergipe, na clisLancia de um e meio kilomebt•o. 

CHICA COSTA. Riacho no l~ s tadu de Minas Get·aes, hanha 
o mun. ele P ouso Alegre e desagua no l'io Cervo, aff. do 
Sapucahy. 

CHICÃO. Lagoa elo ITist:Hlo elo Mnranhão, na ft•eg . do Bu
riLy (Inf loc .). 

CHICHÁ. Pov. do Estado do Ma t·a nhão. na ilha ele Cana
ri as , no delta elo Parnabyha, na margem 'clir. do rio Torto 
cerca ele 20 kils . de sua l'oz. Fazem-se grandes pescarias ness~ 
silio. 

CHI-CHI. Con·ego do Estado ele Minas GHaes, no mun. 
ele Uber aba . 
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CHICHIUAHÚ. Ig-arapé do Estado do Amazonas, alf. ela 
margem clir . elo rio Jauapery, trib. elo: Negro . 

CHICO . Ribeirão do Es tado ele Santa Catharina. afl'. do 
ribe irão elo Sal lo, tl"ib . do rio elo l3t·aço, que o é elo Tij ·1cas . 

CHICO. Lago elo Estado elo Amazonas, no clis t. de Mana· 
qtmy, ft·eg. ele N . S. elos Remcdios e mun. ela cap i ttd. 

CHICO BONITO. Porto no rio Ja g narão, a i8 kils. ela 
Jn na, no Eslaclo do Pc. O. elo Sul. 

CHICO CANDIDO. Ribeirão elo Estado de S . Paulo, ·trib. 
elo rio elo Peixe; no mun. ele S. J osé dos Campos. 

CHICO CUST0 "9 IO. Lagôa do Estado elo R. G . elo Sul, 
na zon:t at·enosa. 

CHICO DA SILVA (Ilha elo). No Paragu:~.y, uns 10 l,ils . 
abaixo dt\ bocca do Paragmty- mirim; no Bstado de l\Iatto 
Grosso. 

CHICO DE CAMPOS. Nome cl~ uma garganta que serve 
el e divi sa das ag uas elo rio Verde com a s elo Sap1teahy, no 
E s tado ele Min:Lo Geraes . Abi nasce o r io L a.mbary . 

CHICO DE MELLO. Cort·eg·o elo Estado cl'e Guyaz, banha 
o mu1t. ele Santa Luzia e clesagua na margem clir . do t•ibeiriio 
da Saia Ve lha, afL elo rio S. B::utholomeu ;Inf. loc.) . 

CHICO DIAS. Carrego do Estado do Rio de Janeiro, no 
mun. ele Macahé . 

CHICO DOCE. Escoaute á margem esq. elo Cuyabá, acima 
elo Aricá-mirim, no Estado de Matto Gt·osw. 

CI·UCO DOS REIS. Pol'LO no rio Par do, mttn . do Ribeirão 
Pt•eto, Estado ele S. Paulo. 

CHICO ESTEVES. Ilha no rio Par aliybn elo Sul, num. deste 
nom e e ~s tad o elo lUo ele Janeil'O. 

CHICO GOMES. Log . elo l~ õLaclo elas Alagôas , no mnn. de 
Piranhas. 

CHICO INGLEZ. Ilha no rio G.1ahybr~ e Bstado d o R. G . 
do Su l. 

CH ICO MARIANNO. P eqne no rio elo Es tado ele Minas 
Gel'acs, banha o mun. da cidade elo Turvo e dasag ua na 
margem esq . do rio Tttl'I'O Pequeno (fnf. loc .) . 

CHICO MARTINS. Cor,rego do E s tado de Min as Geraes, 
hanlta o te t·ri to ri o da [ reg·. rlc S . Mig·uel elo Jequitinhonha 
e desag-ua na margem clit•. elo rio des te nome. 

CHICO MATHEUS . Passo no rio Ca hy, no mun. de São 
L eopoldo Estado do R . G . elo Sul. 

CHICO PEREIRA. R io do F.staLlo elo Coará, banha o m un . 
de Ipueiras e clesagu:1 no Jatobá. 

CHICO PINTO. Serra do Esta do elo R. G . do Sul, no mun. 
ela Conceição elo Al'l' oio. 

·cHICO SALLES. Log. do E stado elo E . Santo, no mun. 
elo ltapemirim, sobre o rio Muqui. 

CHICO SANTO . Cachoeira no rio Pardo, aff. da margem 
dit· . do Paraná. Fica entre as cachoe iras do Embirussü e illan· 
gabai. 

CHICO VELHO. Ribeit·ão elo Estado elo Paraná, aff. ela 
mugem dit• . elo rio Iguassú. 

CHIFRE. Sel'l'a do Estado ele Minas Geraes, att·avessa n 
com. elo rio Jequitinhonha na clirecção SO. a NE. até encon· 
trat• a clo3 A.yrnorás, rtue serve ele limite a esse Estado sepa
ra ndo-o tb 13:~hia . P e t·tence ao g rLJpo de nominado - Seno 
Frio, - sendo este seu nome pt• opriamellte local. 

CHIFRE DE BODE. Log. elo Estado elas Alagôas , no muu. 
d e P iio elo Assucar . 

CHIFRE DE VEADO. Ribe irão elo Estado ele Matto Gl'osso, 
aff. da ma •·ge m esq. elo rio Brilhante, pouco ab;.dxo elo porto 
das Se te Voltas . 

CHIFRE QUEBRADO. Pequeno pov. da pa1•ochia d e 
S. J oão da Chapada elo mun. da Dia mantina no Estado ele 
Minas Geraes. 

. CHlLÁU. Ilha elo Esbudo de Minas Geraes, é a maior elo 
r to Aba_eté e 1111.u to f••ec1uen tada pelos p::t ssaros na occasiã o ela 
pl'Oclucçao. Nnrtnellc rio ainda cnco n ~r;\ -sc umn cnchoei l'a çon1 

o mesmo nome (Inf. loc. ). A ilha ii.ca cinco kils. abaixo ch\ 
sécle elo clist. elo Abae té D1amantino e 'perto ela fttrn ::; ou g t•u Ltt 
elo Moniz . 

CHILÁU. Gol'l'ego elo Estado elo Minns Ge t• ae3, desagua na 
m a rg-em esr1. elo rio Abaeté, ulr. elo S. li' t·ancisco. 

CHIMAANA . Nação incli g·ena do Esta,lo do Amazonas, no 
rio Javary (Araujo Amazonas). 

CHIMUCUHY. Rio rlo Estado do Pat•á, no mnn. el e Br<t· 
g::tnça . 

CHIMUNY. Ilhas (duas) elo E s tado elo Amazonas, n o rio Sol i
mões, po1tco abaixo elo rio T e fie e proximas da> ilhas Coanat'(, e 
Curubarú. Uma é denominada G1·ande elo Chimttoy e outra sim· 
pies mente Chimuny . 

CHINA. Rio elo Eslaclo do Rio de Janei ro, atr. do Ubú, quo 
o é do P a rahyba do Sul. 

CHINELLAS . Corrego elo EsLaclo ele Minas Geraes, clesagua 
na ·margem dir. do 1·io Jequitinhonha pmximo 6. sel'l' a elos 
Aym orés. 

CHINOAQUÊ . Ria cho elo Estado elo Ceará, atr. elo 1•io 
cles l'e nome, na ft· eg . de Canincle (Pompeu) . 

CHIPAIÁ. Igarapé do Esl:~clo elo Pat•á, col'l'e nas divisas 
ela s ubdelegacia ele policia do Baixo Amry e clistl'icto da Ca
choeil'a. Lança-se na bab ia de Marajó. 

CIPARENAU A. Tgat·apé elo Estado elo Amazonas, clesagn:1 
na mat•gem dÍl'. elo rio J<Hlapery, acima ela foz elo rio Chi· 
chinahü. 

CHIQUE-CHIQUE . Villa e mun. do Estado da Bahia, 
t~rmo ela com. d o Rio S. Fr <.t ncisco, na mat·gem clir . elo 
rw des te nome, 100 kils. acima ela confl ttencia tlo rio 
Verde e a 65 ao S. üle Remanso elo Pilão Arcado. O mun. é 
limil~do ao S. pelo do P;otl'ámirim. que o separa ela com . elo 
Urubu , e pelo ll1L\n. VtStnho de Bl'otas ele Macahubas, a E . 
pelo mun. elo Mon·o elo Chapéo e com. da J acobinn ao N . 
por esta ult ima com . e pelo rio Ver de , que o separa d~ Sento 
:::ié, a O, pelo S. Francisco, qtte o se p:J. l'a elos termos da 13ana 
elo Rio GL'aocle e elo Re manso. g• m ontanhoso, contendo pln
nici es e chapadas : plano em umn. extensão ele 42 kils. cln. 
mat•gem do S . Fmncisco par•t E. T em mu i tas ypoeiras 
form adas pelo S . Francisco, sendo pt·incipal a Clll~ serve ele 
porto á villa e se commuuica com aq•te lle rio pot· dot\q canaes 
o d e Cima e o elo Baixo DL\ Miradouro. Na parte plana, que 
vae elo rio Parámit•im ao Verde é em geral o llltlll. cortado 
de vastos campos el e carnah ubaes em quantidade pt·odigioso, 
es tas at·vore~ ah ttnelam ahi como em nenhum outro mun . 
banhado pelo S . Fmocisco . Depois ela grande planície começa 
a reg·i::Lo mo•l'tanhosa, se ndo hnportante as serras ele S;~n to 
Ig·nacio e Aosuruá . A pop. do mtlll. é ele 26 .000 l1abs . mnis ou 
menos. A proclucçiio é a mais variada poss ive l, havemlo ouro, 
diamantes, salit t·e , sa l, IJonach<t ele mang-a beint, etc . Ot·ago 
Se nhor Bom J es us e diocese at•cbi episcopal de S . Salv ador . Foi 
·creaela villa pelo Deu. de 6 ele julho de 1832 . Foi termo da 
com. ele Se nto Sé, cln qual o at·t. li ! ela L ei Prov . n. 6 el e 
2 de maio de 1835 clesmembt·ou para incorporar :i com. elo Rio 
S . Francis~o. Cr eacla com. pelo art . I § IV da Lei Prov. 
n. 650 ele 14 de clezembt•o ele Hl57 fui cl assificad a de primeira 
entr. pelo Decr . n. 2.098 ele 6 ele fevereiro ele Ui5S . Foi 
reincorporada :i. com . elo Rio S. Francisco por Ac&o de 3 de 
<tgosto de 1892. 'l'e m duas eschs . publs. de in s t. pl'im . Agen.ci.n 
elo correio. Sobr·e suas divisas vide , entre outras, as Leis 
Provs. n. 446 d e i9 ele junho ele 1857 e n. 900 ele :lG de maio 
ele 1883, e o Dec. de 8 ele no vemb1·o ele 183 1. Comprehende os 
povs. denominados Chique- Chique, Sacco elos Bois, Mata-Fome, 
Uting-a, Game!leira , Caunabrav:t, Bt•umaclo, Banco de Areia, 
'l'anq ue , Cotovel lo, Ca ldeirão, S. José, Lagôa e Pedra s . A Lei 
Prov. n. 2.403 ele -13 el e julho ele 1883 antorisou a construcçiio 
de um ramal do pt·olon gamen·to ela E. de F. da Bahia 
ao S . Francisco, o clu:tl, partindo ele Santo Antonio elas 
Queimadas, on ele outro ponlo mais conveniente vá á cidade ela 
Jacob ina o clahi ás vil las elo Morro elo Cbapéo e Chique-CI11que, 
onde se r á a estt•acla li!!aela á cidade do H.io Grande por me10 
ela navegação a ''apor~ Ao mun. ele Ch iq 11e-Chique, pertencem 
as ilhas ; Col'i'>n ele Gado, Brandão, J urema!, Siha, Ba nco ele 
Areia, Champr•ona, Pau Bt·anco, João Vieira, 'l'abocas, T a
boquinhas, PatL!ista, Icatü, Pes tana,B~n V!sta, Venda, Ma nga , 
Pa i Acacio , Povo, Me io, Mendonça, J atobu, Rezende, Fle l'!no
ge nes, Nascimento, Co n~·ado, ele. Desccnclo~se ela clcl i).cle cl(l. 
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Bal't·a e ncon tl'a- s e na d is tan cia ele 12 leg11as , na margem 
clir. elo rio S. Fra nci sco, nm braço ou ipoeira que se r ve ele 
ca nal para a rilla ele Chique- Ch ique, que Ji.c11, mei 11, l egua 
clJ staJll.e para dentro . A Yiagem pelo l'io abaixo é sempre muito 
cb nt ffl, t·i ada pel os Yentos ri jos pela prôa , que obrigam as 
erubarcações a fi ca r encostadas até que passe. no que se gas.ta à~ 
Yezes cli<J.s e se esgotam as pt·ovisões, porqqe te imar é anrsca r 
ir-se ao f lulclo com as impe tuosidades das aguas, que assu - . 
herbam a pt·ôa, o a pelo desaban;e n to ele a lguma b.toTMtocb , 
cou sa mu i freqJteJYte, t• specia lm ente quando o rio enche. Esse 
mal ele anno a anno ra, «ugmenta r· a larg ura do rio durante 
a szcccb, com a cl imin uir;.ão ele profuncl iclacle , sempre na razão 
clirccta elo espra iamento chcs agJÚts. Após cada cheia mudam -se 
o.> canaes e mesmo a l gamas ilhas de.'::tpparecem, emqnanto 
outnts sur g-em onde menos se espel'a. E' um espectaculo im
ponente a aheia elo rio. A rap idez ela con erüeza o tranRbot·
elamento elas agrras a im mersão elas bananCaR, elas acvor es e 
das il11as; a e xtensão e norm il ela supedic ie elo ri o po t· onde 
descem, com a ma iot· l'apiclez, animaes mol'los, troncos, al'vo res 
col l oss~t es , P10i tas volu mo~as e a !'é espec ies ele ilhns fln ctuantes 
com seus papagaios a g r as na r lrepaclos n os at>voredos : tudo 
i s~o <tdcli cion ttelo á a legria manifesta d a pelo r e ino animal l ogo 
qne as lt'O\'Oaclas em outubro. lh e .annuncia m a trans ição ela 
secca, pat·a o venle; alegT ia que se ·traduz p2l os g l'i tos e 
cab l'iolas que fazem ell es e m clispa?"dclCb pelus campos, e 
pe los stt l tos que dão à tl ôt• cl'agua, as c.,.·w?ublans qne desovam 
livres da~ prisões em r1ue estavam em suas estagnadas ipaeints 
ou pe!as corre ri as elos ca r d u mes el as pi,·cmlws atd.s elo 
Sl!?'lfb.'J quc,perseguegn ido, cMre com a velocidade do raio, em 
linha recta, para a b,t-r'·l"a?lC<o onde quas i sempt•e ch ega apenas 
com a cabeça e a espirdHl, completamenbe clevOl·aclo, tudo isso 
icll'!na tun conjundo ele sorpreh enclen tes ll1il,l'avilhas, imponente 
especlac ulo ela natur ev.a r ig ida pe!a g l'a ndi osiclacle do Ct· eaclor . 
N e~tas concl içõea fazem - se 1~s Yiage ns, rio aba i xo , de tóa., e 
hio clescn iclacla Ji1e n te ás vezes que durante a n oite a 'tripolação 
va e cl ot• nür e alJa.nclona a embat' Cil,ção á cort•en Leza, apenas 
n·tu acla pot• um g·al h o ele a r vo re at<tdo a põpa, pa ra que não 
t\JHle a r abear. illm todas essas yi agens ele rio o que mais 
se teme é a pi?'CLn!w cujos dentes triangulares são muito 
a molados e encai xam-se tão ace r tadamen te os da maxilla 
Sllperiol' os ela iul'er iot·, que co1·tam fac il mente a pot·çâo ele 
carne qne podem abn111ge. r . J~s se peixe 1·a r·a vez excede o 
tam an ho ele palmo e meio, porém dve em i.ão fj'l'<l. ncles en
xames que qu <w clo ataca al gum a n 1m a l , aJDda mesmo que 
cada um clell es só t ire uma dentacb deixa-o n'um momento 
l'ecluziclo ao esquele to . Freq ue nte mente encontram- se a nim aes 
com o be iço co t·tado pe la pi,·cmha e individuas com cicatr izes 
ele dentadas . P<J. rece que o u nico a nim al q ne respeitam é a 
cn·i?"cmlw, especie ele l ontra g r a nde, que se encorüra a qua lquer 
hot·a, em to ela <1 exlenRão do rio : e o meio de a.fugen ta t· 
aqtlell as a i nda que momen·ta neam ente, é dar-se um trt·o pro
ximo ó. · agua . A ouça quando quer fazer qualquer p~s sagem 
a n ado nséSpanta com ' ll'l'OS. São muito rams as ·'tem pestades 
porém quando apparecem , si b~ m gne te ~1h am ponca dura~iio, 
no maximo de uma hora, todaVIa sao per 1gosas. Os bat·queu·os 
r1u ando apresentem, procura m logo enco;·tcw em alguma enseada 
a brigada . Uma dessas tempestades , precedidas de um furação 
qne vinha si bilando com a força el e uma loco motiva, nos 
a lcancou em i 872 , entJ'C U ntbü e Bom Jesu s ela Lapa , de fó r ma 
que mal tivemos lempo ele· alcançar uma pequena dh a, 
A canoin b a em que viaJavamos,,juntamente com o Dt·. Mar
cql in o ele Mom a e Albuquerq ue, corajoso e [J\'alico sertaneJO, 
vit•ou- se logo que a conseg·uin1os arna.L'L'al' a un1a raiz, e nós 
para podermos resisti1· iÍ riolencia elo \' e n·to aga rt' amo - nos 
aos arvoredos da ilh a qne al iás teria clesapparecicl o em poucas 
h or as s i o mau ·tempo per sist isse, pois que, dimi nuí a de 
volnm r ap idamente , {~ propo r~~âo que o vento e a força elas 
ag uas faziam desm oronar- se as bal'!'an cas. Os ri scos dessJ. 
viagem e a nossa vo l t11, por terra elo U ruhú pa ra o Bom Jesus, 
i2 lPguas, mas que com o a larg-amento elo rio nos fez ca
Jlünh ur mais ele 40, perçlicl os dura nte tres dias, r<tegaclos, mu
lltacl os e m ortos ií. fome, bem mer ecem especia l attenção pela 
cora n-e m e r~ s i gnaçiio do me tt ill us tre compa nb eit'o,sup portanclo , 
pelo 

0 
simples gos ~o de assis Lir a uma Mriscada cl ili gencia, as 

lllaiores l'ad i."'US, in commocks e pri va ções; mo rdido pot· insectos 
l\ t'l' a nha.c\o d"e espinhos, com risco ele afogar- se nos banhados 
e ln·aços ele rio qne a impaciencia teme t· a l'i a nos fa~ i a 
:utraves, a r com o~ an imaes a nado - Tornemos a Chi que-Chique . 
Na entrada ela ipoeÍ?' iL existe uma fazenda a q1ue chamam Sacco 
e mtüs adian te o. porto ele um dos tres logr a douros d a fazenda 

-Malhada-a mais importanLe elo rioS. Francisco propt•ieclade 
do .corone l Manoel MarliJüano ela França An tu nes, que só 
a llt apanhava annualm en te mll e t::tntos bezerros, tendo sido 
comp le tamen te devastada p alos .Tcb.Qttnços da parcial icl a de 
adversa no a nn o ele j8S L D~ fl·o n te ela villa exis te uma capell a 
e a lgumas . casas em uma i lh a clenomiaacla - Miradouro
muit0 fert tl em cereaea . A. agua da i p0eira é estao· nacht 
pelo q1 re bebe-·se a Cj lle s a vae buscar na d ita ilh a . Na

0 
vi ll t~ 

'tem uma boa matriz, sob a invocação do Senhor do Bomlim 
e no run ela rua elo lado elo su l, fronteira ao cemilerio, HllH; 
capelli nha a qna chamam Santa Cl'uz. O cl ima é hàstante 
quente, porém S<tclio. Set• ia inco n testave lme nte o mais rico 
ter mo elo rio S. F t· ancisco si grupos l'acciosos não o 'tives,em 
clevas·taclo em guerras fraticicbs e selvage ns, pot·que tem uma 
exte nsão el e umas 4'l leg·uas sobre umas 30 ele J\u1el o; é mui to 
f·ertil de lav oura, tem uma população aval iada em 'l6 .000 
a lmas, posstte na elist:l ncia de 12 l egnas um espel'::tnçoso po
voado cham<J.clo Gamele i l'a anele h a bom met·caclo. e é d otado 
elas riqtri ssim as e abundantes m inas ele ·tod os os m~'taes, ge ral
mente conhecidas p or minas elo Ass'"n~á, por fazerem parte 
ele uma cot·ch lhen·a. ele serra que sob esta clen01nin acão 
atravessa o ter mo n a dis tancia de iG leguas ela villa. Essas 
mina s gosam ele dif!'erentes nomes confol'!ne a setTa em que 
estão, porém as mais conhecidas são Gen t io do Ou?'o , La.vnb 
Velh'», Bc~ixa Gmncle , J\úneiro, Jc;cú., Desterr·o e Jawlim , 
cujas riquez<ts m ineraes são fs.bulosas , porém ele difficil mi
net·açii'J pot• c 'tusa ela di st1 ncia. em qne Licam elos ri os . l!Jsh 
ob.,taculo .i á está resol vido pela GompMthicb ele Jli-i1ws do 
Assuntei, que pot• meio ele enca na mentos ele fe rt•o, conclJtziu 
ng1ta. ele mu i tas leg-u as dista ntes. N'u:na dessas. sc l'l'as, a Cflte 
chamam do - Batata- encontt·a-se, á tio r ela tet•t·a em q uan
tidacle inc:tlc11lavel, p eclr•as ele ch umbo com li ga ele prata de 
que f'azem bal a os c ri m in osos . Chama -se lc;m·c;, vcllw uma 
a re~c pl a n::t onde lll' im eiramen te se minerou. Segundo arnr ma 
I. Accioly est<J.s minas fo ram descobertas em '1.::>36 , pot· u m 
preto que t t·abal i'tava em uma roça de mandioca jutl'to a um 
riac ho , cujas aguas tendo lavado um ponco de cascalho , po r 
ellas clesmot•onn.clo, deixaram ve1• u ma gTancle folh eta de ouro. 
Na distancia de 10 leguas desns laVl'as,e a seis da Yi ll a, ach a -se 
a poiV. de S. Ig nacio, vet·clacleit·o e in expugnwe l baluarte dos 
·!c•rJw7ços, qtw ali i se refug i ar~ quando persegtl idus O povoado 
f1 ca em ttma especie ele valle circul ado pot· uma esc<L1rosa 
setTa, apenas com uma en trada f ranca, pela qu al a força pa
bhca quando os persegue, niio se atreve a t r a nspot·, so b pena 
de ficar pt·rs Jone lra e exposta aos Lit·os que partem de c inut ela 
serra . Un1 batalhão que ali fosse não tiraria vantagent d iante 
ele Ul11 gnrpo de Job{Jlt?lÇOS e ntr incheiradoS nas au fractUOSl
clades das pad ras. Entre tanto ex iste uma ou·tr a entra da i t11'ia 
nos fundos elo povoado só accessivel aos naburaes . A pop ulação 
desse povoado ent.rega- se a lavra am·o -diamanLina. Os mo
radores do tet·mo fazem mui ta extracção ela cal'na uba, quo 
pe las margens do r ·io, até o Joaze i ro , se encontl'a em um a 
quafltidade espa ntosa. Extl'ahido o pó da car naub<J., empregam 
a palh a na cobert<Jra de casa~ e em ou tros m isteres e da 
macleit·a fazem o engradamento e pcis direitos ela mesm a , por 
~e t· optima par<J. constnrcçi.io. Por deLr:í.s ela sel'l'a ele Santo 
Ig nacio existe uma grande lag·ôa a que chamam ele I tc;parica, 
em cuj as immecliações extra h em muito sal. 'l'anto os cereaes 
como o peixe e as fnrctu s , especialmente o mel ão, it mang-aba, o 
buri ty, a. a bobora (que compramos para os an imues 1.ma canóa 
cheia por mil ré is) a mel anc ia ele um tamanho enorm e, ·t :: clo 
isso affiue ao po r to, qu ando a villa es lá em paz, por um preço 
qneadruira. A população propriamente da ,, ill o. avalia- se em 
1. 2UO a lm as, numero qu e oscill:t em altns e baix<lS reguladas 
pel as in hrigas locaes e peJas épocas el e paz ou de guerr a .em 
qne possa estar o termo . 1\s di stanci as sii.o cc nlacl <IS n o acnna 
12 l eg·uas para a cid ade ela Barra 47 para Campo Larg·o, <H 
par a Santa R ita,, GO para For mo~a, 54 p:J.ra Uru bú, 06 pam 
o Bom J esus ela Lapa, 84 p<Jra Sa 1Yba. i\1ar ia·da Vic·toria, \J6 
paya o Rio elas En-uas e \:0 ptl.1'1t Cal'inhanl:a; ri o abaixo ; 
·18 para P i lão Al'cado, 36 para o Reman so, Gt pura Casa Nova, 
55 para Sento Sé, 7fi para Joas eit·o, 96 pa r a Cep im G1·osso po1• 
tena, GO para J acobina, 84 pa 1·a V ill a No vn., 92 vara Camlssão 
78 para Monte Alegre, 10,1 pnra a Feira, H2 pHa Cachoe ira, 
60 para LençÓ'S, 70 par<JJ Santa Isabel , 51! p <1 r a Morro elo 
Cba peo, 68 para Macahnbas, 42 pam a f reguezia elas Bt·oLas e 
\JO pa r a o rio el e Contas . A esiH'acla r ea l para a cap ita l é 
sempre por J acobina . O corl'eio ela cidade ela Dal'l'a, Campo 
Lar go_ e Snnta Ri·ta é expeslido pe la via Ch iqne- Ch ir1ue pelo 
que nao merece a menor conltan ça, porque pela menot· a lle-
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ração ele ot· elem roubam as ~mdas, ex tr a vi a m as ca r tas e 
li qwicl<b?n asagencias,especia lm entesi desconfia-se qtte conduza 
papeis de interesse partielario ou eleitoral. Qua ndo e m 'l882 
aportam os a este inl'eliz tenno, achamos '' v!lla comp leta mente 
saqueacla, A rna ior parte elas .casas . estragadas pelo i nce ncl io 
ou nela demolicão as paredes 1nclu s1ve " s ela Jl)' t'eJa e cellll tet·w 
es buracadas po-r J;alas . Os ecl ific ios ma is soliclos eo \a va m sem 
portas e jane llas, as r nas completamente desnrtas e a lg um as 
casas que se viam perfeitas esta va m brocadas e tra nslormaclas 
em tt·incheints . Os moradores da villa e1·am os Jagun ços 
r1ue a tinham assaltado e os soldados elo n um eroso inlpo
t ente destacamento. e ncunallado em uma cns <t ol'cli na t·ia e 
ele im poss ível defesa . Por qualq! '~r estr mecimento r ompia 
uma r~tzilaria sem ca usa nem elleltos. A Vllla estav a em per
feita penuria, pois que a s bat·ca s passa.vam ao lcwgo, e .os 
catingueiros nã o se a tt·ev~am a en \r a r, pe o que e ra p rec1so 
l'azer- se aupprimento na e1dacle da Barra. Os cartot' IOS esta vam 
incendiados , as collec torias e age nc1as elo corre to perfe 1 Lame n te 
liquidadas ; as famí lias com a população da villa , t•efug iaclas 
na cidade ela Barra, e as autoridades na vill a elo H.er11a nso . 
As fazenclcbs de cr iação de vastadas e as estr adas che ias de 
ossadas de anim aes e se pultura s de gente . E is um lige it·o 
CJLlaLlt·o desta infeliz villa. O movel ele tudo é semp t·e o pre
domínio par tidario dos dois g rupos , que sob a denominação 
ele Pccl?·'a e M'ar l'éio, se dize m li bel' :.tes e con ser vadores . Dessas 
pat·c ial idades a que me lhor pag~t se aggt·ega u m ou tro g t•u po 
de ga rimpeit·os ele Santo Ignacio e elo As. ul'ltá , denominados 
.Bunclões, a ppelli do ele u mo. <tntiga famíli a , mas qLte hoje s igni
li c~t J cbqtm ços e cl'im i nosos ele tod a a especie, cada qual com 
se Ll extr avaganle appe lliclo . Nesses acontecimentos esta vam 
unidos :i parcialidade P edra e tinha m em an?w s uns 300 
J,agunçoa. 'r odas essas occu rrencias !'ot·am por nós, em minu
cioso officio, levadas ao conhec1mento elo governo, em cum
prim nLo da honrosa imcumbencia ctue nos clPr a o Exm . Sr . 
Dr. João dos Reis ele Souza Dantas, que se a ch ava na pre
sidencia da província, e que se dign ou , a par elas recornm en
dações e instrucções que nos deu de fazer-nos a honr a de 
ape llar, com o ma ior i n·teresse para a nossa dedicação de 
amigo parti cular de S. Ex . af-im de que a pac ifica ção elo termo 
se r ealisasse. Neste se n Lido gas·tamos alli ce rca de um mez em 
co nfer encias e oonvenios entre os che fes das parcialidades 
õelliger·ante• , até consegui rm os um traotaclo de JJCLZ sob pa
laVl'a . Não desejamos repl'ocluzi l' o h istorico dessas del.i genc ias, 
nem enca recer mos serviços cujo unico volor está npe nas no 
cumprimento ele um duplo deve t·, mesmo pol'que é rnateria já 
muito d iscutida na im prensa, na nossa assembléa e nos 
Relats . peesidenciaes daquelle anno, nos quaes muito l ison
geiramente, ti vemos e honra de fig 11 rar. Passemos u m vêo 
sobt•e aquellas bat•baras e ensanguenlaclas scen as ele p re
domínio e furor partida rio , nas quaes todos os in ·teressados 
são vict im as e a l gozes , réos e jui zes , innocentes e culpados, 
porqu e o crime ali se punia com o crim e e a represalia se 
clesfúrr<t com a r ep t• esalia I . .• Ao retira rmo-nos da vil! a ali 
deixa m os gr a nele parte elos moradores em seu s dom icilios para 
onde vier am a instancias nossas, por t ermos conseg uido a 
r et.it·ada dos Ja,qun ços da villa, onde ficou reinando então 
alguma tranquillidade. Deus queira q ue a p az perclllre, que 
não tenhamos motivo para paten tear o que por lá se passou, o 
que em bem ela civilisação e dos crecli'tos de muita gente não 
eleve figurar na hi ~ to rüt. E' possível que o exa gg-e ro pat·tid a rio 
a inda a larme aquelle termo, e entã.o como utüco e in l'a lh vel 
l'e me,clio, fazemos nossas as pala vras q11e naquella época a 
r espeito pronunciou o Exm . Sr . consel !;t eiro presiclenLe do 
conse lh o : «Desde que as causas mudarem, desde que a utori
dades não se envol verem nas l uctas poJilicas,para o que é ind is
pensavel que não seja con fi ada a r epresentantes dos proprios 
tnteressaclos a essas luctas de influencia e predominio, segn
ramente que hão de ell es (os clesorclei?·os) submeter-se .>> (Dur val 
Vieira ele Aguiar). 

CHIQUE-CHIQUE. Pov. do Estado ela Bahia, no t erm o de 
S . J oão do P a t·aguassü. Tem uma esch . publ. de inst . pl'im., 
creada pela Lei Prov. n. 1.467 de 3 el e abril de 1875 . Foi 
elevada a di s t. pela Lei Pro v. n. 2. 439 de 1 de m a io de 188•!. 

CHIQUE-CHIQUE. Riacho do EsLado do Ceara, afl. do 
Vertentes, que o é do Po·ty. 

CHIQUE-CHIQUE. Rio elo Estado ela Bahia, nasce na serra 
do Emparedado, banha a pov. do se tt nome e desagLta no 
P iabas , no lagar Causa Bôa . 

CHI QUE- CHIQUE . Lagôa elo E s tado do Cearà, no mun . 
de Am eil'Oz, n o rio Jucá. 

CH IQUE -CHIQUE. Lagôa do J!;stado da Bahi a , 110 m uu. 
do R e ma nso (ll1f'. l oc .). 

CH I QUEIR O. Morro do ]~ s tado de S. Paulo, nas di visas da 
cidade ele Taubaté. 

CHIQUEIRO. Ilha e l'ut· o no r io Tocantins , n o Es tado do 
Pa rá. O l'uro clcsagua pela ma rgem dir ei ta . 

CHIQUEIRO. Ilha do E s tado da Babia , no m un . de Camamü. 

CHIQUEIRO . l!'ur~ que liga o Cajttuba ao In amarú, no 
mun. ele Mua ná do E s tado do Par á . E ' navega vel. 

CHIQU EIRO. Iga rapé do Es tado do Pa rá, na ilha ele Marajá; 
cl csagua. no rio Mapuá. 

CHIQUE I RO. R iacho do Es tado de Perna mbuco, a JL do 
rio lpO.JUC<L 

CHIQUEIRO. Carreg-o do JJ; stado de P eruambuco, banha o 
mttn. elo Bom ConseJ h o e clesagua no Arabary Novo , ail'. elo 
Balsamo, que o é do rio Parab y ba (In f. l oc .) . 

CH IQUEIRO . H.ibeit·iio elo Esta do de S . Pa ulo; banh a o 
tel'l'itol'io da fr ro·. ele Sa nl o An lon io ria Bàa Vi s ta e dcsagua 
na mar ge m eoq. "do rio çlos Carrapa tos . E' ·tambern denominado 
Jatah ysin ho. Ba n l1 a o bait'ro dos l!'ogaças . 

CHIQUEIRO. Carrego elo E s tado de S . Paulo, na com. do 
Carmo da I<' l' anca. 

CHIQUEIRO. R io Llo Estado de Minas Get·aes : nasce 
pe rto da f't·eg . de Gouvêa, l'eune-se ao rio de DaLtas e .i untos 
vão ao Pal'a una. . 

CH IQUE IRO. R io do Eslaclo de Min<tS Geraes, atr. cht mar· 
gem clir. elo S. Francisco . 

CHIQUEIRO. Pequeno rio do E s tado ele MaL to Grosso, afl'. 
do CuyaiJá. Serve de divi sa á !'t·eg . ela Guüt. 

CHIQUEIRO (Sacco do). Na bacia de Maracanan depois 
da po nla ela Jphigeni a; n a l agôa ele Ar aruama do Estado do 
Ri o de J aneiro. Ha ahi um poço d'agua po lavel. 

CHIQU E IRQ. Lagôa do Estado de Minas Ge t·aes, na freg. 
de S . Miguel elo J equitinhonha (Inf. loc .). 

CHIQUEIRO DAS CABRAS. Pequeno pontal de a r eia na 
costa do E s·t>tdo do R. G. elo Norte, e ntl'e a ponta Redonda 
e a bart•a de .Mossoró. 

CHIQUEIRO DO ALLEMÃO. Anti ga capella do Es tado 
de Min as Ge raes, Ül cot·porada á freg . de Ouro Preto pelo art. 
III § II el a L ei Prov . n. 312 de 8 el e aLril de 1846 ;. á ela 
Cachoei r a do Campo pelo art. XXVII § X da ele n . 47i de 31 
de maio de '1850; de novo á de Ouro P t·eto pelo art . IV § II 
ela ele n. 'i .206 de 9 de agos to de ·I8ô4; r eiucorpot'<tda á ela Ca
choeira elo Campo pelo a rt. IV el a de n. 1. 707 de 4 de outubro 
de 1870 . 

CHIQUEIRO VELH O. Grande pov. distante 24 kils . da 
villa elo Brejinho, no Es tado ela Bahia, com grande lavoura de 
mandioca , a rroz e l'tuno . 

CHIQUINHA (D.). Serra elo Estado do Rio ele J aneiro, en·tre 
os muns. de S . Fra n cisco de Paula e CanLagallo. 

CHIRIRICA . Vide Xil"irioa,. 
CHIRIUMINY. R io do Estado elo Amazonas. Vide Xi?·i~t

miny . 
CHIRU AN. Rio elo Estnclo elo Amazonas, entra no Juruá a 

<170 milhas da. embocadura clesle rio no Amazonas (Chandless) 
aos 6" 10 1 de L a t. S. R ecebe di vet•sos ·trihutat·ios. 

CHITA. Carrego do Estado Lle Minas Ger aes, aff. do l'io 
CapeLinga, no mun. do Piumhy. 

CHITROÂ. Serra elo Es tado das Alagôas, no num. el o Ipa
nema. 

CHITJARÁ. Vide Xiuar cí.. 

CHOÇA. Riacho do Estado da Babia, nasce na l agôa de 
João Gomes , banha o Juun. cht Vict oria e desagna no rio 
Catn lésinho. 

CHOCO . l\lo rro do Estado de Minas Ge1·aes , nas proximi
dades ele Santa Barbat•a. 
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· CHOÉ . Log . do Estad o do Amazonas onde toca m os va pores 
ela linha de i\Ia11áos a :Marary no r io Ju ruá . Ao a rco ele que 
usam os i\ht ras do Amazon t~s tambem cle llOminam Choé. Po r 
r~jo delle a t iram esses tll cl ios flechas ele qua tt·o espec ies. con 
fol'me o fim a que destinam : a de passaras epue ; a ele anirnaes 
gntucles ou pane gen te eoauenoaen ; a ele peb:e )JO?"aen; a des
tinada a tal'la r uga eitiui . Os arcos sã g r andes, ma tares elo 
q 1te um homem semi- an enclonehulos ; as flechas or nadt\S de 
pen nas ele mutunos ou ele cigana . 

CHONY. In d ios estabelec idos no a lcleamelltO da Im maculacla 
Con ceição do R io Doce, no Es tado de Minas Ge t·aes . 

CHOP I M . Colon ia m ili ta r do Es tado do Paraná, fundada a 27 
ele dezembt·o ele 1882, confor me se vê ela seguinte acta: «Aos 27 
dias elo m ez ele dezembro do an uo de 1882. 14° elo combate em 
q ue as forças braz ileir as 'l allia das expel l iram os p;n·an· uayos 
elas pos ições ele Lam as Va len tinas na Repu blica elo P ar aguay, 
r eina ndo S . lVl. o I mperador o Senhor D. Pedro U e sendo 
m in ist r o e secretar io ele estaelo dos neg-or.ios ela g uer~ tt o Exm . 
St•. Conse lhei t•o Cados Afl:'onso de Ass is F igueirec\o e presiclPute 
ela prov inc ia o Exm. Sr . Dt•. Ca r los A ugusto ele Car va lho, nesta 
proví ncia elo P a ra nil. , no m tw . cl<J P al mas , enl re o Chopim e o 
Jguassú ao Oriente do Daria, e a o Occiclente do <..:h opimzinho 
sobre as d uas margens do Peclt·osa , aftlll ente do nl t im o dos 
menc ionados caudaes , foi f1tnclacla a co lonia m ilita t· elo Chopim 
pela com m issão composta elo Capitão Bacbardl F ranc isco Clamao
tino ele Sant iago Da ntas como chefe, elos Capitães Bellarmino 
A ugus to de Mendonça Lobo e An ton io Te t·tulia no da S ilva 
Mello como ajot cla n·tes, e elo a lfer es 8atur11i no A ug us to de Men
donça L obo co mo escrivão, almoxar ife e commandant e iu·teri no 
do contige11te que acompa nha a comm is:sã o ; achanclo-se mais 
p resen tes ao acto as pt·aças e colonos . A sede d a colonia no 
po n to acima me nc ion ado que se acha a Oeste e Nor oeste dos 
cam pos de P a l mas e Sudoeste dos de Gua raputwa, 95 kil s . el o 
povonclo ela Bôa V tsta, 112 k tls . elo ela collecto ri a, ·158 ki ls . elo 
Xanxerê e 112 kil s . el a villa de Palm as. g com o' tes temun ho 
elas pessoas aci ma mencionadas. ás nove horas do dia , for a m 
m a ug11r ados os Lrabal bos ela colo nia, a qual desde agora passa 
a r egP r-se pela instrucções qtte baixara m com o Dec . n . 2.502 
de 16 de 11ovem bt·o ele ·1859. E pa ra constar o chefe ela com
missãn bacha r el em mathematicas e sciencias phys icas, cap i tão 
elo es tado ma ior de a rtilhar ia F ra ncisco Clemen tino ele Sa n
t iago Dan tas, ma ndou l avr a r a p resente acta que assig nou com 
os mem'bros da com missão, os cidadãos Dr. F ra ncisco P edro 
da Cu nha Guedes e Ma noel Alei xo de Oli veir t\ e os colon os 
presen·tes que sabem esc rev~ r . E eu o alt~l'es Satul'n.ino Aug usto 
ele Me ndo11Ça Lobo, esct·1vao a escr 'lvl e a sstg nel. Sat ttrnino 
A ugus to ele Mendonça Lobo . ( Assignaclos) . Fra ncisco Clemen
iino d e Santiago Da ntas, Capitão chefe el a com missão - Baila r
mino Augus to de i\lencl onça L obo, capitão ajudante.- Antonio 
T ert\tliano ela S ilva Mello, Capttão ajttdant e - Saturnino Au
gus to ele iVIendo tlça Lobo, Alfet·es esct·ivão, al moxari fe e com
m anclaGte in tP-rin o da fo rça.- Dr . Fra ncisco P eclt·o d a Cunha 
Guedes. - · (Seguem-se outr as assigna turas) ». A 1 ele mar ço 
el e 1883 i naugu rou-se a bi u ma eschol<t de p t·imeil·a s leLtr as 
e a Rsen·tou- se a pedra fu nclamentt1.1 par a uma capella do 
rito ca thol ico . T em agencia elo correio. creada pe la Porta r ia 
el e 29 ele setembt•o ele 1883 . O Sr. Capitão Albel'to J!'el'r eira 
ele ~ breu obseqtti otHJos com a seguin t info rm ação . « Direc·tor ia 
el a Coloni a Mili tar do Chopi m, 26 de agosto cle -1887 .- Oolonia 
Militr.•r do Chop im . i, a A população é ele 364 a lmas assim dis

. t ribu iclas por n aciona l ida des e s~:xo : 
HOMENS MU LHERBS 

Bl'azileirns .. . . . . . ..... .. . .......... . ..... . i 5i H 6 
Allemães . .. . , ... . ... . ..... . ...... . .. . . .. . , 17 7 

23 15 
4 3 
4 2 

i4 4 
3 i 

Polacos . . ... .. ....... . .. .. .. .... . . . .. . .. .. 
llt·ancezes . .... . . . .. . . . ...... , ..... ... .. . .. 
Suecos ... .. . . . . , .. . .. .. . .... •. . , . . .. , . . . . . 
Italianos . .. .. . . . . ..... .. . .. . .... .. .. ... .. . 
Hollandezes . .. ... ... .. .... . . . .. . .. . .. . .. .. 
2 .a Sécle em um a colonia ele pinha l alravessacla pelo rio P e
dt·oso com 80 casas particul ar es , eg rej a, qua rtel, escola, oi to 
casas apl'opriaclas {t l'esiclencia ele oJ:fi ciaes . 1' r at a- se de es ta
b ~lecer colo11os a ma rgem d ireita do rio Chopim a 30 kil s . ela 
séde com o fim de a.provei tar "s t e1·ras apl'opriadas á cultura , 
em grande esca la, do café , canna ele ass ucar e algodão,; ele 
immensa vantagem nes ta zo na ela Prov . ; por a esse fi m :Ja ba 
coostnúdas d uas .casas e m~i tas palhoças . 3 ." ~hi s i 1J l1 am-s e ela 
colonia os m\ tmclplos ela vtlla de Pal mas e ctclacle de Guar a
p ttava , distando des·ta 150kils . e 120 claquella . Ha o povoado 
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da Mangueirinha co m 42 kils . Um toldo ele i.uclios civilisa clos 
:1 2<1 lols . no meio elo ser tão na es tt·acla ele P al mas. 4 a A co
lonia. é, cor tacl a: po t· i nnumer os rios , sendo os priucipaes, 0 
Ig·ua ssu ou Cunty ba que co n·e ele L. a O e r ecebe pela ma r"em 
esq11ercla os rios que correm para N. , L uc ia no Virmon cl

0 
ou 

Barra Gra nde, ~ponina ott Bugre, Cbopimsinho Dol'ia e Ca
pivara, aquelles a L . ela sede da colonia, estes clo ~t s a O., Cbo
ptm, gn<n de cauda l corre cl ~, S . par a N., l ançando-se no Io·uass ú 
a travessa ndo no territor io ela colonia $er tão clesconh

0

ecido . 
Ao N . corre a sel'l'a da E sper a nça com o nome ele S . J oão 
cujo monte mais a lto é o 'r repeir o, antiga ha bi tação elos fami~ 
gerados inclios Bo tocudos, mais ao l onge corre a sen a d a 
Apttca ram~ . Além cle s~as, todos os r ios tem ser r as que formam 
em al gu ns pontos gm ndes co t·dilbeiras que ucompanham a 
cl!l·ecção delles , ora se a fas tando, ora a proxima ndo- se elo 
curso elo rio . As mai s no tave is são as do lgu assú em ambas as 
margens do Chopim e Dar ia . 5. a Es tra da ge r al para a cidade 
ele Guara puava co m 5:l kils . de se t·t iio, des maLada com 25 m. 
de la rgo, uma p o1~ te sobre o r io Chopimsinho com 22 m. ele vão e 
duas balças no L' tO Ig-uaRsú, 99 kils. a tr avés d os campos elo 
mesmo nome . Arteria pri ncipal que comm unica a colonia com 
a ca pita l dR Pl'ov . Estr .tda p ~u·a a v il! a de Pa lmas e P ov . clu 
Ma ngtteirinha com 42 kils . ele ser tão desm a tado com 25 metros 
de la rgo, ·tendo uma pon te sobre· o r io Chop imsinho com 20 m. de 
vão e 78 l~il s. a tra vés elos ca~pos de Palmas . Escr aeht pat·a. 0 
Ca mpo Er e, aberta na extensao ele 36 lo ls. até o r io Chopim 
com uma ponte de 24m . ele vão sobre o rio Pedrosa, te ndo eO::. 
~stuclos uma x te nsão pt·es um ivel de 27 kils . do r io Chopim 
~-quelles ca mpos . 6 . a Pl'ocluz com g ra nde va ntagem, milho, fei
.l ao , ar t•oz, abobora , m andioca, centeio, ba ta Las e m uita h or ta
liça . Em peqllena escala cul tiva-se o trigo, aveia, cevada , ca nn a 
ele assucar , algodão, etc, Os colonos dedica m-se egnal mente á 
lavo11 r a e criação, sendo aquella elos produc tos .ià citados, esLa 
ele a ni maes , bovinos, cavai la r es, e suínos, senelo esta em con
s idera vel escala. 7 .a Não ha inclus tria dese nvol vida . 8 .a Não 
ha molesHa:; J'ei mw tes nem per iocl icas, o es tado ele salubridade 
do lagar é comple to e iu veja vel. 9 , a Ha o-r a nele var iedade de 
pla n tas medic inaes que são empregaclas,co~o remeclios caseiros 
sem ha ver estudo sobre sua a pplicação. 10. I ns ta lJ a da em 27 
de deze mbro de 1882, por 11 m a co m missão de engenheiros mili
tares so b a du·ecção el o então Ca pitão bacha rel Fr a ncisco Cle
men ti no de Santiago Da n tas , e m virtude do Dec . n. 2 . 502 de 
16 ele novem br o de 1859, a C>!. ma ra dos Sena dores em 1880 CO!l· 
fecc ionou a lei ele ct'iação a presen tada pelo senador pela Pro v . 
Con Rel heiro Ma noel F ra ncisco Corr êa a o mar echal de exerciio 
vtsco nde de P elotas, então m;ni stro da guerr a que a adaptou e 
fez passat• nas d uas ca ma ras leo-islativas .- AZber·to Ferrei'Pa de 
Ab?"eu, Capitão direc tor e chefe . 

CHOPIM . R io elo E stado d o Par a ná, Lrib . elo In-uassú . Em 
janeir o de 1833 foi percot' l' iclo pe la commissão in~u mbida ele 
fun dar u ma co lonia milita r, a qual designou a diver sas ilhas 
que se enco11t r a m no t ra jecto clesse ri o pelos nomP.s de Affonso 
P enna , TlllJO neir os, Bocayuva e F rederi co . T em o rio muitos 
sa ltos ê cort• ede ir as , cl en Ire os quaes dest acam- se pela sua bel
lez[l. os den ominados T ertul ia no e Bel!armino. E m sua foz com 
o ig11ass~ tem o Cbopim 337 metros ele l argo . No a ng ul o de 
btfurcaçao, o terreno apresenta nma extensa área pla na , cobe t•ta 
ele matto ba ixo e l impo . E' uma excellente loca lidade pat·a um 
be l lo povoado . O Dl' . Santiago Da ntas , que per correu esse rio, 
gar a nte em um R~lat. a nnexo ao do presidente Ca rlos d e Ca r
valho (1883), n ão ser o Chopim o rio Santo Ant onio, em que 
fa lia .Ayl'es d e Casal ,por não t e?' esse. rio na di stancia pe••oo>"nda. 
nenJt~tm aff. oonsidc?"avel e po•· não otfereoe>", a par·tir da foz , 
>~cns de 600 111et1"0S de n av egcbção, quando aquelle, como d i z 
Casal , é navegavel em u"w' extensão de dez leguas e r ecebe ou tro 
de egu,al vot·ume de a,qua sete m ilhcbs acim a do ponto de oonfl ~tenoia 
no lguassú .». Recebe o lageado ela Ronclin ha , o America e o r io 
Sa nto Antoni o. 

CH OPIMSINHO . R iacho do Estado elo Par aná, áff. do 
Iguassú . O loca l situado en tl'e esse r ia cho e o Dot· ia foi o es
colhido pa r a funda ção ela Colonia m ili tar elo Chopim . Recebe o 
Peclt·osa . 

CH OP OT Ó. P ar ochia do Estado de Minas Ger aes , na com . 
e ·termo do Alto Rio Doce, ao S . d tt cidade elo P irann-a em 
te t•t•ano fertil e r ega do por eliffP- r entes r ios, entre os q~;es o 
~rej aubas , ills_pera e Cbopot.ó. Lavom·a de m ilho, feijão, arroz, 
tumo e algoclao . Ot·ago S. Cae ta no e diOcese de Maria nua . 
F.o t creaeh< pat·och ia pela L ei Pro v. n . 822 . de 6 ele j ul ho d e 
1857. Pertenceu ao mun, ele Ub á. em vil·tude do art. II da Lei 
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Pt•ov. n . 1. 249 ele 17 de n ovembro ele 1865 . Fól elesmembrada 
elo mun. do P it·aoga e inco t·poracl<t ao elo Al to Rio Doce pelo 
Dec . n. 2G de 7 de ma t·ço ele 18!!0. Sobre suas divisas v ide: 
art. V. dn Lei Pt·ov. n. 52 ele 9 de abril de 1836, n. 3. 078 ele 
G rle novemb ro de 1882 . n. 3 .1 33 de •J8outubro de 1833. Tem 
agencia elo co rre io, crea(ia pela Portaria ele 7 cle j ane it•o de 1884, 
um julgn.elo ele paz , cl tws eschs . publs . de ins~. pl'im. e 
2.000 lwbq. Confina com as !'regs . da Conce• çiio elo Turvo, Pie
dade da Bon gsperança . S. J oRe do Chopotó e Ol i veit' a elo Pit'an
ga . Di~La 12 kils . ela cidade elo AI to Rio Doce e 36 da c id ade elo 
Pomba. 

CHOPOTÓ. Cidade e mun. elo Estado de Min as Ciet·aes , expa
r och a el o mun. elo Piran!!a, sobre o rio Chopotó. Orago S. J osé e 
d iocese de M:~rianna. Foi creacla p a roch ia pe la Resolução el e 14 
ele jttlho elo 1832 . Já pe r tencett ao ~uun. de Barbace n a :x- vi do 
a t• t .. II ela Lei P r o v . n. 1.2-19 ele·) 1 de novembro ele 186o. Agen
cia elo Corre io . Sobre s uas d i visas vide . Lei P r ov. n. '!72 de 31 
ele maio ele 1850, at't , li da ele n. 2.421 el e 5 ele n o rembt·o ele 
1877, n. 2 .6tl0 de 30 tle novembt·o de 1.880 , o. 2.906 de 2.3 de se
·temb t· o e 2 .990 de 14 ele outubro, ambas de 1882, n . 3. 138 de :18 
de Olllttbro ele 1833 . L a volll·a de fumo e cereaes . T em cl nas 
eschs . publs . ele ins~. prim . , nma elas q uaes c t·eada pelo art . I 
da Le i P t·ov . n. 1.925 ele 10 de j ulho ele 1872 . E' ligado. a 
Mercês do Pomhn por uma ea Lr.1 cla cortad a pelo rio Chopotó . 
I~ oi elevada o. vil l a com o nome ele Alto Rio Doce pelo Dec. n. 
2G ele 7 d e março de 1890, e1"e co nstituio o novo muo . com as 
paro~h;as de S. José do Chopotó, S . Cae~a.no elo Chopotó, P i e
dade da Boa [<;sperança e N. S . d as Dor es do Turvo . Vide 
Alto Rio DJoe . 

CHOPOTÓ, Rio do Estado de :\1inas Geraes, aff. do P iranga. 
E' uma ela> mais remotas origens do ri o Doce. Nasce no a lto 
da set'l'a cht Conceição, nn pat• och ia do Des terr o do Mello . Tem 
duns pontea, uma no Jogar d enominado Novaes e outt·a no 
d istr i c to elo Bn<?. P i t•es. I~' um l'iO bastante grande , m nito l ar
<>o e pet·i goso na occas ião das ch uvas. Hecebe o Pac iencia, gg. 
pera e o Bre.iaubas, a lém ele outros. 

CHOPOTÓ . R io do Estado de Minas Ger aes: nasce n a sel'!'a 
eleS. Ge r a ldP (de S. Se bastiii , segnn elo outros ), IÍan ba o m un . do 
V isconde elo R io Br anco (a nt. Presid i o) e as l'l'eguezias ele 
Sant' Au n n do Sape e Em poça do e desagua na m~ rgem esq. elo 
rio P om ha, afl'. do Para hy ba rloSul, ent re as estações elo Por
to de Santo Antoni o e Dona Euseuia, pel'tencenles á estrado de 
fe n·o L eojJO!clina .. Recebe el ive t•sos t ri bs. entre os quaes oBa
gres , Clemente, Sa tll a Jttli an iHl, Uuá, e clivet·sos outr os . Atra
vessa a est t·ada que daquella ultima estação vae á povoação elo 
Sapê. 

CHOPS-CHOPS. Sel vagens que h abitam as margen s elo rio 
Doce até Mutum. 

CHORA . Serro te e rio elo Estado do Ceat· á , no mun. de 
Sant'Anna . O rio desagua no Acarahú ([nf. l oc .) . 

CHORADEIRA . Cachoeira no rio Coxim, a li' . elo T aquary, 
no Estado de l\Iatto G t· osso . Fica ent re as cachoei ras denomi
n adas· Geqttita ia e Avanhandava-mil'im . 

CHORA MENINO. Log . el o Estado do Parú, no mun. ela · 
capilal . I-Ia ah i ur.oa enseada . 

CHORA MENINO . Log. elo Est ado de Pe m ambuco, no 1o 
d ist . da Boa Vist<L. . Dab i parte uma estr ada que vae até an ele 
começa a elo Pau d'Alho. 

CHORA MENINO. Log. do E stado elas Alagôas, no mun. 
da V ictoria . 

CHORÓ. Rio do Estado elo Ceará·, nasce na se rra elo Este
vão. rodeia a extt·emiclacle merid ional da serra ele Ba·burité, 
coá enclo ele O. a E .. depois afas ta - se cl e lle e m um angnlo 
ag u do, col'l·e ele SO . a NE. até o oceano onde l ança-se p ~ r dttas 
bocas, chamadas Velha e Nova, en tre ;\.r acaty e Cascavel, Tem 
um c urso de perto ele 270 ki ls. Suas margens são frescas e 
propl'i~ts á cultura da canna e mand ioca. O Dr . J. Pom peu 
( Chot·o.rf'J' . c i t.) d i ~ nascer e~se rio nas serras elo l!: stevão e Ba
lul'ite. Recebe pe ln marge m esq, o Are ré, o Aracoyabu., o rio 
do Padre, o r iach o do Catre, unido ao R iachiio , e o rio Cao 
gaty. l~m sett valle ex is tio ou Lt· 'o ra a missão elos Pa iacús A 
bal'l·a l'or•uad<t pe lo Cho ró apenas dá entrada a ernbar ct<ções 
cl~ pequena cabot'lgem, por causa el as ~orôas e recifes el e que. é 
c u·culada . O pontal desta barra forma com a el o morro G tlaiahy 
a enseada da Capanga . 

CHORO. Rio do Es tado do Ceará, h<lnha o mun. do !inwil•us, 
e cl esagua na margem esq . do ri o do ll'btto, aíf. cloPoty. 

CHORO. R iachc> elo mstaclo de Pet·nambuco , banh a o mun. 
do Bom Jardim e d esagua no rio Ca iahy. 

CHORÓ Peque no rio do Estado da Bahia, afl'. elo Mocujó, 
qne o é elo Ja g tta t•ip3. 

CHORO . Ribe irão elo E>tado el e iVl in as Oeraeõ, ban h a o 
mun . de Itapece t·ica e elesag- ua no ri o Parí1. R ecebe o cor rego 
ela Sel la . 

CHORO. Cach oe ira formada pelo rio Paraopeln; no m rtn. de 
Cur ve llo e Estado ele Min as Giraes. 

CHOROCHÓ. Ar r aial elo Estado ela Babi a ; no let·mo do 
Capim G rosso com uma esch. pu bl. creada pe la Lei Prov. n. 
1.6<16 cte i4 ele julho ele 1876. 

CHORO D'AGUA. Lag.'Jn elo Estáclo elo m. Santo, pt•ox.ima 
da m argem di r·. do rio Doce, e n t re o rio Sétn ta Maria e a Jagua 
elo Boqueir·ão . 

CHOROS O. Serra do Estado ele S .Paulo no mun. elo Soccot·ro 
(l u f. loc .) 

CHRISPIM. Log . do Estado do Piauhy, a48 kils . el a capita l. 

CHRISPIM. Serra d o l!:stado ele M inas Cre r aes , no muo . ele 
Baepenely. 

CHRISPIM (S. ). Pequeno rio do Estado do Rio de J ane iro 
tl'ib. do Columy 011 rio da Cachoeim , que o é do Ig uassCt, 

CHRISPI M. Car rego elo Estado de Goya~, j unta - se ao cor
rego da Forqnj lha e reaniclos en tr am na margem esq . do rio 
Vermelh o, all. elo das Al maw, q ue o é do Maranh ã :>. E' tambem 
clenomit1aclo Funclo (Cunha iVlaLtos-Itine,·a·,·io) . 
CHRISPI~. Col'l'e~o elo Estado de Goyaz, a fl'. chl. margem 

cl tr. elo nbe tt'tl.O Ala.gaao , t l'i b . do r io Conunbli. (Int'. loc.). 

CHRISPIM (S.): C0rrego elo ltslaclo d e Goyaz , banha o 
nnu\. de Santa Luzta e clesagtta na margem dit·. ci::J ri beirão 
A!agoinho., tt·ib . elo Alagado . 

CHRISPIM (S.). Um elos portos em r1ue fazem escala os va
pot·es que navegam o rio Guamá ; no E>L:.tdo el o Par á 

CHRISTIANISMO (S. J osé elo). A n tig-a pa l' ochi (l do muu. 
ele Cas t l'O, no Estado elo Pat·a n á . Foi Ct'Mtcla p ala L e i Pt·ov. 
n . 2·15 d e 20 de abril ele 1870 e tt·a ns fel'id a pa r<t o cm·ato ele 
S . José ela Bua Vista pela ele n. <!21 de 29 ele março de 1875. 
Vide B 6a Visw . 

CHRISTIANO OTTONI. Es tação ela E . de F. Ce n l ral do 
Bra~ il, no tr echo e ntre Carancbhy e Que luz, no l~ sta clo ele Min as 
Ge raes, 111'.476 clisLanle da ele Buat•rJue de ~1ac · do e 19",00 1 cl<t 
de Cara ncl ahy . A 6 ele j a ne it·o de 1.885 in aug· ut·a r am-se os Lt· a 
lJa lhos ela Ferro-via Cenlt·al de Mlnas Geraes, que, pal'tinelo 
dessa estação, segttirá n a direcção elo r io S. Fra ncisco. 

CHRISTI NA. Cidade e mun. elo EsLaelo ele Minas Geraes . 
sécle ela com. d u seu nome, ex- tet·mo ela com. do Rio Ver de; 
banl1ada pelo rio Lambat· y, a 60 kils . SO. cl:t c idade ele Bac
penely , li ga da ás pns . el e ::>anta Catbarina. Hajubá, Virgínia 
e Capivary pot• es tradas . Os lel'l'enos . que a rodeiam, são em 
ll'e r a l montanhosos , e o propr io laga r,' em que_ esla ella asse nte. 
e' a lg um ta nto accide ntaclo , do qn., _r es ulta nao ter a p ovoação 
mui bella perspecbiva. Sen principal ge uer o rle ctllt •tr a é o fumo, 
de que expor L<t anuualm ente uma quantidade oonsideravel. 
Criação ele gado, pt·incipalmen1 e suino. Ot·ago Divino Espi rüo 
San to e clloc.,se de Mar1 an na , Co m a denominação de Cum
ryttibus l'oi cm·ato ela pa r ochia elo Carm o e mnn. de Baepencly. 
E levada a pttrochin. pe lo ar t.. I § X da Lei Pro v . n. 20\) de 7 
de ab1· il ele 18<11. Incorporada ao mlln . ela Bua Vis la ele Ita
jubá pela de n. 355 de ~7 elo se Lembro ele 1848. Elevada á 
c:< ·tegoria de vi ll a, co m a denomin ação que hoje tem, pel o art. I 
da de n. 48- ele 19 d e junh o ele i. 850 : ins tallacla em 20 de j a 
neiro ele 185.2 . C idade pela de n. 1.835 de 15 de julho de 1872 . 
Creada a com. do Passa Qunu·o, determinou a Le i Prov.n. 2.205 
de 1 de jttoho de 1876, que essa com . fosse composta dos let•mos 
el a Cht·i stin a e Pouso Alto . Em vi rtud e el e nont ot·g·a ui saçi1o 
por que pass a ram as corns. elo Estado, cl e tel'minou o a r t . li 
§ XXl V da Lei Pt·ov . n . 2 .273 de 8 de julho el e 1876 que a 
com. elo Pas~a Quatr o se denom inasse Cbdst ioa e ci"e ncass~ 
const.i tu ida com os termos de Chl'is~ i na e Pouso A to. A Le.t 
P rov. n. 2.46,2 de 19 de otttub ro de 187il desmemb t·ou da com . 
ela Christina o ~ermo e~e Pouso A.lto, que passou a constituir 



uma com. F oi classific<\da com. ele primeira en~r. pelo 
Dec . n . 6.578 ele 9 ele maio ele 1877 e a e seg-unda entr . por 
A.euo ele 22 ele feve l'e it·o ele 1892 . 'l'em diver> as eschs . publs . 
ele inst. prim. e uma noctnl'n a, creacla pela Lei Pro v. 
n. 2.913 de 20 ele outubt·o ele 1882 . O mun. , a lem da pa rocbia 
da cidade, compt•ehencle mai s (1890) as seg uin tes : N . S. do 
Cal'mo do R io Ve rde D. Viçoso e Santa T{ita de Patos. Nelle 
Ji cam os povoados clen'ominnclos: S it io do Monte, 'l'res Pinheil·os, 
Turvo Pedra Bocaina e Pin l·os, todos com escbs . publs. 
E' o 'mun . {·egaclo palos rios Vet·ele,_ Lambary, Sap~waby , 
LouJ•enço Velho e ontl'os . Sob l'e suas c! JvJs 'ts vtcle: a r t. XlV ela 
Lei Pl'ov. n. 8 lti de 4 ele junho ele 1857, n. 2. 155 de 15 ele no
vembro de 1875. n. 2.421 de 5 ele nove mbro ele 1877 : a t·t. V 
ela el e n. 3.387 ·ele 10 ele j ulho de 1886; ad. li §VI ela ele 
n. 3.058 ele 28 ele on tttb t·o de 1882: n . :3.219 de H ele outubro 
de 188,!; n. 3.2T de 20 de ouLUbÍ·o ele 188-1. 'l'em cadeira ~ de 
la tim e fr ancez, r estauradas pela Lei Pt•ov. n . 2.403 ele 5 ele 
n ovembro de 1877 e ele portugnez e g·eog t· nphi a, creaclas pelo 
a l't. ·vr ela ele n. 2. ,178 ele 9 ele novembr·o de 1878 

CHRISTINA . Vi lb e mun. elo Estado ele Serg ipe , ligada 
a Campinltos poL' u ma estrada atra vessada pelo rio Llflmil·inl. 
Orago S . Ft•ancisco de Assis e diocese archiepiscopal de 
S. i:>a lvaclot•. Com o nom e ele Chapacb foi pa rocbia do mun. 
do Espí rito Santo . A L ei Prov . n 1. 238 ele 2,! ele abr1! ele 1882 
e levou-a a villa, dando-lhe a denominação de Chr istina . Tem 
duas e::;chs . pu bls . de ins t. primaria. Agencia do correio 

CHRISTINA . Colonia orphanologicn. fundada n o Estado elo 
Cea rá com o fim el e dur asylo e conven iente educação aos nu
lll eL' OSOS orph ãos que, e m co usequencia elas cala m idades da secca, 
fica ra m ao clesa mpat·o . O l o~a l escoll1ido para sua fundação 
ioi a l'aze ucb Ccmncbfist~bla elo mutl. ele Acampe, col'tacla pela 
fel'l·o - via ele Batu ri té, que nella tem uma de su as es tações . A 
qnalic\ade e vastidão dos terrenos, com prebende nclo se t·ras e 
ex tensas plau icies , as riqueza s das mattas, as bemf(Jitorias j á 
ex isLentes ,entt·e as quaes a lgumas casas, cet•caclos ele plantações, 
foram, além ela J'acil iclaele dos tmnspc>rtes, os m oti vos determi
nativos ela escolh a . O comm enclador Luiz R ibeiro ela Cunha, a 
quem perten cin. essa propri edade, fez clella gen et·osa doação áo 
Estado . sem outra condi ção a não ser a cl" eflect iYiclacle elo 
estabelecimento, que, pelos seus f!t~ s h u_manital'ios, mereceu-lhe 
i nteira acl hesão . A escl'lpturct lot ass tg-nada a 9 ele abrJ! ele 
1880 transferindo ao Es ,ado o domínio sobl'd 18 a 24 kil> . 
de 'tet·ras com todas as suas bom feitot·ias, no Yalo l' ele 
30:000 ~ . No dia 13 ele jttnho elo mesmo a nuo fo i inaug-urada a 
co lon ia sob a· denomi nação ele Cll l'istina e paclroaclo ele Sant a 
Th ereza, ~e 11 do no mesmo dia assen tacht a pl'imeira pedra da 
cape ll a . Po r essa occas ião, o. r efe. rido cot~m~ndaclor deu nova 
pt·OI'f\ ele sua gener os tclade, . Ja~enclo doaçao a co lonta ele todo 
o g-ado eüs tente na mes ma fazenda e promoveodo uma s ttbscL'! -
ll(:~1o· CJ UC elevou-se a 1:0.20~0~0. · 

CHRISTINA. Estação ela Companhi a Viaçilo Ferrea Sapn
Cf\!ty, no Estado ele iliinas Ger·Ms, a 33 kils. cb Soleda de. 

CHRISTINA (D.) . Rio do !!;staclo de Santa Cathar in a, a ff. 
elo Piraby-:pira nga (InL loc .). 

CHRISTJ:NA (Santa). Paro chia el o Estado elo R . G. elo Sul, 
no mnn. de S. Se bas tiã o rlo Ca hy . Foi et•eacla parocb ia pelo 
a r t . I ela Lei Pt·ov. n . 404 ele t8 ele dezembro de 1857 e a r t . li 
ela de n . 1.255 ele 14 ele junho ele 1880 . Diocese de S . Pech·o. 

· F o i, em pr inc ipio, um a capella cr eacla no centro do 2° dis t. 
do mun. de S . Leopoldo, no logat• denom in ado Pin ha l, fJ. 
margem esq. do ri o el os Sinos, pelo art. I da Lei Prov. n . 96 
de 25 ele novem bro ele 1847. So bre suas d i visas vide art . I ela 
Le i I rov. n. 138 ele 15 ele j ulh o ele 18,!8; Acto de 4 de outub t· o 
ele 185S . 'l'em duas eschs . publs. 

CHRISTINA (Santa). Nucleo colonial elo Es taclo do P aram\ , 
n o mun. de Campo Largo, clistaute cerca d e nove kll s . dessa 
cidade . Foi const ituiclo em terras co mpra das a Casemn·o ele 
Sour.a Loltu, e fundado a 2<1 ele julho de 1880 . 

CHRISTI NA DO PINHAL (Santa). P arochia do Estado 
ele S . Pa 1tlo . Vide Pinhal. 

CHRISTO. Ilha do Estado elo Amazo nas , no Rio Autaz . 
CHRISTO. Rio do Estado de Minas Geraes , aif. da marg-em 

clit•. el o A~ua Liml)a, que é ·tl'ib. elo 1\alia ia, e este do P a·ang-a , 
Banh a a h ·eg- . de Ouro Branco. · 

CHRISTO (Santo). P ov. do Estado elo R. G . elo Norte , na 
com, el o Na! a I , na costa c1o Ocen,no, ao N, de Totll'OS . 

ti-IR 

CHRI STO (Santo) . Dist. do termo ele Santo Angelo, no Es
·ta clo do H.. G. elo Sul. ~m 23 ele abril de 1883 esct•everam de 
Sa tJ to Angelo á D cscent?·cbliscbção o seg-uinte : - « No dia 17 ele 
março, deu-se um facto no loga t• ele Santo Christo, 10 cli stt·icto 
deste tel'lno, que merece ser pttblicado em se u conce ituaclo joL·
nnl. E' o seguinte : A's oito mei<t h ot·as de noite ouvio- se um 
gr<tncleesl t•onclo que parecia vit• de deba ixo d tt -terra,e incontinente 
sen tio-se u m forte tremor de tert'a, que dut·ou um quano de ho1·a, 
concluindo ·tudo por um forte clal'ào, que pt·ocluzio a queda de 
se is peosoas, em casa elo Sr. Capitão Ignac io J osé Monleit·o . Jez 
cahir os pratos que estavam sobre unHt mesa; o gado que· es
tava no cur ra l e não esta v a deitado, tremia como s i fosse a ta
cado de alguma moles tia . Quando as pessoas lev:1.n ta ram -se, 
se nlil'am clôres , porque estavam com os lllllSCulos co nt l' a hiü.os . 
OB cães g riLavam. Um rego d'agmt que ha n a h abit.açào domes
m o St·. !Japitão, la nçou fóra ·toda a ag ua . No outro clia foram 
examinat• os ontros logaras adjace ntes , e nada encon traram que 
fi zesse cd\r c1 ue tivesse ha vido o naJ·raclo . Conto o facto tal qual 
ouvi e garanto a veracidade elo que deixo dito, porque a pessoa 
que mo contou foi teste munha e é de todo o ct•edito ''· 

CHRISTO (Santo). Ponta na cost ::~. do Es tado do R . G. do 
N,}l'[e, n<l La t. S. ele 5° 5' 29" e Long. de 7° 28' 1" E . Vital de 
Oliveira di7.; «San to Christo é umtt pon ta ele tel'l'a clelo-acla que 
avança para o mar ; cobel'ta de coquei ros, tendo na ~nseada, 
que clla fól'ma, uma pov . com casas de telh a e ele palha e uma 
ermida . De Santo Christo cinco milhas por 68° su:·. fica a ponta 
ela Lc,gôcb elo Sc!l , >> 

CHRISTO (Santo) . Rio elo J~stado do R . G. elo Stt!, afl'_ 
da margem esq . elo rio Uruguay . !!; ' tambem denominado Pin
dCIJh!f . 

CHRISTOPOL IS . Em 19 de junh o de 1893 foi presente o 
Camat•a elos Depu tados elo Es tado de i\Iinas Cteraes um projeclit. 
passa11do a clenomi•nt· Christopolis á cidade elo Bom Successo. 

CHRISTOVÃO. Log. no mun. ele X irit·ica do Estado do 
Piauby; com uma es~b. pnbl. de inst. primarüL, 

CHRISTOVÃO. Mol'L'o elo Estado ela S. Paulo, no mnn, ele 
X it·it- ica, com gl' a ncles pedreiras ele mat·mot·e ele côres vari<tclas 
(lnf. luc , ) 

CHR ISTOVÃO (S .). Cidade e mun, elo Es tado de Sergipe 
sécle ela ~om . de se 11 nome , em t l'l'eno e levado, na ma rg-e n~ 
esq . el o n o Paramopama, nas proximidades do rio Sero-ipe a 
28 ki ls . do mar e a 11° 1,1' de Lat . S . Foi fundncla por °C ht~i s
tovam de B_a rt·os: em 15?0. na foz do rio C_o ti~ldiba_.. A primi 
ttva povoaçao so!Tt·eu d1fleren tes ataques de Incltos e fot saqueada 
pelos hollandezes em 1637. Se1ts ha bs, que se ha viam re
timclo para as mar gens do L'io Poxim e ali se h av ia m es tabe
lecido, nlllda ra m-se mais t arde pam o sitio actu<.~l. consel'vanclo 
sempre a povoação o nome que lhe clet•a o sett prin cipal fnncla.
dor, D. AJTonso Vf con cedeu-lhe o t i tulo ele cidade. F oi até 
1855 capital elo Estado. Possue um Hospital el e J\lliser icor cl ia · 
eschs . pttiJls. de inst . prim . para ambos os sexos ; a egrej~ 
matl'iz cbi nvocação ele N . S. ela Victoria, a ele N . S. elo AJil 
paro , a elo Rosa r io, a de S . Miguel; clous co n ven tos :ele S. Fra n-· 
c isco e elo Ctwmo ; nm hospíc io co nstruid o pe los frades capu
chinhos. Vill a em 1590 . E levada á categor ia da c idade pela 
Cart<t ele Lei ele 8 ele ab r il cle i 823. Clim a sauclavel; agua 
exce ll ente. Se n commct•cio cons is te em algodão, assncal' e Labn.
co . O porto não aelrn itte sinão nav ios ele peqtteno lote . 'l'emum 
qua rtel ; uma caclêa ; um palacio , que set•v ia de resiclencia ao 
gove rn o ; u m cem iterio, no cimo de um on teit•o denom in ado 
::5 . Gonçalo, um a. casa ele mar cado, constl'tticltt á b it·a elo rio 
Paramopama. Fot e é pouco commet·cia l, e vae em clecaclencia 
principalmente poL' causa ela mudan ça ela séde elo governo 
Calcttl a-se a pop . em 4 .00:J h a bs. E' co m . lle pl'imeit•a enlr. 
ct•aacl::L pela Lei Pro v. n , 974 de 25 de a bl'il ele 1874, e class ifi
cada pelo Dec . n. 5 .653 ele 3 ele jt!lho do mesmo a nno. Comprehe t1-
c1 e, entre outt·os, os povs. cleJlominaclos : Pi1ang-a, Bal'l'oso , 
At~laüt, Ü11teüos, Mosque it•o e H.io Com prido. E' ligada a La
r a nb'e iras pot· uma estrada att•avessacla peJa ri o 'l'ramttndah y . 

CH RISTOVÃO (S.). Parocbia elo Distl' icLo Federal , crcacla 
pelo Decreto n . 865 ele 9 de agos to de 1850. Nclla ftca m o pa la
cio ela Bôa Vista, ant iga resiclencia cht ex.-fa milia i mpe t·i a l e 
hoj co nverti do em Musêu; e um a bella esch. pub . (na 
pmça D. Pedro I) mandada construir pelo comm ercio elo Rio ele 
J anei ro e q11e mede 120 p almos ele fl'ente sobt·e 100 ele f undo· 
um outro eelif[cio do Gy mn as io Nac ional ; e um otltt•o ela P1·o~ 
moLora ela lnsLrucção . E' li gada ao centl'Q ela cnp itt~l po.t' uma 
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linha de boncls ela mesma denominação, pelos bouds ela compa
nlua V11la Isabel e aos suburbios pela E . ele F. Central elo 
Brazi l. E' regacla peles rios cl-n Joanna, e Maracanan. Possue 
lindíss im as chacuas e vistosos preelios . Ahi ficam os cemite
rios ele S. Francisco Xavie r , ela Ot·elem elo Carmo e ele S . Fran-

. cisco da Penitenc ia .Limita -se com as ft· egs. elo Engenho Ve lho e 
Engenho Novo. Possue as praias de S . Cbris·tovão, dos Lazat·os, 
doCajú e Retiro Saudoso. A pop. da parochia é ele 22.202 habs. 
Nella ficam as fabl'icas de Fet• t• o Galvanisado, de PMsamana
ria , ele P1·ocluctos ele Amarinho, ele Rendas, ele Tecidos Bom fim, 
ele T ecidos ele Meia, de Tecidos S . Cbris·tovão, ele Tecidos 
S. João, a Cordoar\a Mecanica (de barbante), a Companhia 
Nacional cl'e 'l'eciclos ele Seda, a Companhin Nacional cte Oleos, 
a Companhia Arge ntífera Brazile<ra , a Companhi a Corcloalha, 
a Companhia Maoufactot•a de Chapéos (no P edrugulho), a Com
panhia Marceneria Brazileira, a Companhia Nacional de Mar-
ceneria e Const.rucções e algumas outras. Tem uma capellinha 
da Conceição mt rua de S J anuado e as egre:j as do Bomftm, si
tuada na praia do Cajú, a ele S. J oão Baptista, na rua Bella de 
S. João, a matl"iz sob a invocação de N. S. elo Soccorro e a elos 
Lazaros no hospital des te nome, a lém ela capella de San·L' Anna 
na Quinta ela Bôa Vis·ta. 

CHRISTOV ÃO (S . ). Log. do Es·taclo elas Alagôas, na Vi
ctoria. 

CHRISTOV ÃO (S.). Log. do mun . ela Campanha, no U:staclo. 
de Minas Geraes,oncle ha umR ponte. Fica á sabida da cidade. 

CHRISTOVÃO ( S). Pov . do Estado do R. G. elo Sul, na 
margem clir . elo rio dos Sinos, a 16 kils. ele sua foz. 

CHRISTOV ÃO ( S ). Estação dn E. ele l•'. Central elo Brazil, 
no Dis lric·to Federal; entre a ele S. Diogo e a da Mangueira, a 
3'<,236 da Capital e a 3m,398 acima do nivel do mar. Junto 
della ficavn a elegante Estação Imperial. 

CHRISTOVÃO ( S ). Sert•a do Estado elo E . Santo, no 
mun . do Cachoeira do Itapémirim. E' tambem conhecida por 
serra do Centro e serra do Ccts tello. Nella enconka-se o pico 
denom1daclo Forno Grande. Dirige-se ele S, para N . (H.esp . 
ao Quest. da Bibl . Nac.) 

CHRISTOVÃO ( S ). Porto do Estado de Sergipe, no rio 
Pa ramopama, perto rlo rio Sergipe, a 15 milhas elo mar. 

CHRISTOVÃO (S ) . Pequeno rio elo Est.aclo ele Minas 
Geraes, ati'. daria P1•eto, que o é do Arassuahy (lnf. loc . ). 

CHRISTOVÃO DE ITAPUH;Y ( S ). Com es ta invocação 
autorisou a Lei Prov . n. 398 ele 12 de dezembro de 1857 a 
ediftcação ele uma capella no lagar denominado Tres Portos, 
no 1o clist . de S. Leopoldo; no 'Estado do R. G . do Sul. 

CHRISTOVÃO PEREIRA. Ponta na cosLa oriental da 
lagôa elos Patos, em frente da barra do arroio Velh aco; no 
Es·tado do R . G . do Sul. Ahi fica um phnrolete ac,s 31o 4' de 
Lat . S e Loog . de 8° 4' 21" Occ.; captotrico ; alcan ça 12 milhas ; 
a.cceso a 8 ele jane iro de 1861. 

CHUMBADA. Log. do Estado do Rio ele Jan eiro, na ft·eg. 
de S. Gonçalo. 

CHOMBADA. Ilha do Estado ela Bahia, no rioS. Francisco, 
ent1·e a cachoeira elo Sobradinh o e o Pau ela Historia, proxima 
das ilhas Lam eiro e Carnahubeira (Halfe ld). 

CHUMBO. Pov. do Estado ele Minas Geraes, á margem do 
ribetrão ele seu nome. « A zona compreh enclicla, diz Hent· ique 
Gor ce ix, entre a cidade . de Ouro Preto e a pov . do Chumoo, 
onde se acham os ve 1e1ros da galena argentifera do Abaeté 
pode ser dividida em duas regiões bem distinctas: uma que v a~ 
claquella cidade até á de Pitanguy, montanhosa, atr avessada 
pot· diversos pequenos rios afl's. do Paraopeba e do Pará, 
cobel"ta ele uma Yegetação viçosa nos valles, foL"manclo alguns 
carrascos e onde não existem mattas,excepto a ela Conquista na 
ponta occicletrta l da serra de [ta tia iossú, compos·ta ele montanhas 
ingt·emes ele picos aguçados, bastantes rochedos e ele declives 

rapidos como os de Itatiaiossú e Itabüa, apresenta uma gL"ande 
quaJrtidade de veieiros de quart~o aurífero que a ugm enta á 
proporção que nos apL"ox imamos da ciclnde ele Pitanguy e 
chega ao seu maiot· desenvolvimento nesta cidade; outra a 
r gião el os campos, formada de immensos chapadões ele tt"es, 
quatt·o e mais leguas de ex~ensão; pl'incipia logo ao sahir ela 
ctdade cle_P~tanguy e vai até nm pouco além ela elo Abaeté . 
A vege·taçao e -rasteit'a, composta pela maior par"té ele gramineas, 
apocyneas e malvaceas e é ra1·o encontrar- se um ou outro capão 

· mais extenso em q·ue oa arbustos cleminem. Estes grancles 
chapadões são formados ele sch is tos a r gi.llosos e el e. peq Lle nas 
camadas de talcitos g "ra lmente horisontaes e coroados em vet·
melho pelo oxydo ele .ferro As agtws são pouco abnncla ntes nesba 
r egião e quando apparecem form a m largos rios como o Parú e 
o 8 . Francisco, qtte clesl isalb1 mansame nte sobre este le l' l'ltot:io 
sem grande munero <!e cachoe iras e em um leito arg i!loso. , ])o 
a rraial elos Feros á povoação elo Chumbo o terreno é pouco 
acc identado : é I(H'Inac\o·cle planícies com ou·teiros. Reapparecem 
os schistos a rgillosos e os campos que se pro longam a ·té as 
marge ns elo rio Areado . Do otttro lado do l'io j :i 8 9 pisa na 
matta cl e nomiclacla do Chumbo, que .t"az pa rte ela fazenda per
tencente ao governo gen1,l e q11e tem este mesmo nome. O 
terreno é então constituído de are ias 'e a rgill as provindo ele 
depos itas de a lluvi ões e formadas á Ctlsta elos quartzi tos e 
schis·tos at•g illosos, situados na por ção superior elo ribe irão elo 
Chumbo. E' só muito pel'lo da povoação C(Lle se enco ntram os 
pl'imei1·os clespontamentos de ca lcareos. Estes fot·mam enormes 
blocos destacados uns dos Olltros no meio da matta ou n as 
margens elo rjlleüão . . . Os terrenos compreheocl ido8 entre Oul'O 
P1·eto e a povoação elo Chtllll bo podem set· considerados como 
pertencendo a tt·es grandes d ivisões principaes: '' cla,s rochas 
gneissicas e granit icas ,a elos talcitos e a dos schistos a rgillosos. 
Na primeira e ncontram- se em g·mncle pot'ção as dioritas, os 
hyalomithos e os gneiss com talcito ou com ch lorita passarem 
p<Ha as pbyl lades . Na segunda as phyllades , os quartzitos 
talcitosos, os itabil"itos, os cong lomera los f'erl'ltginosos e os vi
veie it•os ele q11artzito aur ifet•o, q:1e atravessam as camadas de 
talc itos ou acompa nham-lhes a clirecr.ão. Finalmente, nos 
schistos argillosus estão collocaclos os g rés vermelhos, os 
ca lcareos com veias de galena argent ifen1 e g·l'Lltas de salitre 
e os conglomer a tos ferruginoaos . » (Vide Annaes ela Eschola. ele 
.J.)!linas ele Otwo Preto - 1881). 

CHUMBO . Morro elo Es tado ele Minas Geraes , n a freg. elo 
Claudi o e mun de Oliveira. 

CHU MBO. Caverna exis tente no mun. elo Yporann·a do Es
tado de S . Paulo. De uma informação p r es tada em 5° de outu
bro de 1886, á Bibl. Na c . pela Camara i\ltmicipal dessa vi !la 
extrac tamos o seguin-te; <<A caverna ou morl'o elo Xumbo é uma 
das m aravilhas na1m·aes des te mun. O morro é ele fórma pit·a
midal como se fô ra um ext inc LO vulcão COIIIJlOSto ele pedras cal
careas e coberto de vigorosa vegetação. Em sua base do lado 
elo Leste foram começados os trabalhos da mineração ele xumbo, 
hoje em abandono , e do lado do Oeste fica a entrada da dita 
caverna , cuja bocca se acha na altura de mais de 100 me·tros, 
podendo-se chegar a ell a por uma clitncil e íngreme vereda. A 
bocca mede tre~ rnett·os de lar gu ra e dois de alto, ·tem a fó r iTHl. 
de arco. Para o iutet•iol' segua -se uma rampa bastante ingre me, 
que logo acaba, seguinclq- se d'ahi uma outra quas i a prumo e 
de mais ele 20 met1·os por onde se desce por uma corda para 
chegar ao fundo da caverna. Ali depara o visitante com um 
vasto salão, plano, coberto ele saibro fi no, e em cuj o pr incipio, 
á d ireita, ergne-se uma grande col nmna ele mais ele 4·0 metr os 
ele al"tura, composl.a de sta lac tltes , cujo p edestal é boda mol du
r aclo como se nelle tra.balhasse o c inzel ele um bom ar tista ; no 
tecto ha o competente capite l. A' clii' . vê- se uma linhá ele 
vultos brancos como o marmore, figuranclo mulheres com man
tos pendidos dos hombros. Sem symetda encontram-se muitas 
OLttras pequenas colurnnas, ,a lgumas sim ilhanclo ·toc he iros, etc . 
A' esq . , perto ela grande colnmna , vê -se na parede, uma pra
teleira, ele m a rmore cheia de pequenos objectos, rep t·esentanclo 
arbustos , animaes e diversos outrus obJecLos exq,uisHos, de di
versas cô t·es. Ao fundo pegado ao tecto , que se eleva a mais de 
50 me tros, destaca-se nm objec-to semelb ante á me tade ele uma 
mesa reclo~cla, coberta de um pnnno branco, como se fôt·a uma 
toalha; CUJaS dobras e pon·tas tocam o chão . O ar é sufliciente 
pa~·a re.~pirar-se , mas a luz não pet·nütte d istinguir bem os 
abJectos, pois a.hi ha pouca c.Jaridade . O salão é es paçoso pois 
ahi uma vez claosa.ra m mais ele 12 pares . De cer to ponl:o para 
o interior, á esq . , ha uma porta que dá; entl'ada para um corre
dor que a po:.tco e pouco vae-se es tt"eitanclo pua depois alar 
gar- se . Na p arede desse coneclor ha r icas veia_p ele xumbo 
formando pontas sali entes que se podem facilmen L qtlebraL'· 
No centr •• elo salão ba um poço ele 1 O p~ !mos ele clia rne1ro e ele 
pouca profundidade» . 

CHUMBO . Ribeirão el o Estado de -.Minas Geraes, aff. do 
Abaeté. Banha a base ele um morro, onde ex iste, diz-se, uma 
mina elo m e tal q 1te deu-llle o nome. O Vigario ela ft·eg . da Co l\
ceição do Areado informa-nos o segurin te: «O ribeirão do 
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Chumbo, nasce na serra d este nome e clesagua no ribeirão do 
A reado. Recebe, en tre ou~ros. os col'l'egos Capivary, Delllno e 
Cemit~rio.» O Sr . Fr·ancisco de P a ula Oliveira, l~ng. ele minas, 
no seu trEL balho-Exploração da galena do ribeit•ão elo Chumbo, 
afr'. do Abaeté- ( Annaes de~ Esch. de jyfinas ele Ow·o Preto 
-n . 1.- 188'1), diz: «O ribei rão elo Chumbo, a ff. do Abaeté do 
N. t em quasi uma clirecção con;;tante ele N. a S. Percorri 
uii1a parte deste ri beirão, pot· dentro cl'agua. com o fim ele es
·tuclar <~ constittü ção geologica de sua porção superiot· e ti ve 
occ<estã J de observar que pouc:1 variação e xiste no seu curso. 
Até tres leguas acima ela pov . elo CJmmbo recebe ·~res pPqueilos 
affs . 6. clit· , , qu :tsi Ci\t e perpendicularmente ao mesmo ribeit•ão. 
O seu l i t.o, onde as agnas não se < levi1.m a mais de u m metro 
nos pontos mais ba ixoa , achcc-s~ cavado ele g randes poços de 
d i.ITerentes profundidades formados pelo r ebojo das aguas 
sobr e os al'gilitos, ele que é cous ~ituicla a su a base. Nestes 
poços encontram- se, al~m ela ar eias, pequenos pingos cl'agua, 
quartzo r olacl0, octaeclros ele m a rti to e frngmentos ele sc his tos 
argJ!losos duros. Os bat· rancos elo r ibeirão são geralmente altos 
e cobe!' tos de uma ''ege t:1ção g t·ancl iosa . A' proporção que me 
a pr?xtmava ela pov. elo Chumbo, o fundo elo ribeit·ão e1·a mais 
cl!_eJO de a reias, qlle a ngme utava m perto cle.s~a pov. a p on!o de 
nao deixar ver a l'Ocba que constitue o primitivo l ei to. Os c,.[. 
careos só a ppa t·ecem perto ela pov, e são em maior num er o e 
vol ume juqt •t menLe no logar elos veieiros ela galeri a . O ri be ir:'io 
tem uma larg ur a méd ia ele cinco metros e, posto qu e n ão seJa, 
muito en cacboe iraclo, o sett declive é bas tante grande para dar 
logar a execução ele uma represa na parte superior, de modo 
<t forne~e r forca m otriz as di ver sas machinas ele exploração e 
miner ação . Eschwege diz que: ''a differenca elo nivel do ri
beirão do Chumbo n o log-a t· das min as, e o rio Abaeté, no ponto 
em qu e o ribeirão Ütz com e!le bar ra,. é de 400 pés (134m,8) e 
qne a ch stancta entre estes dons logares é tres hot·as em lin ha 
recta» . Na pa rte superiot· elo col'!'ego , alé m elos schistos aro-i
losos que se di v idem facilmente em pl acas, existe um a con~i
cler ave l ]JOrção de conglomerato ferrug inoso que climin lle parto 
da pov . Nas marge ns elo ribeit-ão observa m-se camadas h ol'i
sontaes de are ias depositadas pelas alluviões e nos pontos mai s 
elevados dominam alguns grés de g1'ilos pequenos e ,tverme
lh aclos. Toda a margem elo ribeil'ãO é coberta das m a iores e 
excell en les madeiras ele construcção en1eiaclas entre si de in
n ume !'ll!veis cipós que ·tornam difficu!Uoso o ca minho por estas 
margens». 

CHUME. Ilha no l'io P aruahyba, acima da barra do Urus
suhy e pt·oxima elas ilhas denominadas Lean clt•::t, e Catingueiro. 

CHUMIN AN . H.io elo Estado elo Amazonas, nasce no seno 
Maican, pe l'tencen~e á serra Pacaraima e desagua na margem 
di r. el o 'l'acutú. 

CHUNI. A rroio elo Estado elo R. G. do Sul, aff. da mar
ge m clir. do rio Piratinim, que o é do Ur ug uay. 

CHUPA . Ilha no rio S. Francisco, a E. d e um dos tres 
braços, o lle Ica tú , em que divide-se a qt1elle rio no banco de 
a rei a , que fi ca de ft'onte elo s itio clanom in:1do - Champrona 
no Es·~aclo ela Bahia. 

CHUP ADOR . Log . elo Estado de P ernambuco, no mun . do 
Bom Ja rdim. 

CHUVA. Mono á margem do rio Parnahyba, a curta dis
tancia ela bar ra do ri o Ga liota , importa nle a tl'. do Parnahyba 
pelo lado do Piauhy. 

CHU VA DE MANGA. Travessão no rio Araguaya, afl'. elo 
rio Tocantin s, pouco acima do travessão do Pi lão . 

CHUY. Um dos dous dists. e m que o Acto P r esidencial n. 32 
de 6 de outubro ele 1858 cliviclio a ft·eg. do Tahim, no Es
·tado d o R. G. do Sul. Orago San ta Victaria. 

CH U Y. At•t·oio n a fr onteira el o Brazil com a Republ ica Ori
ental do Urng uay; desagu<t no Oceano aos 330 45' de Lat. S. e 
10° 2 l ' 27" ele Lo ng. Occ. elo meridi a no elo Rio ele Ja nei ro. Tem 
dous ma r cos di visor ios dos d ons pa izes ; o primeit·o a 33° 45' de 
L at. S. e 53o 25' 0511 ele Long . O. el e Greenwich; o segundo col
loc<~clo na mat·gem dir . elo mesmo a rroio ac ima do P asso Gera l, 
pertence ncl o esLe pela margem esq. á Republica elo Bt•az il, e pel a 
clit·. ao Eqtaclo Ori e nta l , na Lat . S. ele 33o 49' 52" e na Long . 
de 530 28' 4·2" O. ele Green wich. O art. I elo Tra tado de 15 de 
m a io de 1852 <;sta tuio q ue a linha divisaria elo Bt·azil com a 
Republica do Ut·ng uay conesse: «Da embocadut•::t, elo arroio 
Ch uy no Oceano s ubirá a l inha divisor ia pelo di~o al'l'oio e clahi 
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passara pelo pontal ele S . Miguel a té encontra1• aj lagôa Mirim e 
seguirá cor ta ndo a sua m a rgem occiclental até á boca elo J ao-ua-
r ão co nforme o uti possidetis ». " 

CHUY Á.-Mrçú. (Rio elo s Chuyás .) Rio elo Estado ele Matto 
Gt•osso, aí!'. do XitJgt't pel a ma rgem clir .. Em uma forquilha 
fol'macla por esse rio e pelo Batovy existe um aldean1ento de 
Cht1yús (Capitão Paula Cast t·o . R elc!t. ) . 

CHUY-ÁS. Incl ios do Estado do Matto Gl'osso , nas maro·e ns 
do X ingú «O aldeam ento elos Chnyàs, di z o Capitão Paula ca"stro 
está situado em um te rreno elevado com muitas mattas impor
tan tes pelas immediações, nas qnaes elles caçam e apanham 
mui~as fructas syl vest r·es . Todos os in dios pescam por meio de 
fl exas e armadilhas preparadas nos r ios com pedr as, paus, eLe. 
São muito amat·ellos e de olhos amortecidos e usam o cabe!Jo 
como os Bacair is » . 

CHYBUY-TEUA. Lago na marge m esq. do rio Untbú, aff. 
elo Amazonas, no Es tado deste nome . 

CHYMIRY . Ilha elo Estado do Amazonas, no rio Janurá, 
proxim a ela ilha Itayte ua . • 

CHYRICANERA. Rio do Es tado do Pará, n o nmn . ele San
ta rem 1'\ov o. 

CIBAUMA. Rio do Es~aclo do R. G . do Norte, clesagua no 
Oceano nm pouc ao N . na barra do Cunhaú, ao pé elo outei ro 
de Cibauma. 

CICIMBA, Rio do Estado elo Ceará, banh a o mun , ele Ar
neiroz e eles a g1ta na margem cl ir . do J aguaribe (In f. lo c.). 

CIDADE. Igat·apé el o Es~aclo elo Pará, na ilha Mat·acá. 

CIDADE. Ribeir ão elo Estado ele S. Paulo, banha a feeg. de 
Ta~uhy e cl esagu.c no r io cl es~e nome . 

CIDADE . Corrego elo l!lstado ele :Ylinas Geraes , b1nha o mun. 
elo Patrocinio e desagua no rio San to Antonio, a{f, elo Quebra 
Anzol. 

CIDADE (Lago da ) . No mun . da Iga tú e Estado elo Ceará. 

CIDADE DE PALHA. Log. do E stado da Baltia, no mun. 
da c.tpital, uo mot·r o que fica a lém elo Ho;;pital dos L aza t·os. As 
pr<tças a t•uas dessa loca lid·acle foram inauguradas a 25 ele ag;.osto 
de 1878; L'eceben do uma d aquellas, a que üca em frente a o dos
pita! dos Lazaros, o nome ele p raça ele D. Roelrigo, em h o:ne
nagem á memoria elo fida lgo portuguez deste nome, fnnclaclor 
elo mesmo hospital. T em uma egreja. Hoje de nomina -se S. João 

CIDREIR A. L og . do E stado de S . Paulo, no mun. de São 
João de Boa Vista. 

CIDREIRA. R ibe il'ão el o Estado ele S. Paulo, aff. elo rio 
Jagua ry, entre S. J oão ela Boa Vista e Casa Branca. 

CIDREIRA. L agôa elo Estado do R. G. elo Sul. Communioa 
ao N . com a cb, Fortale:r.a e ao S. com a ela Cerquinba . Fica 
pt·ox: ima do littoral. Tem 53 k il s . de comprimento e oi to éle 
largura . 

CIGANAS. Ilha do Es tado elo Amazonas, no rio deste nome, 
no mun. ela Vi l la Bella. ill' separada da margem esq . daquelle 
rio pelo paraná-m i1•im das Ciganas . 

CIGANAS. L ago do Estado do P a r á , no mun. ele Breves. 

CI GANO. Riacho do Estado do Maranhão, desa.gua no rio 
Itapic ul'Ít ce rca ele :18 kils . abaixo ele Coro atá . T omou esse nome 
elas aves, o.ssim chamadas, que ali i ex istem em g ra nde quan
tidade . 

CIGANOS. Corrego elo Estado da Goyaz, un ido ao corrego da 
Cl'UZ vae desaguar ll<t mar~m d i,·. elo rio T r a hiras . Att-avessa 
e estrada ent re S . José do Tocanti ns e Tra hiras . Ha sobre elle 
uma ponte. 

CIGANOS . Ba nco existente na ba rra ele Par anaguá, no 
Estt~do elo Paraná . 

CIGANOS . Cachoeit·a no rio Mearim, en tre a pov. da .Barra 
do Corda e a cach oe ira do Uchôa; no Es~ado do ill at·a nh ão. 

CIGARRA. Log . do E stado elas Alagôas , no mun. de 
Mul'icy . 

CI GARRO . Log. no tet·mo ele S . Beneclic~o elo Estado do 
Cear á . 

CIGARRO. Log elo Es ta do elo Rio ele Janeiro, na freg . da 
Natividade. 
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CIGA RRO . Corrego elo E s tado elo Rio ele J aneiro, élHt·e as 
ft•egs. d a Natividade e elo Varre Sahe . 

CILADA. R io do Estado do Para ná, n a estrada ela Graci osa . 

CILADA. Pico á cer ca ele 20 kil s . elo Br ejão , no Estado ele 
iVIal Lo G rosso. Diz o Dt· . Alfredo T a una y ·ter esse pi co a fó nn a 
de um tt·onco ele co ne e avan tajar-se a outros que ftcam - lhe 
prox imos . 

CILADA. Ribeit·o elo Es t ado ele iVlatto Grosso, desagua á 
di r . do rio Coxim, cerca de 30 kil s. aba ixo el a foz elo 
Camapuan . 

CIMA . Ilha na cosLa elo Es tado elo R . G . elo Nor te, n a par te 
situada entre a ponta do Calcanha t· e a elos 'l'res It· mãos . No 
centro cl ella, d iz o praLtco P h11lppe , descobre- se uma ·te l'L'a a lta 
e esc u l'a, a que de nom ina m Ser ra Verde . 

CIMA ( Ilha de ) . Ilh a ele clous kils. ele ex tensão, cerca 
de 30 l>:i ls. aci ma ele Co ru mbá, n o ri o P a ragu ay e 16 ki ls . 
aba ixo el a bald a ele 'l'uyttyú . iVIelgaço de termin ou -lh e a posição 
aos 18° 52' S . 

CIMA , Lagôa elo Es tado elas Alagôas, no mun. ela Pal meira 
elos I nd ios . 

. CIMA. Lagôa elo !!Js ta clo elo Ri o ele J ane iro, ao S . do r io 
Parahyba, p l'ox ima ela sel'l'a elas Al mas . E' ele fót·ma ü·regular 
e r ec be as aguas elos r [os Im bê e U rubú. O U t• ur ahy com mu
nica-a com a lagôa Feia . E m suas ma t·gens est{t asse nte a pov. 
ele Santa Rita . Seu mai or comprimen to é ele i1 kils. 

CIMA DA SERR A . Antiga villa e mun, elo Estado elo R . 
G. elo Sul, n a co m . de seu no me, si tuad<' na beira ela Serra 
Geral n um terreno de cam pos L>asta n te dob ra dos , se ndo o as
pecto da mesma v ill a u m conjunc lo irregul a t· ele casas pitlo
r escamen te collocaclas em collinas com excepção ele uma r ua 
pl'incip a l qne se ach a em uma ca n h aela e ~e es ten de. em dis tan
cia de cerca ele 150 me tros . A v tl la proprmmen te clrta se acha 
situ ada n as cabece iras elas verte ntes do rio P acli lha, qu e se ndo 
u m aff . do rio ela Il ha assi m se tot•na u m dos tri bs . princi
paes elo rio elos S inos . O mun. , que em sua tota lidade fó rm a a. 
paroch ia ele S . Fra ncisco ele Paul a ele Cima da Se l'l'a, é o Jogar 
onde nascem os t ribs . m ais i m por tan tes elo rio Cahy, se ndo o 
principal delles o r io Santa Cruz, o qu a l depois de desabar da 
serra geral recebe o n ome de Cahy ; o rio elas Antas di visa 
deste mun . com o ela Vaccari a, tem a ex te 11 são de 75 kil s . , 
r ecebe nesta ex tensão d o i nte t·io r do mun . a lém de ou'tt'os tri bs . 
ele men or impor tancia o r io elas Camisas e o rio elas 'r a inhas ; 
o r io elas Antas q ue d epois ele desabar ela Serra Ger a l den o
mina -se 1' io T aqua r y . Além desses r ios e t ri bs . exis tem ver
tente;; e affs. de pouca impor tan ci a elos rios Mampil Ltb a (d ivisa 
do Est.a do), Tl'am anda hy e Ro la n·te, · a fL elo rio elos Sino~. 
A ind ustl'ia cons iste especialmen re na cl'iação ele gado vaccum 
muar e cava llar. A l a voura é sóme nte a pr ovei tada pa r a os gas
tos domesticas, po t· não ha ver facilidade ele expor taçã o, pre 
stando-se entretanto mui to as terras pa r· a a cultura ele ·todos os 
cereaes i nclus ive tl'igo , cente io, etc. O clima é r econhec ida 
mente o m elhol' possí vel; n unca houve moles tias e ndemicas 
no l og,\ r. O m un. é o r efugi o dos que so ffre m elos p ul mões, de 
anemia e otüras moles ti~s . F.Ia apenas uma es trada de r oda
gem que liga na exte nsão el e q ua tro l eguas es·te m un. co m a 
colo·nia Caxi as . A séde ela villa dis t<J, el a T aquar a 46 kils .; 
ele Porto Alegre 132 ; ele S . An tonio ela Pa trul ha 80; da Vac
ca l'ia 100 : de S . Domin gos elas T orr0s 132 ; ela Conceição elo 
Arr·oyo '!30 e ele S . Sebas tião el o Ca hy 160. As unicas casas 
publicas são duas eg-rejas , uma n a villa e ou·tra n a f t•eg. el e 
Cam po Bom . Orago S . F r an cisco ele P a ula e diocese ele São 
P edr o do R i o Gra n de . F oi et·eacla fr eg- . elo mnn . el e S . An
tonio ela P atrulha pelo a rt. 1° cht Le i P rov. n. 266 de 30 ele 
novembro de 1852 . E levada á ca tegoria de vill a pelo art . i o d a 
de n. 1. 152 de 21 de ma io ele 1878 . Incorporaél a 6. com . do 
Rio elos Sinos pel o § 1o elo a rt. 3o ela ele 11 . 1 152 de 21 
de mD.io ele 1878, á ele S. Cbris1 ina elo Pinhal pelo a rb. 3° 
da ele n . 1 251 ele 14 de junho ele 1880. Creada com . pela Lei 
P r o v. n . 1. 454 ele 26 ele abril de 188<1 ; r eb ti xada dessa ca te
gor ia p?la el e n . 1.5515 ele 13 ele abril ele 1886 ; t•estaura cla por 
Acto ele 24 ele dezem bt•o de 1889 e decla r ada de pr i me ira entr . 
pelo Dec . u. 123 ele 9 ele j a neiro el e 1890 . T em eschs . publs . 
de inst . prim. e agenc ia el o cor reio. O mun., alé m da pa ro
chia da vill a , compreh e nele ma is a ele S . José elo Campo Bom. 
Sobre l imi tes vide o a rt. 10 da Le i Prov. n. 570 ele 19 ele 
abril de 1864 . F oi Tebaixa ela ele m un . pel a Lei Prov . ele L 756 
de 15 de mar ço ele 1880 . 

CI MBRES. Ant iga vil! a e m un. do E sta do ele P ern a mbuco, 
sobre a serra do 0 l'orobá. « Es ta villa , d iz o Con~go Hon ora to, 
pL'opt·iamen te u ma aldeia , h a i)itacla por i ndí ge nas, qrte muito 
é se g lorhm ele ser desce ndentes dos Xicllt'Ús e P a r ati6s, porém 
m tti pregui çosos . Não obst an te a pob reza da al dea, o ter mo é 
um elos ma is seccos e de ma ior impo l'tancia no se rtão, pela 
riqueza n atura l e procl nct i v a, pelos ecl i ticios que ultim a mente 
se tem e cl iücaclo e pel a ins tl'ucção a qu e t em ch egado. No cle
c m·so elo secu lo XVIII os padres elo Ot·ato rio elo Recife pe ne
·tra r a m nes ta a lelêa, que se cha ma va Oro r obá, depoi s Mo nte 
Alegt·e, doutr ina r a m os seus ha bitantes e convertera m g ra nde 
parte ela Lribu Ch ucurú, q ue se unimm aos portug uezes. » Sua 
egrej a mat ri z é dedicada a N. S . das Monta nh as e depende ela 
diocese ele Olincla . Fo i elevada a vill a em 3 de a brtl ele 1762 
pelo Desemba rgador ouvidor geral das Alag·ôas. Con Or macla 
vi lla por um Al va rà de 18i 0, foi sua séde Lra ns fe l'irl a pm·a a 
pov . ela Pesq uei r a pela Lei Prov . n. 20 de 13 ele ma io de 
1836 . E ' hoje um a ptnoc hia elo mun . ela P esqueira . Sobt·e suas 
divisas vide a rt . IV el a Le iProv . 11. '132de 23 el ~ junho ele 1857 e 
a rt. I da ele n . 609 de 3 ele a bt·il de '1865 . ' 

CU/IBRES . Com . ele pl'ime i t·a e ntt·. do Estado de P et·n a m
buco, creacl a pela L ei Pro v n. i. 057 de 7 de jun ho ele <1 872 e 
class ificada pelos Decs . ns . 5 .004 de 10 ele jul bo e 5. ·139 el e 13 
de novem bro elo mes mo a n no . Com prehende os termos da P es
queira e Alagôa ele Ba ixo . 

CIMO DO SERROTE . L og . no mun . ele Cuité , do Estado 
do Pal'a hyba do N od e . 

CINCINATO . L og . do E st Etclo das Alagôa s, n o m nn . elo 
Pe nedo . 

CINCO DE N OV EMB RO. Riacho do Estado elo E . Sa n to, 
afLd o rio Santa Maria , que o é do rio Doce ; n a com. da L eo
pol clina . 

CINCOE.NTA. Serra do E s tado elo E. Sa n·to, no mun . elo 
Cachoe ir a do It:1 pemirim. 

CINCO L AGÔ AS . Log . no mun . do Cuité do Estado elo Pa
r a hyba elo Norte . 

CINCO OIT AVAS . R ecife no rio Cuyabá , pouco acim a ela 
foz elo t•io Xa vier, n o E s tado de Ma Lto Grosso. « Cac hoeit·a no 
rio Cuyabá , qua ·tro kils . a ba ixo elo reci fe elos Qua tro Vi u ~ens e 
logo a ci ma ela cachoe ir a ele Tomba Canôas . » ( Dr . S . da F on
eeca. Di c c. cit) . 

CINCO P ONTAS. Log . elo Estado ele Perna m buco, n a 1"
secção el a E. ele F. elo Recife ao S. Fra ncisco . De Cinco 
Pontas a E mb iribeira h a um a ex tensão ele 61<,056 . 

CINCO SALÇOS. Log . do E s tado elo R . 'G. do Sul, ent t•e 
J agu a r ão e Bagé . E' uma das es·ta ções da Locomotora Ja
gtta re n se . 

CINTA . Serra do Estado do Maranhão , segue a clir ecção do 
SO. a NE. Fica a O. ela Eeu a do Negro, entre os rio s Pinclaré 
e Graj ahú . 

CINTRA. Villa e mun. elo E s tado do P ar á e séele ela com. 
de sett nome, em ·terreno a l to, á mar gem esq . elo rio i'lla raca oa n, 
a '16 kils , ela foz no Oceano e 145, 535 ela cidade de Belém. 
F oi o ulr'ora a ldeia de Maracan an, habi tada por 'J.'upina mbás 
e 1\liss ionada pelos jesuitas . A v ill a t em 500 ha bs . e o mu n . 
7.112 . Ot·ago S. Mig uel e di ocese el e Belém . F oi creacla freg . 
em 1757 e elevad a. á villa com o n ome ele C in tr a . As ·tet•r as 
pr oxima s à cos ta são boas par a m a ndi,oca , a_rr oz,. a lg oelã? .e_ a s 
elo i nt erior pa ra ca nn a ele ass uca t·, cafe, cacao, nulho e {etjao. 
A pop . en tt·ega- se quasi exc l LL S i va~ente á pesca, _ a que. se 
prestam a bt!nelante e ftt ctlmen·te o r 1o e cos·ta e n ao culttva, 
apezar da u berda cle do solo, os mais indus triosos I imita m- se 
a o plan tio ela mand ioca em pequena escala , com que fa brica m a 
far in ha, o milho e á cr iação ele aves qlle cons·ti tuem os pl'in
cipaes gener os de seu comm'ercio com a capital. O cornm ercio 
é pouco animado. Para t1:a nsporte elos g!l ne ros e _pesso~s, tocava 
a li o va por ela Companh1a elo Ma r anha o. A v1ll a nao possue 
eclificios publicas, além do ela matri z. E' com. cle .prim eira 
entr ., cr eada pela L ei P r o v . n . 845 de 23 de abril ele 1875 e 
cl ass i ficada pelo Dec . n. 6. 584 ele 30 de maio de 1877 . Em 
1883 compr ehenclia a o termo de seu nome e os mun s. _de Mara
pan im eSa linHs . A L ei Pt·ov . r:· 1. 160 ele 12 de ~brtl de 1883 
au torisoLt a contract at· a navegaç.ao entre Bel ém é Ctn·t ra . 

CINTR A. Morro no m un. el e Ca n a néa no Estado de S. Paulo 
(In f. l oc . ) . 
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l!f CINTRA. Rio do ills tado de SanLa Catharina, rega a ex
colonia Azambuja e clesagua no m,a,rgem_ d u·. do Pedras 

. Grandes, atL do Raposa , que o e elo I tlbat•ao . 
CI NTRA . Ancoradolll'O elo Estado do Pará, no mun . ele 

Cin Lra. Tem capacida de p::na embareações de 10 pés de calado. 
O pratico Philippe dá as segu intes instnlCções para a entrada 
nesse a ncoradouro. «Logo q Lte o naveg;tnte passar Salinas, s1ga 
cos teando a P raia Grande em cli recção á ponta E . ela llha 
lVIaiandena, quando aproximar-se ela g rande corôa que fica no 
centro ela bahia, orce para SO. aproanclo a uma il ha que c4a~ 
mam F tu·o Grande e logo qtle encostar a est~, arl'l?e para O, 
se,.ui nclo cl irectamente ao r1o, q 11e se avtsLa JUn to a costa cle
no~ninacla Cal'ipy ; cl'aqui ·orce _cle novo ao SE 4.m. e. assim vá 
seguindo até co nfrontar com a v!lla, onde eleve dar ftmclo com 
sete metros ele agua» . 

CINZA . Log . no mnn ; ele Quipapá elo Es tado ele Pet·nam
buco . 

CINZA. Ba irro s ituado a SO, ela vill a de Jaguaryahiva e 
distante 24 k ils . clella, no Es tado do p ,\raná . Flc<\ no co
meço ele uma gt· a ncle elevação, que com o nome ele Lombas, 
prolonga-se na direcção de NNE, llna!Isancl_o dous kt ls. ac1ma 
ela conf. d o rio Pesqueiro com o Jagua rya luva . A sua pop . é 
mais ou menos . ele 700 hubs . sendo o numero de casas c:tl
culado em 300 : Os babs . empregam -se mais na criação do 
gaclo elo que na lavoura (In r. loc .). 

CINZA. Corren·o do Estado ele Pernambuco, clesagua no Pi~ 
r angy, afl:'. elo rl~ Una. Ban ha o num . ele Qu ipap[l. 

CINZA . Rio elo Estado do PManá, nasce no interior da 
com. de Cas·tro, na serra elas F tunas, e deaagua na margem 
esq. do Paranapanema . 1'..-~ra v essa t errenos montanhosos. H.e
cebe o S. Fmncisco Xavier e o Peixe, 

CINZA . Rio elo Estado ele Minas Geraes, tr ib . do l'io elas 
Vel has . Atravessa o tel'l'itoJ•io ela freg elo Desembo qtLe. 

CINZAS . Morro elo E stado elo Rio de Janeit·o, na freg . ele 
Inbomirim. 

CINZEIRO. Log. no termo do Grato elo Estado do Cear á . 
CINZEIRO. Rio elo Esta •J o ela Bahia , no mun . cl~ Curra

linbo (Xnf. loc,) . 
CIPÓ. Nome generico das t_:epadeiras clo.genero convol·vt<ltts• 

muito aproveitadas na regtao pa;·a sel'Vlrem. como cordas , 
Vem nos Diacs., e em um dos mats tllus trespnl'lstas ela l!ngua 
portngueza lê- se . .• .c e emmaranhou-se de ctpós e trepaclea·as~. 
L11.tino Coe lho. Int•·oclt_wção ela O•·ação dct . Co•·ôa , 2a ed ic. 

. C. D . J. (José Ver tssimo. Scena.s ela. Vula. Ama.zonwa.) 
~Cipó (Convolmoltts colub?·i•ms) : Etym.-ra1z . M<trlJUS Clt. p. 
406 . ...: contracção de h-ib-pó, o que é flln:a de arvore ; ou ele 
oi, 1)egar e pó, fibra : fi lamento CJU~ p~ga. - se a ~r v9re, B.Caetan_o, 
V ooctb . cit. ps. 9-i e 198- De .otpo j <~ temos otpoa,l: abundan?1a 
de cipó (Moraes e Aulete c1t.), otpoa,da yancacla_ com c1pó 
(Aule·te) e cipoa,r bater c?m ytpó(J. Ve_n ss1mo clt . p. 40). 
C.:Jb t•a ,ele cipó (colube1• btca?"tlwtus), ass1m chamada, porqu,e 
im i ~a tanto o oijJÓ u a grossura e côt· que entre os CIP!}• 
di stingue-s apenas pel o mov tmetlto. O veneno é lento_, :1ao 
mata, porém aleij a , fazenclo seccat· a parte. l es<~cla . - Ct110 de 
ch'«?nbo, pela côr deste meta l, meclic_L11,al, dLLu·e tico . ( Pau ltno 
Nog teira. Vooc~b . cit . p. 268 ) . « CtlJO , s. m .: nome commum 
ás diversas espec ies ele platrtas sarmentosas e trepadeiras, 
e par Licuhwmente ás que se empregam á gttisa de cordel ou 
bat·ba ute para amarrar ent r e si quaesquer Ob.Jectos. Com elle 
·tambem se fazem cestos . Na constr ucção elas choupanas , serve 
igualmente para ligar umas ~ts outras as ,clifferen Les peças ele 
macieira, cloncl.e resulta clizet•-se que o Oipo é o prego elo pobre 
Etym.- Deriva-se elo tup i ycipó (Vocab . Bnts .) 

CIPÓ . Log. no mun . de Quixaclá e Estado do Ceará . 
CIPÓ. Pov . el o Es tado elo Parahyba elo Norte, no muu. ele 

S . João do Cariri, 
CIP Ó. Pov . elo Es·Lado das Alagôas, no termo de Atalai~ . 

Para ahi a Lei Pro v. n. 948 ele 27 ele maio ele 1885 tra11sfe n u 
a cadeira mixta elo pov . . P i ttclobioba. 

CIPÓ. Pov. do Estado da Bahia. no mun . ele Sotll·e , com 
aguas thermaes. 

CI PÓ Arraial elo te r mo ele Abrantes, no Estado ela . Bah ia, 
com um~ escb. publ. de iust . pt•im., creacla pela Let Prov . 
n. 1.9·13 ele 28 ele jul ho ele 1879. 

CIPÓ . Uma das es tações do Prolonn·amento ela E. ele F . da 
Bahia, no Estado deste nome, etüre Otu·içanguinhas e Agua 
Fria, no k il. 5.2 . 453 . 

CIPÓ . Mol'l'o do Estado do Parahyba elo Nor te, no mun. da 
Alagõa elo Montei ro. 

CIPÓ. Serra do Estado do Parahyba elo Norte . E ' uma 
ponta da serra ele João elo Valle . Em 1858 a Camara Mttni
cipal do AsstÍ informava que es ta set•ra, não obstante fazer 
parte do seu patrimonio, segundo uma escriptura ele cloa~ão, 
pertencia entretanto ao muu . ele Catolé do Rocha . 

CIPÓ, Set·t·a elo Estado elas Alagôas, no m un. ele Villa 
Viçosa . 

CIPÓ . Serra elo Estado de Minas Geraes, n o mun. ela Con~ 
ceição. Limita ao poante a freg . do Parauna (Inf. loc .) . 

CIPÓ. Fonte de agttas ·thermaes , situada em uma e outra 
mar"·em do rio Hapicurú, a nm kil. da vil! a eles te nome, no Es
taclo0cb Bahia. A res11e ito dessa fonte disse o Dr . Antonio ele 
1haujo Aragão Bulcão em seu Relc~t . ele 1879, o segulnte : 
« AouA.S TIIE RMAEs Do crPó • Chamo a vossa illustrada a ttent;ão 
para este imput·tante ass ump·to, dig no da rnaiot• solicitude e 
interess por parte dos poderes publicos . Sitttadas em uma e 
outra margem elo r io Itapicurú, a um ki l. ela villa des te nome, 
essas agLtas as r ompem em diversas vertentes, em uma extensão 
ele q11ast leguas, sendo a mats importatlte clellas a cha mada 
Fcr·ventes elo Cipó. A es>e ponto acodem annttalmente cerca ele 
CGl.l pessoas affec taclas ele molest ias chronicas elo estomftgo e 
ela pelle assim como ele rheumatismos; e o testemunho ele 
incl ivi .u'os e ele muitos facul ta tivos é accot·de em preconisar as 
vit·tucles bherapenticas des~as aguas, cuj a composição salina é 
conhec ida rlesele a •malyse C[Ue clellas üzeram em 1843 os Drs. 
França, Passos e o phaL'tnaceu_!;ico Rodrigues ch. Sdva . Ao 
lado das qttestões de hygiene, nao h a nesta provtncta assumpto 
que mais i n tet·esse e qtie mais heneficos r esultados possa trazer 
[t saude publtca . Entt•etatlto, nnuto pouco se tem fet to com o 
fim ele a proveitar essa gt•ancle ~ique~a .n ~t!ura l, que p t·e.cisa elos 
auxíl ios ela at· te e ela nltet·vençao muntctpal e p t·ovtnc·Ja! para 
poder prodnzil· todos os seus efl'eitos .. As vel'Lententes acham-se 
no estado primittvo, e cada vez mats pro"tmas ela mat·gem do 
rlo, em consequencia elas enchentes a que este é sLtjeito ; ele 
modo que não lllttito r~ moLamente serão por elle absorVldas .e 
confu11clidas com o propt·io leito. O Governo mandou consbrtllr 
alli tres casas, que não oll'e •·ecem as precisas accommodaçõea 
ás pessoas c1ne procura m os banhos ; sendo, a lém disso, o log-ar 
baldo ele recursos, porc1ue s6 em d istancia de duas a tres leg tUl.S 
existem as feir as do Soure e da R ibei.J.·a elo P<tu Grande. Po
de-se pois, dizer qtte as agua.s thermaes do Cipó, aliás dignas 
de co'mpetir com as mais afamadas d a França e ela Allemanha 
esião abandonadas em um deserto, q tanclo naquelles patzes e 
mesmo entre nós, em Minas, por exemplo, fa?:-se o possivel por 
preservar, conservar e torna•• J)t•oveitosos e procu_:·u.clos esses 
verdadeiros manane1aes de sau e e vtcla. Quando nao possamos 
levantat' al\i um estabelecimento balnear io luxuoso, convem 
alg·11111a cous~ fazer nesse sen tido, melhorando as casas ex~s 
tentes e ecl i lt cando otltras com as necessal'las accommoclaçoes 
e co nforto, conforme os precei'tos da sciencia. O ri.o Hapicnrú 
tem um leito supplemen tar, por onde correm as aguas em 
tempo de enchente~ Não ser:\. Lalvez muito cl iflicll e di spetldioso, 
sen·undo informaçoes que tenho, clesv1ar-lhe para al ll o ctlrso 
nol:mal, afastando-o dest'at·te elas ve r tentes, que fica rão preser
vadas de desapp:trecer». 

CIPÓ. Ilha elo Estado elo E. Santo, no rio Doce, e11tre a 
pov. de Linhares e o porto do Tatú. 

CIPÓ . Rio que ba nha o m u n . ele Ipueiras e desagua na 
margem · esq. do Macambira, aff. do Po ty , no Estado elo 
Ceat·á. 

CIPÓ . Riacho el o Estado elo Ceará, ·tr ib . da margem dit·. 
elo do Macaco, aff. elo Acar abú, no mun. ele Santa QLtlter1a, 

CI PÓ. Rio do Estado elo Ceará, banha o mu n. do Jarcl im 
e clesagu<t u o rio Corretr te . 

CIPÓ. R io do Estado elo B. . G . do Norte, afl'. do Curraes 
Novos . 

CI PÓ. Riacho do Estado das Alagôas, rega a com . do Pão 
ele Assucar e desagua n o r io S. F rancisco . E' atravessado p~.la· 
E . de F. ele Paulo Affonso . Tem ltma ponte ele 10tn, ele 
extensão , 
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CIPÓ. Riacho do Es tado de Sergipe, banh a o mun. do 
Boquim e desagua no rio Piauhy (l nf . loc . ). 

CIPÓ. Riacho do Estado da Bah ia, desag ,la n a margem 
dit·. do rio S. Fra ncisco, e1\ tL·e P ilão Arca elo e R emanso e 
proximo :i foz elo r iacho T rafican te. 

CIPÓ. Rio elo Esta do ela Bahia, vem da lagôa das Vinhas 
e desagua no P a tipe . E' bastante s inuoso , tendo na sua m argem 
dit•. um vas to brejal. 

CIPÓ . R io elo E: s tado da Bahi a , afl'. elo Pratigy. 
CIPÓ . Corrego do Es tado do Rio de Janeiro, banha o mun . 

de S . J oão :Yl arcos e desagua no ribeirão das L ages . 

CIP Ó. Arroio do Es tado do R . G. do Sul, a ff. elo rio 'l'ainhas. 

CI PÓ. Rio d o E s ta do de Minas Ger aes , une- se a o P a r a una 
e juntos vão ao rio das Velhas, a l'f. elo S. Francisco . Separ a 
Cnr vello da Conceiç.lo . Em 1863, enco ntra ra m- se ·n esse rio 
dia ma ntes ele bôa qualidade . Recebe os r ios Agua Santa , Preto, 
das Peelras, Feixados, Queimados, Ca içara e diversos outros. 

CIPÓ. Corrego do Estado de Mi nas Ge t·aes , banh a o m un. 
de Sete Lagôas e clesag-mL no r io Macacos, a .!f. do Paraopeba . 

CI P Ó. Lagôa do Es tado do Ceará, n a freg. de Jgatú . 

CIPÓ . L 1 gôa do Estado de l\I a t to Grosso . «E' , diz o Dr SeYe
ria no ela Fonseca, u m to l'Luoso es te iro ele ag ua :is veses de 20 
met t'05 de l a rs- m~ a, cheio de voltas , sinuos idades e seccos e que 
s ó toma mawr amplid ão em frente á ba h ia de J oaquim Ouri
ves , Di sse a in da esse dis tincto brazile il·o se t· a bgôa do Ci pó 
uma expansão do canal de entra da da l agoa Man clio l'é. 

CIPOAL. s . m . mat~ o a bundante de cipós e t ão e nredados 
q ue di fti cu ltam o tl'a nsito I<' ig. : Negocio intricado em que a l 
guem se metteu, se m ma i s sab ~r como delle poderá sahir . 

CI POAL . P ov. do illstado elo P iauhy, ,no muu . elo Parn ah yba. 
CIPOAL. Mort•o do E s tado do Pia uhy, no mutl. de It1ma

r aty 

CI PÓ L I1\1:PO . F ut•o elo F:sta clo el o Pará . Desagua no rio 
A rar a má e banha o mun . de Affuá . 

CIPOP ARA. Rio do Estado do Pa rá, aJ'f'. da margem esq. 
do Cae té (ln f. lo c.). 

' CIPÓ-PRETO. Log . no t ermo ele Qaipapá elo ~stado de P er
n ambuco . 

CIPÓ- TEUA. Serra do E s tn,cl o elo Pará , no muu. de Cuntçá. 

CIPÓ-TEU A . Igarapé do Es tado do Par á , no dist. de Inhan
gapy . 

CIPÓ-TEUA. Pe<;~ueno rio do ~stado do Maranhã o, banha 
o mun. de Cur urup u. 

CI POTUBA . Ilha e paranámiri m do EstaElo do A mazon as, 
n e rio Soli mões e mum . ale Coalaj az . O J.!laranám i·l'im é estreito 
e ·tort uoso e ·tem uma extensão ele J.!ler·to de oito milbas . Alg tms 
escr evem X.ipotuba . 

CIPOTUBA. Rio elo E stado ele Mabo Grosso, clesagua no 
P a raguay . Desce da serra T apirapua n onde forma contra ver
ten tes com o Sumidouro. R_ecebe o Gerivanba ou J ttrubauba 
o J ubá, além de outr os . E ' encachoeit·aclo em mais de nm terç~ 
do curso (cerca ele 130 a 150 k il s . ), seg undo o Sr. Barão ele 
Melgaço, tenclo um salto de ma is de .20 me tros de albo e 
navegavel no r esto, tendo já sido, segundo affir ma o Dr. s .' cla 
F onseca , sulcado por va pores em um l t·act o de q uasi 200 
kils . O Presi de nte Herculano F erreir a P enna no seu 
R clat. ele 1862, diz que Thomaz P nge, Capitão da canh o
neit·a a mericana Wc~ter-witch (pri meiro vapor que cor tou a s 
a guas el o Paraguay, em 1859) subio o Cipo ~uba n o pequeno 
vapor brasileir o A tphu, para mais de 120 kil s. O Cipotuba 
l a nça- se , segundo R ie<wclto Fra nco, a os 15° 50' Lab., a pós 
u m curso ele cerca de 330 kils . Foi navegado pel a primeir a 
vez em 1746 pelo Sa rgen Lo-mór. J oão de Souza Azevedo. Em 
suas mat~&'e ns abunda a ipecacua nha. «Rio trib dir. do P a
raguay . l'l asce na serra de 'rapirapu a n em contra fontes com 
o SumidoLLro . Tem por principaes cabeceiras o Gerivaúba 
con traverten te com o Sabarauhina , e o Jubá , Yindotambem das 
proxim idades elas fontes do J,wruá, Gua.-poré e Jur uben a . Duas de 

suas cabeceiras, seg- undo J oão de Souza Azevedo, que o ex plorou 
8f 1746, despenha m -se em um sal to de mais de 130 m etros ele 
a tura. Corre em terrenos fi r mes e pr oprios para a lavoura , 

orlados de vigor osa ma ttaria a qLtal até o J a ur ú é ube rr ima. 
em i pecacuanha , sendo po r i sso conhecidas pou 1\tfa.ttas da 
P oaia». (Dr . S . da I<'o nseca . Dioo . cit.). 

CIRIHY. R io do E stado do P a raná, banh a o m U ll elo Gua-
r akessava e desagua no rio Se t' t'a Negt•a. 
· CIRNE. Arra balde da freg . do P eq ui, rnun . do Pará e Es
t ado de Mi nas Ger aes . 

CIRÚ. Nação i ndíge na d0 Estado do Amazonas , da qual 
p rovém a pop . do Parauari (Arauj o Amazonas). 

CIR URGI Ã O. P on1a no l i ttoral do Estado de San ta Catha
rin a , en·tre a Ponta dos Ilh éos e a d.à Ar maç ão . 

CI RURGI ÃO. Correge elo Est&clo de Goyaz, a li . ela m a rgem 
esq . do rio S. Bartholemeu (Inf. loc .) . 

CISCO (S . Sebas tião do) . P ov. do Estado da Bahia, no 
t er mo ele Caete té , com uma esch . pu bl. ele ins L p r im. 

CIS PLATINA. Antiga prov. do B t·azil. Deixou ele fazer 
parte da Re publica em vir tude do Tratrtdo de 27 de agosto 
ele 1828 , for mando a R epubl ica Oriental elo Urngua y . 

CL ARA (Santa). Parochia elo Es taeló de Minas Geraes, ex
clist . da f reg . de Philadelph ia do nmn. ele 'l'eoph i lo Ottoni . 
F oi creada d •s t. pela Lei P ro v . 2. 418 de 5 de novembro de 
1877 e p::u·och ia com a invocação de Sa nta Cla ra d o Mu cury 
pel a de n. 2.829 de 24 de outubro de i88L Vide M~tc ury . 

CL AR A (San ta). P ov . elo Estado do P a r ahyba do Norte , 
n o muu. ele Alagôa do Monteir o, seis l eg11as ao S., com urna 
capella , 

CL AR A (Santa). Pov . elo Estado de Pernambuco, no mu n . 
de Buique . 

CLAR A (San·ta) . L ogs , do Es ta do das Aragôas, em P0rto 
Cal vo .e Por ~o de P edras . 

CLARA (Santa) . Al'l' a ial elo Es tado da Bah ia, no t et·mo 
de P orto Alegre, com uma esch. publ. de i ns t . prim ., creada 
pel a Lei Prov . n . 1.40:1 ele 4 de mai o de 1874 . Foi elevada a . 
d is t. pela Lei Prov n. 2 .380 ele 9 de j unho de 1883 . F ica 
nos extl'emos desse Es tado com oe de !Vl iuas Ger aes e clC> E. 
Sa nto, ao N . do rio Mucur y, e nos lim it es do mu n . ele Vi lla. 
Viçosa . 

CLARA (Sa nta). Ar raial do E s tado do Rio de J aneir o, no 
dist. do Varre Sabe . 

CLARA (Santa) . L og . na ex:-colo:nia Soledaele, mun . de 
S. J oão do Monte Negro e Estado elo R. G. do Sul. 

CL ARA (Sa n ta) . Colo ui a particular no mun. de Peloha s· do 
E s tado do R. G. elo St1l. Em 1884 era povoada por 214 b a bs . 
es tabel ecidos em 49 l otes, cada um ele 484,000 ms . quadra (los , 

CL ARA (San La). Pov . elo Esb€lo de Moi na s Ge1·aes , no m un •. 
de Iuhauma, a nt igo San to AnLoni o de Moon.~e. 

ÇL ARA (San·ta). Orna elas e8 ~ações da E. ele F. Leopol cl ina, 
n o Ramal de Pirapetioga , entr e S. Sebas·tião e Pirape tinga. 

CLARA (Santa) . Bell iss im a serra do E s tado ela Bahia, á 
mar .,.em do rio Jucurucú e em ft·ente :i cach oeir a S ,P aulo E' toda 
de .p~dra , semel ha D:dO um pão de assucar e a ccessivel sóme ute 
p0r um l ado a té o c1mo. 

CLAR A (Santa). Rio el o Es tado do P a t•ahyba do Nor be, ba
nha o m un. de Ca baceiras e desag ua no 'ra pel'oú . 

CLARA (S an~a) . Ribeit•ão elo Es~n,do elo Rio ele Ja ne.U·o, aJl'. 
do rio P t·ete, qu e o é do Pa t·ahybuna . 

CLAR A (San ta). R io do Est:>elo de S. Paulo, banha 0 mwo, 
do Rio Par do e desagua no ri0 des te nome a 182 kils. da foz 
des te rio no Pa t·anapanema . 

CLARA (Sa nta). R ibeil' ão do Estado ele Minas Ger aes , afl', 
do rio P r eto que o é do Parahy buna . Nasce na serra ele 
S . Gabr iel. 

CLARA (Santa) . R io do E s taElo de Minas Geraes , a fl:. do 
Limoeiro, que o é ela Pe rd ição ; no mun . de Mon tes Clar os . 

CLARA (Sa nta) . R i beirão do E s tado d e J.I.J;inas Ge.eaes, 
banha o mun . do P a tr ocínio e de3ag ua no r io Do uracl lllho, 

CLARINDA . Log . no ter mo do Saboeiro elo E s tado do 
Ceará . 
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CLARINDA. Log . do Estado ele Minas Geraes, sobre o 
rio P iracicaba . Ha abi uma paute. 

CLARINHO Ribeirão do Estado de S. Paulo, entre Piedade 
e Pilat·. 

CLARO. R io elo Estado do Maranhão, afl'. do Medonho. 
Su~s margens são habi tadas por in dias. 

CLARO. Rio cloEstaclo do E. Santo, atravessa a es~racla 
que ele Ourem vae a Vianna e clesagua no Jucú pela margem 
esq . 

CLARO . Rio elo Estado elo Rio de Janeiro , rega a parochia 
do sett nome e desagua na margem esq. do Pieahy, aff, do 
Pat·ahyba do Sul. 

CLARO. Rio do Estado ele S. Paulo, aff. da margem dir . 
elo Paranapanema «A mais no·tavel das cachoeiras elo rio 
Pat·anapanema e que embaraçam-lhe a na1•egação da foz do 
Tibagy par a cima é o Salto G t·ancle na ba rra do pequeoo rio 
Claro, entre os dous rios Itar a ré e Cinzas.» 

CLARO. R io do Estado ele S . Paulo, banha o muu . de S. 
Sebastião e desagua no J nquery-querê (In f. lo c .). 

CLARO. Rib irão elo Estado de S. Paulo, nasce e corre no 
num. de Piracicaba e clesagua na mat·gem esq . do rio deste 
nome , 

CLARO. Ribeirão elo Estado de S. Paulo, rega o mun. de 
L ençóes e desagutt no 1'ie té pela margem esq. 

CLARO . Ribei l' ão do Estado ele S. Paulo, nasce entre Rio 
Claro e Bethl ém do Descalvado formando contra vertentes como 
Corumbatahy, passa cerca de tl'es ki.ls. a E. ela cidade do Rio 
Claro, a que clá o nome e lança-~e elo rio CorLtmbatahy pela 
m argem esq. E' atr avessado pela estrada de ferro. Nasce nas 
fraldas do lYI.ol'l'o Grande. 

CLARO. Rio elo Estado de S. Paulo, banha o mun. de São 
João ela l:lôa Vista e clesagua na mal'gem dir. do rio Jaguary 
(In f. lo c.). 

CLARO. Rio do Estado ele S . Paulo, banha o mun. ele S. José 
elos Çampos e desagna no Boquira, a!I'. do Parahyba . 

CLARO. Ribeü·ão do Estado de S. Paulo, aff. da margem 
esq. elo R ibeira ele Iguape . Tem 44,4 kils, de extensão. Não é 
navegavel por ca usa dos saltos. Corre entre os muns. de Xiri
rica e Apiahy (Azevedo Marques). 

CLARO. Ribeil'ão do Estado ele S. Paulo, a.lt'. do r io Mogy
gnassú. l:! a nha o mun. de Santa B.ila elo Passa Quatro. 

CLARO . Rio do Estaclo ele S. Paulo, í1Íl'. do Parahybnna. 

CLARO. R lo elo ills ta do ele S. Paulo, aif. do Una el' Aldêa, 
·tambem chamado Una de Iguape. Corre entre os mune. de 
Iguape e Itanhaen \Azevedo Mal'C!ues). 

CLARO. R io elo Estado de S. P ctnlo, banha o mun. da Pie
dade é desagua no rio Turvo (In f. loc,). 

CLARO. Rio elo Estado elo Paraná, a.fl'. ela mar·gem esq. do 
lvahy. 

CLARO. Rio elo Estado de Paraná, banha o mun. ele Guara
tuba e col're para o r·io S. João (Inf. loc.). 

CLARO. ri'o elo Estt11clo elo Pa ra na, clesagua na margem elir. 
do Jgnassú . 

CLARO. Rio elo Estado do Pat•aná, ali'. da margem clir . do 
do Nhuncliaquara. 

CLARO. Ribeil·ão do Estado ele Minas Geraes, n asce no cha
padão dos Pintos , banha o mun. do SS. Sacramento e desagua 
na margem esq . . elo rio das Velhas, afl'. · elo PaL"anabyba. 
Divide a pat'ochia de S. Miguel ela ele S. P edro da Ubera,.. 
binha. 

CLARO. Ribeirão elo Estado de Minas Ge1·aes; é um d'os for
madores do rio Escm·o Grande, trib. do Paracatú. 

CLARO. Rio do Estado de Minas Geraes , aíf. da margem 
esq . elo Paracatú, p1·oximo á foz deste rio no S . Francisco. 

CLARO. Rio do Estado de Minas Geraes; nasce na serra da 
Bocaiua e desagua na margem esq. do Sapucahy. 

CLARO. Rio elo Estado ele Minas Geraes, banha o mun. de 
Caldas o desagua no Tio Pardo (Inf. loc.) . 

CLARO. Rio do Estado ele Minns Geraes, aff. da: mar"em 
esq . do Urucuia, que o é elo S. Francisco . " 

CLARO. Rio elo Êstado ele Goyaz, nasce na serra elas Di
visões e desagua na margem dir . do rio Grande depois Ara
guaya. Este rio é bastanL anrifet•o. Saini Hilaire delle se 
o,ccupa longamente na sua Voya_qe dans la 1J?'ovinae do Goya<:, 
1 . H . Recebe dt versos trtbs., entre os quaes os ribeirões 
Santo Ao tonio, Bagage m, Brumado e Pilões pela ma 1·gem 
dtr. e o Santa MaL'tha e Matn nchan pela esq. (Cunha 
Ma ttos. Itine?·a?"io) Da CM·ta elo Engenheiro Jar·dim (1875) 
parece clepr·ebender-se ou te r· o rio Claro na sua origem o nome 
ele T res Barra8, por ser for mado por tres pequenos rios, dous 
qne descem da serra elas Divtsões e um ela serra do Rio Claro , 
situada, sr,gundo a mesma Carta entre os rios Claro e P ilões · 
ou ser o rio Claro fo l'maclo pelos rios Desen~ano e Tres Banas: 
O Dr. S . ela Fonseca diz: «O rio Cla?'O ou Diamant ino, g rande 
cuL"sO descido ela se l't'a de Santa Ma.r•ia, aos f7o 30' de Lat. e 
augmentado pelas correntes do Santo Antonio. braço de mais 
ele 400 kils. nascido na serra Escalvada; o P ·ilões um pouco 
menor, qtte recebe o Fartm·a , oriundo ela sert•a Dout·ada · e o 
S. Domingos.» Nas cercanias de suas cabeceit·as é que l:lc~m as 
celebradas pedl'as conhecidas pelo nome de To1·re de B cbbel . O 
Sr. Baggi ( O F'a>·-TiJTest do Brazil) diz : « lYleia legna á jttsante 
do Itacayú Gt'ande desemboca, á mat·gem dir. do Araguaya, o 
rio Cla l'o, q ue apresenta na sua foz a mesma larguea da elo rio 
Vermelho ... E' feanca mente navegavel o rio Claru até umas 
nove legnas ~t montante ele sua fo ~ ; dabi par<t cima, diz o 
Sr. Tição, sur gem cachoeiras e travessões, por onde as canôas 
só passam puchadas. Umas 30 legnas nc ima da SLta foz, e á 
margem clit• . , está sitttaclo o al' l'aial do Rio Claro sobre um ba r 
ranco el evado . O rio, segundo o Sr. I nnocencio Martins de 
Alencastl'o, morador uo dist., póde tel' em frente ao a l'raial 50 
braças de hrgura, dando vau r aso na estiagem. Aclmitte na 
estação clns ag nas ca nôa, podendo-se então descer até ao Ara
guaya . Doze leguas abaixo, porém, ha uma cachoeil'a perigosa, 
denominada Fun il Gt'ande; aba ixo clella, no porto do Neves, é 
que, segundo diz o Sr. Alencastro, tem embarcado as poucas 
pessoas que hão feito essa viagem com destino á L ôopolclina •.. 
Nasce o rio Clftro com o nome ele Macacos ' umas 20 Jea-uas ac ima 
do ancüal, na sel'ra ela Pol'laria, .fazenda ele S. Do~ inn-os, na 
contraver lente elo li'ormoso, que desemboca no t•io Vel'de, aff. 
do r~o elos Bois Perde o rio Claro o noroe d e Macacos. clepois 
de cmco leguas de cut·so, ao r ecebet· pela dir . o ribeirão do Ron
cador . Mei<t le!l'ua abaix~, entra pelu lael~ esq. o coL"rego do 
Desengano e pela dtr. o 'l res Barras, ass1m chamado por essa 
triplice conJiuencia. Duas legnas a bnixo elo Roncaclor desao- ua 
pela esq. elo rio Claro o ribeirão do Couro ele Cervo · leo-u~'l. e 
meia abaixo deste, e ainda pela margem esq., o rib'eir[o da 
'l'apera, que nasce na ,serra do Cayapósinho, e qua tro leguas 
abaixo elo Cour o de Ctl rvo, pela dir., o ribeil'ão de Santo An
tonio . Tres leg nas aba ixo, pela esq., co nfl ue o ribeit·ão ele Santa 
Mal'tha . Dnas legnas mai s abaixo, pelo lado dir., desagna o 
Brumado. L eg ua e meia ájusante ela pov . do Rio Clar•o clesagua 
pela clil'. o rio elos Pilões» . 

CLARO. Ribeirão elo Estado de Goyaz, aff. do rio da P1•ata. 
q ne o é elo Pannan. 

CLARO. Rio engr·ossaclo pelo Doce (formado pelo J atobÍI, 
Atter raclinho e Aboboras ), os l'ibeirões luveL"nacla. In verna
clinba, Agua Parada e Santa Mat·ia , e os rios Bom tini e Paraiso 
á di r., o Onça á esq . Cartq, num usa>' ipta elo Sr . 'J.'ene n te 
coronel Pim enta Bueno, 1880.- DL'. J. S. da Fonseca.)« Este 
rio nasce com o nome de Agua Parada, corre na direcção clo
NE., recebe pela clir. o Inv rnada, a Invernadinha e o Bom 
Fim, e pela esq. o Santa. Maria e o Paraíso, e desagua na mar
gem dit· .. elo Paranahyba, Na carta fignl'a t am bem com o nome 
ele Pasmado.» (Informações r ecebidas pal'ticulaL"mente elo Es
tado ) . Segundo o marquez de S. Vicente faz parte da linha 
limi·trophe com Goyaz. Deve- s -lhe conservar o nome de Pas
mados para evita!' confusões. Vide Pasmados. 

CLARO. Rio elo Estado de Matto-Grosso, clesagua á clir. do 
rio Verde , afL do Parana, entre o Sucl!l'iú e o Ot·elha de Onça. 

CLARO. Ribeirão do Estado de Matto Gl'osso, aff. esq . do 
T aquary- mirim, entl'e o rio Verde e o ela Tapera. E' largo de 
35 palmos e um e meio ele fundo, leiLo ele rocha e margens 
abarrancaclas. 

CLARO. Ribeiro _do ~s~ado ele Matto Grosso, desagua na 
margem cllr . do Onrn-mtrlm, Cinco mllhas acima do Mntuea 
( B. de Melgaço.) 
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CLARO. R ibei r o elo Estado de M:alto Gr osso, desugua na 
ma l'gem d ir. elo r io Par do abaixo da conflue ncia do V ermel ho 
e uns 12 ki ls . ac ima ela elo S ucuriú . Sett Cll l'S'J se l' á ele nns 35 
kil s . e s tta l a rgura ele 10m abaixo da cach veir a da P eclt·a de 
Amola l'. 

CLAROS . R ibei rão do Es ta do d <j Goyaz, aiT. da ma rgem 
esc1. do rio S . Bart.holomeu (Inf. loc . ) . 

CL AUDI NO. llba elo Estado de Matto Gross J, no rio Bl'i 
lhante , puuco acima ela foz elo rio Dourados . 

CLAU DI NOS. Ribeil·ão ali'. da margem e'sq . do rio NegTo, 
t l'i b . elo Iguassú. 

CLAUÍHN OS. Corredeil'a no r io Negr o, trib. do Iguass iÍ, 
que o é do Paraná . 

CLAU DIO . Parochia do Es tado de Mi nas Get·aes , no m uu . 
ele Oliveira, atl'avess tela pelo r ibP-i rão L ava-pés , ;tff. elo Cla udio , 
01·ago N. S. da App al'ecida e d iocese ele Marian na . Fo i cr ea
da pela Lei Pro v . n . 913 de 8 deJ tmho de 1858. 'l' em 3 .215 habs . 
P osaue muilas fazenel<~s, e m que cult iva-se ca nna, ca fé , C2l' eaes 
e raizes !ttberosas . Criaçãe> de guclo . Agencia elo Con eio, cr ea 
cla pol' Portaria de 10 ele setemhro ele 1883. Sobre s uas d ivi
sas vide ; Lei P t•ov. n . 1.419 de 9 ele dezembro da 1867; n. 1.8-16 
de 12 ele outubr o de 1871. e n. 3 . 343 ele 8 ele outttbt·o el e 1885 . 
Tem duas eschB . publs . de inst. pri m . , uma elas q 11 aes ct•eaeln. 
pela Lei Pt·ov . n . 1..876 de 15 de jul ho de 1872. C!ilLurn. 
ele café, e cereaes . Além ela matr iz, possue a capella do Rosa-

. rio e ele S . 1\i igtlel. Dessa parochia r ecebemos em setembro ele 
1886 a seguinte info r mação : « O aspecto physico ela f reg . 
pelos lados ele E . e S . é montan hoso, compondo-ee de ter re1ws 
ele mattas: e pelos l ados elo NE O. compõe- se d pla11altos 
cobertos ele campos e serrados. Acha-se collocaela a séde da 
freg. , com 3fJO casas d istr ibuidas em 11 r nas mais ou menos 
r egulares , nas fl' a ldas do morro,. que te m o l.t tuio de Gapella 
Velha r am ilicação da sel'l'a elo Dmmante . InJCut-se na fl' eg . 
com ,;Htittt actividade a p lantação do café, cont,tnelo-sa e n tre 
outros fazendei ros que tl'atam desse gener o ele lavou ra, o i m
pol·tante fazende il·o J . J . ela Cunha Santos, que neste ann o ele 
18 '6, pode tet· saft·a superio t· a 6 .000 a rrobas, pt·omeLtenclo tl'ip li
car nos annos subsequentes OutL·os fazencl•il'Os consagram-se á 
industria pastoriL Calcul a -se em 8.000 a lmas a pop. ela fL·Pg . 
Sobre sua fundação consta o segu inte . Em '1660 ma is ou menos 
ela freg . do Japão, a U kils . ele distancia, partio n m por tuguez, 
explorador ele minas ele OLH'O, com camaradas e escravos , e no 
legar onde hoj e se acha a rua Di reita ab>tr racon . Um elos esct·a
vos, por nome Claudio, üado a caça, no d ia seguinte sah io com 
cães ele caço e m argeanclo o corrego que ban ha a pov . chegou 
a barra deste com o ribe irão elo Claudio . Voltando ao abat•ra 
cameuto refel'itt ao sen hor que aquelle cOt·rego, em cuja mar
gem_ achavam-se abarraoc~dos, desagLw.va em um gr <tnde r i 
be irao. No d 1a segut n te Joao FerreH a Antunes (er a este o nome 
do portuguez), convidou aos cornpanhei t·os de expP.cl ição a il'em 
á caça e visit<H' o ribeirão elo Cla ud io, fic a nclo desde então por 
este nome conhecido o r i bei rão. Encont ro u An tu nes ua serra 
el o Claudio veios ·tão abundantes de ouro que, depois ele facil 
mente extrabit· g L·a nde porção, resolveu ü · á Europa e incorpo
r ar, u ma companhia pa1·a ex:~t·acção do p t·ec ioso me·Lal. An Les 
ele part it· escreveu ttm rote iro, em que fazio, menção de todo~ 
os con·egos: ribeit·ões, se rras e 1norL'OS ; e ao chegar a. Por tugal 
fallecau sem levar por doan te o seu i n tento . Conhecedores desse 
rote iro, algum anuos depo is partinun de Pol'tugal quatro por t u
guezes, que nada conseguiram clescobri t· nos legares d escriptos 
naquelle trabalho . Borges, um elos descendentes desses por 
tuguezes, lançOll os a l ice1·ces de uma pequena capella com a 
i nvocação ele N . S. da App arac tela, da ndo o necessa l'io patt·i
m on io , O clima é sad io . A estr ada ele fert'O m :lis prox ima des ta 
f1·eg . é a Oeste ele Mi nas, cu.1 a estação dis ta do Cla udio :L20 
kils . » . 

CLAUD IO . Es tacão da E . ele F . Cen tr al ele Macahé, n o Es ta
do elo Rio ele J aneüo, a 20Jl<,201 d is tante ele Nyte r õi, :11 1< ,220 
de Al meida Pet•eüa e 91< ,040 ele Mundéos . 

CLAUDI O (S .). L og. no Es tado elo E . Sa nto . E r a a sécle 
elo terri torio ela ex- co loni a Rio Novo , 

CLAUDIO. Serra do Estado ele Minas Geraes, na f reg . elo 
seu nome . E ' uma ramificação ela serra elo Dia mau te. 

CLAUDIO. Igarapé elo Estado do P a r á , no m t!n . da 
capHal. 

CL AU DIO . R ibeirão elo Es tado de Minas Geraes , a JL elo 
Bôa Vist a , que o é elo Tta pecerica . R ecebe o CO l'l'ego S . Do
mi ngos . 

CL E MENTE . Mot•ro n a c id ade ele San ta Cruz elo E sta cl0 de 
Goyaz . Di ze m ser alto e m ui t·ico em ouro . 

CLEMH:NTE . B.io elo Estado ele Minas Geraes, n o mun . do 
Rio Bra nco . 

CLE MENTE . Corrego elo Estado ele Mat to Grosso, á dil' do 
Mamoré, já no começo ela cachoei l'a elas Ba na uei l' as. 

CL IJ:MENTE (S) . Com essa iuvocação, Monsénhor P.izarro, 
dá not icia de uma capella fi lia l á fl'eg . ele S . João B.apttsta da 
Lagô.1, no Distri cte> FecleL·al « No seu l'8CJI)to (ela freg. eleS. 
J oão da L ·v>ôa) s~ ach a a capel l a ele S . Clemen te constr lll~a 
no cam inho
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pa r a a lagôa p >l o 'l'hesonr eiro-mór desta Sé do R1o 

ele J aneiro e V 1gal'io Gera l do Bispado , Clemente Mal' t tns ele 
Mattos a n tes d e :L702 . Foi r eeclificada, e benzida po l' facu ldade 
da Pro'v isão ele 13 de abr il ele 1772 á req ue t·i men·to elo se n 
aclm i oist~adol' J oaqui m Pecll'o Corrêa dos Rios Ar ão, conhec ido 
mais fac ilme nte pelaa.n toootuas ia, Milagt·e » . 

CLEM E NTES. H. ibeil'ão elo Es tado ele Minas Geraes , afl'. do 
Chopotó, q tte o é elo Pom ba. Ottt t'a i n~ormação recebida elo 
Estado d iz ser esse rio tr ib. ela m~ugem cl tr . elo Pomba . 

CLETO. Ilhas situadas elo 1·io Solimões, pouco abaixo el a 
foz do J avary, n o Es tacl do Amazonas . F icam en Lre a ilha 
Ara maçá. e a margem d i r . do gr a nde 1'10. Defronte clella 
desagua o igar a pé Gruj ar y . 

CLIT U Á. Nação ind igena elo Estado elo Amazonas , no r io 
Japu rá ( Arauj o Amazonas)· · 

COA.. Log . elo E stado do Amazonas , no l'ÍO Juntá . 
COAMÁ-COARY . Ilha do Estado do Amazonas, no rio 

Soli mões , en t re as il has Tucnmam e J aciLar a; (C. Azevedo ). 

COAN ANY . L og . do Est ado do Par á , banh ado pelo rio ela 
seu nome . Tem s ido algumas vezes i 1tdev iclamen te occ upacl o 
pel os f1•a ncezes ela Gnya nn a . O r io clesagua no Oceano . 
E ncontl'a- se tambem escl'ipto Gonc•ny. 

COANAPITI. Ilha elo Estado elo Amazonas, no rio Solimões , 
pl·oxima elas i lhas denominada s Jaua-tó e Maiacoapan i, en t r e 
a fo z do Japur á e a elo Jtlt' uá . 

COANARÚ. I lha elo Estado elo Amazonas, no rio Soli mões , 
defl'Ou ta da foz do Tefl'é e proúma das d uas i l bas Chimuny. 

COA NARÚ Ilha do Estado elo Amazon as, no r io Soli mões , 
ac ima das ilhas Tuctlmau e Cu mariá e pl'oxima das il has 
J aci tar a ( Costa Azevedo ) . J. V. Barl'eto, no setl Rotet>_"O, 
escreve Q,<nCLUa?'Ú . O Sr . W ilkens de Ma ttos , no sen R oteM"O 
faz menção el o pa t·a na mü·i m ele C!m~uwú . O CapiLão-tenente 
Amazonas, no seu D'ioo . , não ci·ta nem ilh a , nem .par a 
nam irim, mas uma serra sl·tuadct n a cabeceira do 1'10 Ma;Jar y e 
de nomi nada G·uncLttar'Ú . 

COAN DÚ. V ide Quanclú . 
C:)AN.ii:. Pov . do Estado elo Amazonas, ua ent rada ela barr a 

elo rio Uallpés, n:l. ma t·gem n.usLr a l. E ' a ulli ma pov. j~er
tencente :í. fl'eg . c1 S . Gabr iel. « Obser ,,ei n este hga r, lh z o 
comwo André Fer nan des ele Souza., se r o ca.pim elas r uas 
cum h.1ho, que n tsce ele natureza, o qua não vi em mais pa l'te 
a l g uma elo r io Negt·o, ele tal sor Le que, qua ndo capinam- se as 
r uas fica a a t mospher a a r omattea» . 

COARENE . Lago elo l!;staclo elo Amazonas, na margem clil' . 
elo rio Bt·anco , lri b . do Negr o, que o é elo Amazonas. E n tre o 
lago elo R e i e o iVIejeclê . 

COARITERE . R io elo E~ ta clo ele Ma tto Gr osso, a JL ela 
mar gem ol'ienta l elo Gna pot·é R icardo F r a nco d iz se l' esse 
rio ·ta m bem cl,,nom ina clo Piolho , ele um gra nde quilombo de 
esct·a vos l'ttgidos assi m ch amado, que L uiz Pi nbo ele So uza 
Couti uh o ma ndou cles tr il ir no tempo elo seu gove r110, appre
h encle ndo-se enLão m •ü tos escravos . «A m esma cl i li gencia, diz 
a inda H. . Fran co, se r epe tio em 1795, gover nan do J oão ele Al
buq ller que , por co nstar que o r esto claquelle Quibombo se 
h avi a a lli novamente estabel ecido ; e com efl'eito se achal'a~ 
54 pessoas , qtLe vi er am par a Vi lia Bel! a; isto é se is neg 1· os Ja 
muito velhos, q ue se r vi r ão ele Pa·tria rchas desLe escon d ido povo ; 
oilo i ucl ios e 19 i ncl ias . • . E com o a iuexpcriencia, dos qucfora~n 
a est:t del igencia l hes fazia e ncar ecer as espet·anças ele um 1'1-
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quissimo descoberto nas visinhanças claque!le sitio, se ma neta
raro novamente com ferramentas e mantimen tos para povoat· 
soliciarnenle es te logar, os seus ant igns domiciliat·ios. dando-se 
o nome ele Aldeia Carlota a este estabelecimen·to ., E' tambem 
denominado B!wity ( D. S. da Fo nseca ) e S. João , se ndo este 
ultimo nome dado pot· João ele Albuquerqtte em honrl1. elo Prín
cipe regente D. João, do mesmo modo que o quilombo mudou
se em Aldeia Cadota em honra da Princeza. Encontrei escripto 
Qua?"iteré e Gocvr'ite?"é. 

COARY. Villa e mun. do Estado elo Amazonas. na com. 
de Solimões, aos 40 Oô' 22" ele Lat. S. e '19° 57' 30'' de 
Long O. elo R. Janeit•o. Ot•ago N. S. ela Conceição ele Alvellos 
e diocese ele Manáos . Foi creada parochia em i709 e elevada á 
categor ia ele villa pela Lei Pt·ov . n. 287 ele 1 ele maio de 1874. 
Sobre suas clivi;as vide : at·t. XI cl:t Lei Prov. n , t 32de 29de 
julho ele 1865 ; art. II da el e n. 287 . Tem duas eschs. publs . 
de inst. pr.im. Eonàos pelas Leis Prov. ns. 15 de ·L8 ele novem
bt·o ele 1853 e 28'l de 25 de abril de 187•! (Vide Alvellos) . Nella 
·tocam os vapo t·es elas lin has de Manáos a Iquitos ( Perú) e de 

·Manáo~ a Marary, no rio Jul'ltá . 

COARY. R io elo Estado elo Amazonas; af!'. cl/J. marge m 
cliL· . elo Solimões , ~ Desagtta, diz o Capitão - tene nle Arauj o 
Amazona~ , por cluas bocas em ft·ente ele Juçám s, entre os rios 
Pmús e TeJle, ou mais aproximaelamenLe entt·e o rio Mamiá e o 
ribeiro Uat·iau, 63 Jeguas acima ela con.fluencia elo rio Negt·o, e 
H l da foz elo Jamunclá , na Lat. ele <lo 03' S., e Loug. de 280 <17' 
O. de Olinda . Está ainda pot• expl orar a sua nasce n te ; cot'l·e 
como todos desse lado elo S . para o N., e é naveg·ave l apenas 
30 dias cl~ viagem . Qttatt•o leS"''as acima el e s.ua foz alarga duas, 
que lhe fazem c! ar o nome de lago, em CUJa margem Oriental 
está assente a freg . a que clà esse nome . Confluem nessa. bahi a 
pel_o Occiclente os rios Uruc:'-paraná e Uramí,,. "O rio Coary, eliz 
\Vd kens ele Matt.os, alilne v. ma rgem austral elo Sol im ões . 6i 
l egnas d istante ele foz, na Lat. S . ele 4o e corre ele S. a ·N . 
largura ele" sua foz não excede a 200 braças; mas uma milha aci
ma abre uma vistosi1 l~a bia ele mais ele qttatt•o milhas ele largtt
ra sobre i5 de ex tensao até ao ponlo em que se reune com o 
UrtlCttpa raná e Urauá, e clahi para cima qualquer clelles tem, 
por alguma extensão, largura maior ele milha e são navegaveis 
por muitos dias; tem mat•g·ens elevadas e são mui abundantes, 
ele castanhas, oleo ele copahiba e salsa». 

COARY. Igarapê elo Es·tado elo Amazonas, no clis·t. ele Ja
nanac[l e mun . ela capH<Il . 

COARY. Cachoeira no Alto Jatapít, afl' . do A-tumá.. Fica 
entre as cachoeiras denominadas Yauritê ou Cuiquichy e Oto
era. E' tambem eleuomin<l.da G-twtwú . 

COATÁ. Ilha do Estado el.o Pará, .no rio T apajoz, á esq . (de 
quem sobe) da cachoeira elo mesmo nome. 

COATÁ. Cachoeira no Alto Jatapú, en tre as cachoeü·as de
nominadas 'l.'amandua e Yauritê ou Cuiquichy (onça). E' ta m
bem cl-enominacla Orotó. 

COA.T.Á.. Cachoeira no rio Tapajós, entre a elas Furnas e a 
elo Apuhy . O as pecto dessa oachoeit·a e ela elo Apuhy é, segundo 
affirma cl'Alincourt, r ealmente aclmiravel e encantador, mór
mente pela ·tarde em que os raios elo sol produzem etfei tos 
magníficos sobre aquelles Jogares; ali as aguas, descen do em 
tumulto pelas- calaratas, repousam logo em uma ampla bacia, 
represadas pelos rochedos elo Coa tá, que as circumclam . E' essa 
cfl.choeira uma das mais fol'tes e mais difficeis ele rompe1· pela 
vio lencia das aguas, que elespenham-se ele ires ordens ele ro
chedos. « Co\'l'e esta cachoeira , diz o Sr. Barbosa Rodrigues, 
entre a gt·a11cle ilha do Coatá e ouLras pequenas. Tres obsLa
cu los nella se encontram, que são duas quedas e uma t•apiela 
corren teza em um pec1ueno cabo fot•maclo pela ilha. Aflluinclo a 
maior força ele agua em um canal ele 200 bt·aças, com declive, 
na passagem por cima ele um r ecife, que não tem mais ele um 
metro ele a !Lu t•a. Acima desta, algumas braças, outros recifes 
mais baixos formam nova queda, de menos altura, cuja pas
sagem é menos ·trabalhosa". O S1·. Ferreira Penna escreve 
Ot~atá; o Sr. R. 'l'avares Quatá e o Sr. B. 'Rodrigues GoMá e 
Cuatá. 

COATÁ. Cachoeira no Pa1•anátinga, tt-es kils . abaixo ela ele 
S. Thomaz e tres kils. acima ela ele S. Mauricio . 

COATÁ-QU ARA (buraco de co.a~[~) . Rio elo Estado do Pará, 
afl'. cio Xingú. 

COATÀ- TAPUIA. Vicie Ugina. 
COA TI (Cachoeira elo) . Vide Gi?·áu e Q1~Mi . 

COATINGA. Serra do Estado de S . Paulo no mun. de 
Santos . Tambom escreveu Q!!atin,qc~ . ' 

COATINGA. Ribeil'ão do Es tado ele S. Paulo atf. da mar-
gem clir. elo rio Par,thyba. Vide Quatin ga . ' 

COBÉ. Log-. do Es;acto elo Parahy~a elo Norte, á margem 
elo rw Parahyba, na E . ele F. Conde cl.Eu, entre os kils. 31 e 
32 . Ha ahi uma ponte e viaelucto, que mede 23Sm,050 . Dahi 
parte um ramal, que va~ terminar na villa elo Pila r com24 kils. 
e 28<! mett·os ele ex·tensao. O trecho claquella estrada entr e a 
capital e MulL1ngú é dividido em duas secções, a primeil'a elas 
qttaes liga a capital a Cobé e a segu nda vae de Uobé a Mu
Jungú . Na pr imeira ha cinco estações : Capital. Santa Rita 
Reis, {!;spirito Satüo e Cobé e na segunda quatro Sap~, Araçá' 
P áo F erro e Mul ungít. ' 

COBÉ . Serrota no mtm. ele ~ssú. do Estado elo R . G. elo 
Norte . F1ca proxima elo Oceano. · 

COBERTO. Log. elo Esta do do Ceanl., no ·termo ele Iguatú 
ou Igatú. 

COBIÇA, Ilh a no rio Balsas, aff . elo Parnahyba; no Estado 
elo Muanhão. 

OOBRA . Rio e serra elo Estado elo R. G . do Norte· o rio 
reg·a o mun. do Jarclim e clesagtta ua margem di r. do S~r{cló · 
a serra e uma elas denominações locaea dl1. Borbot•ema. ' 

COBRA. Ribe irão elo Estado do E . Santo, afl:'. da margem 
esq . do rio Guanclú, ·trib. do Doce. 

COBRAS. Log . do !iEstado ela Bahia, no mun. elo Brejo 
Gt•ancle, no l'io desbe nome. Ha ahi uma ponte de maeleü·a e 
pedra. 

COBRAS. Log . elo Estado elo Rio de Janeiro . a 12 kils. ela 
cidade ela Barra Mansa. · 

COBRAS. Log. elo Estado elo Matto Gt·osso, á marae m esq. 
do rio Cipo·tuba, no mtm. ele Caceres . 
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COBRAS, Serra elo Estado do Cearà, no mun. de Santa 
Quiteria . 

COBRAS. Sel'l'a do Estado do Rio ele Janeiro, a ·tres kils . 
ela cidade ele Valença. 

COBRAS. Morro elo Estado ele Minas Geraes, no mun. elo 
Patrocínio (Inf. loc .). 

COBRAS. Ilha elo Estado elo E . Santo, no mun, ela Bat•t•a 
ele S . Matheus. 

COBRAS. Ilha elo Estado ele S. Paulo, no mun. cleste nome 

COBRAS. Ilha na bahia elo Rio ele Janeiro, a E. da ponta 
elo Arsenal ele Marinha, da qual é separada por um canal ele 15 
a 20 matt•o , de proftllldiclad e e HO na menot• largur a . Tem 
800 metros de extensão sobre 300 de largura. Pertenceu em 
principias a João Gutte rres, que, em 1589, vendeu- a por 15$300 
a Fr. Pedro Fen·az, fundador rio moste iro de S . Bento. Em 
setembro ele 1711 foi occuppacla por Dt1guay Trouin . .. Não pas
sava, cli1, Monsenhor Pizal'l'o, de insignill.caute a forta leza, 
quando por ordem expedida no anuo de 1723 princ:piou o Gover
nador Luiz Vahia Monteiro a reformai-a no anno de ·1725 : 
mas o seu progresso !oi devido ao Coronel José ela Silva Paes, 
auto rizado com a Patente ele 4 de.ianeiro ele 1734 para substituir 
nas ausencias elo Genet•al Gomes F1·eire de Andrade o govet·no 
ela cidade, tambem teve a seu cargo a incumbencia de levantar 
novas fo r.tifics.ções, e de t•enova r as a nti gas, augmentanclo-lhes 
O$ planos. Então delineou Paes a obra dessa fortaleza, princi
piatlclo a traba !hal-a tlo anno ele 1735 · e approvando a Orde.m 
cle23 ele abri l ele i738, mandou que se doncluisse pel'leitamente: 
e com effeito foi ultimada com a t·egulal'idacle e augmento, que 
o Governadot· Gomes Freire ele Andrade deu ao plano de Paes, 
merecendo por isso o nome verdadeiro ele fortaleza . . . " Nella 
estiveram presos diversos conjm·aclos ela Inconfidencia ele Minas 
em 1789, entre os quaes o Ti?·a.dentes e Thomaz Antonio Gou~ 
zaga, aucto1• ela Jl{arilia de Dircêo . Em 18i7 ahi foi recolhido 
o GovernadO L' de Pernarn buco, Caetano Pinto de Miranda 
Montenegro, logo que chegou á então côrte com a notteia ela 
revolução desse anuo. Em maio de 1821 tambem ah i foram encar. 
ceraclos o padre Dr. Macambôa e Luiz Dul)ra~, pelas celebres 
occurrencias da praça elo Commercio, precursoras da nossa 
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indepenelencia; em i881 o Dr. Cypriano Bara·ta, implicado na 
sublevação do corpo ele artilharia ela marinha em 7 de outubro 
e ahi esteve preso o Bispo do Pará D . Antnnio ele Macedo 
Costa. A fortaleza pertence ao minis·terio da mal"inha, que tem 
na mesma ilh a o hospital , o C[Uartel do batal hão nav~l, varias 
r epartições ele admini stração, e na ponta de NO. os cliques 
Impe~ial e Santa C1"UZ. Gabt·iel Soares, no seu Retúo elo 
B1"azit, denomina essa ilha de Itlw ela JY[adcil·a . Das escavações 
historicas, - Notas ele wn ciwonista - do Sr . Dr. Mello 
Moraes Filho, oxtrahi mos as segu intes noLicias a r espeito eless::t 
forta leza . A ela illw clc~s Co'Jras . - Entre nossos documentos 
debalde procurnmos a lgum que designasse o a nno em que se 
construiu na ilha. das Cobras um reducto, e qual o Governador 
que o mandou ed ificar . O certo é qne, em 26_cle janeiro ele 17'15, 
o Governo ele Lisboa determinou que, concluiClas as obr as das 
fortalezas de Santa Cruz e da Lage, se ulti massem as elo forte 
ela ilha elas Cobras, para as quaes foram cons ig nados '!0.000 
cruzados do dizimo dn All'andega, a lem elas verbas anterior
mente concedidas . Não obstante, esta fortaleza continuava 
pouco import·lllte, qnando por ordem expedida e m 1723, o 
Governador LtLiz Vahia Monteiro principiou a r eformal-a, 
datando o melhoram ento ele i72:5. P elo que podemos deduzir 
elas investigações , seu maior act iaulamento eleve-se ao briga
deiro José da S ilva Paes, qua autorizado com a Patente de 4 de 
janeiro ele i734 a substituir no goverr.o da cidade ao General 
Gomes Freit·e ele Andrade, tambem teve a seu cargo levantar 
outras fortificações e accr escenta r as ami g~ s . No cumpl'imento 
ela honrosa missão, o referido Bt·igadeiro trJçou novo plano 
em 17:35, iniciando os trabal hos em abr il ele 1738 depois ela 
approvação elo r e i e da ex ped ição ele ordens n es te se ntido. 
T erminadas as obras, que for am executadas sob as vistas do 
Governadot: Gomes Freire de Andrada, a r ecente praça de 
guerra tomou o nome ele forta leza de Gomes Freire ele Andrade. 
Remontanclo -nns ainda ae> perioclo colonial, ao ·tempo em 
que neste paiz se tinha fé nas icléas_, enco11Lramos a fortaleza 
ela ilha das Cobr.ts ou de Gomes Fre1re ele Andrade consagrada 
pel o martyrio de grandes homens, qtte tiver:un a loucura de 
sacriftea r-se pela patria e ele morrer pela liberdade . Nella 
foram rocolbiclos, em dezembro ele 1789, os p r esôs da inconü
clencia Mineira, Vigario Carlos Col'l·Ga ele Toledo, o Coronel 
Ignacio José de AI varenga,o 1.'enente- coronel Francisco An tonio 
H.abello, o Desembargador Thomaz Antonio Gonzaga, o Sar
gento -mór Luiz Vaz ele Toledo Piza, o Conego Luiz Vieit·a , 
o T enenLe Nunes Vida!, o Tenexrte- cot·onel Dom ingos da Abre11 
Vieira, o Alferes J oaquim José Ferreira, o Coronel ele cavallaria 
Francisco An10nio ele Oliveira Lopes, o Tenente- coronel 
Francisco de Paula Freire de Andrade, o Dr. J osé Alves 
Maciel e o Alferes Joaquim José da S ilva Xavier, o Tiraden·têS, 
que, em 6 de maio de 1789, se havia cccultado na rua elos 
Latoeiros, sendo conduzido escoltado á i lh a das Cobras no dia 
10 elo mesmo. mezQue tempo e que gente! ... » Fort aleza ela 
Ilh adas Cobras . A seguinte noticia é elo Sr. Capit.ão el e fragata 
Garcez Palha. « A notici a que publicou em seu conceituado 
periodico, em 23 elo corrente, o illustrado Sr. Dr. Mello 
Moraes, me anima a enviar-lhe os segui1ltes apontamentos que 
snbme tto á sna criteriosn apr~c ia ção . 'l' ratando ela for ·taleza ela 
Ilha elas Cobras diz aquelle laborioso e ilhtstt·e chronista; 
« Entre nossos documentos debalde procuramos algum que 
designasse o anuo em que se constl'Uio na Ilha elas Cobras um 
veducto e qual o Governador que o mandou edilicar. O certo é 
que em 26 ele janeiro de 1715 o Governaclot· ele Lisboa de
terminou que, conclu idns as obras elas fortalezas de Santa 
Cruz e da Lage se ultimassem as elo f orLe ela Ilha elas Co bras . . , 
Não obstauie esLa fot·taleza continuava pouco im,rortante 
quando· por orrlem expedida em "1723 o Governador LUiz Vahia 
Monteiro prin c ipiou a r e formai-a datando o mel horarnen·to ele 
i725. ~ Com esta opinião está perfeitamente de accordo 
Monsenhor Pizarro em suas .L1:femorias historicas do Rio de 
Janei•·o, pel os docum en tos , porém , que t enho cous11ltaclo, 
pa rece -me poder-se affi t•mar q ue a aotual perfeição claquella 
2lha teve prlnclplo em 1703 e t erminou em começo do anno de 
i705 . Na carla sobre a Conta do Estado da P raça do Rio ele 
Janei?"O escri•pta a El-Rei, em 14 ele julho de 1703, pelo Go
vernador D. Alvaro da Silveira e Albuquequer vê-se. <<Na 
fortaleza da Boa-Viagem se trabalha com grande cuidado e 
tem cus tado m 1ito porque demos em pedra que a maior parte 
della vai a fogo ; m as espero em Deus que dentro em breves 
mezes lhe hei de por arLilharia porque não necessita muralha 
e lhe bas·ta pa1·apeito e escusa l ageclo porq,ue é ·toda ele rocha e 
em pa1·te de 1.00 palmos de praça, acabacla ficará formosa • .. 

Na ponta ela ilha elas Cobras fiz outl'o forte ele fach ina ••. 
e determino a rtelhnlo logo e r esvestilo ele 1ndra e cal, tanto 
que poLler por sar muito conven iente para de fender a carreit•a 
quando succeda entL'at·em navios das fortalezas para de n·tro 
com que faz terceit·a bart·a » ( A?"Ch. P ubl. Regist?'O ele ca?"tas 
dos goven~adores . ) l!Jm 13 de feve reiro ele 170'1 em nova Con ta 
accr"escentava aqnelle Governador: « A fortaleza ele Santa 
Cruz com a de S. João .faz uma bai·t·a; o Vergalhiio que está 
em sua ultim a p1·ojecção com a Boa- Viagem , que estou para 
lhe por at•tilharia e fica uma soberba fot·talez a , faz seg-uncJa e 
este forte da ilha das Coln·as La1llo que es tiver revestiClo e 
bem artilhaclo faz terceira . » Ainda em 15 de março ele 1705 
dizia o mesmo governador : <<Os fortes da faohina a q~te clei 
p?"incipio tenho findos, mas não ainda a rti.h a clos porque a 
falta ele madeiras e de fe rros para r e paros ele a1·tilharia é 
grande e como as macleit-as já vem de mais longe ba mais 
clifficulclacles n ellas e cus tão m ai s as co nducções . » lVIr. Du 
Guay Trouiu em suas Nlemorias « affi rma ter encontrado n a 
ilha dns Cobras, em setembro ele 17H; duas fortifi cações ; perto 
desses fortes se vê a i lha elas Cob t·as ao alcance do fuzil ela 
cidade, sobt·e a qual está um forte el e quatro bastiões, gJtarne 
cido por dez peças ele canhão e sobre a planície e m baixo urna 
beteria ele quatt·o peças» ; parece, entretanto, haver e-xaget•o e 
que nessa ilh a n ão existia, nem existio depois senão a fortal eza 
do alto, o forte M:a?"ga?'icla, como o chama Varnhagem. 
Realm~nte ela lvfemoria escripta pelo cura ela Sé, Bal'tholomeu 
da França, da carttt pa rLicula t• do Manoel de Vasconcellos e 
da conta dada pelo senado em 28 de no ve mbro ele 17H - todas 
transcriptas nas JJ[emoJ"ias hi.,tOJ"Ícas ele Monsenhor P izarro
se cleprehencle exatamente o contrario Diz a pt·imeira: «botarão 
todos ( os navios) fundo de·tt·az da ilha das cobras na qual 
se fa?·ia . uma fo?'taleza»; declara a segunda - Na ilha das 
Cobras se achava uma chamada fortcbleza e devendo a todo o 
ris.co, nos termos presentes, se t· guarnecida e bem guarnec ida , 
pots é padra sto desta ciclacle se não fez ainda que não fa ltou 
quem o adver·t1sse» , B llnah~1ente a ·terceira, ainda mais clara
mente se expressa. « He m splicavel a omissão com que se 
h?u v e o Gover n3:_dor. na defesa; desta cidade, de t al form a que 
muda o franc z nao tmha reco lh1clo toda a sua armada, quando 
mandou desem para r a fortalezcb da ilha dcbs Cobras que ser·ve 
de pacl?"asto á. cielacle., . e nesta forma achando os inimigos a 
ilha e sem forte sem guarnição, na manhã do dia seg11inte
·treze ele setembro a occupou, etc. A icléa ele outras fortificações 
só occorreu depois el a expedição ft·anceza e p ela primeira vez 
se encontra externado na cart:J. escripta ao rei a 26 de no
vembr o ele i7H pelo Governador An·tonio de Albuquerque 
Coelho ele Carvalho, que subslituitl Castro ele Moraes . "A ilha 
das Cobras necess ita ele fortificação que a seg ,Jre e cle l'enda 
mais do que pat·a o!Jender porque o surgidouro é largo 
e tenho determinado fazer logo algumn obra a este re~ 
speito que por ora possa servir. Em 1715 mandou- se ultima 
as obras ela fortaleza, mas em 1718 rtinda não se havia dado 
e xecução a essa ordem, cemo sé vê el a conta escripta em 2 de 
março sobre a fortificação, ca.stellaria e fo?'talezas da praça do 
Rio de Janeil"o, pot• A11ton io ele Brito de Men ezes . <<no porto 
desta cidade, ficam ele uma par te e ou t.r a duas ilhM, a das 
Cobras defronte elo Mostei ro ele S . Bento, e a de V1llega1gnon, 
detrás do forte de Santiago: ambas defendem admiravelmen·te 
a c.1dade e a elas Cobras dom ina toda a cidade e p cwa esta se 
temjá. determina-elo noiJc~ fortific ação.,. A ilha das Cobra~ tem 
26 peças com 716 balas ·ele diversos calibres». Luiz Vabia 
Monteiro, nomeado em 26 ele nove mbt·o ele 1724, para render 
Ayres de Saldanha, tomou posse do govemo ela ca pita nia do 
Rio ele Janeiro em 10 de m aio de 1725, e cinco mezes depois, 
a 13 de novembx•o, escrevia ao Vice- r ei ela Bahia: « En~l'e as 
fortificações que Sua Ma ges tacle qtte Deus guarde mandou 
adianta r prese nLernenle é a da ilha elas Cobms e eu inge
nuamente conresso a V. Ex. que e !la é a mais necessa ria, 
entre outras razões, p or ser um escudo que cobre a cidade e o 
ancr>radouro dos navios, defendendo tudo ele tal sorte que não 
pócle uma nem outr a ser ofl'en dicla elas baterias do mar nem 
ele terra, emquanto ella. se manbiver, e corno toda a dita ilha 
é um penhasco cot·oaclo de terra, ·tenho cliscol'rido que a mais 
segura for-tificação será cor tar esta penha nas m , rgens onde 
t em mais dec l ive, deixando ao menos com 20 pnlmos a prumo, 
parque dessa sode nunca pôde sel' batida, de moclo que se lhe 
faça brecha nem minada , visto se 11ão poderem fazel' aproches 
sobre agua, e m enos escalada pelas mesmas razões das aguas, 
porque não é fucil aos in imi_gos tt·azeren:t escadas. ~ ( Arch. ' 
Puol. , 2° livro da col'!'e~poudenc i a. Divenas au!oriclaclcs, 
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1'725-1733 ), e por Ca1·ta de 18 de janeiN> do anuo seguinte 
ordenou 11: 1-Rei que, ouvido o paracer elo engenheiro-mó!.' José 
da Silva Paes, se fizessem esses melhoramentos, fica ndo os 
frades ele S. Bento, que aliás eram os possuidores ele toda a ilha, 
por compra constanle de escriptura lavrada em 6 ele agosto de 
i593 com a posse e domínio de toda a terra que ficasse 'livre 
das ~ut•alh·as e J'orlificações . N•o mesmo anno ele 1726, tendo 
·o G'óvernaclor Vahia Monteiro, segtmclo assevera o pranteado 
Coronel Mello Alvim, á vista cld documentos qtte folheou na 
bibliotheca do moste it•o ele S. Bento dest:t capital, dado licença 
a Domingos Francisco para cortar e alcantil&r toda a pedra elo 
circuito ela ilha e1n beneflcio da forti fi cação, o padre pt·esiclente 
Paschoal ele Santo ll:stevão, elei Lo por mor·te do D. Abbade Frú 
Andre el<t Cruz, representou ao soberano contra o facto e em 
18 de setembro seguinte l'esolveu E l-Rei, pelo seu conselho ele 
ultra-mar, que o mosteiro t•ecorresse ao Governa,dor, a ~1uem 
ordenava mandasse pagar ·toda a pedra qtte se achasse 'devenelo 
o mesmo Domingos » . Não, não é nec.essario aécrescenta:r que 
este pagamen to n tmca se effec.Luou, perdeudo a benemeriba 
or dem de S. Bento não ~6 a ·importancia daquella pedra como 
toda a ilha, de quo pouco a pouco se apoderou o gover no. 
O plano apresentado p ~ r Va hia fo i acLuaclo ainda pOL' Gomes 
Freil'e de Ancl t•<tcle, que em 1736 mandou reconstrua· ·~oda a 
fortaleza pelo bri .,.adeiro Jose da Silva Paes, então seu substitu~o 
in·~e rino no gove;no ela capitania do Rio de Janeiro. «Uma 
inscripção ele data servio de pomo ele discorclia en tre os. clous 
generaes Gomes Fceire e Silva 'Paes. Conta MonsenhOl' P1zarro 
·que tendo o Govet·nador ido em serviço a Minas_ Geraes,, o 
Brigadeiro Si! v a P~es mandou co !locar sobre o portao da for
taleza uma Jusct·lpçao para perpetuar seu no1Ue como fundador 
della; a qual Gom es Freire mandou arrancar, logo qtte che9ou, 
fazendo -a subst ituil' por outra que ~o r seu turno foi tam bem 
art·anc&cla por Paes logo que o Gover nado!' no vamente se 
ausen~ou e é a que ex iste hoJe do modo seguinte - R~inando 
El-Rei D. João V Jofosso Senhor. e sendo Rove1·naclor o Cupitão
GeneraZ deste~ Cap~tanw e 1\II %nas Ger·ctes, Gomes Freire ele 
Andrade, governando ern s~UII ausencic11 o B?'igacleiro José ela 
Silva, Paes, ma:nclo~t fazer esta foJ·taleza de· S . José no anno 
ele i 7 36. ( Fausto de Souza - J.i'o!"tificações no Brwail . ) 
Cumpre-me declarar, finalmente, que não foi esse o primeiro 
forte levantado na Ilha das Cobras, pois a mesma Conta já 
citada, ele H de julho de 170~, affil;m~ que no logat· em que se 
princ ipiava o forte ela faohtna e:nstlra outt·o antes do anuo 
de 1640 onde tambem já houve no tempo de Castella.» 

COBRAS. Ilha do Estado do Rio de. Janeiro, na bahia de 
Angra dos Reis . 

COBRAS. Ilha do Estado elo Paraná, na bahia ele P arana· 
guá, ootavel por sua excellent" pedra de cantaria . A princeza 
D . Isabel esteve nella em dezembro ele 1884 . 

COBRAS. Ilha do Estado ele Santa Catha l'ina, na bahia de 
S. Fl·ancisco, pt•oxima das ilhas Cassão, Mel, Graça e outras. 

COBRAS. P equeno rio do Estado de Sergipe, afl', elo 
Piat;hy. · 

COBRAS. Ribei t•ão elo Estado elo R io ele J aneiro, aff. elo 
rio Bonito, que o é do Preto . 

COBRAS. Rio do Estado de S. Paulo, banha o mun . de 
S. José dos Campos e clesagua no rio do P eixe, aJl'. élo :Taguary . 

COBRAS. Ripeirão do Estado de Santa Catharina, aff. ela 
margem esq . do rio Tijucas. 

COBRAS . Ribe irão elo Es·taclo ele Minas Geraes, corre entre 
Baepencly e Lav1·as, reune-se ao ribeirão Vermelho e jtmtos vão 
a(!) rio elo Peixe, ·trib. d(!) Veréle. 

COBRAS. Rio elo Estado ele Minas Geraes, aff. do Pira
cical~a, ~1ue o é ele Doce . Banha o mun, de Santa Barb, ra. 

CGBRAS. ·Ribeirão elo Estado ele Mi nas Geraes, afi . c10 •rio 
Tij ttco que o 6 cl(!) Paranahyba. 

COBRAS. Con•ego elo Estado ele Minas Geraes, desce ela 
serra elo seu nome e vae ter ao rio Dourados, aoff. , do Pa 
~anahylla . 

COBRAS. Lagôa do Estado da Bahia, no mun. de Eleol
mpnte . 

COCAE S . Par oeh ia do Estado ele M:inas Gera.es, ne ·ter me ele 
.'~anta Bar bar a a 16 kils. da sé de do ·E'ltun. , ligada a S . Gon
çalo do Rio Abaixo por uma estrada, a 12 kils. de S. João elo 
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Mal'!' o Grande. Ot·ago N. S . do Rosario e diocese de Ma
rianna. De dist . ela freg. de S . João do MorrG> Grande, passou 
·a parochJa do mun . ele San.ta Barllara pela Lei Pl·ov . n. 760 
de 2 de maio ele 1856. Possue J.>icas minas de ouro. Por ella 
passa a estl'ada que ua ciala,de de Santa Barba ra vae rte.r ao 
&rraial do 'Itambé. Ten;t 4.000 habs. e .du~s eschs. pabls. de 
tnst . pnm . Em suas vJsmh.anças passam os rios Cla~'Gl e Un a . 
Agencia do correio. A pov . está situada ao mesmo tempo 
sobre o ctmo e sobre 0 flanco de uma col'ltna que se eleva junto 
ela serra ele Cocaes. 

C0CAES . Pov. elo Estado elo Miu·auhiio, na margem diL' . do 
l'io Mearim e com. elo Alto Mearim. 

COCAES. Bairro elo mun. de Sa.rapuh y, no Estado ele S. 
PauJo ; com uma esc h. pnbl. ele ins t .• pr.im., OL·eada pelo art. 
I§ I ela Lei P1'0Y. n. 33 ele 24 ele ma1•.ço ele 1876. . 

COCAES . Dist. elo 111\m. do Sen•.o do Esbaélo ele Minas 
Geraes. 

COCAES . Minas cl.escobertas em ~738 a 30 kils. ele Ouyabá, 
no Estado ele Matto Grosso, enLre as nascentes do rio dos Gocaes. 
Formou-se logo um pev, fundado por Je>sé Paes Falcão com 
capella sob a invocação ele S. José. Muito decahiclo, com' o fim 
da J~in.eração, foi pouco a pouco abandonado e a parochia 
transfet•Jda para a do SS Sacramento, duas leguas ac ima. 
«Chegamos a Cocaes, diz o Sr. Lanp;selor!l:' (Rev . elo Inst. Bist. 
'1'. XXXVIII, parte segunda

1 
p. 2'33) . Ha uma casa, U!Ua 

capeila e pal meiras g·na,guao~ts . Disseram-me que Cocaes fôra 
out r'ora uma f reg . , mas em razão de sua decaclencia r ebai
xaram· n'a dessa categoria para a t ransferirem á pov . do SS . 
Sacra mento, duas legtua além, ele modo que a egrejinba de 
Cocaes, antigamente parochial, estava então deserta e quas i 
tapéra ». 

COCAES. Serra do Estado de Minas Geraes, no mun. de 
Santa Barbara . Dizem existir nella ouro e diversos outros 
mineraes . 

COCAES . Sel'l'a do Estado de Minas Geraes, a 30 kils. da 
cidade do Patrocínio e á margem elo ,rio Quebra Anzol, aff. do 
P aranahyba. 

COCAES. R ib9irão do Estado ele S. Paulo, aff. do Jaguary
nul'lm , uo mun . ela Casa Branca. 

COCAES . Conego do ]]stado de M•inas Geraes . banha o 
mun . ele_ Caldas e de~agua no rio Jaguat•y (Inf. loc:) Do mun. 
de S . J o ao ela Boa V 1st a, em S. Pa.ulo, fazem-nos menção desse 
corrago. 

COCAES . . Ribeil•ão elo Estado ele Minas Geraes, brunha o 
mun. do Patrocinio e desagua no rio Quebra Anzol. 

COCAES. Rio do Estado de Minas Geraes, no mun. de Minas 
No v as, na estrada elo Seno a essa cidade . 

COCAES . Col'L'ego elo lTistaclo de Minas Geraes, banha o 
territorio da f reg. ela Conceição· elo At·eaelo e clesaaua no rio 
deste nome (In f, loc.). o 

COCAES. Rio do Estado de Matto Gt·osso; desagua na mar
gem clir. elo rio Cuyahá, uns 25 k ils, a ba ix;o da capital e loooo 
abaixo da pedra denominada Cachoeirinha . Atravessa a ' e~
tr ada do Poconé. Recebe alguns pequenos ribeiros, entre os 
quaes os do Bur1ty, Cot·cleiro e Taruman . 

COCAES . Porto no rio Quebra Anzol, mun. do Patrocínio 
e Estado de Minas Gel·aes (Inf. loc. ). 

COCAES GRANDE. Serra elo Estado de Minas Geraes, no 
1uun . ele Itabira de Matto Detltro. Ha uma outra no mesmo 
mun. cle no~inacla Cocaes Pequeno . 

COCAHÚ. Ser1·a elo Estado de Bernambuco, na com. ele 
Garanhtms . E' prosegui.mento de outras serras . 

COCARÚ. R iacho elo Estado ele Pernambuco, desagua no 
rio Serin.haem, a ~2 kils. da villa deste nome. 

COCAL . Pov. elo Estado das Alagôas, no mun . elo Passo do 
Camaragibe, á margem esq . elo rio deste nome. Foi f ermada, 
seg.undo diz o Dr. Spinclola, du ra·llte a r ebeU.ião ele P&nellas 
do Mit·ancla com inclios de BarJ'eivos e J acuhipe . Ha mais dous 
povs. com esse nome: um no mun. de Mul•icy, e out1·o no 
Urucú . 

COCAL. Pov. do Estado de Goyaz, a seis kils . ela ma·rgem 
dir. elo rio Mara nhão, á margem esq. cl.o carrego R ico, assente 
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na. baixa de um monte ; com uma egreja da invocação de S . J oa
quBn. Fo1 um dos mais ricos arraiaes do Es(ado. Affirma Cunha 
Mattos ter o coronel Felix Caetano extrahido nesse arraial 150 
arrobas dé ouro em um ·terreno menor_ de quarto de leg11 a em 
quadro . Foi descoberto em 1749, segundo uns por Diogo de 
Gouvêa Osor io, segundo outt·os pelo Coronel Felix Caetano. Seu 
nome provem do grande numero de coqueiros que ahi exis tiam. 

COCAL . Morro do Estado do Piauhy, no mnn. di\ Amar
ração . 

COCAL. Serra do Estado da Bahia, notavel pela grande 
abuncla11Cia ele ouro. « E' nella, diz b Dr. Bem•dicto Acauã, e 
na serra ele nome Assuruá que existem as mais ricas minas ele 
ouro, e entre ellas são celebres as do Gentio, Ca.rrapicho, Jardim 
e Baixa Grande, onde é commum extt· ahil'em-se folhetas de sete 
e mais Jibt·as; os diamantes ahi não são rm·os, e sómen te não 
são muito explorados, assim como aquellas minas, pot· ser 
secco o terreno e não ex istirem aguas perenoes . Numa clac1nellas 
minas, na do Carrapicho, que hoje chamam Lavra Velha , 
existem pa l'edões ele substancias chl'ystal lisaclas e rubras, que 
facilmente se pul ve risam ; sua propriedade sapicla é salsa, e sua 
CÔl' ·torna-se purput•ina depois ele purificadas . Essa ser·rania 
vae-se elevando pal'a o norte e em distancia ele 36 kil s., fazendo 
g rande sumiclacle toma ahi o nome ele serra do Gagào donde 
começa a ser d iamantina, e continua na mesma clirecção .» 

COCAL. Ponta na cosla elo Es·tado elo Pa rá, a NE . ela uahia 
do Sol, na ilha elo Colla res, a duas mi lh as ao SO. ela f l'eg. ele 
N. S. elo Rosario de Colla res . «Vista ao longe, diz o pra tico 
Philippe, no r umo doSO. parece cortada a prumo; ele pel'·to, 
porem, vae clecahinclo e como que en·tra nhanclo-se por aquella 
bahia.» 

COCAL. Igarapé do Estaelo elo Pará, banha a ilha ela Atal aia 
e desagtla m\ bahia do At·apep6 . 

COCAL. Rio do Estado elo Maranhão, aff . do Cachoeil'a, que 
o é do Balsas, no termo do Ria chão. 

COCAL. Riach o do Estado elo Piauhy, clesagua na margem 
dir. elo Parnahyba, abaixo ela cidade ela União e proximo á 
corôa do Pa tocy. 

COCAL. Riacho do Estado ele Pel'llambuco. banha o mun. 
de Qui papá e desagua no r·io Pü·angy, aff. elo· Una. 

COCAL. Rio elo Estado ele Santa Catharina, aff. elo Ut·us
'Sanga. 

COCAL. Ribeirão elo Es·taclo ele Minas Geraes, ali'. ela 
margem esq. do rio Doul'aclo, que é trib. elo rio Graucle. 

COCAL. Lago do Estado ele Goyaz, desagua na margem esq, 
do rio Al'aguaya acima de S. José elo Araguaya e ela ilha 
S. Joaquim. 

COCAL D'AGUA QUENTE. Log . do Es·tado de Goyaz , no 
dist. elo Mes tre ci'Armas . 

COCALSINHO. Arraial do Estado elas Alagôas, no Urncú. 
COCALSINHO, Serrado Estado de Goyaz, entre Pyrinopolis 

e Corum bá. • 
COCALSINHO_ Lago do Es \ado de Goyaz, desagtm n a 

mat·gem esq . do rio Araguaya , pouco acima de S. José elo 
Ar l1g uoya . Defl'onte clelle ha no rio um!l. ilha ele egual nome. 

COCANHA. Log. elo Diskicto Federal, na freg. ele Ja.ca
répaguà. 

COCANHA. Rio do Esl.ado ele S. Paulo, no mun. ele Cara
gua ·tatnba . 

CO CÃO. Pov. do Estado ela Bahia, ·com uma cape lia e uma 
esch. publ. ele iost. prim., creacla pel a Lei Prov. n. 1.856 ele 
17 de se tembro de 1878. Pertence a freg. de Santo Antonio ele 
Jesus em virttlde das Leis Provs. n . 448 de 19 de junho ele 1852 
e 846 ele 26 ele setem bro ele 1861. 

COCHINHO. Ribeirão do Estado ele S. Paulo. no mun . da 
Conceição elos Guarulhos. 

COCHÓ. Arrai al elo EsLaclo da Bahia , no termo ele Lençóes 
com uma esch . publ. ele inst. prim., creacla pela Lei Prov. 
n. 2.593 de 21 de junho ele 1888. 

COCHÓ. Rio do Estado da Bahia, no mun. de Villa Bella 
das Palmeiras. Recebe os riachos da Prata e Ribeiro. Desagua 
no rio Grande, depois Santo Antonio. Neli e fica a passagem elo 
Vellame. Banha o pov. elo Cochó. 

COCHO D'AGUA. Pov. do mun. ele Villa Nova de Lima, 
elo Estaeb de Minas Geraes; com uma esch. pnbl. ele inst. 
pl'im., creada pela Lei P1·ov. n. 3.1.(/2 ele 1.8 ele outubro ele 1883 . 
Fica pro:ámo do rio das Velhas . 

COCHO DO MALHEIRO. Al'l'aial elo Estado da Bahia, 
no mun. do Campestre . Orago Santo Antonio. Fica á margem 
elo r io Cochó. Tem boas soltas ele gado e plantações ele fumo. 
Agencia do correio, ct•eacla em agosto ele 1889. E' a séde pro• 
visaria da camara municipal elo Campestre. 

COCHÓ DO PEGA. Log. elo Estado ela Bahia, na freg. elo 
Campestre, com cul tul'a de cereaes e mandioca. 

COCHOS. Pov. do Estodo de Minas Gel'aes , na f1·eg. ele Santa 
Rita ele Caldas . · 

COCÓ. Log. no tel'mo da capi·ta l do EstaclQ elo Ceal·á. 
CÔCO. Pov. do Es(ado ele Minas Geraes, no mun. ele Ouro 

Preto ; com uma esch. publ. ele ins t. prim., creacla pela Lei 
Prov. n. 2.390 elo 13 ele outubro ele 1877. 

CÔCO. Pov. elo Es tado ele Minas Ger aes, no mun. do Serro. 
Orago N . S. elas Dores. 

CÔCO. Morro do Estado ele Minas Geraes, no· mun. elo Bom 
Successo . 

COCÓ. Rio elo Estado elo Ceará, nasce ela serra At·a·tanha 
e, após um cul'so de cerca ele 48 kils .,lança-se no m,al' a E. da 
ponta do lVItlcul'ipe e a 1'2 1\ils. ela Fortaleza. Recebe o riacho 
Tau ape. 

CÔCO . Arroio do Estado elo R. G. elo Sul, no mun. elo 
Via mão . 

COCOCY. Parochia do Estado elo Ceará, no mun.cle Arneiroz, 
nas pr·ox imiclacles da serra Ibiapaba, na mar e-em esq . elo l'i
bei~·ão elo Jucá . Orago N. S. ela Conceição e diOcese do Ceará. 
Fo1 d~smem brada ela freg . de N. S. ela Paz de Arneiroz e ele· 
vacl~ v, ca tegoru1 de paroch ia pelo <trt. I da Lei Prov. n. 1.279 
ele 21> de setembro ele 1869. Possue op·timos terrenos para Cl'ia
ção ele gado. 'rem 3.000 habs. e duas eschs publs . 

CÔCO D'ANGOLA. Log.do Estado ele Pemambuco, no clist. 
ela Varzea e mun. do Rec1fe ; na estrada elo Caxangá para 
Mon te it·o. 

CÔCO GRANDE. Rio do Estado do Maranhão, tt•ib. do rio 
elas Flores, no qual desag·ua pela mal'gem clir. jnnctamente com 
o Mucm·a. Vem ela serra das Alpercatas. 

CÔCOS. Dist. do tet•mo ele Carinhanha, no Estado ela Bahia. 

CÔCOS. Log . do Es~ado de Minas Geraes, na freg . do 
Serro. 

CÔCOS. Serl'a elo Estado do Ceará, atravessa o mun. de 
Ipueiras de N. a S. E' um prolongamento da Ibiapaba. 

CÔCOS. Serra elo Estado ele PernambtlCO, nas divisas elo 
mun. ele Gravatá. 

CÔCOS. Serra do Estado de Pernambuco, na com. ela Es
cada. Serve de divisa á freg . ele S. José ela Boa Esperança. 

CÔCOS . Morro do Estado elo E. Santo, en-tre Serra e S. José 
elp Queimado. 

CÔCOS (Ilha dos) . Grupo ele pecll'aS existentes aoS. do ar chi
pelago ele Paquetá, na bahia do Rio ele Ja neiro. 

CÔCOS. Ilha elo Estado do Rio ele Janeiro, na bahia ele 
A.ugl'a dos Reis. 

CÔCOS. Ilha elo Estado elo Rio ele Janeiro, no mun. de 
Pat'aty, entre· a ilha elos Meros e a elo Algodão. 

C6COS. Ilha elo Estado de S. Paulo, no mun. ele Ubatuba. 

CÔCOS. Ilha elo Estado ele Minas Geraes, no rio Borrachudo, 
aff . elo S . Fra.ncisco. A es·trada que vae de Nova Lo,.ena para 
Morada Nova atravessa o rio na parte inferior dessa ilha. 

CÔCOS. Riacho do Estado elo Piauhy, desagua na margem 
dir. do Canindé entre os riachos elo Jacal'é e ela Boa Espe
rança . 

CÔCOS. Riacho que desae-ua no rio Parnahyba, pouco acima 
ela foz elo Barbatimão e aba1:x:o elo Urucú. 

CÔCOS. Riacho do Estado ela Bahia , no mun. ele Carinhanha. 
(Inf. loc.). 
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CÔCOS. Pequeno rio do Estado do Rio de Janeiro, banha a 
freg . de Inhomirim. 

CÔCOS. Lagôa do Estado da Bahia, no mun. de Bel monte . 

COCOTÁ-PEQUENO . Nome ele uma lll'aia da ilha elo Gover· 
nado!, na bahia do Rio de Janeiro. 

CQCURUNA. Nação indígena do Estado do Amazonas, ela 
qual provem a pop . cl.e 'l'etré (Araujo Amazonas). 

COCURUTO. Nome de um passo situado na fronteira dó 
Esta.do do R . G. do Sul. _ 

CODAJAZ . Villa e mun. do Estado do Amazonas, na com. 
da capital, .:.. mat•gem elo rio Solimões. Foi o logar em que, no 
anno de 1864, aportaram pela primeira vez os irmãos Rocha 
'l'ury, quando se propuze1·am a explorar o rio Coclajaz e o rio 
Punis. Sua pop., calculada segundo o recensea mento ele 1873, é 
de 2.175 habs. , quasi toda emigrada do Pará e Baixo Amazonas, 
Occupa-se na extracção da borracha e na pesca do pirarucú. 
Exporta salsaparrilha . Orago N. S . da Graça e diocese 
de M<tnáos. Foi cr eacla freg. pela Lei Prov .n. 175 de 30 de junho 
de 1868 e desmembt·ada do mun. ele Manáos para ser elevada á 
categoria ele villa pela de n . 287 de i ele maio de 1874· . Nella 
tocam os Yapor es da linha de Manáos a Iquitos (Pedt) e ele 
Manáos a Marary, no rio Juruá. 

CODAJAZ . Grande ilha do Estado do Amazonas, no rio 
Solimões, proxim a elas ilhas Cauassú, Pirarara e Cipotuba . Na 
Ccwta, elo Sr. C. t'lzeveclo figttram nessa ilha os lagos elo Diogo 
e Supiá, ambos desaguando no Solimões. 

CODAJ AZ . Lago do Estado do Amazonas; desagua no rio 
Solimões . E' habitado por indios Muras ; é muito piscoso e 
abundante de castanhas . Na estação das cheias communica-se 
com o rio Unini, que afll ue na margem austral elo r io Nearo 
um pouco abaixo da povoação de Moura. " ' 

CODISBURGO DA VISTA ALEGRE. Dist. elo mun. ele 
Se te Lagôas no Estado ele Minas Geraes, et•eaclo pelo Dec. 
n. 99 de 9 ele junho de 1890. E ra a antiga pov. do Coração de 
Jesus ela Vis ta Alegre. 

CODÓ. Villa e mun. do Estado do :Maranhão. séde da com . 
elo seu nome, á margem e~q .. do rio HapicllrÚ, ·a 330 kils. da 
capital elo Estado e das proxun1dacles do no que dá-lhe o nome , 
aos 4o <!4 1 da Lat. S. e 34° 18' de Long. O. A egreja que então 
havia, edificada pelo Vi gario Cypriano Alves Vianna, passou á 
categoria ele matl'iz com a invocação ele Santa Rita, a"té que o 
Commendaclor Luiz José Henriques construiu outro ·templo, 
dedicado a Santa Philomena, o qual offereceu ao Estado com a 
condição ele ser esta san·ta a padroeira da f reg . Diocese do 
Maranhão. Foi creacla freg. pela Lei Prov. n. 13 ele 8 ele maio 
ele 1835 · elevada á villa com ll! nome de Urubü pelaRes . r egia 
ele 19 d~ abril ele 1833 e Lei Pro v . n. 7 de 29 ele abl'il de 1835: 
tt·ansfel'ida. para a pov . ele Cocló pela ele n . 68 ele 21 ele j unhÓ 
de 1838. Possue duas eschs. publs. Agencia do correio. Estação 
telegraphica. A com. é essencialmente agl'icola e é do Mat•anhão 
a que mais exporta alg-odão e cereaes, entretendo um commercio 
forte e florescente. Planta e pt·epara grande quantidade ele 
'tabaco, o qua l é considerado como o pl'imtliro do N. do Brazil 
pelo seu delicado aroma. 'l'em bons campos de criar ·toda a 
especie ele gado . Act ua lmente a Companhia Mannf<tetureira 
Agricola elo Maranhão tem um estabelecimento modelo desti· 
nado a lavoura ele algodão e cet·eaes, 0ncle empr ega os 
machinismos alllel'icanos mais aperfeiçoados. A mesma compa· 
nhia tem muitas pedreiras, uma olaria a ' 'apor, umft serr .tria 
tambem a vapor, uma otll.cina ele ferreiro e serralheiro e uma 
importante fabrica ele descaroçar, fiar e tecer algodão com 
tinturaria annexa, e uma fabl'ica ele extracção ele oleos. Além 
dest es estabelecimentos existem mais um a fa brica de cal, dons 
estabelecimentos ele descaroçar e enfardar algodão e urna 
fabrica de pillar arroz na villa . Outros estabelecimen~os ele 
descaroçar e enfardar algodão existem nos outros povs., assim 
como pequenos engenhos ele assucar e aguardente. _O mun . .é 
pe1·corrido peltt serra elo Calabarça e r egado pelos nos Itapt
curú, Co dó, Agua Fria, Prata, Gamelleira e Sacco. Contem <~.s 
lagôas ela .Matta, elos Patos e a elo Verde-Negro, e os povs. 
Mo'n·te Alegre, Gamelleira, Gabellão, Ul'Ubú, Baixinha e Colonia 
Petropolis. E' com. ele segu nda entr., et·eacla pela Le i Prov. 
11. 995 ele 15 ele junho ele 1872 e classificada pelo Dec. n ~ 5. 056 
ele 14 ele agos·to elo mesmo anuo. Dtsta de Caxias 90 k1ls., de 
Coroatá 60 e de Monte Alegre 20. Sobre suas divisas vide : Lei 

Prov. u, 1.252 ele 14 ele abril ele 1882; n. i.Oi8 de H de junho -de 
1873, n . 848 de 14 de julho ele 1868 ; n. 314 ele 24 ele novembro 
de 1851. 

CODÓ. Pequ~no rio do ~staclo do Maranhão, rega o mun. 
elo se;t nome. Nasce na lagoa da Ma·tta e, tomando a direcção 
do N ill ·., vae desaguar na margem esq . do Hapicm•ú ou Itapn
curú, depois ele recolher o riacho elo Sacco . 

COELHO. Log . do Estado elas Alagõas . no mun. do Passo 
do Camaragibe. Ha outt·o logar com o mesmo nome uo mun 
de S. l\1igt1el dos Campos. • 

COEL HO. Log. do Estado elo Rio ele Janeiro, na freO' , de 
Cordeiros e mun . ele Nyterõi. " 

COELHO. Morro elo Estado elo R. G. elo Norte, no mun. 
de 'l' ouros (Inf . loc.). 

COELHO. Set·ra elo Es tado ele Pernambuco, na com. ele 
Caruar~t. Estende-se elo N. a S. por. espaço ele seis kils . palo 
terntorto da paroch1a do Altmho. E coutlllllação ela serra do 
Brejo. Produz mandioca, milho \3 cliJierentes legumes. 

COELHO. Ilh a do Estado elo Pará, no mun. ele i\lluaná . 
COELHO . Riacho elo Estado elo Maranhão, afl'. elo rio das 

Balsas pela margem esc1 . Tomou esse nome ele um elos seus 
principaes exploradores e povoadores, Manoel Coelho P aredes. 

COEL HO. Cot·rego elo Es tado ele Goyaz, banha o mun. ele 
Pyl'lnopolts e clesagua no rio elas Almas. 

COELHO Lagõa do Estado da Bahia, na freg. elas duas Bar
ras elo mtm . ele Caeteté ( Inf. loc .) 

COELHO Lagôa elo Es tado elo Rio de Janeiro, no mun ele 
Campos. 

COELHOS . Log . elo Estado ele Pernambuco, no mnn. da 
Capital e freg. ela Bôa Vista. Ahi fica o Hospício Pedro II. 

COELHOS. Ilha elo Estado ela Bahia, no mun. ele Ma1·agoaipe. 
E' deshabitada e esteril. 0 

COJ!!RUNA. Nação incligeua elo Estado elo Amazonas, no t•io 
Japur::, da qual provem a pop . ela aldeia ele Macupuri 
( AYau.JO Amazonas). · 

CO EU ANA. Nação indígena do Es·tado do Amazonas no rio 
vVaupez, ela qual provem a pop. ele Itarenelaua (Ara ujo 
Amazo nas) . 

COIMBRA . Parochia do Estado de Minas Geraes no mun 
de Viçosa ou Santa Rita do Turvo. Ot·ago S . Sebastiã~ e clioce~ 
se ele Marianna. Foi creaela elis~ . pelo ar t. I 'cla Lei P rov. n. 
1.103 de 16 ele outubro ele 186i, cura to pelos ar~s . II e VII das de 
ns. 1.7-L7 e 1.729 ele 5 ele outubt•o ele :l870, parochia pelo art. I da 
ele n.2.03i ele 1 de dezembro ele 1873. Tem duas eschs. p11bis . de 
inst. prim., creaelas pelo a r t. I§ II ela Lei Pro v .n. 2.72'1 deiS ele de
zembt·o de 1880 e n . 2.3 1"1 de 1i de julho ele 1876. Agencia elo Cor
re io. Sobre suas divisas vide : art. I§ II ela Lei Prov. n.2.178 
ele 22 de clezembt·o de 1875; n. 2 .591 de 3cle janeit·o de iSSO. Seu 
tel'l'itorio é regado pelos rios Coimbra e Turvo, e cortado pela 
fe rro- vi v. Leopoldina, que tem ahi duas estaçõ3s : Coimbra e 
'l'urvo. 'l'em estrada ele rodagem para S. Sebastião elo Herval 
S. Lourenço do M.anhuassú, Caratio~a, Vermelho, Abre Camp; 
e S . José do Barroso. Lavoura ele fumo e canna. A pop . da 
freg. é avaliada em6 .000 habitaotes. . 

COIMBRA. Forte na mat·gem clir. do rio Paraguay, na 
Lat . S . ele 19° 55'. Defend e a boca e navegação dos dous rios 
Monclego e 'l'aquary . Foi mandado f 1m dar em 9 de maio de 
1775 pelo Capitão-gen!J ral Luiz ele Albuq uerque . Primitivamen
te consistia n ' urna simples estacada, porém bastante forte para 
con te r os assa ltos elos sel vagens, pl'incipalmente elos Gnaycurús. 
Foi clej)ois r eformado pelo Tenente-coronel de engenheiros Ri
c;nclo F ranco ele Almeida Sert•a e mais tm·clé pelo Briga.cleiro 
Antonio José Rodt•igues. E' a chave ela navegação brazileira 
elo rio PD.ragtlay e é notavel nos nossos fasto s mi litares pelos 
dous assedios que suste ntou em setembro de 1801 e dezembro 
de 1864 ; aquelle con·tra os hespanhóes, comn1andados pelo Ge
neral D. L azaro ele Ribem, Governaclot· elo Para~uay, e este 
contra os puagLtayos, commandados por Vicente tlarrios, cu
nhado ele F rancisco Sola no Lopez . Em 1801, era o forte com
mandado p lo Engenheit•o Ricardo Franco de Almeida Sert·a. 
Em 1864, achava-se á frente das fot·ças bra.z ileiras o clistiucto 
T enente Coronel Hermenegildo ele Alb uquerque Porto -Carrero 
que dignou-se ele responcler .á nota ele Barl'ios pela .manei:r~ 
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seg uinte : « Districto milita r do Baix;o P arag uay, no forte de 
Coi mbra, 27 cl!e de~embPo de 1864. O Tenent e -coronel comma n
da nte desle d istricto mi l itar, abaixo a ss lgn a cl o, r espondendo á 
nota e n viada pele Sr. coroRel Vice·n te Bar.rios, Corumandante 
da divi srío de ope1~ações do Alto Paraguay, recebid a á s oHo e 
m eia hor as d a manhã, na qul!J l h.e decla ra que, em vil't ude d'e 
ordens expressas de seu governo, vem occup a r esta fortale za , e 
que, quere ndo dar uma prova de moderação e humanidade , o 
in lima par a que se e ntregue d ent ro ulo prazo de uma h or a , e 
que, caso l!lão o fa ça , p assará a t 01ma!- a á viva força, fi cando 
a sua gua rnição s ujeita as leis do caso;- tem a h onra ele de
clarar qu e, segun do os regu l a mentos e orden s ql!-e r egem o 
exercito brazileiro, a n ã o ser por ol•dem da autor1dade snpe
rior, a q ue m t ra nsmiHe nes·te momento copia d a nota a queres
ponde, só pela sor te e h onra das armas a e ntrega r á , a sseg·u
r an do a S. S. que os mes mos sentiment os ele moderação, que 
S. S. nutre, t a mbem nu tre o a ba ixo assignado . P elo que a· 
m esmo Gomman daa"te a ba i xo wssign a cl0 fioa agm1rdandoa de~ 
liber a.<;ão de S . S . , á €_1ue.m Deus guarde, .-He~·m enegildo de 
A lbttqu erque P.orto Co,rreri!J». « Sitl!lado no esp igã o NO. da.s 
montanh as elo m esmo nome , á marg em dir. do Paraguay aos 
19o 55 ' S ul e 14o 8',27 O. F oi manda do funda r em 9 de m aio de 
1775 por L uiz de Albuquel·que nã o nes~e p emto mas no F eeho 
d o Mo.t•ro , n ã o s@ 12orqu·e es ta va isso n as vi stas do governo, como
t ambem a in st anc<i.as do p o·vo ele Cuyabá, p ar a ob viar a s con· 
tiu uadas depredações d o gen t i0 p ayaguá e a o mesmo t empo 
impedi r que os cas telh anos se a nima ssem a i nvaGlir o territorio 
portuguez 1 • O capitão Ma thi as Ribe iro d a Cos ta m a ndado a 
escolher l oga t• conveni e nte pet· be ele Fecho elo Mol'l'o, par tiu 
d.e V illa Bell a a 9 ele maio e de Cuyabá a 22 de juJho eom: iS 
canôas e cêl'ca. ele 200 homens ent)•e oific iaes e soldados e I!JQe
r a rios , com a s a rm as e ins \rumentos n eceasar ios . Vi s ita ndo 
os l agares preferia funda r o pre~idio 40 l eguas acima daquelle 
p ont o, l ocal onde o ;rio m ais se es·h·eita e é conheciclo por 
Estr eito de S . F r ancisco Xavier, e l ogo a :1.3 de eetembro, es
t a ndo con cluido u m r edncto q<Uadra ngular , com quatl'o ba1uar
t es dedica dos o de N. á S. Gon çalo, o de E. á S. lago, o do S. 
á Sa nt' An n a e o de O. á N. S . d a Con ceição, sau do u-se pela 
pri meir a vez o pavi lhão r eal no R ecbl Presidia de Nova Coim~ 
bra . A escolha elo l ocal fo i má a todos os r espeitos . 
O T enente Franci~co Rodr igues do Pra do que \a de immed ia'to 
a R i be iro da Costa , e mais ·tarde tambem commanclo H o fm•te 
diz n a sna H-isto?·bc6 elos In clios GavaUeiri!Js ele! Nc~çâi!J Ghtaycurú' 
que R ibeiro levou as in strucções m a is sabias que en-tão s~ 
p oderiam dar, m as que obl'igáclo p or ou tr os fr acos companhei
r os, ma is elo que po~· tímido e ~uexper to , par ou 16 legoa s l'ogo 
abaixo do 'faquary, lagar i ns u.fl't ciente p ar a a agricu l tura e in
cap az par a a cri ação de atlimaes por ser a l agadiço em q tta si 
todos os annos sete m ezes ;, pass aado-se ás vezes clous a nnos 
sem os ca mpos sahirsm deba ixo da s a.g uas, como, acotl'teceu 
em 1790 a 1792. Dois annos depois de fundado,. um v, iolento, 
iucen clio des truio todos os seu s CJir\ade~s. e r ancha rias , sal van
d o- se fe lizmen te o p ai,ol da po,lv01·a; e em 6 de jan eiro de 
1:79 1, os Guayc urús contr a, quem J.il l' inc~palme nte se linha es tab e
l'e ~J ié\o o f? rt.e, m as ll!Jtz.e j á; h a tempos se davam co~o a m igos, 
tendo. a ht vmdo, como a negocio m at ar a m t \·aiçoei,ramente 54 
pessoas ela g:uarni~ã.o , CJ!Ue clescuicto.sas, se con fiaram po-r demais 
n elles. O reductQ foi, c~ep ois r efot·lillado pel o Te nente-coronel de 
en,genh eu·os _R:tcardo ~ranco ele <\, l meLda Serra , e m ai,s tarde 
p elo l!lrtgaclelro Antont<? J·osé R od rigu es . Era ele figura ir re
!íular , com cl1_1a s ba teri a s e 1'0 canh on eiras que cmza vam 
fogo so bre. o. r Jo e. chi!J,J,lS balua vúes cle mw11os a sse uei1a clos, bem 
e0Jino as CQrbinas (jjlJI.e os r ewne·m ás baterias. Só es tas eram' 
eon sfiru1clas n o phamo. h.ol!i:llom.ta.lr; as co-t'tin as rechav am a for 
t inca ção s,wJ&.ilaclo . a e~cos ba d!a m omta nh a, pe ]I!J, cpue fi[Teava a 
d:eseobe1•bo t0do 0 lll!l ·terHilr do fl0 rie, que rui-Rala tem a ca v., Ue it•o 
o enrne clitt mont!ltrJ.d~a, e (\)• Mo 1•r o• @?' 11T1U~a n a ma;r ge·m, fro.n te.iva . 
T emen do assalib@ JPGU ter'L'a , :fee!n,a va m os runt.i gos uma gaug aEJ.;tw 
entre os dou,s. cafueçi!Js !!lia· m gnlflan.JD.a 1 ~-a. sua• face cl'e• S01. com. 
uma ~x te-nsa co nhii!UL , Ahi, €_1Han.do o chefe dre esq u·ac1ra Pe cl!ro 
F errel l'<J< de 01•rveilra , foi em Jll!Íissã0• ao. 1Pa.r31"•Uay esbabeleceu 
o lPt·es id<:n lre .E.eve_pger O• seu. l!ruavter ·g<iHl e·t'!lll, ~1n. vf.g.ba ~le me
lhor. fortlfL <!iliP o. 1:10 , e m,andlil l.li lliq•ua n-bela r os im.pevifaes• m•art
n.he•Iros n.e. MCilV l'O Glraa ~·· 'l\Jfirtinna.men te d'ep 0is d•a guerra ul·o 
P a:lla.gua.y, ffo» I•ecolilStPuaclW ]ilcl!@' S r . 'Fene n tre-cor0n.el ID1•, J '0a
<j'WJ.m da Gama li.olbiD, d'JJl·ça.. llll'e,v. ru-se• a. qua si 14 m etros sob11e 

"""-
lt Th sJ.'oimento de. gener al pwrag>UIIJO Regquiu·, ern ~O dernavço cl·e-1870, 

o n ivel r eg>ular elas aguas. E ' a ehav·e ela n a vegllJoãfJ bra'2!ilei r·a. 
do r io P a r a guay; e é no tavel n os nossos fa ct0s nillil iotar es pel os 
dous assedias que sus tentou em setembro ele i 801 e dezembr o de 
1864; a qu elle con tt·a os hesp a nh oes, comman dacl0s pel o Ge-ne
r a l D .. Lazar<il de R~bella, Governad01· do Parag ua:y, q ue o ata:~ 
cou com t r es gole tas ele qu a tr o can.h i!iee , um h-i a·te e 20 cauôas 
de g uer r a com 600 com baten tes ; e es te , contr a os par a gu a:yos, 
com ma nclados pot• Vicente Ba:l''l! ios, cunhado de· Fra nc tsco 
Solano Lopes . ~ão tão memora veis estes fe,itos, que é dever 
ele queín quet· q ue clelles trate t•ecor da l' o nobr e e dig·na l'espos·ta 
d os seus clefensol·es ás a rrogan cias elos a g- ressores . Em ~801 
com m a ndava Coim bra o j á tão be neme1·ito R icardo F r a nco. que 
ás suas glol'ias de sabi0 o j,u f:J.Li gavel engenh eil·o soube ai•nda 
ajun ta r as elo h eroismo n a guerva. Seus com iDa,nlila d os , apenas 
em nwme·r (l) de H@ e cerca de iÜ(i)' t odos os h<~bi t n11Hes <ilo pt•esiclie 
esta vam n a r a-zãe cl!e u m pat·a t t•es assa ltra ntes. In esper ada• 
men.te, a d6 de setembro, apt•esen-la- se á vista ele Coi mb't'!L a. 
frota b espa nllO'la , e apezaP do fogo el e artilha r ia elo · .for t e, 
operou o clesembarq,ue, m>andauclo no dia seguiJu te o geneyal u~ 
p n.Pl:amentar 10 a Rwa'l·do Fra nco:, com a arrogan·te uYtl!rnaça o 
ele c!lljDi:tu lã r, memtr o do p-razo de uma h or a. O comman•lil"'n·te 
qua, en t ret <tn:to, não es ta va bem p t'ecaviclo pa r a o assarto, 
res-pmlldeu-lhe , como era ele es·pel'a r de um va r ã o ulo seu 
esfol'ço . E is a il'l t imaçã 0 e resposta : «A' borulo ale la g·oleta 
N~test?'a Sen õra del Carmen, 17 de setiem bre 180•1. A yer a la 
t arde tube el hono:t' de contestar el f uego qne V. S. biso ele ese 
fuet·te: y h abiendo r ec0nociclo q.ue [as lüer za s con que voy 
imediata mente á a tacarlo som mui sup er iol'es á las de V. S ., 
no pueclo menos ele vatici n ar le elu!Limo i n l'ortun io ; pero, como 
l os vassal os de S. M . Catolica saben r esp eiln.r las leyes ele l 011 
h umaniclacl, aú.n en meQlio ele la guer r a , pmr ta n·tm pido á V. S. 
se r ioncla á la s a rmas de! r ey rui amo, pues d e lo contra.r io, á 
ca non y á espada, decidire de la suerte el e Coimbra , suft•Jenclo 
stt desgr aciaula gnarnic ion toda l a s e:s::tl'emiclacles ele l a g uerra, 
de cuyos es·tra gos se vet'á libr e. V, S . se con venier e c ou 1111i 
p.ropuesta , contestandome categoricamente esta en el t ermino 
de una hora . D . Lazar o de Riberco.» "For le de Coi mbra ,17 
de set embt•o el e 1801. 'l'enh? a honra de r esponclet· a V . E x . , 
cathegorJcamen te, que a clesJgua ldade de forças f<'>i se mpt·e um 
elemento que muito a nimou os p ortnguezes a não clesem:para1· 
o seu p osto e clefe nclel-o a"bé á ultima ex·tren:ú cla de, a r epellir 
o inimigo e sepultar - se debaixo das n1~nas elo forte que l hes 
foi confiacl0 . Nes ta r esolução es~á t od a a ge nte deste presídio, 
q ne t em a cli•stincta honr a de ver em ft·en te á excelsa p essoa de 
V . Ex . , á quem Deu s gu a r dl.e .- R'icardo F'rc~nco de A lm ei da; 

1 S e?"?"a,,, ·, D. Lazar o tentou ai.nda a tomacl<~ da fortaleza por 
t e rup.o. de oito d ias, mas ao n0no de;istio do int e n·to , a bando"' 
noa a en1preza e voltou á Assul!llpçãío . A se·g unda foi o a taque 
de 27 de dezembro ele 1864 . Ao r omper elo dia a s se n tineUas 
do fiDa.'te descobriram, t ambem i ne:s:per aclamente , u rna esq ua clra , 
f un aleacl'a u ma legua a baix0 . E:ra:m cin co 'úapores, tres na"l'ii!Js 
ele veJa e d ua s chatas . Compunha- se a força el e a t a que dos 
ba ta lhi!ies 6, "!, 10, 27 e 31!l ele iafa nta ria , d uas baterias ele 
a r t ilha.rla com 12 ca nhi'i.es rairuàos , H<ma b ateria ele fogue tes 
ele g uerra e ul0.us r egi>mentos ule cavallar·;a clesm 0nbactos 
A esqurudri~ha er a comp<'ls ta cl:os vapa>res Tac~tury , Pa1··aguay, 
Jígtw-iy., Riorfi!JlancrJ, e Ipi!JcÚ, escu nas Indepe1~cle~1- cia e Aq~ticla
ÕGL'?'I , J.1la 1h a bote flostW?ÍfJ•e llha tas la!llchões Ger1·oLeon e H ttmc!itá,. 
ar til'lfuados todos ciDM 36 canh ões. Com t!ll.andMa e m che6e o 
coronel V icente B"arlr-les,. li.. guarnição> dl!l fo1·te comp1mha - se 
dlil· 1o55 praças elo c<!Wj!l@ 'dl.e artilhar~a clru pr 0vinci :1 , as q l!l!aes 
·J10t•am dis lribwid ~~Js · clm• Regmi nte m0cVo: gua:rmiçiiio das c il!l00• 
an<tea s bocas ele: fog:o alie- qu:e· se po.clia nbi~rsa1· q5, gua rn1çã.o 
cDas e0ill tin ~~Js 40 , e< alas setteu·as ela 2"' ba te r~:1., 80 e· m ais ilQ 
jiBldios cadiJo~0s e@m seu CMique ],Jixaga:lres . C om:manw~ava. 0 
Ji:wt-e 0 s~ . tenente -co.V0J!ilel HeL·meneg i ~do d e Al buq.ue rliJillle ' 
1~ol'~o CaP:!;'er0, c·hefu, dlla €_1neUe CO'l'['JID al!e1 a rbiilih a ri-a: . As 8 1/2 
riLa ~aiha., Ba.r v·ies m•anKilo~' u m• p a.r barne wúa rio, com a inru
·t1m aça0 pama. r encl:er-se1 o fortre, 1la.m,J.bem no prazo ele· wma 
h oa.' a: . A PespostJa <!1!0 Sl' . Po11 to Ca.I.'ve11o f@i/ em t r.tdo !ilign·w <ile s<ir 
e d•o· h er0-ieo• ne-]lJIDllil.e; e rrem=cen•c·tas g~ol'itosas ®e fie rte (]:cte· 

€Ollillméllnd av.a; . Ei<li-as . «· V i·va 1a litet:mbJi·c!lf cl'e1 P M·a gua:;v. 
A' b.Cil r clo• del vapor <ille• gtterna Jil!llragaar:~~o I:g~~r,ayt, el 2'1 uleciJem bl!e. 

' 1i864 . E~ cor oaeh coru.a'lillulal!l•te ule l•a d iv.isior'IJ de O!Det•i!Jai ones 
e.B _el Alõtio Fa-ra.gj,l•a yo, eu. virtucli elre, o r·•l'er~es• expresas de' su. 
g0li1er~o, v.en- áJ fulllJall" p.@sesi0n• ulel iltm·vbe b@J·o s•u eCil m8?"cl!o· ; 
y; GJ}Ue~·ren.cl@, l!lav· uiiiDlli prueba de. m06le-r a.ci0n y. h -w:ma.mdarà•, 
ÍilUJt'l>ma a V''cl. jila r a. <iJitlel <Jlle,n•tt•o• ele 1!.11!1!11 ll!ora se }@ en tneglle', 
pu.es e-ru. e0n•tuarie1 espimllcll0• ese ](ll!aJSo. jpaJsrurá w tuma·!!lo á v!Í v.w 
.fue•l'Zllt, q!Ueclan!il'o~.ose liru g ua'Jlii·icioD! frn!iei;tru á l~Ws leyesr Glell e·xs0 .. 
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lVli!en;tras espero su con.testacion, es de V di. attento senidot'.
Vicente Ba?'l'ios. AI SBLJ.0U coma.ndarute cl~ l fuerte ele 0bimbua,, 
( Vide officio acima. ) As nove e meia, começou o inimigo o 
desembarque de suas tropas, e pelas duas da tat•de com~çou o 

. abaii[ue, com uma fo·rç ru de 3.01il(i) homens àe infanta.>ria, sec~m
dwda pelo fogo das baterias raiadas e de quatro canhões de 32 
n'ã& chatas que vievam eollocal·-se em posição favorave l á ba·ter· 
o fovte. Mais ainda que 0 de 180'1 foi tt•aicoeiro e inopinad0· 
este ataque, levad0s ambos sem declaração previa de guerra,. 
no meio de plena e lon ga paz. O forte carecendo de todo o 
meio de defeza, sus~entou o fogo por 48 horas, até que 
exhausto completamente ele munições for abandonado pela 
guarnição, que parLitt sem ser presentida pelo inimigo, facto 
1ncrivel p.ela posição· toda descoberla da fertificaçãe, e só· 
explicada pela imperícia dos assaltantes, os quaes, su.ppondo 
ser uma sor tida e t•eceianclo um ataque, só tarde comprehen
deram o seu engano ; e ainda assim não souberllm ou não se 
animaram a perseguil -a . Os paraguayos occupat•am-o até 
abril de 1868, deixando-o como é na~ural complehameute des
mantelado». 

COIMBRA. Gruta no Estado <ile Matto Grosso . E' um dos 
mais bellos e no haveis phenomenos geo}o~Jicos eom que a natu
l'eza dotou o nosso paLz. Acha-se si·t1uucta a 500 metros presu
mi v eis do for te de Coimbra, á margem esq . do rio Paraguay. 
E' notavel pela sua extensão, pl·ofuucliclade e grancleza de eràem 
na orna.mentação que apresenta. A disposição caprichosa com 
que se acham collocaclos os stalactites e stcblagmites impres
siona sob1·emaneira : uns apt·esen tam a fôrma ele pyramides 
symetL"icamente arranjadas constituindo altas column.adas, 
outl'Os, tendo a configuração de del icados modelo~ arch.ite
ctonicos, semelham abobadas, arc<~.das, altares e nichos, m·
nados ele largas cor tinas, recot·tadas em pontas franjadas, 
represen tando concepções artísticas do mais fino e apur ado 
gosto. Ao pene·trar-se na gruta, sen~e-se um estremecimento de 
pavor ]?elo aspecto sombrio a mysterioso que essas solidões, 
Jamais Jericla.s por um raio do sol, sabem imprimi!' aos espíritos, 
mesmo aos mais fortes. Uma abobada matisada em toda sua 
extensão e direcções por diversas especies ele algas espurias, 
p?'Otococ~~s, grande nttmero de ingremes ladei ras, medonhos 
despenhadeiros e constante g·otejar da abobada, é o que obser
va-se logo á primetra vista. Mais logo chega-se á abobada, 
que po1· sua disposição, representa u~ salão ootavel pelo arraTijo 
art"istico que ostenta . Após este salao, novos despenhadeiros 
ha a vencer para chegar-se a outro menos importan te, porém 
digno de ser contemplado. Nesta ultima parte, tem a gruta a 
configuração de um l0saHgo, occupan·do parte de sua área tL·es 
pequenos poços, cuj a agua chrystallina e frigida deixa ao pa· 
ladar um sabor calcareo assaz p1·onunciado. Muitos outros 
salões ainda existem, suppondo-se nelles habita.rem os saurios 
(crocod illos) . No perímetro, compreb.endiclo entre .o forte de 
€Joim•e•·a e a gruta, encon·tram-se a cada passo mmtas pedras 
de mineralogico valor, taes como as dendrites, sendo todo o 
te1rreno em que acha-se o forte assente <:onstituiclo dessa especie 
minet·alogica. A matta que orna essa r egião é opn~enta em 
madeiras de construcção: ahi encontra-se a piuva, orillada com 
suas flóres cOr da aurora em dia claro, o angico, a bicuiba, 
o pau-santo e muitas outras. Entre as de propriedade m~ cli
cinaes, encon tra-se o jaborandy, pipe?' l"eticulat~~m, a pitam
beira, sapindus ed·t~lis, a figueira bvava , ficus doliari(/J, o genl
pap0, geni1Ja, a,merioc;no,, e algumrus outras. 

COIMBRA. Serra do Estado do Rio de Janeiro, no mun. 
de Sant'Antla de Macacú. 

. GOIMBRA. Montanha de quatro kils. de extensão, á be.ira 
Paraguay, na sua margem clir. e estendendo-se em cen~wf0rtçs 
para O. No espigão do NO., fica a fodaleza de C0im.bra e 
fronteira, na ou·tra margem do rio, a mon·tanha ehMnada 
Morro Grande, no Estado de Matto Grosso. 

COIMBRA. Ilha elo Estado elo E. San·to, no rio Doce. 
Seu nome é derivado de do Jilrimei\1.'0 indivichuro que Eez plan
tações n e !la . 

COIMBRA. Ilha arlngadiça filie un1 kil. de exhe;nsão, Iogo 
abaixo do forte do mesmo mesmo nome, ne Estado rle Matto 
Grosso. 

COIMBRA. Passagem apet•tadru. do ~io Parwgu·ay, entr.e 
duas montanhas , junto ao forte de Coimbra, no Estado de 
Ma·tto Grosso. «Esse caual, di'L o Dr. S. da Fonseca, que 
mede 450 metros, no l:eito na.tural do rio, é o eslreit0 de 

S·. Franoeisco Xavier dos antigos; e estreiw de Coimbra dos 
actua<es navegadores "'· 

COIMBRA. Ri,b~irão do Estado ele S. Paulo, aff. de Para
na'Panema; nas dnnóla;s de· S. Pedro· do Turve . 

COIMBRA, Ribeirão do Estado de Minas Geraes aff da r' 
Turvo. Banha a freg . do seu nome, ' • 10' 

COIN~RANA. Rio do Estado do Pará,, no mun, d19 Cintra. 
CO~T:Jl! . Villa e mun. cl? Estado ~o Ceal'á, na serra de Ba

ttn:Ite. Era uma c~pella fill~l á matnz da Conceição da Serra, 
Fo1 cread~ pa~·och1a pela ~e1 P1·ov. n. 2.062 de 10 de dezembro 
do i883 e lllStttmda canomcamente por Provisão de 9 de janeiro 
ele. 1804. Ot:ago. S. ~rancisco de Pau~ a e diocese do Ceará, Seu 
pt'Irnetro Vtgano 1!01 o Rev. Francisco Rodrigues l.Vfonteiro 
Tem Agen~1a do Correio. Foi elevada á categoria de villa pel~ 
De c. n. 3D de i de agosto de 1890. Sobre suas di visas vide 
Decs. n. 69 de 13 de setembro de 1890; n. '192 de 3 de jtl.uho 
de 1891, n: 17 ele 1 ele :;bril e n. 56 ~e 17 de junho, ambos de 
1892. Fo1 wcorporada a com. de Camndé pelo Dec n 110 de 
2'L de mat'ç0 de t891. Tem duas eschs. publs. • · · 

COITÊ. Villa e mun. do Est~do ~ Bahia, ex-parochia. do 
mun. elo Bom Conselho,do qual chs ta 7o ktls .e a que foi incorpo
rada pela ~ei Pro~. n. 1.5·18 de 9 de juuho ele 1875.0rago N. s. 

·do Pa·tt:oc~nw e cllocese cl'e S. Salvador. Foi creada parochia. 
pela Le1 Prov. n. 1.168 de 22 ele maio de 1871. e elevada a villa. 
pela d.e n . 2.553 ele 1 ele maio ele 1886. Installada em 1 de 
!'evereiro de 1888. Tem 12.842.habs. e duas eschs. publs. de 
1nst. pnm., c:'eadas pelas .Leis Provs . ns. 1.225 de 3 ele junho 
de 1872 e 1.39o de 4 de mato de 1874. Sobre suas divisas vide 
art . I da Lei Prov. n . 1.168 de 22 da maio de 1871. Por Acto 
ele 9 de novembro ele 1888 foi creado nessa vi lia fôro civil e 
conselho de jurados, ficando o T erm o aunexado ao do Bom 
Concelho, e por Acto ele 3 de agosto ele 1892 foi incorpo1·ada á 
com. do Bom Conselho, 

COITÊ. yma:_ e mun. do .Estacto da Bahia, ex-parochia do 
~un . do Rtachao de Jacuhlpe. Orago N. S. da Conceição e 
dwcese de S. Salvador: Era capeUa filial da f reg. elo Riachão 
de laCllhlpe1 quand~ fo1 ,cv~~da parochia pela Lei Prov. n. 539 
ele 9 ele matG de 18o5. F 01 lncot•porada ao mun, da Feira de 
Saut'Aruna pela Lei Prov. n. 559 de 16 de junho ele 1855 e ao 
do Riachão de Jacuhipe pela de n. 1.823 de 1 de agosto de· 
1878 .. Tem 4.168 habs. Tem duas eschs. publs. de ins·t. prim., 
uma das quaes cre~da pel~ Lei Pr0v. n . 1.505 de 4 d'e junho 
ele 1875. Fo1 elevada. a nlla NOr Dec. de 17 de dezembt·o de 
1890 e incorporada á com, da Feira de Sant'Anna po~· Acto 
de 3 de agosto de 1892. 

COITÉ. A1•rai'al d'o Estado do Ceará, na freg. de Som·e. 
COITÉ. Pov. do Estado do· Ce.o1.rá; no mun. de Maurity. 
COITÉ. Com este nome ha diversos loga1•es no Estado das 

Alagàas, nos muns . ele Traipú, S. Miguel do& Campos, Pal~ 
meira elos Indios e Sant' Anna do Pane.ma ou Ipanema . 

COITÉ. Log. do Estado· da Bahia, distante 42 kils. da 
villa elo Brejinho. 

COITÉ. Serra do Estado das Alagôas, no mun. do Li· 
moeiro. 

COiTÉ.. Pec1ueno rio do Estado de Sergipe, ba11ha o mun. 
~le Santa Luzi,1. elo Rio Real e desagtta ltO 1.\'Iussununga, aff. 
do Guararema (In f. loc,). 

COITÉ . Riache do Estado da Bab.ia, ail'. do ribeirão da Là
daira, que o é do ri0 Pardo (In f. loc .). 

COITÊ. Rio elo Es·tacl'o da Bahia. banha o mun. do Campo 
Formoso Llnf. lo c.). · 

COITÊ. Riacho cujas aguas juntam-se ás dlil Madeil·a1 galho 
do Mutum; no Estacle de lVIatto Grasso . . (DL·. S'. da Fonseca 
D~'cc . cit. ), 

COITE . Ribeiro aff. esq. elo Jaurú., 36 kils. abaix.o cl0 Re
gistro ; no Estado de Matto Grosso. 

COITÉ. Lagôa do Estado das Alagõas, no mun . da Pa,l
meil:a elos Lncli.os,. 

COITÉ. Vide Ct~ité. 
GOITÉ DE GiMA. L0g. do Es·taào das Alagôas, no nnm, 

de Traipú. 
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COITÉ NOVO. Log, uo Estado das Alagôas, no mun . de 
Santa Luzia do Norte . I-Ia outro logar no mesmo mun. deno
minado Coité Velho. 

COITÉS. E' uma das denominações locaes de uma set·ra que 
divide o mun. de Nazareth do de Itambé ; no Estado ele Per
nambuco. 

COITINHO. Lagôa elo Estado do Rio de Janeil'o, na freg. 
de S. José da Bo<L Morte. 

COJA. Nome de um<L villa de Portugal dado ao Taquarussú, 
aft'. do Aquidauana, por João Leme do Pi·aclo, na sua 1uania 
de luzitanar as localidacles por onde passava, na sua exploração 
de 1776 . 

COJUBA . Ilha do Es tado do Pará, no rio Amazonas, entre 
Gurupá e Almeirim, proxima da ilha Commandahy. 

COJUBI. Cachoeira no rio Negro, aff. do Amazonas; no 
Estado deste nome. Fica abaixo da cachoeira das Furnas 
(Araujo Aroar.ouas) . 

COLIGNY. Foi n.ssim denominado por Nicoláo Durand 
Villegaignon o ilhéo, a que o gentio chamava Serigi!iJe, e que 
mais t<l.rde recebeu e a inda conserva o nome de Villegaignon ; 
n a babia do Rio ele Janeiro. 

COLLAÇO. Pequeno rio do Estado de S . Paulo: encami
nha-se para o Quilombo, aíf. do Juquiá (Inf. loc.). 

COLLAÇO. Rio do E stado do Paraná, no mun. da Lapa. 
Recebe os arroios denominados 'l'a·tetos e Lageadinho. 

COLLAÇO. Rio do Estado de Minas Geraes, banha o mun. 
do Caeté e desagua no Sabará. 

COLLAÇOS. Log. elo Estado de S . Paulo, no roun. ele Ita-
~ti~np. . 

COLLAR:E:S. Villa e mun. do Estado elo Para, ex-parochi<L 
do mun. ele Vigia, a 62 kils. da capital, na margem Orien·tal 
do rio Pará ou Tocantins, entre a bana da Vigia e a 
bahia elo Sol. Orago N. S. elo Rosado e diocese elo Pará . Foi 
creada parochia em 1757. Elevada á villa, foi r ebaixada mais 
·tarde dessa categoria, sendo restaurada pelo § I do art. I da 
Lei Pr·ov, n. i.152 ele 4 ele abl'il ele 1883 . Em se u clist .. 
existem opt imos cacaoseiros e cafeeh•os. Dista seis milhas ela 
ponta elo Carmo. qiroa saudavel.. Compõe-se essa villa ele 
poucas casas, egre.Ja, tt·es l'uas, Clnco casas ele commercio, 
cemiterio cet·caclo de páo a pique, dttas eschs., uma para o 
sexo masculino, com 42 alumnos, e ou·tt·a par·a o sexo femi
nino, com 43 a lumnas ; agencia do co"t'reio e da collecloria. 
geral ela Vigia . A cultura limita-se á mandioca para con
sumo. Seus habs. empregam- se quasi exclusivamente na pesca, 
Exporta peixe salgado e defumado, caranguej os e a lgumas 
fructas. Communicação por péquenas canôas. Seu porto é eles
n.brigado e cheio de pedras, que offerecem grande l'isco a em· 
barcaçõea gue se aproximam ela costa. 

COLLARES. Ilha n a costa do E stado do Pará entre a 
B oca da Vigia, a E. e a bahia do Sol a O. Pertence aos muns. 
da Vigia e Collares . 

COLLARES. Lagôa do Estado do Ceará, na ft·eg. do Grato 
(Pompêo). 

COLLEGIO. Parochia elo Estado elas Alagôas, no termo do 
Porto Real do Collegio, na margem esq. do rio S. F r ancisco. 
38 kils. acima ela ~idade do Penedo e em fl·en le ele Propt•iá .' 
Foi fundada pelos Jesultas, que ali consegu iram reu nir bas
t~nt~s inclios,, pl'incipa~roe~tte Cairiris, Aconans e Ca rapotis. 
E amda babltacla por tndws q.u':. sustentam-se ela caça e ela 
pese~. Orago N. S . ela Concetçao e dwcese de Olinda . 'rem 
duas eschs . p rrbls. de inst . prim. Foi visitada pelo ex -Impe
rador em outubro de 1859. Vide Porto Real elo Collegio, . 

COLLEGIO. Pov . do Estado de Sergipe, no mun . de Itapo
r anga, com uma esch. mixta, creada pela Lei Pr·ov. n. 1.131 
ele 18 ele março de '1880 . 

COLLEGIO. Pov. do Estado do Rio de Janeiro, na secção 
da E . de F. ele Cantagallo co mpr~he ndida en tre Vil! a Nova e 
-cachoeira . 

COLLEGIO . Pov. do E stado do Rio ele Janeiro, no mun. 
ele Campos, á mar5em do rio do seu nome. 

d 
COLLEGIO . Log . na freg. ele GuaraHba do Districlo Fe

Bl'al. 

COLLEGIO . Ao S . da villa elo Ar açariguama, desviada 
qua·tro lüls., h a uma capel la denominada Collegio, cuj a creação 
é attribuida ao pa dre Belchior de Pontes. « Esttt capella, hoje 
em es·taclo ruinoso, apresenta ves tígios ele ·tet· sido um t.emplo 
magnífico, a julgar-se pelo resto elo edificio, molduras que 
ornam os altares, pulpito, etc, que aHestam o bem acabado de 
outr'ora. Julga- se ·ter sido convento de jesuítas. , ( A Pro
vinc-icb ele S. Pa~tlo, :1888. ) A Lei Prov. n. 60 ele 12 de mai,o 
de 1887 creou ahi uma esch. publ. de inst. primaria. 

COLLEG IO. Estação da E. de E. do Rio elo Ouro, ént t•e as 
estações ele Il-ajá e do AreaL 

COLL EGIO. Rio do Est~J.clo elo Rio de Janeiro; nasce na 
serra elas Almas e desagua na margem dir. elo Pat·abyba elo 
Sul. Att·avess<~. a estrada de Campos a S, Fidelis, Ahi existe 
uma ponle construi da em 31 de agosto ele '1877. 

COLLEGIO . Rio elo Estado elo Rio de Janeiro, no mun . de 
Campos, Recebe o corrego S . Bento e vae para o Oceano. 

COLL:E:GIO. Banhado de mais de tres kils. de l argo, no mun, 
de S. João Baptista de Camaquan; no Estado do .R. G. do Sul 
E' lambem denominado Banhado Grande. 

COLLETA (Santa). Colonia particular no mun . ele Pelotas 
elo Estado do R. G . elo Sul. Em188<1, co11'tava 30 lo·tes coloniaes, 
cada um d(j 300 .000 metros quadrados. 

COLLETE. Riacho do Estado ele Sergipe, afl'. ela margem 
dir, do rio S. Francisco, abaixo de Piranhn.s . 

COLOLIPÚ. Igarapé d o Estado do Amazonas, trib. do t•io 
Negro . Banha o mun . de Barcellos . E' ele excellente agua 
branca. 

COL OMBO. Com este nome foi elevada á categoria ele vil! a 
a colonia Al fredo Chaves, no Estado do Paraná. 

COLONIA;. Vllla e mu•;. do E stado do Piauby, na com. do 
Amaran te, a . _margem, d1~· · . do rio Parnahyba, em ·terr eno 
clesegual ~ argtloso . E lu:r;1tacla pelo mencionada rio, pelo 
l'lO Itaue tra e pelo Gurgueu. Lavoura de cereaes e a lgodão · 
criação ele gado . Dista 96 kils, de J er omenha; E' a séde d~ 
villa ela Manga, cuja pov ., hoje em decaclencia , pertence ao 
mesmo mun. Foi elevada á categoria ele villa p elo Dec. de 19 
de junho ele 1890. Foi com . de primeira entr ., creada por Acto 
de 26 ele junho ele 1890 e classilicada pelo Dec. n, 551 ele 15 ele 
julho elo mesmo anuo. Vide Manga. 

COLONIA. Pov . do Estado ele Pernambuco, no termo de 
Flores . 

COLONIA. Bairro elo mun. ele Cananéa, no Estado ele 
S. Paulo, coro uma esch . publica. 

COLONIA. Serra elo Estado ele P ernambuco, no n1un. de 
Flores . JJ]' uma t•amificação da cordilheira Borborema. 

COLONIA. Ser ra do Estado do R. G . do Sul, no mun . do 
TL·iumpho. 

COLONIA. Uma elas denominações locaes da serra ele Santo 
Antonio que pet•corre o mun. ela Conceição, n o Estado de 
Minas Geraes . Desse ponto nasce a sel'l'a elos Diamantes . 

COL.ONIA. Um a das estações da E. ele F. do R io Cla!'O, no 
Estado de S. Paulo, e ntl'e as estações elo Visconde elo lUo Claro 
e de S. Carlos, a 7Mm, 960 acima elo nível elo mar. 

COL ONIA. Igarapé do Estado do Pará, na frég . de Bal'
carena e mun. ela capital. 

COLONIA. Um o. elas cachoeiras formadoras elo rio lguassú 
no Estado do R io de Janeiro. ' 

COLONIA. Lage existente no porto el e Antonina, n a ft· ente 
ela cidade deste nome, no Estado elo Paran!i .. Tem um volume 
ele 8<!m cu bicos. 

COLONIA ALVARENGA. Bairt·o do mun. de Caçapava, 
no Estado de S . Paulo; com uma esch. publica . 

COLONIA DO AÇUDE. Dist. elo mun . da Ponte-Nova,, no 
Estado de Minas Geraes. 

COLONIA JOÃO BUENO. No mun . da Conceição dos Gua· 
rulhos e J!]stado de S. Pau lo ; com uma esch. publica, 

COLORADO. Arroio do Estado do R. G . do SLll, banha o 
mun . ela Cruz Alta e clesagua no rio Ivahy, afl'. do Jacuhy. 
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COLORADO. Arroio do Estado do R. G . do Sul, trib. ela 
margem esq . do Camaquan-Chico (Araujo Silva. Dioc . ilo R . 
G. do Sul). 

COLUBANDÉ. Log. elo Estado elo Rio ele Janeiro, na freg. 
de S . Gonçalo; com duas eschs. publs. ele iust. primaria. 

~ COLOMINJUBA. Serra do Estado do Ceará, continuação 
da de Maranguape, na par te Occ. desta, distante 12 kils. da 
cidade ele iVI<trangnape. 

COLUMNA, Pov. do Estado ele Minas Geraes, no muu·. do 
Pessanha . Tem, segtmdo o ul·timo recenseamento, i.Hi habs. 
Orago Santo Antonio. Foi elevada a cl ist. pelo Dec. n . 1.92 de 
20 setembro de 1890 , 

COLUMNA. Morro elo Estado ele Minas Geraes, entre as 
fregs . ela Penha de França e S. José do Jacut·y. 

COLUMY. Pov. elo Estado do Rio ele Janeiro , na freg . ele 
S. José ela Bôa Morte ( lnf. loc.). 

COLUMY. Uma das cachoe i1·as formadoras do rio da Ca
choeira, ·trih . do Iguassú ; no Estado do Rio ele J a neiro . 

COMADRES. Rio elo Estado ele Mat·to Grosso, aff. elo 
Bande~ra, qtte o é elo Cuyabá (Inf. loc.) Ria?ho aff. esq . . elo 
Cnya ba, entre o elo Machado e o elo Bande1ra, poucos lnls. 
acima ela capital. (Dr. S . ela Fonseca . Dica. cit). 

COMANDAHY. Ilh a do Estado do Amazonas, no l'io 
An1azom~s , n o mnn. de Itacoatiara. 

COMANDAHY. Ilha do Estado elo P ará, no dist. ele Array
ollos . 

COMANDAHY. Rio do Estado do Pará; desagna no 
Amazonas clefl·on te ela foz elo Xingú e ela ilha Comanclahy . 
E' o caminho para as antigas povoações de Arrayollos e 
Esposeude . 

COMANDAHY. A~t·oio do Estado elo R. G. do Sttl, aff. elo 
rio U rugLtay . E' tam bem denominado A.lbut~~hy. 

COMANDATUBA. Pov . elo Estado da Bahia, na ú-eg. de 
Santo Antonio ela Ban·a elo Una, na sen·a do mesmo nome, a 
77 k ils. ele S. Jorge de Ilhé.os. 

COMANDATUBA . Morroa do Es~ado da Bahia, entre os 
rios P oxim e Una . Descobl'io-se ahi 1882 uma riquíssima 
lavra de diaman·tes . 

COMANDATUBA. Rio elo Estado das Alagôas, banha 
o mun. de Porto Calvo e clesagua na margem esq. do Man
guaba. (DL'. Espinclola . (Geog1·. Alagoana) O Dr . Al't'oxellas 
Gal vão em sua Desa?"'ipção do :M~m. ele Po?"to Calvo . ( Rev. do 
Inst. A.:r·ch. Geogr. Alagoamo) escreve Comancleituba e sobre 
elle diz: «O Tapa-monclé e o Comandeitt~ba, que ladeam a villa 
de Porto Calvo e fazem barra junto clella, r ecebem numerosos 
confls. todos perennes e corl'entes » . 

COMANDATUBA (Ba rra ele). Tt•es milhas ao S. ela barra 
do Una, li g(tcla á do P oxim por um canal interior, que sep~ra 
do continente a ilha de Comanclatuba; no Estado ela Bah1a. 

COMANDEITUBA. Rio do Estado das Alagôas, afl. elo 
Mang uaba. Vide Commanclat~~ba. 

COMANDYS. Inclios que habi·tavam a a?tiga aldeia elo Cu
marú, ou dos Arapiuns; no Estada elo Para. 

COMATÉ. Cachoe ira no rio Ixié, trib. do rio Negro, qt~~ o 
á elo Amazonas . Desde essa cachoeira, affirma o maJOt' GurJao, 

. offerece o rio caminho por onde com facilidade pôde-se passar 
a dive rsas povoações ela Repnblica de Venezuela. 

COMATIÁ. Nação indígena elo Estado do Amazonas, no rio 
a que deu seu no.me. 

COMATIÁ. Rio do Estado elo Amazonas, aff . ela margem 
dir . elo So lirnões . Sua foz fica aclma ela elo Javary. 

COMAXATIBA. Vide Comexativa . 
COMBICA. Rio elo Estado do Rio de Janeiro; vae para o 

Casserebú. ' 
COMBOIEIRO. Rio elo Estado elo Mat·anhão ; clesagua no 

Parna hyba quasi defronte do Poty. E' tambem denominado rio 
das Pomba,s. 

COMBOIO, ç. m . (Estados do N.) especie de cat·avaua. com
posta ele bestas ele carga, para o transporte de rnercaclorJas, e 

COM 

a que nos Estados meridionaes chamam T?"opa. Em Matto
Grosso,Minas-Geraes e Goyaz . clava-se o nome ele Comboio a 
uma leva ele africanos boçaes·. 

COMBOIOS. Pequeno ri o do Estado elo !!] . Santo nasce ele 
diversas lagôas proximas á costa e clesagua no Ri~cho perto 
da barraclasLe no Oceano. Julga- se que po_r meio ele um' canal 
pouco extenso commumcanclo-se os dous rws Comboios e Preto 
(aff. do rio Doce) se poderia navegar atá o Doce, o qual dest'arte 
ficaria ligado ao Riacho . 

··aoMBÚ . Ilha elo Estado elo Pará; perténcente ao rnun. ela 
capital. 

COMBÚ. Igarapé no mun. ela capital elo Es·taclo do Pará . 

COMBUCAS , Rio do Estado ela Bahia ; nasce parallelo ao 
Mucugé, na serra ela Chapadinha, e depois de corre1· com 
aquelle ainda pa l'allelamente tJOr uma exte nsão de 36 kils., con
fundem-se distante da po v .do Paraguassú Diamantino tres kils. 
Assim un idos, depois ele correrem tres kils., entram no Para
guassú. Foi nesse rio que José Pereira elo Prado descobriu ri 
quíssimas minas diaman tinas em setembro ele 1844 desco
berta que divulgada fez reunit• em menos ele seis meze~ o-ra nele 
pop. das ext l'emidacles dessa prov . e elas visinhas m~ nu
mer o ele 25.000 pessoas, de maneil'a que dentro daquelle tempo 
uma grande pov., que tomou o nome ele P a ragu assú Diama n-2 
tino , levan·tou-se á marge m elo rio Mucngê, que com o ele 
Uombucas ficou cercando- a a E. e S., vindo cereal-a o Para
guassusinbo a O. e N. ~O Oombucas, que nasce a 20 kils. 
desta cidade (S. João do P a ragnassú), e correndo ele S . a N . 
aillne no Paraguassú, depois ele receber o Mncugé e com o curso 
de40 kils » . (Inf. loc.). 

COMEXATIVA. Pequena pov. do Estado ela Bahia; na 
costa elo Oceano, ao N. ela vil1a do Prado . O desembargador 
Luiz Thomaz Navart·o, que nella esteve , diz existir ahi uma 
o"l'ande enseada, onde o mar é pacifico por causa ele um grau
de recife ou cordão ele pedra, qne abriga a ta l enseada , 01,1de 
pelo seu lünclo e extensão, podem surgir embarcações grandes . 
Na Geog?-. Physica de W appreus encontra-se escripto Comaxa· 
tiba; em Mouchez lê-se Comoxatiba; em uma informação que 
recebemos do mun . elo Prado lê-·se Co?"Omochatiba. Vide Como
xatiba e Co?"omoalwtiba. 

COMICHIM. Bella mas terrível cachoeü·a no rio Uraricoera; 
EsLaclo elo Amazonas. Fica pt•oxima das cachoeiras denoml
naclas Un1mamy e Okiripa n. 

COMMANDANTE. Rio do Estado ele Set•gipe; nasce seis 
kils . a O. ela cidade ele Itabaiana, no logar denominado Ou
teiros, e, após um curso ele 21 kils, desagua no rio das Pedras, 
ãff. elo It•apit'anga ou Vasa Barris. Recebe os riachos Trahiras 
e Conde (In!'. lo c. ). 

COMMENDADOR FILGUE!RAS. Uma das estações ela E. 
ele F, ele Juiz ele F6ra ao Plau, no Estado ele Minas Geraes, 
entre as estações ela Gramma e ela Agua Limpa . 

COMMERCINHO. Parochia elo mun. ele Arassuahy, no 
Estado ele Minas Geraes. Foi creacla clis·t . pelo art . I ela Lei 
Prov. n . 2 .376 ele 25cle setembt·o ele 1877 e elevada á categoria 
ele parochia pelo art. I ela ele n. 2 .565 ele 3 ele janeiro ele 1879 
Tem duas eschs. publs ele inst , p1•im., uma elas quaes crcada 
pela Lei Pro v. n. 2 390 de 13 ele otltubro ele 1877. 

COMMERCIO. Dist, et•eado na ft·eg. ele N. S. ela Con
ceição do Almeida do t ermo ele Maragogipe ; no Estado da 
Bahia. E' banhada pelo l'io Jaguaripe . Foi Cl'eaclo e_m 2 de 
março de 1882 . Tem uma esch, pnhl creacla pela Le1 Prov. 
n . 2. 646 ele 6 de maio ele 1889. 

COMMERCIO . Estação ela E. de F. Central do Brazil, á 
margem clir . elo l'io P a1·ahyba, no mun. ele Vassouras _e Estado 
elo Rio de J Rneiro. A parte dessa estrada comprehend1da entre 
Desengano e Commercio foi inaugurada em 29 ele novembro ~e 
1866 e tem 14.647 kils . de extensão ; a par·te entre Commerc10 
e Ubá tem 23.634 e foi inaugurada em 5 ele maio de 1867. Nella 
tem principio à E . ele F. do Podo elas Flor~s. Agencia_ do 
Correio. Estação teleo-raphica. Esta estação cltsta da Cap1 tal 
Federal 1.461<,683 e esd~ a 318m,i30 ele altura sobre o ni vel elo 
mar . 

COMMERCIO. Dique na ilh a Mocanguê, na bahia elo Rio 
de Janeiro . 
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COMMERClO. E' assim chamada um!l. estrada que parte 
de, Iguassú, sobre a serra de Sant'Anna, ramifica-se par'a a 
importante f reg . do Paty do A.lfere·s, segue pelo rnun. de 
Vassouras por Massambará até ás 'Flores e Rio Preto. Fica no 
Es~a:do do Rio ele Janeiro e é assim denomina,cl:a j;>&~ ~a r· sido 
a sua abertura decretada pe'la antiga J~nta do Cemmerclo. 

COMMERCIO. Corrego do Estado de Jl!linas Ger·aes, na cidade 
de Ubera.ba; fazjuncção com o carrego da Lage, trib. do rio 
Uberaba. Separa os morros da Boa-Vista e Estados Ollidos. 

COMMERCIO AO RIO DAS FLORES. EstJ:ada de ferro 
do Estado do Rio de Janeiro. Parte ela E'stação do Commercio, 
na E. ele Ferro Central do Br•asil, atravessa o Parahyba em 
gralillde po,m.te de fen·o; desenvolve- se pelo Estado do Rio de 
Janeiro, procurando a divisa com o de Minas Ge raes, na 
margem do rio Preto, onde terá seu ponto de parada. O Estado 
em 26 de julho ele 1874 concede11 uma linha de carris de fel'l'O 
Hracção animada), crue pal'lindo do Commercio fosse ter a 
Santa There~a de Valença, e a 16 de abril de 1875 perl'lü~ liu 
que a linha attingiase ao Porto das Flores, no rio Preto, e 
e'mpregasse tração por locomo·bivas. O Dec. n. 6 .055 de 14 de 
dezembro de 1875 autorisou a Cl'Hnpanhia a fnnccionar , e 
app·rovou-lhe os esbtuios . Em 18i6 foram iniciados os 
trabalhos; inaugurand o- se o primeiro trecho de linha em 14 de 
Setembro de 1882, e chegando o trafego a Santa Tbereza de 
Vaie!lça em 1883 . A bitola é de 1m; a àe~li"vidade maxima de 
3 °/ 0 e o raio minim o da curva ele som. Os trilhos são ele typo 
Vig1wle-aço Bessemer . Tem as see:uin tes estações. Commer·cio 
Mararnbaia, T<tbôas (no ltil. 17,ô4Sm.) ; Santa Thereza (no 
kil. 24,098'm), Cachoe ira elo Ftwil e Rio elas Flol'es. E' tambem 
denominada Rio d1~s Flores. 

COMMERCIO DE S. PEDRO. Log. do Estado de Minas 
Geraes, na freg . da cidade ele Suassuhy . 

COMMISSÃO. Log . do Estado da Bahia, no mun. da Barra 
do Rio ele Contas. 

COMMISSÃO. Serra do Estado de Minas Geraes, no mun . 
da OHveira. 

COMMISSARIO. Pequena serra do Estado do Parahyba do 
Norte; esten de-se do O, para E., formando coma Branca e a 
Negra um pequeno grupo rodeiado pelo rio do Peixe, trib. 
ele Piranhas . .!!]'cultivada. F ica no mun . do Pombal. 

COMOXATIBA. P'onta no mun. do Prado e Eslado ela Bahia. 
Sobl'e ella cliz Mouchez : « La pointe Comoxat iba n'est bien 
reconnaissable clu large que parce qu'elle est située à C!1eux 
milles au N. de la !in de la grande falaise rouge du Prado dont 
naus allons parle1· plus loin . Cette pointe es t converte d 'une 
abondante végétaj.ion qui marque complétement le·hameau situé 
prês clu rivage . A petiLe disLance de ·terre on distingue cepen
dant, au milieu eles arbres, sttr le co·teau, l~s ruines de l'anci
enne église. Vide Comex ativa e Co?·omoahatiba. 

COMOXATIBA. Porto no mun. do Prado e Estado da Bahia. 
Lê- se em Mouchez : « Position de la plage du village: La L. 
17"5'23' 1

, Long . (Rio)3•58'17"ou41°28' 43"(Paris). Déclinai
son, 5° 10 1 NO . Etablissemen·t du port, trais heurs et treinte 
mmutes. -Une ceinture ele r écifs qui hordent la cõ-te en dedans 
~es Patachos pt·éseate une ouvet·ture pr•ês ele la pointe , e·t forme 
a C0moxatiba un petit bassin inté.l!ieur de demi mille de clia
metre et ele cinq ~t six mêtJ.·es de pr·o.fiondeur, ou une douzaine de 
caboteurs pourraien·t tt·ouvel' simultam8ment 1m bon abri. Le 
D'Entrecastec~WJJ est reaté cleux jours moui llé dans ce petit port 
ou la mer étai t parfaitement cal me, malg·ré une brise fraiche de 
N'E . Ce n 'es t que qua ncl , à rr.ér haute, la !ame passe par-clessus 
les rêcifs qne l'on y re~sent un peu de houle. Une joíJ.ie phbge ele 
8able, 011 débouchent quelques ntisseaux, formen·t le rond ele ce 
havre, et un petit ha meau est établi à l'ombre eles cocotliers qui 
garnisse.nt la pojnte au S . ele la pLage. Sur les coteaux qui le 
dom.inent on aperçoit, au milieu d'une épaine végéta tion, les 
ruines d'un ancien vi!llage qu'on m'a dit être Coll.limbirma t. 
La me.r marne de 1m"50 à de.ux me.tres .. En dehors clu port, le 

1 ll n'existe pl~s aujourd'bui de vill':J:go eonnu sons le nom de ICo
lnmbilma porte sur les anciennes Car~es et sur celle de !'Amimai Raussin. 
To.us les pêcheurs de cette côte auxquels je me suis adressé m'on~ ma
~,'f7sté la mame iii\'norance à cet égard, et ce n'est qu'a Comoxatiba que 
J b1 trouvé un haoitant qui m'a dit q01e c'étail; ~·ancien no.m du vi!Uage 
a o.nclonné qui domine ce petit port, 

long du récif, on trouve iQ metre& d'e&u, foncl de sable vase, 
puis 12 à 1.3 metl'os à deux milles., 20 mêtres, foncl de vase, à 
quatre milles, et 30 nH~tr as, sable vasa, à neuf milles; mais à 
partir ele ce point jusq u'à J.n. distance ele 25 milles, sur ]e même 
parallêle, on r e trouve un fond égal de 28 a 30 rnêtres, sable, 
sable gravier, oõ maclrépores et coqu1Jles brisées. 

COMPANHIA . Log . no iermo de Anajatuba do Estado do 
Maranhão. 

COMPANHIA . Igarapé do Esta do do Pará ; cor t·e a O. da 
cidade de Macapá. !!}' tambem denominado- ig-ar apé das Mu
lher,es . ~m um a l'eJilresentação :que, em 1870, cltrigit•a m á Ca
mara dos Deputados os ha'bs ela com. ele Macap~., lê-se o 
seguinte : « o igarapé cha mado da Companhia, e que tambem 
chamam das MulhAres, corre entre duas val'Zeas, que bordam 
suas margens. Estas varzeas, em toda sua extensão, não teem 
um pé ele assucuse iro, todas ell as es tão cobertas de capim, pe
quenos arbustos e muito ta bocal , a que abi na província do lUo 
de Janeiro chamam bambú >> . 

COMP ANHI.A. Igarapé elo Estado elo Pará, na ilha Marajó 
e mun. de Breves; clesagua no rio Jacaré . 

COMPRIDA. Ilha elo Estado do Pará, no mun. de Bt•eves. E' 
separada ela ele Marajó pelo furo dos Macacos. Ha ainda uma 
outra elha com egual denominação defronte da cidade ele Breves 
e proxima ela ilha Santo Amaro. 

COMPRIDA. Com esse nome acham-se mencionaclas em uma 
Relação dada pela Camara no anno de 1790 sobre o estado e 
circumstancias ela villa ele Paraty, qua~ro ilha.s situadas na 
enseada que o Oceano forma nas costas dos municípios de An
gra dos Reis e Paraty elo Estado elo Rio ele Jan eiro. (Vide Mon
senhor P izarro. }.![em. Hist. T. III ps, 4<1, 45 e 46). Na Carta 
da Prov. do R. de JaneiiY'o, de Bellega1·de e Conrado Niemeyer, 
vem mencionada urna ilba Comp?·icla na entrada da enseada de 
Paraty e proxima da ilha elo Mantimen·to, Na Cm·ta de Mou~ 
chez vem men~ionad.as duas, na ens .. ada ele Paraty, das quaes 
uma mata pl· o:~uma do continente e situada entre a ilha das Be
xigas e Cachorros, e outra entl'e Rapada e Mal vão. Mouchez 
menciona uma outra em frente á pauta Grossa (no continente 
do município de Paraty) e á ilha do Cabimbáo, urna outl·a na 
enseada de Angra, proxima elo sacco dos Frades e uma outra 
em frente á praia ela Barra Grande e proxima das ilhas Redon
da, Ventura e Pico. 

COMPRIDA. Ilha do Estado do Rio de J ane iro, dependente 
da freg. da R1beira e mun. de Angra dos Reis. 

COMPRIDA. Ilha situada no Oceano, em frente · ela entrada 
da Bahia elo Rio de Janeiro, ao N)\0. da ilha Redonda e ao S. 
da das Palmas, aos 23° 4' de Lat. S . 

COMPRIDA. Ilha do Estado do Rio ele Janeiro, em fren te 
da comarca de Cabo Frio, a ENE. desta cidade, aos 22o 52' 
ele Lat. S. 

COMPRIDA. Ilha na bahia do Rio de Ja neiro, á cl.ixleita das 
ilhas dos Côcos e uma das do gr·upo pertencente a Paquetá . Bal
thazar Lisbôa, no primeiro volume elos Annaes do Rio de Ja
nei?·a, r e_fere-se a duas ilhas desse nome, Co?n2n•idcb do Pinto 
e Compndc~ elo Gomes- , não explicando, porém, suas posições 
respectivas. Barrai e Candido Mendes designam tambem com 
esse home uma ilha perto da bocca do rio lraj ~i , CJ.Ue é a ntes 
um manga! que fica déscQber·Lo nas · occas.iões das vasantes 
(Fausto de Souza. A Bahic1 do Rio de Janeir·o) . 

COMPRIDA . Ilha do Estado de S. Paulo, com 66,660 k ils . 
de compl'ido e 3. 740 de largo, esLreitanclo-se nas extremidades. 
Occupa o li"ttoral desde a barra de !capara até Cananeá. O seu 
solo é arenoso e sulcado em todo o comprimento pelo ribeirão 
Conda:puhy. E' tambem denominada 1l!Iar Pequeno e Ilha 
Grande, 

·coMPRIDA. Ilha do Estado de S. Pa~1o, no l'i o Paraná, 
abaJXo da cm·renLeza •de Jupi·á, a 13 kHs. da foz elo Aguapehy. 
T em 33 kils. ele comprimeo to. 

C<?MP:l;l._ID.A.. Ilha d0 Estado de lVIatto Gros?o, no Guapo.ré 
em frente a foz do Mequenes . T em ele 20 a 25 klis. da extensão 
Nella tiveram os antigos sertanistas, desde antes de 1746 um. 
arraial, ve_rdadeir0 c0<i to i!le flibnsteiros, compost0 de crir~üno
sos e foragHl•0s dos a·rra-iaes de Ma·tLe Grosso. Dahi sabiam em 
excursões 'a captivar índios para vendel-os aos miner!llclores. 
Eram em tal n11mero que., segundo o jes w.i ·ta Agostinho. Lou
renço,. um dos m,issio.narios que acompanharam Rohm de. 
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Moura, quando sabiam para essas dept•edações eram em numero 
'de 50 a 100, deixando gente armada sufliciente para guarda do 
·seu arraial. 

COMPRIDA. Ilha do Estado de Matto Grosso, no Paraná, 
logo abaixo da foz do Verde e acima do Orelha ele Onça. Sua 
po'hta supedot• c0nt.inúa numa dilatada praia. 

COMPRIDA. Ilha. Vide Pa1·aguay -mirim. 
COMPRIDA. Serra do Estado ele Sergipe, no mun . de Ha

baiana. E' notavel pelas minas de ouro que possue. Faz parte 
·da cordilheira ele Itabaiana . 

COMPRIDA. L:tgófl. do Estado do Maranhão, no mun. do 
Brejo. 

GOMPRIDA. Lagôa do Estado de Pernambuco, no mun. de 
Bom ConsellJO (In f. loc. ). 

COMPRIDA. Lagõa do Estado das Alagôas, no mun. de 
S. Miguel, a 1.160 braças ao N. ela elos Mangues. Tem perto ele 
1.200 braças ele comprimento e quasi 1.000 de l argura. 

COMPR'!:DA. Lagôa elo Estado elas ~lagô as, nas proximi
dades da margem esq . elo rio S. Francisco, com o q Ltal tem 
communicação por um pequeno canal. Tem seis kils . ele com
primento e dista 13 da cidade ele Traipú. 

COMPRIDA. Corredeira no rio Jacuhy, entre Rio Pardo e 
·Cachoeira ; no Estado do R. G. do Sul. 

COMPIUDO. Morro no mun. de Paranaguá do Estado elo 
Paraná, 

COMPRIDO . Furo do Estado elo Pará, na ilha Marajó e 
mun. do Breves, vae para o rio Jaburú. 

. COMPRIDO. Ri~cho que desagua no. rio Parnahyba, IWO
xtmo da Ilha denommaela elo P apa e abatx:o da caclJ.Oeira elo 
Tronco. 

COMPRIDO. Insignificante cor rego cl <1 Capital Federal no 
bairro do Rio Compl'iclo. Vide Catttmby (rio). ' 

COMPRIDO. Rio elo Estado de S . Paulo, banha o mun. de 
Santos e desagua no rio Curumahú. 

COMPRIDO. Rio elo Estado de S. Paulo , corre entre os 
muns. de S. José dos Campos e Jacareby. Em sua margeL'\1 dir. 
·foi assente a primeit•a aldeia, que deu or igem a S. José dos 
Campos. Desagua no rio Parahyba do Sul. 

COMPRIDO. Rio do Estado de S. P a ulo, no mun. de Uba
tuha ; nasce ela cordilheira J\1aritima e desagua no mar. 

COMPRIDO. Corrego do Estado de Minas Ge1•aes, aff. elo 
rio Pará, naa divisas da freg. do Cajurít. 

€0MPRIDO. Corrego do Estado de Minas Geraes; desagua 
na margem esq. do rio Abae té , aif. doS. Ft·ancisco. 

COMPRIDO . Carrego do Estado ele Goyaz, banha o mun. ele 
Santa Luzia e desa~ ua na mat·gem esq. do ribeit·ão Samambaia, 
wi!b. elo rio Corumbá . (f.nf. loc. ) Do mesmo mun, nos informam 
haver um outro conego desse nome, aJT. da margem esq. do rio 
Paracanju ba. 

COMPRI DO. La.go elo l!Jstaclo do Amazonas, no mun. da 
Villa Nova de Barreirinha. 

COMPRIDO. Lago do Estado do Pará, na com. de Macapá. 
COMPRIDO. Lago elo Estado de Goyaz : elesagua no braço 

esq . do rio Araguaya acima da foz do rio Chrystallino. 
· COMUNATY. Serra do Estado de Pernambuco, no mun. de 

Aguas Bellas . 
'CONANY. Vide Coancmy. 
CONCEIÇÃO. Villa e mun . do Estado do Amazonas, na 

com . de Parintius, na margem dir. elo rio Maués, que á pequena 
distancia lança suas aguas no Ramos. Foi fundada em :1!798 por 
Luiz Pereira da Cruz e José Rodrigues Preto. Dos nomes dos 
seus fundadores, isto é, da primeira sy llaba do primeiro e da 
ultima do segundo form'aram a palavra Luséa, nome que t eve 
emquanto foi Missão. Elevada a villa por deliberação do Con
selho Geral , foi-lhe mudada aquella clen0minação pela de 
Maw!s que em .1S?5, pela Lei !Jrov. n. 15~ C!.e 1l de setembr~, 
foi ainda substttutcla pela de V~lla dct Conce2çao. «Em 1832, cltz 
o conego ]!' . Bernardino de ~ouza . foi es\a villa theatro de 
barbaridades pr~ticadas yel_os. wdws Maués, que em seu furor 
.assassinaram el tvet•sos !Udividuos. Era chefe dessa horda o 
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t~tchaua Manoel Marques, que, depois de terminada a carnifi
cina, .foi levar o fa_ctoao conhecime:?-to do Ouvi~or, na antiga 
vtlla ela Bart·a, hoJe cidade do Manaos . O misstonario carme
li tru Frei Joaqnim de Santa Luzia é a.in·~a hoje accusado, 
provavelmente sem fundamento, de let• tnstnuado aos índios 
essa ll_latança. E'_ ele_ grande importan~ia o commerc io que faz 
essa: vtlla com os Indws que de Cuyaba lhe vão compt•at· "Ua
raná . >> Foi incorporada á com. de Pariutins pelo art. 1 da 
Lei Pro v. n. 82 de 24 ele se temb~·o de 1858; á cl~. capital pela ele 
n. 291 de 5 de maw de 1874; reincorporada á de J.?arintin s pela 
ele n. 384 de 24 de maio de 1876. Tem duas eschs. publs. ele 
inst. prim. na villa e duas nos povoados Massauary e P aricatuba. 
Sobre suas divi sas vicle: Acto Pres idencial n. 152 de 25 de 
outubro ele 1859; art. II ela Lei Pro v·. n. 132 ele 29 ele julho e 
art. I ela de n. 151 de 25 ele agosto, ambas rle 1865, n. 238 de 
20 ele maio de 1872; art. II da de n. 362 e art. I da de n. 363, 
ambas ele 4 de j tllho ele 1877. 

CONCEIÇÃO. Villa e mun. do Estado elo Ceará, na com. 
de Baturité . Fo i e levada a essa categoria pelo Dec. n . 55 de 1 
ele setembro de 1S90. Comprehende o districto de Pernambu
quinho . Denomina-se hoje Gttcvrctmi1•amg:t pelo Dec . n. 59 ele 4 
de setembro de 1S90. 

CONCEIÇÃO (N. S . da). Villa e mun. do Esta·clo do Para
hyba do NorLe, na com . ele seu nome, banhada pelos rios 
Grande (Pianc ó) e Serea Vermelha. Diocese do Parahyba. Fo~ 
creada elis t. pela Lei Pro v. n. 163 de 22 ele novembro ele 1864 ; 
elevada á categoria ele pat·ochia pela de n. 255 de 9 de outubro 
de 1866, s ttppr im ida pela de n. 306 de 7 de dezembro ele 1868, 
restaut·aela pela ele n. 444 de 18 de dezaml.it·o de 1871. Villa pela 
ele n. 727 de 8 de outubro de 1881. 1'em cluas eschs. publs. Fio i 
incorporada á com. ela Princeza pela Lei Pro v. n. 751 de 27 de 
novembro de '1883; creada com. pelo Dec . n. 5 de 22 ele ja neiro 
ele '1890 e classificada de primeira entr . pelo Dec, u. 29± de 29 ele 
março ele 1890. Fica distante 20 leguas a O. de Piâncó e i3 de 
Misericoeclia, 112 da Pa.rahyba e 29 elo Crato (Ceará), 20 do 
Triumpho (Pernami.Juco). Lavout·a de al ()"oclão, canna e c3reaes. 
'l'em as sert·as Escrtra, do Pico, Pintada 

0
e ela Tena Nova. Com

prebencle os povs. Sant'Anna, Alag·ôa Nova e Monrtevidéo. 
CONCEIÇÃO. Villa e mun. dÓ Estado de e:Toyaz, na com. 

ela P_alma, na pat·te superior do rio deste nome, a 666 kils . NE. 
da cidade de Goyaz . F:oi fundada em 1741 por occasião de se 
descobnram algumas l:!li_nas ela ouro nas margens daquelle Pio: 
Orago N . S. da Conce1çao do Norte e diocese ele Goyaz . Fo1 
ct•eada paroch1a pelo art. I ela Lei Prov . n. :1.4 ele 23 de julho 
ele 1835 e elevada á villa pelo art. II da de n . 3 de 14 de ou"tubt•o 
de 1854; installacla em 3 de abt·il de 1855. In corporada á com. 
da P alma pelo art. IV da Lei Pl'ov. n. 3-! ele oububt•o de 185~. 
Foi class ificada termo pelos Decs . ns. 309 de 1.3 de JUnho de 
1843 e 851 ele 25 de outubro de 1851. O m un., além ela parochia 
da vi lla, comprehenclia mais a ele S. José elo Duro, que foi· 
elevada a villa em1884 . Agencia do Cl)rreio. 1'em duas eschs. 
publs . ele inst. primada. 

CONCEIÇÃO (N. S. ela) . Parochia no mun. da capit•l do 
Es Lado do Maranhão. Foi ct·eada pela Pro visão Regia de 23 de 
maio de 1805 e installada a i ele setembro do diLo anno . Tem 
por filiaes as egrej as de Sant' Anna, S. Thiago (hospício ele mis
sionarios capuchinhos), S. Pantaleão (pertencente à it•manclade 
ela Misericol'dia). Madre de Deus (pertencente ao hospital 
militar) e N. S. das Barraquinhas . Tem duas eschs . publs. de 
inst . primaria . 

CONCEIÇÃO (N. S. da) . Parochia do Estado do R. G. do 
Sul, no mun. da capital. Foi ceeada pela Lei Prov . n. 1. 800 de 
12 de abril de 1889. 
CONC~ICÃO. l"at•ochia de l!lstado de ~in&s (']eraes, no mun.: 

de Arax~~ . Ch·ago N. S. da Conceição e diOcese de Goyaz. FoL 
creada parochia pela Lei Pro v. n. 2.594 de 8 de janeiro de iSSO, 
Tem duas eschs . publs. de inst. primM·ia. 

CONCEIÇÃO. Log. do mun. de Miritiba, do Estado do 
Maranhão. 

CONCEIÇÃO. Log. do Estado do Maranhão, no mun. elo 
ABo Meal'im. 

CONCEIÇÃO. Dist. do termo de Acary, ne Estado do R. 
G. do NorLe, ct·eado pela Lei Prov. n. 250 de 23 de março 
de 1852. 

CONCEIÇÃO. Pov. do Estado elo Parahyba elo Norte no 
mun. do Catolé do Rocha, com uma carJella . ' 
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CONCEIÇÃO. Log. do Estado ele Sergipe, no mun. ele Santo 
Amat•o ; com uma capella. 

CONCEIÇÃO. Pov. elo Estado da Bahia, na ft•eg. de V era 
Cruz de Itaparica ; com uma esch. publ , de inst. prim . , Cl"ea da 
pel a Lei Prov. n. 2. 053 de 28 de julho de i SSO . 

CONCEIÇÃO. Pov. do Estado da Bahia, no mun . deLençóes, 
á margem elo rio Palmeiras. 

CONCEIÇÃO. Arraial do E stado da Bahia, na ft·eg. de Pi
rajuhia ; com uma esch . publ. ele inst . prim . , areada pela Lei 
Prov. n. 2.081 ele 14 de agosto de 1880. 

CONCEIÇÃO. Pov. do Estado da Bahia, na freg . ela Encar
nação· com uma esch. publ. ele inst. prim . , ar eada pela Lei 
Prov. 'n . 1.901 de 24 de julho de 1879. 

CONCEIÇÃO. Log. do Estacl0 ela Bahia, no mun. de Ga
melleira elo Assuruá (In f. loc,). 

CONCEIÇÃO. Arr aial elo E s·tado da Bahia, na freg· . de S. 
Phi lippe . ln1portaute l a vou r a ele café, denomin a do indígena, 
e que é tido como originaria elas maltas ele S. Phili ppe. 

CONCEIÇÃO. Log . do Estado elo Rio ele Jan eiro, proximo 
á Sel'ra Negl'a, pouco além da es tação ele Sanla Delphina, na 
ferro - via União Valenciana. Affirmam haver ahi cat·vão ele 
pedl'a . 

CONCEIÇÃO. Log . no mun . de Campos elo Estado do Rio 
ele Janeiro, sobre o rio Carangola, que ahi ·tem uma ponte. 

CONCEIÇÃO. Bairro elo mun, ele Tamandaré, no Es tado elo 
Paraná. 

CONCEIÇÃO. Um dos quarteirões ela paro chia de Pacotuba, 
no Estado elo Paraná . 

CONCEIÇÃO. Pov. do E.slado do Paraná, no mun . ele Ti
bagy . Dista ela sé de. clesha vllla 12 kils . e do pov. elo lmbau
sinho 12 . Em 11187 tmba 18 fógos. e 86 habs . (Inf. loc,). 

CONCEIÇÃO (N. S. da) . Com essa invocação hou ve u ma 
capella fundada por Manoel An·tunes Suza na, em sua cha
cara situada á margem da ensea::la ele Botafogo, caminho ela 
Praia Ve1·melha (Dlstricho Federal), com Provisão ele 11 de 
junho de 1751 (Mons . Pizat'ro. M.em . Hist . ). 

CONCEIÇÃO . F ortaleza na Capital Federal, no morro elo 
seu nome . « A data pl'ecisa ele sua fundação e o nome elo enge
nheiro sob cujo pla no edificou-se, perderam- se no t empo, sendo 
improficuas ao chronista quaesquer pesquizas em busca ele 
primitivas origens. Pelo que pudemos esmerilhar, colliglmos 
qu e es ta fort.ilicação não é an·terior a 1715, e que o motivo de 
sua existencia n ão podia ser outro senão as duas invasões 
fraucezas de 1710 e 17H. Em 1735, como consta de documentos 
que possuimos, achavam-se já concl uidas todas as obras. e 
nesse mesmo a nuo foi nomeado para commandal-a o alfer es 
Manoel da Assumpção e Sá . Na antiga sala ele al·mas ha uma 
almofada ele madeil'a, por cima ela janella ceu'tral , elo lado el e 
l este, que parece ter servido ele téla a a lguma allegoria ou 
r~trato , cuj os traços são apenas pe1·ceptiveis. Esta importa n
t1ss1ma fortaleza, r eedillcacla em 1765 pOl' ordem do conde da 
Cunha, então vice- rei do Brazil, tem todo o inter io r gual'ne
cido de cabides de armas, que se elevam elo solo ao tecto, e 
formam tres naves, que se estendem ele cima r~ ontl'a extl'e
miclacle elo edificio. Na fortaleza elo morro ela Conceição esti
veram presos em 1790 os conjurados da r ebelliilo min e ira do 
Tiraclen·tes, padres José ela Silva ele Oliveil'a Rollim e José 
Lopes ele Oliveira, o D1·. Domingos Viclal Ba·rbosa, Francisco 
José ele Mello, An·ton io de Oliveira L opes, Salvador Carvalho 
do Amaral Gurgel, Victoriano Gonçalves Valioso e o pardo 
escravo elo padre, José da Silva. Ahi tambe m esteve d etido o 
coronel ele milicias Raphael Tobias de Aguiar, em consequen
cia dos movimentos revolucionarias de 1842 na província ele 
S. Paulo» (Mello Moraes Filho). 

CONCEIÇÃO (N . S. ela). Fortaleza fundada em 1760 pelo 
Capitão-genera l Rolim de Moura no local deixa do pela missão 
hespanhol a de Santa Rosa, aos 12o S . e 21o 18',0., á margem 
dir. elo Guaporé; no Estado de Malto Grosso . Essa missão 
dirigida pelo jesuíta Nicoláo ele Meclinilla, elas missões ele 
Moj os, t inha pa ra ahi se tran sportado, seis annos a n les, elos 
Campos ele San ta Rosa, abaixo do Cantarias 3o; mas entrando 
em lut!l: com os portuguezes que viviam ou traficavam no rio, 
Rohm m timou·-lhes a evacuação da mal'gem clil' ., em vista do 
art. 14 elo T t·ataelo ele 13 ele janeiro de 1750, e por já ter chegaclo 

ao Rio ele Janeiro a commissão clemarcaclora ele limites , ahi: 
apartada na nau Lam.padaza, em 1752 . Os miss ionarios resis-· 
tiram e os missionaclos pegaram em armas . Em 1753 desceu 
R oli m a desalojai-os, fez evacuar a nova missão (que foi es
tabel ecer-se duas leguas abaixo, na margem oppos·ta ) e sub-· 
sti tuiu-a a principio por um destacamento e aldeia de inclios, 
defendido pot• uma forte paliçada 1 • No anuo seguin·te vindo 
tentar des forço o padre Laynes, missionario do Mamoré, bateu 
o destaca mento e apris ionou muitos índios; volta ndo a novo 
ataque em 1756, n o qual apoderou-se do ponto. Roli m desceu 
de nov o elas na capital, expulsou-os do ponto e em 27 de setembt·o 
ele 1752 lançott os a licerces de u m forte pentagon al, pelo systema 
ele Vanba n, a que deu o n"ome ele N. S . da Conceição, sentia as 
obl'as dirigidas pelo ajudante de ordens elo governo ele Goyaz, 
o fa moso explorador de l'Íos, capi tão Thomaz ele Souza Villa 
R eal , que a Ma tto Grosso vier a com soccorros de gente. Er·· 
gueu- se o fo1··te, a balnar ~aclo, numa ponta de 88 meti'OS ; mas 
comqnanto seus alicerces ficass em quatro a ci·nco mett•os sobre 
as 3guas orclinarias, todavia nas enchentes o rio lavava a for
tifi0ação, chegando- lhe, em 1771, aos parapeitos. Em 1784 foi 
abandonado, indo a guarnição para um e meio kil., acima 
num esporão ela se t'l'a dos Paricys, onde pouc os annos, depois 
ergueu-se o forte elo P l'incipe ela Beit•a. Foi o forte ela Conce ição 
por duas vezes a sécle elo governo da capitania com Rolim e· 
com o seu snccessOl' João I eclt·o ela Camara, que ahl res idiu 
por muitos me7.es, pal'a providenciar mais promp-tamente sobre 
os ataques dos hespanhóes . Em ·1769 Luiz Pinto tinha-lhe 
m udado o nome para o de Bragança. Com clifficulclacle se eles 
cobrem hoje as suas ruinas . « P t·esidio e fortificação que ox is~ 
tiu na margem di,·. elo Guapot·é, quasi dois kils. abaixo elo forte 
do Pl'incipe ela Beira, local anele ex1s ti r a a missão ele Santa. 
Rosa, que os j esuítas de Mojos t l'a nsl'erira m pat•a a margem 
occideutal elo Gttapol'é. Foi es te pres idia ftmda clo em 1760 pelo 
govet•naclor O. An tonio Rolim de Moura, que ahi res idiu muito 
tempo, por ?au~a da gue1·t:a que quizeram fazer os h espanhoes, 
ou ah as os JeStntas de MDJOS . Houve com eJiei to a lgumas hos
tilidades em 17~3, que cessaram com a chegada elo ·tl'atado dtl 
paz en tre as coroas ele Hespanha e Portugal. Não obsta nte, 
conser vou-se all1 o governador, bem como o sau sttccessor João 
Pedro ela Camara. Em 1766 a meaçara m os hespanhoes de novo 
o pres idia com fol·ças consicleraveis, porém na noite que pl·e
cedeu o di a em que pretendiam dat· o a taque, l' eceberam ele 
Buenos-Ayl'es communicações, que determinaram. a sua re tiL•ada 
Em 1768 , deu-se principio a um a fo rt aleza mais solida do que a 
estacada que en·tão ahi existia. O govet•nador Luiz Pinto de 
Souza Coutinho, chegando em :1769, impoz-lhe o nome ele Bra
gança. Vide B1·c~gc~nça "· (B. ele lVIelgaço.). 

CONCEIÇÃO . Estação ela E. de F. Central da Bahia , no 
ramal ela Feira ele Sant' Anna, no kil. 14; a 239m de altura. 
sobre o ui vel elo mar. 

CONCEIÇÃO . Uma elas estações ela E. ele F. Central elo 
Brazil, no ntmal el o Porto Novo, entl'e as estações ele Onro Fino 
e Porto Novo, 2501',206 distante ela Capita l Federal e a 163m,484 
ele altura sobre o nivel elo mar. Della parte uma estrada que 
vae ao curato do Aventureiro no mun . elo Mar d'Hespanha e 
Estado ele Minas Gel·aes. 

CÓNCEIÇÃO. Uma das estações ela E. ele F. Barão de 
Araruama ; no Estado elo Rio ele J a neieo; entrL' as estações da 
Paciencia e do 'l'riumpho, 2551<,'142 distante ele Nyterõi. 

CONCEIÇÃO. Serra que divide o mun. cl'Alagôa elo Mon
teiro, no Estado elo Parahyba elo Nol' te, ela com. ela Pesqueira, 
u o Eslaclo ele P ernambuco. 

CONCEIÇÃO. Serra elo Estado do Parahyba elo Nol'te, no 
:11un. de S. João elo Car iry. 

CONCEIÇÃO. Serra no mun, ele Grava tá elo Estado de Per
nambuco (lnf. loc.). 

CONCEIÇÃO. Serra do Estado ela Bahia, no mun. do Riacho 
de Sant' Anna. 

CONCEIÇÃO. Serra elo Estado ela Bahia, no muu . da Ja
cobina. Parece sel' uma ramificação ela sel'ra da Chapada. 

1 Em ft·ente á essa terceim sHuaçiio da missão, ha uma ilha ainda 
haja conhecida. com o nome de Santa Rosn. 
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CONCEIÇÃO. Serra do Estado da Bahia, a H kils. Nl!:. da 
cidade da Cachoeira. Possue l'icas minas ele ouro . 

CONCEIÇÃO. Serra elo Estado da Bahia, no mun. do Bel
monte . 

CONCEIÇÃO. Mol'l'o do Estado elo Rio de J aneiro, no 
l egar Matto Grosso do mun . do Saquarema, com uma capella 
da invocação de N . Senhora. 

CONCEIÇÃO. Morro ela Capital Federal. Nelle acha- se o 
palacio elo Bispo elo Rio ele Janeiro, edificado por D. Francisco 
ele S. J eronymo. Foi esse morro occttpaclo por Duguay- 1'vouin, 
quando em l7H entt·ou no Rio ele Jane iL·o. Posstle uma capella 
n a antiga fortaleza e a egt·eja de S . Francisco da Prainha (ela 
Ordem 3a ele S. Francisco ela P eni tencia) com fren·te pat·a a 
rua ela Saude. E' esse mono accessivel pot· clivers i\s l adeiras, 
entre as quaes as denominadas do Bispo, João Homem , Escor
rega, S. J!,rancisco da Prainha, Pedra do Sal e Becco de João 
Ignacio. 

CONCEIÇÃO. Morro no cura·to de Santa Cruz pertencente 
ao Districto F ederal. 

CONCEIÇÃO. Serra elo Estado de S. P aulo, na freg· . elo E. 
Santo elo R io elo Peixe e mun. de Caconde. E' tambem deno
minada S. Domingos (Inf. loc.) 

CONCEIÇÃO. Serra do EsLaclo de Minas Geraes, a SO . da 
cid ade de ItabiL•a do Matto DenLro, que se acha assente entre 
ella e a de Itabira. 

CONCEIÇÃO. Serra do Estado ele Goyaz no mun. do Bom 
Fim. D"lla nasce o rio Douradinho . 

CONCEIÇÃO. Ilha elo Estado do Amazonas, no rio Solimões, 
acima ela foz elo rio Negro e proxima ela ilha Manaquiri. 

CONCEIÇÃO. Ilha do Estado elo Amazon as , no rio Ne"'ro 
entre Moreira e Thomar. 

0 

CONCEIÇÃO. Ilha elo Estado do P ará, na bahia elo Sol. 

CONCEIÇÃO. Ilha elo Estado elo Pará, clesanex:ada ela villa 
ele Oeit'as e incot•pora da a ele S. Sebastião ela Bõa Vista pelo 
art. li ela Lei Pt·ov. n. 1.249 a 30 ele abril ele 1886 . 

CONCEIÇÃO. Ilha do Estado elo Rio ele J aneiro, depen
dente ela ft·eg. de S. Lourenço do mun. de Nytel'Õi. Descl·e
vetldo-a, diz o Sr. Fausto ele Souza: «Ilha ele 1,300 metros de 
comprimento sobre largura quas i igua l , situada ao N. ela Ponta 
d ' Areia e separada elo mort·o ele Sant' Anna em Nytet·õi por um 
estt•eito canal, mas ele fundo de cinco a sete metros . Existe 
n ella uma capella edificada em 171.1. Alguns a chamam ilha 
ela Bica. » 

CONCEIÇÃO. Ilha elo Estado ele Santa Cathariua, distante 
160 braças ela ponta elos Naufragados. Ha ahi um forte para 
defesa ela barra. 

CONCEIÇÃO. Por.ta na ilha Itaparica no Estado ela Bahia, 
proxim a. ela foz do rio Pt•atigy. 

CONCE;I_QÃO. IfSa rapé do Es ~aclo elo Amazonas, deságua na 
margem cltL'. elo L'!O Branco, ali. do Negro, que o é elo Ama
zonas. 

CONCEIÇÃO. Igarap~ do Estado elo P ará, na freg . ele Bar
carena e mun. da capital; desagua no rio Carnapijó. E' tam
bem de nom in ado Acahy- assü. 

CONCEIÇÃO. Braço elo rio Jaburü, mun. ele Mazagão e 
Es·taclo elo P ará . 

· CONCEIÇÃO. Rio do Es·tado elo Pi!!uhy; n asce na lagôa do 
lVIêclo, banha a pov. a que deu o nome, ·a villa ele S . Raymunclo 
Nonato e a pov. ela Onça . Junto desta ultima clesagua no rio 
Piauhy, 

CONCEIÇÃO. Riachão do Estado elo Ceará, nasce n a se~rra 
do Machado e clesagua no rio Curú. Rega a freg . elo Canindé 
(Pompeu.) 

CONCEIOÃO. Rio elo Estado elo Ceará; tem a sua n ascente 
no a ngulo (o l'mado pela Ibiapaba e pela par te da mesma serra, 
cru e toma a denominação de Araripe ; banha a pov. elo Poço 
das Pedras e clesagua, seis kils . abaixo ela villa elo Saboeiro, 
no Jagnaribe pela mat·gem clir. ( J. Pompeu. Cho•·ogr. do 
Ceara . 1888) R ecebe o Umbuzeiro. 

CONCEIÇÃO . P equeno rio do Estado ele Pernambuco, r ega 
a com. elo ill. Santo do Pau d'Alho e vae para o Capiberibe. 

. 
CONCEIÇÃO . Rio do Estado da Bahia, aff. dir. elo JocJui

tinhonha, perto ela foz. 

CONCEIÇÃO. Ribeirão elo Estado do E. Santo, banha a 
f reg . elo Alegr e e atravessa a estrada que vae para o rio Pardo. 

CONCEIÇÃO. Rio do Estado elo Rio de Janeiro , aff. do 
Carangola, que o é do Muriahé. 

CONCEIÇÃO. Rio do E stado do Rio ele J aneiro aff da 
mat•gem esq. elo Sant' Anna, um dos formadores elo Gu~nclú·. 

CONCEIÇÃO . Ribeirãó d~ Estado elo Rio ele Janei ro, banha 
a f reg . ele N. S . ela ConceH;ao do Paquequer e clesa"'ua no rio 
cl~s te nome, aff. elo Para hyba. Recebe o carrego Santa Mo
nlCa. 

CONCEIÇÃO. Rio do Estado de S. Paulo, aff. do Taquary 
que o é elo Paranapanema. ' 

CONCEIÇÃO. Ribeirão elo Estado de S . Paulo, nas divisas 
elo dist. do Salto ele Itú. Vae pa ra o Tieté. 

CONCEIÇÃO. Rio elo Estado elo Para ná· aff. do rio Ma-
rumby, q tie o é elo Nhundiaquara . ' . 

CONCEIÇÃO . Rio ào Estado de Santa Catharina trib . do 
ItaJ ahy-mirim. E' muito profundo. ' 

CONCEIÇÃO . Arroio do Estado elo R . G. elo Sul nasce na 
Serra Geral e clesagua na l agôa elo Mathias. ' 

CONCEIÇÃO. Arroio elo Estado do R. G. do Sul, r ega o 
mun. da Cruz Alta e clesagua no Ijuhy Grande. Recebe os 
art·ois Ronda, Nossa Senhora e Panellinha. Atravessa a es
trada ela Conceição que ela Cruz Alta vae a Santo Angelo . Tem 
tres cachoeiras de pequena importancia. 

CONCEIÇÃO. Carrego elo Es·tado ele Minas Geraes, aff. da 
mat·ge.m esq. elo rio Pirapetinga Grande, uma das cabeceiras 
elo Pirapetinga, aff. do Parahyba do Sul. 

CONCEIÇÃO. Rio elo Estado ele Minas Geraes, aff. ela mar
gem esq. elo rio Pará . (Chrockatt ele Sá. Ivlappa, elo Estado de 
1\1[ inc~s Ge•··c~cs. 

CONCE.IÇAO. Rio elo Estaclu de Minas Geraes, rega o muo. 
ela S . Jose cl Além Pa rahyba, e cort•e pat·a o rio P a rahyba do 
Sttl. Nasce no. gurato do Aveútureir9 (Mar cl'Hespanha), na 
sert·a D . Joaquma. 

CONCEIÇÃO. Rio elo Estado de iHinas Geraes; nasce nas 
fraldas da serra Negra e une-se ao Sant' Anna n a Bana elo 
Sant'Anna, menos de dous kils . antes ele desembocar no rio 
Preto ; no mun. deste nome. 

CONCEIÇÃO. R ibeil'ão elo Estado de Minas Geraes; desagua 
no rio Lucas, afl'. do · Guanh ães . 

CONCEIÇÃO. Carrego elo Estado ele Mina s Geraes : clesa"'ua 
na margem esq. do rio Manhuassü entre a foz elo Boa .Sorte
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do Suisso. 

CONCEIÇÃO. Carrego elo Estado ele Minas Geraes, banha o 
mun . de Minas Novas e clesagua no rio Itamarancliba (Inf. l oc .). 

CONCEIÇÃO. R io do Estado ele Minas Geraes, aff. ela mal'
gem di r. do Urucuia . 

CONCEIÇÃO. Rio elo Estado ele Minas Geraes; nasce na . 
sen·a do C:.l.l'aça, banha o mun. de Santa Barba t•a e clesagua 

. na mm·gem esq. do rio deste nome. 
CONCEIÇÃO. Rio elo Et taclo ele Goyaz, aff. do rio das 

Palm as . 
CONCEIÇÃO . Pequeno rio elo Estado de Goyaz; clesagua no 

t•io elos Pilões, aff. elo rio Claro, que o é elo Grande ou Araguaya 
(Cunh1). ·Mattos. Itinerwdo). 

CONCEIÇÃO. Ribeirão elo Estado de Matto Grosso, afl'. dir. 
elo Sararé, abaixo do l'ibeirão do Brumaclo e aoS. ela chapada 
elos Parecys. 

CONCEIÇÃO. Riacho do Estado de Mat to Grosso, trib. da 
lagôa ele Cacercs. 

CONCEIÇÃO. Lagôa do Estado elo Ceará, na f reg . do 
Riacho elo Sang ue, 

CONCEIÇÃO. Lagôa do Estado da Bahia, no mun. de 
BelmonlP.. _ 

CONCEIÇAO. Lagôa do Estado ele Santa Catharina, no in
ter ior ela i lha deste nome . Tem mais ele 16 kils. de exte nsão 
NS . e pouco mais ele qua·tro na sua maior largura. E' ele fôrm a 
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bas·tante il'regular estreitando muito nq meio. Recebe aguas de 
d·iversos ribeiros. Na margem Occidental está assente a pov. 
do mesmo nome . E' mui piscosa. Na estação das chuvas é de 
mister abr ir um desaguadouL'O para o mar afim de dar sahida 
ás aguas e evitar que se a laguem as suas margens . 'il' a-mbem a 
denom in am Lc~gôa Grande. 
CONCE:rç,~o. Ens(lada na costa .do Estado elo iR. G. elo 

Norte, na Pllrte comprehendtida enitre a pov . de Ca içara e a 
,ponta do Tubarão . O pov. que ahi existe, i em ao rumo de N. 
33° NE. e n ~t distancia ele duas milhas, um cabaço bastante 
secco denomirrado Pedra do Al·vadio, que fica muito proximo 
das corélas q ue circulam essa costa. 

CONCEIÇÃO . Um dos por.tos em q 11e fazem esca•la os vapores 
que navegam o rio Guamá; no Estado do Pará. 

CONCEIÇÃO. Porto no Estado das Alagôas , no rio Corll!ripe, a 
tres milhas do Oce&no, fl·eqn e•ntado apenas per wlgumas em
barcações . 

CONCEIÇÃO DA BARRA. C0m -este nome foi elevada á 
cidade a villa da barra ele S. Matheus, no Estado do E. 
Santo . 

CONCEIÇÃO DA BARRA (N. S. da). Parechia elo Esta do 
de Minas Ger aes, no mun. de ·s. João cl'El-Rei, proxima da 
marg·em e?q . do rio d~s Mortes, a 22 kils. ao O daquella cidade. 
Orago N, S. d ~t Gonceição e diocese •de 1\I.Iariaona. Foi creada 
parocliia pela Resolução de 14 de julho de 1832. Tem cerca de 
3.000 habs. e duaseschs . pabls . de i·nst . prim. A Lei Prov . n. 
202 ele 1 ele a'bril de 18H tt·ansferio sua séde para a capella de 
N . S. de Naza t·eth, passando pa·ra o arra,ial da Conceição em 
virtude elo a;r.t. XV da Lei Pa·ov . 111 . 247 ele 20 de julho de ~843. 
Rem ovida de novo para a ca pella ele Nazareth pelo art . VI ela 
Lei Prov . n . 271 de 15 de abril de 1844, flil i ainda removida para 
a egreja da Conc• ição pelo§ III elo a rt. VI ela Lei Prov . n. 288 
de 12 ele ma rço de 1845 . Sob re suas divisas vide entre outras : 
a Lei Prov. n, 3.272 de 30 ele otrtubro de 1844. Do viga·rio dessa 
f reg . recebemos a infot·mação seguin te : «O aspecto desta pa
rochia é o mais hndo possi vel , pois distando o arraial 30 kHs . 
da cidade de S . João e achando-se colloca clo no espigão de um 
morro, que tel'á alous kils. ele comprimento, etferece uma vista 
explendida para di versos pontua, t a l vez na extensão ele 16 a 20 
kils . O tet'ritorjo da f reg . é banhad0 J.ilelos rios el::ts Mortes Grande, 
MorLes P equeno, P eixe e d iversos tri:bs. destes. Cultur a ele 
.canna de assttcar e criação de ga.clo. E ' esta freg. denominada 
Conce ição ela Barra , por fazet' o rio ela~ Mor,tes Pequeno barra 
na distancia de qu atro a cinco kils. deste arraial "• 

CONCEIÇÃO DA BARRA MANSA. Dist. creaclo pelo 
Dec. n. 160 de 24 de abril de 1891 no mun . de Ita·tiba do Estado 
de S. P a ulo; c0m d uas eschs . publs. creadas pela Lei n. 101 de 
24 éle setembro de 1892. 

CONCEIÇÃO DA CACHOEIRA(Capella e arraial de N. S. da). 
F11ndada em 1724 na margem esq . do rio Cuyabá, 11ma legua a 
O. dà cidade. A: h i existiam umas 50 pessoas . Presen·bemente 
não ha a;rra ial n sm oratorio. Cbama-se simplesmente o Sitio 
da Gapella (B . de Melgaço). 

CONCEIÇÃO DA EXTREMA Pov . d.o Estado de Minas 
Geraes , c0m uma escb . publ. de inst. primaria . 

CONCEIÇÃO DA FEIRA. Pat·ochia do Estado da Bahia 
J).O mun. ela cldade da Cachoeira, da qual dista cerca de 14 hils: 
Orago N . S . da Conceiçiio e diocese archi episcopal de S. Sal
vador. F oi creacla paroGhia pelo art. I da Lei Pro v . n . 275 de 
25 de mai o ele 1847. Comprehencle os povs. Belém e Tibiri. 
A pop, é est imada em 13.000 habs. Tem duas eschs . publs. de 
in§t. pdm., uma estação ela E. de F . Central. (Ra mal da FeiL·a 
de San·t' Ann a ). E' rica e ·tem uma feira aos sa bbados ele cada 
semana . 

CONCEIÇÃO DA NORUEGA (N. S. da). Pov . do Estado 
de Minas Geraes, a 55 kils. da cidade de Minas Novas. 

CONCEIÇÃO DA PALMA (N. S . da). Capella no t ermo de 
Jaguaripe do Es tado ela Bahja. Tem uma esch. publ. de inst. , 
prim. creacla pela Lei Prov. n. 2.228 de 6 de agos to ele 1881. 

CONCEIÇÃO DA PEDRA. Villa e mun. elo Estado de Per
nambuco, na com. ele Buique . Orago N. S. da Conceição e 
d1ocese de Olincla. Foi creacla p.arochia pela. Lei Pro v. n. 561 
de 6 ele maio de 1863 e e'levacla á categoria de villa pela de 
nd · 1.5!2 de 13 de maio de 1881, sendo installada em 17 de agos to 

e 188o. Tem 4.500 habs . e duas eschs. pu bls. de inst. prim . 
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O mun. é a E. , N. e O. montanhoso e coberto de mwt't~ts, ao S. é
plano, notando- se alg umas elevações. E' percorrido pel~t serra 
O?•or~tbá .que ahi t0ma a denominação de Br ejinho, Game!.\leira, 
Jat·dim , Macaco e Sacco; e regado polos rios Ipanernaou Panema, 
dos Elois, Cordeiro, riacho do i.Vhl e diversos -outros . A. v.Llla .fica 
junto da grande pedra, que lhe deu o nome . Suas r.11as s~o · 
la.rgas e rectas, formando um bello quadrado. As casas sao 
·terreas, um as de tijolo e outr as de t.a ipa. A lavour a consiste 
na cultura elo mi•lho, fe ijão, mand ioca e a~lgoclãe. Criação de 
gado. Essa villa foi primitivamente urna fazenda de gade, per
tencente ao CapiLãio-mór Manoel Leite da Silva . 

CONCEIÇÃO iOA POÁIA (N . S. ela~. Parochia de Estado 
de Minas GeL"aes, n0 mun . d0 Pessanha. Vide Podia. 

CONCEIÇÃO DA PRAIA (N. S. ela) . Parochia do Estad'o 
da Bahia, na com. e termo da capital. Orago N . S . da Conceição 
e diocese arc'hiepiscopal de S . Salvador. Foi f undada em 4ê23. 
Possue as egt'ejas do Corpo Santo e de Santa Barbara. Dis\lla 
apenas 12 kils . ela séele do m•un. a que pertence. Tem 5.490 hwbs. 
e d L1as eschs. publs . de inst. primaria. 

CONCEIÇÃO DA RIBEIRA. Pat'ochia d0 Es·tado do Rio· 
·de Janeiro. Vide B.ibeira. · 

CONCEIÇÃO DAS ALMAS. Arraial do Estado ela Bah>ia, 
no termo ela Feir a de Sant'Anna . 

CONCEIÇÃO DAS CRIOULAS. Pov. elo Estacl0 da Per
nambLtco, na com . elo Salgueiro. 

CONCEIÇÃO DA SERRA. Cidade e mun. do Es·ta. ~l0 d0 E .. 
San·to, sede da com. ele seu nome, ao sopé do IDOJ'L'O denomi
nado - JYI.est7•e Alvcwo, 30 kils. ao N. da cidade dru Vict0ria. 
O terl'itoL·io que constitue se u mun. foi explorado pelos primeÍL10S · 
colonos qLle fundaram a villa do E . Santo em 1535, os quaes 
foram coagidos, ao cabo ele muitos annos ele guerra con·tra os 
Go:y:tacazes, a retirat·em-se para as margens elo rio Cricare, 
onde acha-se a cidade ele S. Matheus. Só em meú a.clos elo se
culo XVI foi 9.ue os colones pot'·tuguezes consegui l'a m espa
lhar-se .pela v1smh:'Lnça da então vil'la da Victoria dando· 
con:teço a Q_ovoação que é hoje a ~i~ade da Serra . Um'a egreja 
ela l n vocaçao ele N. S. da Concmçao fo l erecta em f reg. pela. 
Car~a R egia de 24 ele maio ele 1752, tendo ~á uma pequena 
capella ele S. José pa1·a os lados de Jaca.rahype. Em 1763 come
çava a edificação ela nova matriz, sendo en·tão inaug-U!rada ·a 
referida Creg., que f'ormava um dist. ela capital, e CUJaS obras · 
se conclniram em 1769, mandando-se que a capella ele S. José
ficasse filial. Foi eQevacla á ca·tegoria ele villa pela Resolução 
do Conselho do Governo de 2 de abJ:!il ele 1833, sendo installada, 
em 19 de agoslo elo mesmo anno. Cidade pela Lei PL·ov. n. 6 
de 6 de novembro de 1875. Depende da diocese de S. Sebas~ião. 
E' com. de primeira entr., creada pela Lei Prov. n . 22 ele 26 de· 
outu bro ele 1873 e class ifLcacla pelo Dec. n. 5 . 530 de 24 de ja-· 
neiro ele 1874. Sua pop . é estimada em 4.500 habs. Tem duas 
eschs . publs. de inst. prim . Comprehencle os povs. denomi
nados: Campinho, Talú-assú, Jacarahype e Muribeca. Sobl'e 
suas divisas vide, entre oui.ras as Leis Provs. n . 9 ele 1856; 
n. 6 de 6 ele novembt'o de 1875; n. 10 ele 23 ele abril de ~877; 
n . 63 de 15 de dezembro ele 1886. Os habs. elo mun . occupam
se na cultura ela canna e do café, são de caracLer laborioso e· 
agricola , para o que muito concorre a fertilidade das ·tet'ras. 
E' o mun . banhado pelo rto Timbuhy, a lém de outros. A Lei 
n. 18 de 28 de outubro ele 1892 incorporou ao seu mun. a paro
chia de S. João elo Carapina. 

CONCE I ÇÃO DA SERRA. Parochia do mun . ele Ponte 
Nova, n0 l!:s tado de Minas Geraes . Orago N . S. da Con
ceiçã0 e diocese de Mananna. Foi creada pelo art . I da Lei 
Pro v. n. 2 . 762 ele 12 de setembro ele 1881. Tem duas eschs. 
publs . de inst. prim., uma das quaes, creada pelo ar ·t. I da 
Lei Pro v. n. 2.770 de 17 de setembro de 1881. 

CONCEIÇÃO DA SERRA (N. S . ela). Dist. elo Estado ele
S. Paulo. Denominava- se Itaquery. Por Dec . n. 9 de 8 de 
.Janeiro ele 1890 foi transferido para junto da estação do Morro 
Pe lada,, ond~ se acha a nova capella e nucleo da povoação. 

CONCEIÇAO DA SERRA. Pov. de indios Paiaguás, no 
Estado de Jlilat·to GL'osso, a 55 kils. ao N. da cidade de Cuyabá. 
Foi fundada em 18t4. 

CONCEIÇÃO DA SERRA. Rio do Estado de Matt0 Grosso. 
Tem as suas mais r emo·tas nascentes no Mon·o Redondo, a 
O. da villa do Diamantino e a 90 kils. distan te della. Não dá. 
navegçãoa e vai unir-se ao rio S. Francisco (D'Alincourt) .. 
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«Ribeiro, diz o B. de Melgaço, aff. á margem dir . do ribeirão 
Sant'Anna, no dist. do Diamantino . " 

CONCEIÇÃO DA VARGEM. Dist. creado no mun. de São 
Fran ctsco -e Estado de Minas Geraes pelo Dec. n. 143 de 16 
de JUlho de i890, qtle constituiu-o com a pade do tert•itorio que 
fiC,íl. ao S. do clist. do Morro, tendo por linha divi3oria a estrada 
real que par ~e da freg. da cidade de S. Francisco, em rumo 
direito elo logar denominado Stu;nidouro, divisas do mun. de 
Montes Claros . 

CONCEIÇÃO DE ALBUQUERQUE (N. S. da). Colonia 
mil i ta r creada por Acto de 6 de junho de 1872 pelo Presidente 
Cardoso Ju nior na antiga pov. ele Albuquerque Novo, aos 19° 
25'S.; no Estado de J\llatto Grosso. Compõe-se de 28 palhoças. 
Sua capella está em r uínas. · 

CONCEIÇÃO DE JATOBÁ. Log. elo Estado de Minas Ge
raes, em Santo Antonio do Riacho do termo de Grão-
Mogol . _ 

CONCEIÇAO DE MARAGOGIPINHO (N. S. da). Curato 
da freg. de Sant'Anna da Aldêa, do termo de Nazareth e Es
tado da Bahia. 

CONCEIÇÃO DE MATTO DENTRO. Antiga pov. do Es
tado de Minas Geraes; é hoje a cidade d!t Conceição. 

CONCEIÇÃO DE MAUÉS. Parochia do Estado do Ama
zonas. Vide Mawis e Conceição. 

CONCEIQÃO DE MONTE ALEGRE. Dist. do mun. de 
Campos Novos do Paranapanema, no Estado de S. Paulo; com 
uma esch. puiJl., Cl'eada pela Lei n. 101 de 21! de se·tembro 
de 1892 . 

CONCEIÇÃO DE NOSSA SENHORA. Aldeia elo Estado 
do Amazo nas, á margem do rio Uaupés, tt•i)J. do rio Negro. 

CüNCEIÇÃO DE NOSSA SENHORA. Cachoeira no rio 
Trombetas . Foi assim denominada em 1868, por Manuel Va
lente elo Couto. Era a nti~:tame nte, e talvez hoje ainda, conhe
Cida pelo nome de Porteira ou Encontro, na·turalmente pelo 
encontro do rio que vem do Nhamunclá traze r o tributo de suas 
aguas ao Trom be tas . 

CONCEIÇÃO· DE SANTA CRUZ (N. S. da). Antiga ca
pella do mun. de Pirassununga, no Estado de S. Paulo, em 
Ioga r elevado e a!?.razivel. Drago N. S. cl!l' Conceição de San~a 
Ct·uz e diocese de :s. Paulo. Fo1 elevada a categona de paroch1a 
pelo art. I da Lei Pro v. n. 4 de 23 de ja neiro de 1881, que 
mcorporou-a ao mun, do Patrocínio das Araras. Tem duas 
eschs. publs. de inst . pl"im. creadas pelas Leis Provs. n. 33 
de 24 de março de 1876 e n. 45 ele 22 de fevereiro de 1881. Suas 
divisas foram determinadas pelo art. I da Lei ele sua CJ•eação. 
Foi annexada ele novo ao mun. de Pirassunun!?a pela Lei Pro v. 
n. 79 ele 6 de abril de 1885. Cultura de café e fumo. E' ligada 
á cidade do Rio Claro a Pirass ununga, á estação elo Leme e 
a Belém elo Descalvad~ po1· estradas. Dista sete kils. da estação 
elo Leme, 16 e 1/2 de Pirassununga, 28 do Rio Clarro e 33 de 
Belém do Descalvaclo. Por seu territorio passam os ribeirões 
Roque e Bôa Vista. 

CONCEIQÃO DE UPANEMA (N. S. da). Pov. do Estado 
do R. G. do Norte, no mun. do Triumpho; com uma esch, 
publ. ele ins t. prim., m·eacla pela Lei Prov. n. 726 ele 11 de 
setembro de 1874. 

CONCEIÇÃO DO ALMEIDA (N. S. da). Parochia do Es
tado da Bah1a, Vide ;llmeida . 

CONCEIÇÃO DO ARROIO (N. S . ela). Villa e mun. do 
Estado do R. G. do Sul, termo da com. do seu nome, na 
extrema septentrional d<;> Estado. Orago N. S . da Conceição e 
diocese ele S. P edro. Fo1 creada parochia em 1.8 de janeil"o de 
1773. Elevada a villa pelo art. I da Lei Pro v. n. 401 de 16 de 
dezembro de 1857, gue, no ar.t. li incorporou-lhe a freg . das 
Torres e no art. III wcorporou-a á com. de Santo Antonio da 
Patrulha. Installada em 12 de abril de 1858. Perdeu a freg. 
das Torres , que foi elevada a villa, pelo art . I da Lei Pro v. 
n. L152 de 21 de maio de 1878. Incorporada á com . do Ma
quiné pelo al"t. UI§ II da Lei Prov. n. 1.152 de 21. de maio 
de 1872 ; á do Rio elos Sinos pelo art . III § li àa de n . 1.251 
de 14 de junho de 1880; et·eada com. pela Lei Pro v. n. 1.872 
de 18 de julho de 1889 e classificada de primeira entr, pelo Dec. 
n. 232 de 27 de fevereiro ele 1890 . Sua pop., estimada em 
5.000 habs. é essencialmente agrícola . O solo produz trigo 
e canna em' grande quantidade. Criação de gado. Compre-

hende, entre outros, o pov. denominado Céo. Nessa villa nasceu 
Manoel Luiz Ozorlo. marquez do Herval, a 10 de maio de 
1808, o qua l, escolhidq senador, a 11 de janeiro de 1877. tomou 
assento a 2 de maio do mesmo anno, e falleceu na posição de 
ministro da guerra, a 4 de outub1•o ele 1879, na casa da rua do 
Riach11elo n. 117, na Capital FederaL No mun. fica a serra 
~o Chico Pinto. T_em agencia. do cot·reio, eschs, publs . de 
1nst. pr1m . , e es taçao ·telegraphtca. Nesse mun, a Lei Prov. 
n. 1. 529 de 4 de dezembro de 1885 creo u a f reg. de 
Palmares ; e a de n. i.6t0 de 16 de dezembro de 1887 incor
J!lorou a freg. ele S. Domingos das T orres, então rebaixnda de 
villa. A Gazeta de Porto Alegre publicou em outubro de Í\383 
a seguinte descripção de uma gruta exis~ente nas roças de 
João Porfirio Baptista, nesse mun., visitada pelo professor pu· 
blico Antel.'o Gonçalves da Silva, que assim se expressou : 
« Depois de vencermos mui·tas difficuldacles, caminhando solire 
precipícios e matlo cerrado, chegamos á vist<t ela caverna, 
situada sou a encosta de um magnilico morro ele pedra. Fi· 
carnos t•ealmente maravilhados com o que acaba vamos de vel". 
T_res cou~as maravilhosas acabavam de prençler a nosªa atten
çao : a gruta, a ossada q 11e ella continha e a bella vista que 
estende-se por e ntre o valle até o oceano. A gruta não tem 
muit<t p t·ofunclidade, mas é alta, e larga , formando urna bo· 
nita abob.ada ; o serro é formado todo de !ages grandes e 
pequenas JUStapostas, em pontos quasi syrnetricos, o que torna 
ainda mais deslumbrante. A julgar pe1a quantidade de ossos 
inteiros e mo idos que existem na gruta, gr ande devia ser o 
numero de cada veres que alli se decompuzerarn. Craneos in
teiros não encontramos ; mas pedaços que de an tigos se des
fazem nas mãos ele quem os pega; e estes são dos ossos frontal 
e parietal. Existem inte iros a lguns ossos elas pernas; peróneos 
tíbias e f~murs ; elos braços; humel'Us, radius e cubitus e 
<tlgumas costsllas. Os osssos intei ros es tão perfeitos e rijos 
como pedras. Duas são as hypotheses que se póde formar para 
explicar a existencia elos ossos ela referida caver na, e qualquer 
das duas são admiraveis. Uma é que estes ossos podem ser os 
restos ele alguns inrligenas que serviram de r epas to aos seus 
inimi goR, em um destes horríveis jJOracés ele que tanto 'fallam 
os historiadores do Brazil; ou pertenceram a alguma familla 
ou tri btt (porque exis ~em tambem ossos de crianças), que sendo 
atacada pelo inimigo, nessas paragens, ahi deixaram sem se
pultura os corpos de seus companheiros. T alvez fosse ahi tru· 
cidada uma familia inteira sem escapar ninguem. Não podemos 
acreditar que a caverna servisse ele tumulo comrnum aos indí
genas; achamol-a mais propria para habitação do que para 
aquelle fim; En ·treta~to, _pessoa. mais inv~stigadora e compe· 
tente podara dar exphcaçoes ma1s razoavets sobre a ossada da 
caverna que acabamos de descrever. Sentimos não te!.' encon
trado um craneo inteiro pa!"a qualquer pessoa fazer sobre elle 
estudos scientilicos." 

CONCEIÇÃO DO AZEVEDO . Pov, do Estado do R. G, 
elo Norte elevada a villa com a denominaçã.o de Jardim pela 
Lei Pro v. n. 407 de 1 de setembro de 1858. 

CONCEIÇÃO DO CARIRY (N. S. da). Parochia elo Es
tado da Bahia. Vide Cari,·y. 

CONCEIÇÃÕ DO CASCA (N. S. da). Parocbia do Estado 
de Minas Geraes. Vide Casca. 

CONCE IÇÃO DO CERC:ADO. Villa e mun. do Estado do 
Paraná, ex-parochla do rnun. da Capital. Orago N. S. da. 
Conceição e diocese d.e Curityba. Foi creada freg. com a. deno
minação da Pacotuba, pela Lei Prov. n. 438 de 10 de mail:! de 
1875. Compreheude os quarteirões do Pacotuba, Marmelle1ro, 
Juruquy, Campina, Buxininga, Campo Novo, Campo Magro, 
Conceição, Serro Negro, Tranq uei ra, M'Orro Grande, Bctiatuba 
e Botiatumirim. Tem duas eschs. publs. de inst . prun., uma 
das quaes creada pela Lei Próv. n. 396 de H de abril de 
1874. A Lei Pro v. n . Çl24 de 6 de setembro de 1888 transferiu 
a séde dessa freg. para o po'v. do Cercado e substituiu-lhe a. 
invocação ele Sa nt'Anna, que tinha, pela de N. S. ela Co~· 
ceição. Foi elevada á categoria de villa com a denominaçao 
c e Con,ceição do Ce1·cado pela Lei Pro v. n. 957 de 28 de outu
bro ele 1889, que incorporou-lhe as colonias S. Venancio e An· 
tonio Prado e o dist . do Ribeirão da Onça, 

CONCEIÇÃO DO ESTREITO (N. S. da). Parochia do 
Estado do H.. G. do Sul, no mun . de S. José do Nol.'te, as
sente sobre o terreno aerenoso que medeia entre o Oceano e a 
lagôa dos Patos. Foi fundada com os primeiros colonos aço
rianos vindos para povoar o mun. do Rio Grande, os quae·s 
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en tragaram-se á cuHura d~ cereaes e á criação de gado la ui
gero. A elles deve-se a construcção de um a eg>·eja consagrada 
a N . S . da Conceição, a qual mereceu em 1765, set• elevada á 
ca tegoria de parochia, tomando a pov. o nome ele Conceição 
do Es~reiLo. l!Jm 1820, porém, tendo o vigário p assado a r esi
dir em S . José do Norte, foi a egreja ela invocação de N. S . 
dos Navegantes, elevada a parochia, ficando-lhe filial a da 
Conceição do Estrei to . A Lei Pro v. n. 53 de 25 ele maio de 
1846 elevo n-a ele novo á ca tegol'ia de parochia, a de n . 784 de 
11 ele abril de 1.872 r emoveu a séde da freg. para as cabeceiras 
do arr oio Bujurú. Tem duas esçhs. publs•. de inst. prim. Sobre 
limites vide a rt. I da Lei Prov. n . 1.88 ele 2.2 ele out 11 bro 
de 1850. 

CONCEIÇÃO DO ESTREITO (N . S . da). Pov. do Estado 
elo Parahyba do Norte, no tet•mo ele P a tos . 

CONCEIÇÃO DO FUNIL (N. S. ela). Pov. elo Estado do 
R . G . do S11l, na f reg. de Santa Christina do Pinhal, com uma 
esch. publ. de inat. prim., creada pela Lei Prov. n. 736 de 24 
de abril de 1.871, 

CONCEIÇÃO DO MUQUI (N. S. ela). Dist. da pa rochia ele 
S. Pedro do Itabapoama, no Estado do E. Santo, com grande e 
prospet·a la vom·a de c a fé. 

CONCEIÇÃO DO NORTE (N. S. da). Parochia do mun. 
.(la Conceição; no Es tado de Goyaz . Vide Conceição, 

CONCEIÇÃO DO PARÁ. AnLigo clist. do termo do Bom 
Fim, no Estado de Minas Geraes . F oi supprimido pela Lei 
Prov. n. 2.986 ele 14 d e outubro de 1882, que incorporou seu ter
ritorio ao dist. e freg . da Conquista. 'l'em uma eschl.publ. ele 
inst. prim. creacla pela Lei PL·ov . n. 3 .162 de 1S de outubro de 
18S3. Sobre suas d iv isas, vide Le i Prov. n. 3.272 çle 30 de ou
tubro de 18S4 . 

CONCEIÇÃO DO RASO. Villa o mun. do Estado da Bahia, 
n a com. do Monte Santo . Orago N . S . ela Conceição e diocese 
archiepiscopal de S. Sal vado t• . Fo i creacla cura to filial ela f reg. 
ele Sa nt'Anna do Tucano pela Le i P r ov. n. 935 de 9 ele maio 
de 1S64, elevada á categor ia de parochia pela ele n. 1. no ele 12 
·de abril ele 1877 e á ele villa por D.ec. ele 13 ele dezembro de 1890. 
T em duas escbs . publs . ele in st. prim . e agenc ia elo correio. 
Sobre suas divisas vide o art . II ela Lei Prov. n. 1..720 . Foi 
incorporada á com. do Monte Sa nto por A c to de 3 de agosto ele 
1892 . Dista do 1·io I tapecurú oito l eguas. Lavoura ele feJ jão, mi
lho, mandioca, algodão e fumo . Industria pasLoril e elo cortume 
de couros . Dista oito leg t1as elo Tucano, 18 de Monte Sa nto , 20 
de Queimadas, 10 da Conceição do Coité, seis ela Seninha, 20 ele 
Alagoinhas e de Inhambupe, 10 de Som·e, 17 elo Itapecurú e 14 
elo Ampa ro. O mun. é percorrido pelas serras de San ta R ita, 
T amboril, Castigo, Pedra Alta, Junco, Bran ca e Pé ela Serra. 
Comprehe nde os povs. Ribeira , João Vieira , Pedra Alta, Ru fino 
·e Serra Branca. Diz a tradição ter sido esta loc . uma fazenda 
de criar gado de propriedade ele José Fe1•reira Ca1•valho, 

CONCEIÇÃO DO RIO ACIMA. Pov. do Estado de Minas 
Geraes, na freg . de S. Joãn elo Morro Grande e muu, ele Santa 
Barbara. 'r em duas eschs. publs. ele inst . prim., uma das quaes 
Cl·eacla pelo a r t . II ela Lei P L·ov. n. 2 . 770 de 17 de setembro ele 
188L .Vide Rio Acima. 

CON CEIÇÃO DO RIO PRETO (N. S . da). Pov. elo Estado 
do Rio de Janeiro, na ü·eg. ele Santo Antonio ele Thet·ezopolis . 
Existe ahi u ma capellinha , 

CONCEIÇÃO DO RIO VERDE (N . S. ela ). Dis t. do mun, 
do P r ata, no Estado de Minas Geraes. 

CONCEIÇÃO DO SACCO. Pov, do Estado ela Bahia, no 
termo do Conde. Orago N. S . da Conceição. Tem uma esch . 
publ. de inst, prim., creada pela Lei Pro v. n. 2. 086 ele 14 de 
agosto de i SSO. 

CONCEIÇÃO DO SERRO . Cidade e mun. elo Estado ele Mi
nas Geraes, na com. de seu nome, a 289 kils . NNE . ela cidade 
de Ouro Preto e a 67 SO. dado Serl'O . E' a anLiga pov . da Con
ceição de Matto Dentro. Orago N. S. da Conceição e diocese de 
Diamantina. Fo i creada parochia pelo Alvará. ele 16 de janeiro 
de 1.750. A Lei Prov. n. 171 de 23 ele março de 1840 elevou-a 
a villa com o titul o de Conceição e incorp orou-lhe ao mun. a 
fr eg . elo mesmo nome, a elo Morro elo üaspar Soares e a de 
~· Migttel e Almas . Foi elevada á categoria ele cidade pela Lei 

S
rov ·. n. 553 ele 10 ele outubro ele 1851.. Perdeu a parochia ele 
· Mtguel e Almas pelas Leis P1·ovs. ns . 975 de 2 ele junho de 

1859 e 1.862 de 21 de se tembro de 1870 . Foi pov. importante 
quando achavam-se em exploração as ricas minas ele ouro 
e diamantes do seu districto. Ac·tualmente a agricultura e a 
criação ele gado são o principal emprego dos seus h abs. Ex
porta sal, aguardente e fumo em rôlo. Conta, além da matriz, a 
capella ele San t' Anna. A parochia da cidade conta quat ro eschs. 
pub ls . de ins t. prim., elas cruaes duas foram creaelas pelas Leis 
Provs. ns. 2.395 de 13 ele outubro de 1877 e 2 .'168 ele 23 de ou
tubro de 1S7S . O nllm., além ela parochia ela cidade, compre
h ende mais as de S. Domingos do R io do P ei xe , Santo Antonio 
da T apera, S. Francisco ele Assis elo Para una , N . S. elo Porto 
de Guanbães, N . S . elo Pila r elo iVIol'l'o do Gaspa 1· Soares, Santo 
Antonio elo Rio Abaixo, N. S . ela Oliveira do Itambé, N. S. Ap
.parecicla de Corr.egos, S. 'Sebas tião elo Rio Preto e SaJlltO Anto
nio elo Riacho Fundo. Nelle ficam os povs. elo J acaré, Bt'eJauba, 
Cabeça ele Boi, Palmital, Ilha, Art·aial Novo e Fecha dos. Foi 
incorpor ada á com. ele Santo Antonio pela Lei Prov. n. 2 .204 
de 1 de junho de 1876 e pela ·ele n. 2 . 273 de 8 de julho elo mes
mo anuo. Foi classificada com. ele primeira en Lr . por Acto ele 22 
de feve reiro ele 1892. Sobre suas di visas vide: Lei Prov . n . 1.151 
ele 3 de outubro ele 1862, ns. 1.197 e 1.. 205 ele 9 ele &gos to de 
1864, n. ! A iS ele 7 ele dezembro ele 1867, n . 2.132 de 25 de 
ou·tubro de 1875, n, 2.2<!8 ele 27 ele junho ele 1876, § VI ela de 
n. 2.764 ele 13 ele setembro de 1881, a rt. III ela de n . 2 .975 de 
7 e 3.058 de 28, ambas de outubt·o de 1S82 . Uma estrada cor
tada pelo rio Pat·auua liga- a a Diamantina, uma outra cortada 
pelo rio Ma·ta Cavallos a Ouro Preto, e uma outra cortada pelo 
Cipó a Santa Luzia . O mun . é r egado por diversos L'ios , entre 
os qnaes os denominados : P1·eto, Peixe , P a rauna, Parauninha, 
Agua Quente e Capueirão . 

CONCEIÇÃO DOS GUARAPES. Log·. do Estado do R. 
G . do Norte, sobre o rio P otengy . 

CONCEIÇÃO DOS MONTES. P a rochia elo mun. ele P al
mares, ·no ,U;etado ele Perna mbuco . Vide Palmcwes e Nlontos. 

CONCEIÇÃOSINHA. Log . do Estado ele Pernambuco, na 
parte ela costa compreh enclida entre as pontas ele Ol.inda e ele 
Pedras . 

CONCEIÇÃO VELHA . Arraial elo Estado ela Bahia, na 
freg . ele S . l?iiippe, com uma capella . Foi ahi que d escobriu
se o café incligena, tão conhecido hoje no me t"caclo, sob o nome 
ele café de Ma ragogipe . Essa descoberta eleve-se ao capitão 
Chrysogno J osé Fernandes, já fall eciclo, 

CONCEIÇÃO VELHA. Log . onde existe um a cape !la , per
tencen·te á freg. de N. S . da Conceição ela Feit·a, t ermo da 
Cachoeira e Es·tado ela Bahia. 

CONCHA . Enseada na costa elo E stado ela Bahia, na com. 
·ele Porto Seguro. Pócle servit• de anco1~ad?m'o a gra ndes na 
Vtos. Nessa e11seada clesagua o rio Mt1grqu1ssaba, que é nave
gavel por meio de canôas. 

CONCHA . Enseada forma da pelo morro ela Fortaleza, no 
porto de ~mbeLiba, no Estado elo Rio ele Janeiro. Stw profurr
dLda,le nao exce de ele quatro a cinco metros . Quando sop,·a o 
NE _. é essa enseada desabrigada. Diz monsa nhor Pi zarro que 
o VICe - r ei Conde da Cunha levantou ahi um for te com a deno
minação de Sanbo Antonio elo Monte Frio. 

, CONCHA GRANDE . Pov. elo Estado ele Santa Catharino,, 
na ex-colonia Azambuja. 

CONCHAS. A11tiga pov. pertencen te ao 2o clist . ele paz elo 
mun:.. ele Ponta Grossa,_ no Estac~o do Paran{~. Ot•ago S . Se
bastLao e dwcese ele. Cuntyba . F o1 m·eada pa r ochia, tendo por 
séde o logar clenomJ nado t lleg?"e pelo a rt. I ela Lei Pro v. n. 
297 de 12 ele março de 1872; e:dinc·ta pelo ar t. I ela de n, 480 
ele 12 ele ma rço ele 1877, r estaurada pela ele n. 650 ele 26 de 
março ele 1881, qlle .egualmente elevou-a á categor.ia ele villa. 
Installada em 26 de Junho ele 1.882. O clima elo mun. é tempe
rado e sa_udavel. Qria- se com vantagem gado vaccum, cava llar, 
!l1Uar, sumo e lam gero. PL·ocluz ab unda ntemen te todas as fru
ctas dos cliJ?las frios, bata tas, mandioca, cebola, centeio, trigo , 
cevada, ave~a, al'roz, fumo e uvas, ele que fab r icam vinho ela 
opttma qualidade: Expo rta gado, xar erue, queijo, fumo e herva
matte. A VLlla dista cerca ele 30 kils . de Ponta Grossa 42 c;l.e 
Tibagy, 25 de Imbituva, 1.25 de Gua rapua va e 60 ele CasLro, 
'l'em duas eschs. pub!s . deinst . prim. Sobre suas divisas vide, 
entre outras , a Lei Pro v. n. 434 de 24 de a bril ele 1.875. O mun. 
tem uns 3. 600 habs. 
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CONCHAS. Pov. do Estado da Bahia, na margem dir . do 
rio S. Francisco, 39 kils. abaixo do Joaseiro. 

CONCHAS. Bairro do te1·mo de T atuhy, no Estado de S. 
Paulo. 

CONCHAS. Estação da E. F. da Companhia Sorocabana e 
Ituana, entt·e as estações do La1·anjal e Pyramboia. 

CONCHAS. Potrta ao S. da do Mello ou Mel, n a costa do 
Estado do R. G. elo Norte. F órma a extremidade septeutr10n-al 
ela bart•a do rio elo mesmo n ome. 

CONCHAS . Ponta na ilha elo Mel, no Estado do Paraná. 
A h i e xis te um pharol, si tu a do aos 25° 32' 40" S. e 5° 7' 50" de 
Long. O. llo Rio de J aneiro ou 50° 38' 25" O. ele Pa\'IZ ou 
48° 18' 10" Occ. de Greenwich. E' fixo, 3a ordem. Diop trico. 
Alcança 20 milhas . Acceso a 25 ele março de '1872. Custou 60 
contos de r éis. 

CONCHAS. llio elo Estado elo R. G . elo Norte, elesagua ' no 
Oceano ao S. da ponta do Mel. E' um b1·aço do· l'io Assú e tem 
communicação por meio de uma cambôa como l'io dos Cavallos, 
que é outro braço daquêlle 1·io. 

CONCHAS. Ribeirão elo Es~ado elo Rio de J aneit•o, no mun. 
de Rezende, na es trada municipal, 

CONCHAS . Rio do Estado do Rio ele Janeiro, no mun. de 
Maricá . Nasce na ser t·a ele P edro Homem e vae format• com 
outros o rio Doce, tl'ib. ela l agôa Corurupina. 

CONCHAS. Ribeirão doEst<ldode S. Paulo . TeiU suasca
becei •as na eminencia que faz seguimento ao plató ele Botucatú 
e faz barra no rio Tie'Lé. pela mat•gem esq ., banhando os muns. 
deste nome e de Tatuby . Recebe o ribeirão da Varzea. 

CONCHAS . Ribeirão do Estado de S. Paulo, banha o mun. 
elo Paranapanema e clesagna na margem clir. do rio das Al
mas, afl'. elo l')O claquelle nome (In f. loc. ). 

C:ONCHAS. Corrego elo Estado elo Paraná, banha o mun. elo 
seu nome e clesagtta no ri o 'l'ibagy. 

CONCHAS. Rio do Estado ele Santa Catharina, afl'. da mar
gem clir. do Itapocú . 

CONCHAS-VELHAS. Pov. no mun, de Conchas elo Estado 
do Para ná, a cinco kils. da villa daqnelle nome e a sets do 
pov. dos Pi11heirinhos. Tem um a p aquena capella . 

CONCORDIA. Serra do Estado do E. Santo, entre Ita
pemirirn e S . Pedro do Cachoeira (Lei Pro1•. n. 52 de 4 ele 
clezem bro ele 1872). 

CONCORDIA. Estação da E . ele F. Central elo Brasil, en
tre Desengano e Commercio, na 3" secção . Aberta ao trafego 
a .12 ele aoril ele 1879. Dista :142,525 k . da C;tpttal Federal. 

CONDADO Log. do Estado do Parahyba do Norte, no mun . 
de Mamanguape. 

CONDADO. Log . do Es·taclo de Pernambuco, no mun. elo 
Bom Jardim. 

CONDADO. Dist. ela cidade do Serro, no Es·taclo de Minas 
Geraes. Na noite de i1 para 12 ele novembro de 1872, pelas 
11 h oras, ouvit·am-se nessa localidade dons estrondos quasi 
juntos e sentitl·se a ter.t·a estremecer ; passado .uns 10 a. 15 
minutos rompeu uma moustt·uosa enchente no r10 elo Pene, 
como a·té enbão jamais fôra vista (Vide Jequitinhonha ele 
dezembro de 1872). 

· CONDADO. Serra elo Estado ele Minas Geraes; no mun. de 
AyuJ·uoca. 

CONDADO. Ribeirão elo Estado de Minas Geraes; nasce na 
serra do seu nome e clesagua no rio Ayut·uoca (Inf. loc.) . 

CONDADO. Rio do Es·tado ele Minas Get·aes, afl'. elo rio do 
Peixe, qtte o é do Santo Antonio (In f. Ioc.). 

CONDADÚ. Serra elo Estado elo Ceará, no mun. ele Ar
neit·oz. 

CONDADÚ. Rio elo Estado do Ceara, desagua na margem 
esq . do Jaguaribe, abaixo de Arneiroz. 

CONDAPUHY. Ribeit·ão elo E stado eleS . Paulo; tem origem 
no morro que er <>ue-sê á direita da barra de Cananea e desagua 
no Mar Pequeno~ proximo á barra de Icapara . E' estreito e 
profundo. 

CONDE. Villa e mun . de> Estado elo Parahyba elo Norte 
séde ela com. elo seu nome, quatro leguas ao S . ela capital i 
margem_ elo ribeiro J acoca, trib . elo Gramame. Orago N. s.'du 
C,:.nceiçao ela J acoca e diocese do Parahyba. Foi creada freo-. 
em 17.68 . Elevada a villa, ~oi o mun. supprinüclo pelo art.bi 
ela Lei ;prov. n . 9 ele 15 de JUnho de 1846, que incorporou seu 
terntorJO ao te~·mo da capital, elo qual foi desmembrado e 
inc?rpor ado á ~illa de Al~andra pelo art. I ela de n. 16 de 5 
ele JUlho ele '18<:>2 . Uma Let Pro v . , creando a com. ele P itimbú 
deu a esta pov. a dignidade da vil la. perclenclo·a Alhandr~ 
por sua vez. Finalmente a Lei Pro v. ú. 819 de 6 ele setem bro 
ele 1886 elevou-a ele novo á ca tegoria da villa e a sécle ela com. 
Este mun . é bem regado por muitos rios e regatos perenn s · 
pois, além do Gramame, que o limita ao N., no qual entra~ 
diversos ribeiros, tem o Abiahy, ele maior cabedal. As terras. 
com excepção de a lg uns taboleiros arenosos, são ferteis e pro
prias para ,m]tura ele canna, que ahi já prosperou. Tem duas 
eschs. publs. Vide Jaoooa . . 

CONDE. Villi1. e mun. do Estado da Bahia. na com. de 
Inhamb11pe, siwacla ,na parte septentrional do l!:sLaclo nas mar
gens do.Itapecm·ú, a 30 kils . . da embocadura des te rio, '3: peq 11ena 
dtstancHt elo mar e a 220 lnl s . . da capital. Sua egreJa matdz 
tem a invocação ele N. Senhora elo Monte e depende ela diocese 
archiepiscopal de S . Salvador . Foicreacla em 1702. Não consta 
dos arcbivos do Estado a data de sua elevação á categoria ele 
vi lla ; sa benelo- se a penas que foi installada a 17 ele dezembro 
ele 1806, pelo Ouvidor Desembargactot• Luiz Thom az Navarro 
ele Campos e Anclri1.cle em vi l'tude de ordem do Conde da P onte 
cl(l 24 ele novembro elo mesmoanno. Possue optimos terrenos para 
cultura ele canoa, mandioca e tabaco, que são os pl'incipaes 
arti gos elo seu commercio. Comprehencle o cm·a to do Senhor elo 
Bom Fim ela Ribeit·a e os povs. denominados Conceição do 
Sacco, Palame, Can navieiras, 'r imb6, Baixio, Mangues, Varas 
Brancas e Rio ela Prat;t . Agencia do correio . A pop. é cal
culada em 11.762 habs . Era com. de segund" entr. cre:1cla pela 
Lei Pl'v. n. 970 de 30 ele abl'il ele 1866 e classificada pelo de
creto n. 3 .651 ele 1866. Foi incorporada a com. de Inhambupe 
por Ac·to de 3 ele agosto de 1892. Sobre suas divisas vi t.le Dec. 
de 8 ele novembro de 18~1 . Lei P rov . n . 69 de 15 ele j tlllho ele 
1838, n . 267 de 8 de ma10 ele 1847 ·,arts. I . II ela de u. 88..! ele 
29 ele abril ele 1862; n. 1.969 ele 16 de junho de 1880 : n. 2.396 ele 
23 de maio de 1883 . Tem escbs·. publs. De uma informação pres
tada em 1886 pela Camara .Municipal dessa Villa á Bibl. Nac. 
extrac·tamos osegnin te: «.Do lado cloN. domun. existem algu
mas mattas e ·tert·enos acmclentaclos, em geral productivos mor
mente os que descambam para o rio Itapecu rú de um e outrd lado . 
Entre este ulti mo rio e o Inhambnpe existem ·terrenos, na ma
xima parte chamados tabolei,·os, que se prestam á criação ; ao 
S. e a O. existem terrenos do mesmo sys tema dos indicados ao 
N.; pelo l ado ESE. é o mun . banh.ado pelo ma1·, tendo os po rtos 
formados por aqnellcs rios e ser vidos por embal'cações de vela 
de 60 a 120 toneladas e de seis pés de calado.-· O clim a é geral
mente salubre. - E' percorrido pelos serrotes do Abae té, Boa 
Vista., Outeiro ele S. Miguel e Ou·teit·o elos i\!lilagl'es; e regado 
pelos rios Pirangy, Cul'imahy, Itapecur ú, ltarery, Inhambu
pe e Subahuma.- Cultura de canna ele assucar, mamona, ta~ 
baco, mandioca, milho, a l'l'oz, feijão, batatas e diversas fructas. 
Criação ele gado. A inclustria fabril consiste em assucar , aguar
dente, azeite , fumo, farinha de mandioca, ·tijolos , t.elbas e lou
ça de cosinha.-E' ser vido pelas estradas commtms ela Abbadia. 
Barracão, 'r imbó e Palamé·- A villa esta situada em ambas 
as margens do rio r·tapecurú, sendo a parte ao N. do rio as
sente em um outeil·o, e a parte dos, em uma planície. 'l'em a 
Matriz e a capella elo Bomfim .- A pop . do mun. é ele 20 000 
habs . » O·clistincto professor dessa vilJa, João Villares Nonato 
Borges, obsequiou-nos em 25 ele abr il de 1888 com a seguinte 
informação : «O solo do mun . é <>eralmente acCiclentaclo, sem 
que haja, entre·tanto, elevação alguma digna de nota. A paro~ 
cllia é cortada ele O. a E . pelo rio Itapicttrú-assú, que descre
vendo um quasi semicírculo lança-se no oceano a tres leguas 
desta villa, a Nm.; contando n'esta parochia diversosafls. de pe
queno curso . Ha um porto para pequenas embarcações, fOt·ma
do pelo rio Itapicurú-assú, no lagar Guaxu,ma, onde f~ ndeam 
as embarcações legua e meia acima ela foz, e a egual eltsta ncia 
abaixo · des·ta villa, pois somente nes ta pequena ex·teosão ele 
tres leguas, o l'io é navegavel. Pode tambem ci'ta r-se o po1·to do 
rio Iilhambupe, no exkemo S. desta fl'eg., o qual tambem 
aproveita ao commercio desta par~chia.-:- A lavoura principal 
é a da canoa ele assucar, para CUJO fab rico conta a fl' eg . mais 
de 40 engenhos, alguns elos quaes bem montados, movidos uns a 
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vapor, outt•os a agua, e a maior parte por ani;naes. Produz 
bem o café, cujo cultivo infelizmente, ape nas vaa sendo iniciado 
por um ou outi·o agricultor, Produz egualmente fumo, mandioca 
e cereaes.- A industria cons iste n o fabi'ico do ass uca r, cuja 
expo r tação ann11al é de 3:!0.000 anobas, e no de a.,. uardente, 
para o que ha diversos alamb iques. l?abrica-se tambem aze ite 
de mamona para o que ha machinas apropr iadas , bem como 
aze ite ele divet•sas especies de côcos; sendo tudo isto objecto de 
exportação para a capital. O commet·cio com a capital é fe i to , 
ou pela via marítima, em lanchas, b:ll'cOs e barcaças, 011 pela 
ferro-via, que parle de Alagoinhas e vae ao 'T imb6, que ele
mora .a oito leguas desta villa.- As frega . circum visiahas são . 
a começar pelo N .: Abbadia, distante desta villa sete Jeguas . 
Barracão, 11 leguas. Apor á oa Sobrado, i2 ; Entre R ios, 
i2 ; Pala me , ao S., 8 . P el? nasceo te fica o oceano . » O Sr. 
Luiz Antonio Corrêa de Ohvetra, pt·estdente da Camara Mtt
nicipal, tambem honrou-nos a 20 de julho de 1888, com o se
guinte informação ; « A vi lla do Goncle é situada á ma~gem 
esq , ( descendo ) do rio Itapicurú, sobre uma montanha, c0m 
magnífica vista para todos os lados , principalmente a L., qwe 
descortina o oceano, que fic<t á d istancia de 10 kils . ; tem pro· 
xima e assentada á mal'gem dir. do mesmo rio a florescente 
pov. da Ribeira, sittrada em uma bella planície .- O mun . é 
;;.travessado pelos rios Itapicmú, Curimaty, Góes , Jaura, Ita
riry, Subahuma e por diversos corregos .- Lavoura ele canoa 
de assucar, fum o, café, mandioca , feijão , milho, arroz, mamona, 
côcos da Babia . A iuclus ~ri a consiste no fabrico de azei·te ele 
côco, de mamona, coquilho e piassava.- Clima sauda vél. 
-Dista esta vi lla 46 kil s . da Abbadia, 80 elo Banacão e ele 
Entre R ios, 132 de Inhambupe e ·180 da Matta de S . J oão . O 
mun, comprehet1de diveraas povs . e loRarejos, como sejam . 
'rim b6, Pa la me , Baiúo, Sapé, F eira do Commercio, Boá Vista 
a Sitio . Há no mun. duas egrejas e cinco capúlas.- Esta Villa 
Nova do Conde ele N. S. do Monte Itap icurú da Praia. foi installa
da em 1.7 rle dezembro ele 1806 pelo 01rvidor Dr. Luiz Thomaz Na
varro de Campo3 e Andrade, pot· ot·dem do Governador da 
Bahia, o Exm , S r, Co:1cle ela Ponte, datada ele 24 ele novembro 
do dito anuo.» 

CONDE . Parochia do Estado do Pará, no mun . da Capital. 
Orago S. Miguel e diocese d o P ará. Fica á marge m do rio 
Toca ntms. Em 1839 a Ler Prsv. n. 34 de 3 ele se·tembr o 
rebai:xou-a de parocbia; P.m 185'1 a de n. 191 de 11 ele outubro 
creou nas duas exlinctas fraga. ele Conde e Beja uma 
capella fi li a l tendo por· sede a eg1·eja ele Conde; em 1853 a ele 
n, 227 de 20 de dezembro de termino u que essas duas eX:Linctas 
parochias constituíssem uma s6 freg . ; em 1863, a ele n. 551 
de 28 de agosto não s6 desmembrou da fr eg . de Beja e uni o á 
d e Ba rcarena a pov . de Conde, como exting ttio o di st. 
nesta existente; em 1873 a de n . 773 de 19 de agosto elevou-a 
a parochia e a ele n. 789 de H de se tembt•o fixou suas divisas 
com Barcarena; a ele n . 1.0()0 de 2J de a bl'il ele 1880 mat·cou 
suas divisas com esta ultima ft·eguezia. 

CONDE. Riacho elo Es taclo de Serg1pe, aff. do rio Comman~ 
dante, trib. do rio clag Peclt•as, que o é do Vasa Bal'l'is (Inf. loc. 

CONDE . Arroio do Estado do R. G . do Sul, afl'. da margem 
dir . do rio Guahyba . 

CONDE . Arroio elo Estado do R. G . do Su l, aff. da margem 
dh·. do rio Jacuhy, no mnu. de S. J eron ymo . 

CONDE D'EU. Nttc leo col0nial no mun. de Santa Ct·uz do 
Estado do E . Santo. 

CONDE D'EU . Colonia no Estado do R. G . do Sul, no mun . 
de Bento Gonçalves, sobre o rio elas Antas. a 14 kils . da 
colonia D. Isabal. Foi fun.dacla em 1871. O Dr. Manoe l Maria de 
Carvalho, ex- aj uda nte da Inspector ia Geral das T erras e Colo
nisação, no seu R elat. sob re o serviço de im mill' t·ação e colo
nisação, n a pro v. do Rio Gra nde elo Sul, aprese o taclo em 1886 
ao Ministro da Agricul tura , assim se expressa a respeito dessa 
colonia e ela de D. Isabe l: " Estas florescentes colonias estão 
siLuadas nos muna . de S . João de Mon<te Negro e Lagôa 
Vermelha, chegando já os seus va~ tos territorios povoados 
até ao rio das Antas, que acaba de ser transposto, pois foi 
recentemente funda da em sua margem di r . com immigt·antes 
e~pontaneos a espera nçosa coloni a « A.lft•eclo Chaves » em con
tmuação á de D . Isabel. As suas tert•as são de bôa qualidade, 
baat::;nte acc identadas, r egadas por muitos corregos e arroios e 
q_uas1 todas cobertas de mattas, se ndo o clima, por efl'eito prin
ctpalmente da srra p3s ição, a 150m sobre o nível do mar, seme-

lha nte ao da Et1ropa meridional. Em ·taes condições o seu 
só lo é optimo para o plantio de cereaes e fructas da Europa 
sem excluir o dos generos de climas intertt·opicaes como a 
mandioca, fumo e outt·os . Foram estas colonias creadas pela 
província, que as transferiu no an uo de 1876, muitíss imo deca
dentes, para o domínio do Estado, que começou, então, a colo
n isa l-as regularmente. Por Dec. n. 9.183 ele 12 de abril de 1884, 
isto é, co m oi to ao nos apeuas ele ex istencia foram ema n
cipadas, passando ao r egimen commum ás demais po voações 
elo Imperio. E s Lã o com os saus lotes completamente medidos 
e demarcados, t enclo receb ido os colonos o.> ·tiLulos pl'Ovisorios, 
e foram reco lhidos á Lheaouraria de fazenda ele Porto Alegre 
os livros de se tlS clebitos· pelos quaes t em essa repar ·tição 
de proceder á cobra nça das r espec·tivas dividas. São estas 
colonias servidas pela estrada deuominada Buarque de Macedo, 
que, pat·tindo da villa de S. João de Montenegro sobre o rio 
Cahy, a té onde de Pol'to Alegr e se navega francamente em 
pequenos vapores, atravessa a Serra Geral em dema nda dos 
ca mpos ela Vaccaria , passa ndo pela> sédes de Conde d'Eu 
com 641< ele exte nsão, de D . Isa bel com 781< e, transpos to o rio 
das Antas, de Alft·eclo Chaves com 118k,4911n. E' por esta es trada, 
que em geral se presta á r odagem, por oncle tran sitam 
us productos coloniaes pal."a Porto Alegre, seu mercado co n
sumidor». Esta colonia que, em 1878, t inha 2 .500 habs . 
possuía em 1885 o numero de 6. 783, elos quae; 4.330 ita lianos, 
'104 a ll emãos, 56 fraucezes, 1.872 brazileiros e 121 de diversas 
nacionalidades. A cultut•a consiste em trigo, centeio, fe iJãO, 
cevada, an·oz e vinho, Além destes ge neros é cul tivado o linho, 
que tecem para fazer as suas roupas de u o clemestico, a aveia , a 
alfa fa, fumo e outros em pei'[Uena escala e só para cons um o elos 
colonos. A cultut·a da cann <t ele ass ucar, f umo, arroz e ba tatas 
offerece g t·a nde vantagem nos ten·enos prox imos ao rio elas Antas . 
As peopriecla des elo solo em geral, e o clima r ecommenclam 
eg ua_lmenle a cultura ela olivei ra e elo l upnlo, que está senclo 
ensatacla . No anno de 1884 a 1885 prodtlzio essa colouia 6 .115 
pipas (de 480 l ileos) ele vi11ho. E' tal o pro"'resso cl'!ssa colouia 
que a Lei Pro v. n. 1.455 ele 26 de abril ele 

0
!1.884 creou ahi uma 

parochia com a in vocação de S. Pedro. 

C J NDE D'EU. Es lrada ele ferro do Estado elo Parahyba elo 
Norte. No seu tr abalho Viação F'errec! do Bmzil (1884) diz o 
Dr. Francisco Picanço 1 

~
Linha do Cent<·o (Parabyba a Mulungú) 75l<:JOQm 

«Extensão em trafego Ramal do Pilar........ .... .......... 24k284m 
Ramal da Independencia .. , ..• . ... . . , 2.21<162m 

Ga1•antia de j21ros de 7 ofo ao a n uo, duran te 30 a nnos, sobre 
o capital maximo de 6.000:000$000 . Historico. O governo ge ral, 
em 15 de dezembro de 1871, por Dec. n . 4. 838 , concedeu a o 
engenheiro André Rebouça s, Dr . Carneiro da Cunha e conse
lhei ro Diogo Velho a u todsação para incorporarem a compa~ 
nhia qne ·tivesse por fim cons truit• uma es·trada de ferro entre 
a capital ela peovincia e Alagôa. Grande . Os concessional'ios 
celebraram contt·ac to com a província para a constt•ucção ela 
es trada, em 6 ele se~embro de 1872, sendo-l he concedida garan
tia de JUros ele 7 °/0 ao anuo sobl'e o capital el e 5 .000:000$000 . 
O prazo fixado na c lausul a 3a elas que acompanharam o Dec. 
n. 4.838 foi pror ogaclo por um a nno, em virtude elo Dec. ele 15 
ele dutubro de 1872. O Dec. n, 5.608 de 25 ele a bril de 1874 
ga ra ntiu jnros de 7 Ofo sobre o capital de 5.000 :000$ , por 
espaço ele 30 annos. O Dec. n. 5.835 ele 24 ele dezembt•o de 
1874 nova men te prorogo u pot· um an J?- O o prazo concedido pa ra 
se r or~;~:anis ada a companhia. O capita l ga ra-nt ido foi elevado 
a 6 . 00u: OOO ~ pelo Dec . 11. 5 974 de 4 de agosto de 1875. O con
selheiro Diogo Velho cedeu todos os seus direitos aos otltros 
concessionarios, o que foi a pp1·ovado em 23 de setembt·o de 
1875 pela presidencia da prov íncia . Os es tudos e plantas da 
linha .fo ram aceitos p~lo governo ge t•al por Dec. n. 6.243 de 
12 de JUlho ele 1876. Foi o prazo da concessão elevado pelo 
Dec. n. 6.68 1 de 22 de setembro de 1877 . O Dt·. Carneiro da 
Cunha desist iu de seus direitos e o engenheiro André Rebouças 
cedeu a concessão á Conde d'Eu Railway Company L imited, 
Cj'Ue organisou-se em Londres a 15 de setembro de 1875. 
A extensão da linha foi l:ixada em 121 kils . e11 tre a capital e 
a villa do Pilar, e a de Mulungú pelo Dec. n. 7.754 de 7 de 
julho de 1880 . Os trabalhos de campo iuaugur aram- se a 9 de 
agosto ele 1880. A lei n . 3.141 de 30 de outubro de 1882 auto~ 

i Com alguns accrescim os do aut or do Diccionario . 

12 .602 
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-risou o governo geral a conceder garan lia ele juros ele 6 Of 0 
ao anno sobre o ca. piúal maximo de 800:000.. necessario á 
const r ucção do prolongamento para o Cabeclello. A 7 de 
setem bro de 1883 a linha foi entregue ao tt· afego, ela Pat·a 

·hypa a Mulungú, e a 28 ele dezembro do mesmo anuo 
fr<tnq ueou- se o ramal do Pilar e a 5 de junho de 1884 o clv. 
Inclepenelencia. 1'RAç,~no. Na petição que os concessionarws 
dirigiram ao governo, afim ele obt~r gara nti a de juros, apre
·sentowam estes períodos, que demonstram a facilidade elo 
traçado : - (( A planta geral e o per fi l das linhas projectadas, 
levantadas pelos engen heiros M. 'l'eive Argollo eM. S~ldanba 
da Gam a , sob a direcção elo engenheiro Hugh \Vi lson, e j untas 
a es ta petição (documentos ns. 3 e 4) demonstram que ra ras 
vezes se ·te rá ele constr uü· uma via-fenea em condições topo
graphicas mais favora-;eis. Em todo o traçado não ba um 
tunnel, não ha um a serra a gnlgM, n ão ha mesmo um córte 
ou a terro de maior importancia . » A estrada principia na 

,capita l cla_Provincia .. A L inha elo Oeni?"O cl7senvolve-se pela 
margem eltretta do rro Para!.yba ; clelle se afas\a até o kil. 20 
aproxima-se depois e o atravessa em grande ponte ele fenh 
no ki l. 31 AOOm. Alcançando a margem esquet·cla, começa a 
in ternar .. se; vai ter a Mulungü, seu ponto tel'minal- kil. 75.500m. 
O R a1ual elo Pila1· entronca- se no kil. 30.600m da Linha elo 
Cmüt·o; margina o Parahyba p elo lado direilo , sem clelle afas
tar-se, e chega a seu ponto de parada . O Rcm1al da lndepen
clencia parte do ponto termina l ela Linh a elo Centro1 ela qual é 
uma especie ele prolongamento, tanto que segue a ordem da 
numeracão el os kils . ; iulerna-se pela província altinginclo 
no k. 97. 662m (a co nta r ela Parahyba} o seu te t·mino . De 
Mulun gú, em futuro não tardio, . seguir{, o Ramal cl' Alaqôc~ 
G1''(1Ule, tendo pro:nmamente 20 lnls. ; e el a Inclepenclencia o ele 
Banc~neil·c~ contan do 27 kiL> . Da capi·tal para o Cabeclello j á foi 
estudado o ramal, CUJO compnmenlo é de 18k500m. A di\'ecLriz 

·pouco s~ a [as·ta ela marg~m do l'io Parabyba; segue constao te
menLe « r.lu·e tta . CoNDIÇOJlS 'l'ECRNICAS D.l. LINJIA . Bitola 1m· 
declivid ade maxima, 2,17 °/0 ; r a io mínimo el as cut·vas. 100m: 
l'elação entre as declividades : pa·tamar es 32''057m decli ve~ 
89k889m ; l' ~ l ação entre os alinha mentos : tangentes' 45"370m, 
curvas 761<b76m . DoRMENTES. Feitos com madeiras elo paiz, 
·t~n do pat',l. clim~nsões : 1,m85XO,m20XO,mt2 . A titulo de es:pe
n encra pernuLt tram-se dormentes de ferro a té a extensão de 
20 kil s . Constam de barras de ferro balido, pesando cada 
uma 5 . 333 kilogs. sobre panellas (cloches en fonte elos fran
cezes) ele 33 kilogs . A experiencia não tem datlo bo nsresttl taclos · 
de carta, que me foi dirig ida pe lo cli n- no en"'enheiro fiscal ' 
extl'alti as se.gu intes con~iclerações : .::._ << Est'ã:o empregado~ 
elor meutes ele ferro em 20 kr ls. ela lmha , em terrenos a r .,.ilo
arenosos e pla nos, _ entre. os kils .. 55 e 65 . Parece que

0 
não 

provaram bem, e serao ma1s conven1entemenle aprove itados n os 
terrenos de toclo arenosos. como os do prolongamen to pMa o 
Cabeclello. Um sllnples_ descarrilhamen to ele alguns wagões de 
c:wga, entre as estaçoes ele Sapé e Araçá. esm ago u oitenta 
1x m ellas» . · 

Trilhos .. ' .. ) Tyc~orre~it~,~~:~ .--:-. ~:.o .. ?.e.s~~~~~: .~e~~. p.o.t·. ~n~:~·~ :Jik~38 

OBR AS 0 1 AnTE 

- ~ Linha do Centro .. . . .. . . , ..... .. . ... . .. . . ... .. ,, 
Boeiros. .. . . Ramal da Independencia. , ...... . ... . .. ... . . .. .. 

Ramal do P ilar ... .. .. . . , .. .. .. .. .. . ... . . . .•• . . . 

Total. .. . , ...... .. . .. . . .. . ..... . . ... . . . 

\ Linha do Centro .... . ....... . .... ......... ... . ,. 
Pontilhões .. } Ramal da I~depend enc i a .. .. . . . ...... .. . . . . , . .. . 

t Ramal do P1l ar .. .. . .. .. .. .. ........... .... ... .. 

Tota .. l .. . .. ... .. .. . . .... .... . . .... .. .. 

~ 
Linha do Centro .. .. .. .. .... ... .. . .. .. ......... . 

Po ntes ... .. . Ramal da I ndependencia .. .. . .. . . . ... . . . . . . . .. . 
Ramal do Pilar . ... .. . . .. . . .. .. ... .... , . . . .. . .. . 

To tal ..... . . ........ . . . ... . ....... . . . . 

H6 
38 
9G 

280 

H 
4 
i 

19 

15 
2 
6 

23 

• As vigas elos pontilhões e das p ontes são todas metallicas ; 
os encontros são de alvenaria. A ponte elo Cobé sobr e o rio 
Parah yi.Ja , que tem 23Sm.05 ele extensão, e conta; cinco _vãos ele 
24m 04 e H Yãos de 10m. E ncon tr os de a l vena n a, pegoes fol' 
maclos por meio cl<) columnas de fer r o. E sTAÇÕEs : Pa ra hyba no 
kil. 0,000, Santa Rita no 12,000m, Reis no i 9,000m·, Espi.J.'i to Santo 
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no 24,00Qm, Entr~nNin~ento no 301600m, Cobé no 33,000m, Sapê 
no 45,760m, A raça no o6,000m , Pao Ferro no 65,8QOm, l\:[ ulun o-ú 
no 75 ,050m, Cachoeira no 93,000m, Inclepenclencia no 97 662~ 
Coitizeiro n o 46,000m (elo r af!Jal), Pilar no 54,884m (do r~mal): 
MATERIAL RODANTE: locomotrvas nove ; carros : ele passa"'eiros 
nove, ele cat•gas 123, de a nimaes sei s, de madei ras c1~atro. 
A estrada possue loconwttvas ·ele dous ·Lypos differ en tes, todas 
mglezas. Quatro apresentam as seguintes condições : loco
motivas - tender ele clous eixos conj ugados e 't?·uah de duas 
rodas . Pesa m17 toneladas e rebocam60. Cinco, dos fabr·icantes 
B lack & Hawthorn, medem dons mett·os de largura e 6m 79 
de comprimento. Pesam com o tender, cada uma 23 tonelad~s . 
Os carros ele passage it•os são in glezes. LI NHA TELEGRAPHICA : 
E' s in gela . Fio ele arame galvanisaclo de Om,0045 ele diametro. 
Isoladores e apparelhos elo sys tem a 111 Ol'Se. Postes r oliços ele 
ma cleil'a ele lei, com cliametro ele Om,oJS a om,25, distanc.iados 
en tt•e SÍ de 75 a SOm n as tange ntes e de 45 a 6Jm nas C.ll'vas. 
0FFICIN•\S : As officinas acham-se collocaclas noJdl. 19 e nellas 
funcciona m as machinas e apparelhos necessarios ao serviço elo 
trafego e via penn anen te . » O poder legis la tivo, em 30 de outubro 
de 1882, autorJSO~l o governo geral a conceder garan lia ele juros 
ele 6 °/0 ao an uo sobre o capi tal maximo ele 800:000$, n ecessar io 
á cons~l'Ucção elo prolongamento da E. de F . Conde cl'Eu desde 
a cidade elo Parahy ba até o porto do Cabeclello . A Revista ele 
Engenhcwic& p•tblicou o seguinte : « E. F. Conde cl' n:u e se~G 
p?"olongamento até o 1Jorto do Cabzdello- A E. F . Conde cl'Eu 
(pro v. da Parabyba) tem prwa exte nsão total 121'<9{6m, dislri
buidos pelo seguinte modo 1 : Linha do Centro (Parahyba e 
i\•Iul ungú) 75k5uom, Ramal do Pilar 2,JJ<284m, Ramal da IIlcle
pendencia 22~<i62m . As condições tecb uicas da linha Eão : bitola 
1m, clecliviclacle maxima 2 °/0, r a io minimo das curvas 109m ; 
relação entre as declividades: patamares 32"057m, clechves 
89"S89m; r elação entre os alinhamentos: tangentes 45k370m, 
cnrvas 76"576m. Os dorme n tes , ele madeira elo pa iz, teem para 
dimensões : 1m,R5Xf,m20x Om,12. Os trilhos, de typo Yignole, 
são de aço Eesseme1·, pesando por metro col'l'ente 24.38 kilogs . 
As obras d'ar te altingem ao seguinte numero : boeiros 280 , 
pontilhões 19, ponte~ 23 . E:nLre as pontes, é notavel a de CoM, 
sobre o Parahyba , com 23Sm,05 de compl'imonto . T em cinco 
vãos d e 2'1111 ,0'1 e H de 'iQm . Os encontros são ele alvenaria, a 
supers tructura é metallica e os pegões são formados por colum
nas de ferro . Es·rAÇÕEs : P a rahyba no kil. 0,000, Santa Ri La no 
12,000, Reis no 19,000, E spi!'ito Santo no 24,000, Entroncnmen·to 
no 30,000, Cobé no 33,000, Sapê no 45,760, Araçá no 56,000, 
Pão- fe rro no 65,800, Mu lungú no 75,500, Cachoeira no 93,000 , 
Indepenclancia no 97,662, Coitizeiro no 46,000. no ramal elo 
Pilar . Pilar no 5-1,88 .. !, idem. iVL~TllRiil.L RODANl'E: Locomo tivas 
(inglezas) nove, carros de passage iros nove, de cargas 123, ele 
animaes se is , ele madeiras quatro. - Linha ·telegraphica sin gela 
- No kil . Hl acha m-se mon·tadas as o.fficinas ele J'epa t•ações elos 
maleriaes fixo e rodan·te. - O ponto de partida da E , F. Concle 
d'E-u, sendo na cidade ela Parahyba, capital da província , 
acha- se pessimamente collocaclo . Urge que se trate ela con
strucção do prolongamento para o Cabedello, que vem trazer 
grande fonte ela r eceita para a estrada e muitas commodiclacles 
ao commet·cio da província. Os estudos desse trecho, que te rá 
de 16 a 18 k i ls., j á foram executa dos pela Companhia da E. F. 
Conde cl'Eu; foram tambem p1·ojecladas as obt·as necessarias 
ao pol'to, pa t·a a carga e descarga elos n a1• ios; e ·tudo es tá 
orçado em 660 :000$000. O governo, qu e fo i antodsado a 
garantir os j uros de 6 °/0 ao capital até 800:000$, para as 
obt·as em questão, já fez estudar os portos elo rio Parahyba, 
afim ele serem conhecidas a s suas cond ições da navegabi
lidade». A sua extensão actualmente em· trafego é ele 141", 
sendo: elo Cabeclello a Parabyba i8k; ela Parahyba a Mn
luno·ú 76" ; Ramal ela I nclependancia 22k; Ra.mal elo P ilar 251<. 
A s~a s i tua~.ão fina nceira deixa muito a deseJa r . 

CONDE D'EU . Rio elo Es ta do de San ta Cath ar ina, aJT. elo 
Capivary . 

CONDE D'EU . Uq~a das fo ntes de agtias min er aes, no 
logar de nominado Cachambú; no Es tado ele Minas Geraes . E' 
ele fó t•ma circular , tem dous me·tros de cliametro a eslà abri
gada em uma casinhola do -feitio ele um kiosque, fechado com 

1 O ultimo R elataria do il-Iinisterio da Agricttlttwa dá para extensão 
tota:l da !inhn .12lk539m; a ~xtenslio , que acima consignamos, foi ·nos 
envtada pelo dtgno engenheiro fiscal Dr. Justa At·au~o, · 
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parede de tijol os , tendo uma abet·tura para en~racla A aglla 
é abundante e mnito efl'ervesce nte; sua superfwie livre lica 
quast ao ~ive l elo chão e sobe po t' nm tubo cylin,ch·ico, estreito, 
ie rto ele tJJOlos. D ista apenas '10 a 12 me lt·os ela tonta D . Isabel. 
As obset·vações feitas sob re essas aguas indi caram ser em ellas, 
:ls vezes, limpiclae , outras apresentarem flócos em suspensão ; 
serem in coloras , inoclot'ôS, ele sabô r ac idu lo picante , além disso 
s t~pico, seme lhant~ ao ela tinta preta de escrever, Pelo r epouso 
de1xam deposilar flocos avermelhados, que são constituídos por 
oxido de ferro, Contem acido sulphttrico , silicico e ca t·bonico, 
sequioxido ele ferro, pota5sa, soda , cal , magnesia, e tc. Foi assim 
denominada em honra do Sr. Conde cl'En . 

CONDE D'EU . Lindíss ima cascata entre Friburgo e Sllmi
douro, em ·ten ·ds da fazencl a do coronel João de Souz<t Vieit·a, 
no Estado do Rio ele Ja neüo. 

CONDE DE MESQUITA. Colon ia fundada pelo Min istr o 
da Justiçrr, Dr . Antonio FerrP.ira Vianna, n a ilha elo Gover
nador pertencen·te ao Distl' icto Federal e1n agos to ele 1888 . '!'em 
por fun reco lher incl ividuos que, completamente entregues ao 
ViCIO ela embriagLtez e <Í. ociosielaele , vi vem a mendi gar pe las 
ruas ela c idade do Rio ele Janeiro. e transformai- os em homens 
l aboriosos e hones tos trabalha do res . Di s ta ela colonia S. Bento 
cerca el e tres kilome tros . 

CONDEIXA. Pov. n a costa septentrional ela ilha MaraJó, a 
O. de Chaves , no Estado do Pará . A PorLal'ia de 2 ele nove mbro 
de 1872 creou ah i um a esch. pctbl. ele inst . pl'im. Era t·ecreio 
dos frad es ele San to Antonio, onde tinh a m suas r oças e ca lesaes 
e onde edificaram nova capell a ela invocação a N . S. cb Con
ceição . 

CONDEIXA . H.io do T.!~staclo do Pará, ba n11a a pov . do sett 
nome . «Este rio, depois de um cur so ele tres milhas, divide-se 
em clous, um, depo is ele um pec1ueno lago que tem, vae inter
nar-se na m atla; Olltt·o nasce rl e um Sllbterraneo, a que os 
naturaes chamam Cuntp e?'ê » (In f. lo c . ). 

CONDES . Serw. elo Es tado ele S . Paul o, no mun. ele Gua
ra tingue t:l. 

CONDEUBA . Cidade, com. e turno elo Es ta do ela Bahia . 
Vide Antonio de• Bcwr·c~ (San to) . 

CONDOY. Bairro elo mun. ele Gm1r apuava, no E stado elo 
Paraná . 

CNDURÚ . Nome ele uma vrrlla existente no mun. ele S. Be n to 
dos P eri zes . Estado elo Ma ra nhão. E' infelizmente a unica via 
ele commuriicação que tem esse num. e por on rle exporta para a 
capital todos os generos ele sua l avoura. 

CONDURÚ. Rio elo Estado ela Bahia , JliJ mu11. ele Camamú; 
corre para o mar. 

CO NEGO. R ibei ro do Estado elo R io ele Jan eiro, no mun. ele 
Nova Fr iburgo , clesagua no Sa n·to .A ntonio, que clahi por dia nte 
toma o nome ele rio Bengalas a'té desaguar no rio Gr a nde . 
P assa pela impor tante e aprazí vel fazenda elo Conde ele Nova 
Frib!lrgo . 

CONFINS. Pov . d 'l E8taclo de Mina8 Geraes, na freg. ela 
Alagõa· Santa e mnn . ele Santa Luzia , com uma esc h. publ . ele 
inst. pl'im., creada pel a Lei Prov. n. 2.478 de 9 de novembro 
de 1878. 

CONFINS. Rio elo Estado de Minas Gar aes ; clesagua na 
margem clir . elo S . Miguel , af't'. elo Ur ttc ui a, que o é elo 
S . Francisco . 

CONFINS. Ribeil'ão elo Estado ele Minas Geraes, banha o 
mun. elo Patroci oi o e clesagua no rio Doul'ados. 

CONFINS . Lagôa elo E >Laclo de Minas Geraes, pa freg . da 
L agôa Santa (fn f. loc .). 

CONFLUENCIA. Ilha elo Estado ele Matto Grosso, n a 
jtmcção dos rios Beni e Madeira; aos 10° 22' 30'' ,25. Ahi pl a 
nej aram os au tigos a construcção de um .forte. 

CONFLUENCIA . Rio do Estado de Santa Catharina , no 
tel'l'Horio da ex-colonia Azambuja . 

CONFUSÃO . Nome pelo qual é ·ta mbem conhecida a freg . de 
S . S; bastião de P ouso Alegre, no E stado ele Minas Geraes « O 
arratal da Confusão já fi ca nas vertentes elo Abaeté . No .Mappa 
psle arra ia l está indicado com o nome de S. Sebas tião ele 

ouso A_! e. gre e ao NE. elo a rraial do Campo Grande . A sua 
collocaçao, porém, 6 um pouco ao SE. des te a'í- r a ia l do qual 

dist a qua tro e meia Jeguas. » (Annacs ele• Escola ele ll[inas de 
Ouro P 1·.eto, n. 1. p. 42). Tem elt1as esc hs. publs. ele inst. 
primal'ia. 

CONFUSÃO . Serra elo ill s tado de MiL1as Geraes, n o mun. 
ele Bamb nby . lfl' nm braço ela elo Rio Grande. Possue ricas 
jaz idas ele ferro e, segundo a lguns, ele outros metaes mais 

. preciosos . 

CONFUSÕES. Log. elo Estado elo P iau hy . Foi ah i o pl'i 
mei r o assenLo ela freg. ele S . Ray mundo Nonato, r emovida 
depois pal'a a po1·. elo Genipapo ex-vi cbt Lei Prov . n . 35 ele 
27 de agosto ele -L836 . , 

CONGO . Dist . elo termo ele S . J oão, no Estado elo Parahyba 
elo No r te. Orago Sa nL' Anna. 

CONGO . R iacho elo E s tado ele P em ambuco ; desagna no 
canal otí bra9,o ele mat· qlle lica en ~ re a ilha de Ha~a racá e o 
conttnen·te . lem ce rca ele seiS luls . Suas ma rge ns sao batxas. 
Vita l ele Oliveira, que o clenoruin<t tam bem Tomba- CIS-c&g tw.s, 
diz que com menos ele legtla esse ri acho une-se ao Arar ipe 
por nm a estre i ta cambôa. 

CONGO. Ribeirão elo ills ta clo do Rio ele Janeit·o: att·avessa 
a estmel<t que cia Barra elo Pirahy vai a Bar ra Ma.nsa. 

CONGOINHAS. Pov. no Es tado ele Minas Geraes, no mnn. 
de Arassuahy , 

CONGONHA, s. f · nome vulga r dft Ilex p11?'C&[JUC&ricnsis, 
a rvore elo B t·Rzil e elo Parag uay, com cujas folhas se fabrica o 
1lifate. (Por a n·tonomasia lambem lhe chamam H e?'V(o .} Cumpre 
advertir qne ha out ras p lan tas a qne dão t a mbem o nome de 
Gongonha, per te ncentes umas ao ~ene,·o Jlex , e a lg umas a 
gene t·os e fam ílias di ve rsas Etym . E' vocabulo ele ori gem tupí. 
Os. G ua ranis do Paraguay lhe chamavam Cógôi . (B, Rohan. 
Dtec . clt.J. 

CONGüNHA. Cachoei t• a no ·rio 'l'ieté, no E sta do ele S. Pt~ulo, 
Fwa <:n tre as cachoeu·as V:ümicanga e Sapé. T em 71<,750 ele 
extensao . 

CON GONHAL. Parochia elo Estado ele Minas Ger aes 110 
mun. ele f'ollS O Alegt·e, a 18 kila . dessa ciclaele, em uma Jiucla 
planície r egacla pelo l'io Ce rvo . Orago S . J osé . Foi cr eacla clist. 
pelo a r t. li ela Lei Prov. n. 2.2'12 de 26 ele junho ele 1876 e ele
vada á categori a ele paroch ia pelo a rt. I § I da ele n. 2.650 ele 
4 de novembro ele '1880 . Cultm·a ele cereaes e café . T em uma 
esch. publ. el e in s t . prim. pa ra o sexo masc Ltlino, creacla pela 
Lei Pt·ov. n. 2.239 de 26 de junho de 1876, além ele uma outra 
para' o sexo feminino. Agenci a elo correio. 

cqNGoN:a;AL. Pov . do Estado ele Minas. Geraes, na fl'eg·. 
ela cJclacle elo l'urvo, com umtt esch. publ. ele tns·t. prim., creada 
pela Lei Prov . n. 3.3~6 ele 26 de julho de '1886. 

CONGONHAL. Pov. do Estado de Minas Geraes, no mun . 
ele Pouso Alto, com uma esch . p 11bl. de inst. pl'im. ct·eacla 
pel a Lei Prov. n. 3.479 ele <1 de outubr o ele 1887 . ' 

CONGONHAL. S erra elo Estado ele S. P a ulo, no mun ele 
Piracicaba 

CONGONHAL. Sel'l'a elo Estado ele Minas Get·aes, no mun . 
de Baependy. 

CONGONHAL. R io elo Esta do ele S. P a ulo, banha o muu. 
ele Piracica ba e desagua na m ft rgem esq . do rio deste nome, 
trib. elo 'l' ie"té . 

CONGONHAL . Corrego elo Estado de Minas Ger aes , banha 
o mnn . de Pouso Alto e clesag ua no rio Itahim. 

CUNGONHAL . Col'l'ego elo lTistaclo ele Minas Get•aes, desce 
ela se t'J'a ele Santo Antonio e desagna no Turvo Grande. 

CONGONHAL . Corrego elo Es tado ele Min as Ger aes, alf. do 
ribe irão das Araras, c1ue o é elo rio Sapucahy. 

CONGONHAS. Antiga pov . elo Esta do ele Minas Geraes, na 
f r eg . de Agua pé, mun. ele Dores ela Boa E spet· a nça . Foi ahi 
creaclo um dist . pelo a rt . II da L e i Prov. n. 2.-154 de t 5 de 
novembro ele 1875. ~levada á categoria ele parochü, pela de 
n. 3.150 ele 18 ele outubro de 1883 . '!'em duas esch s . publs. de 
inst . pl'Ím. Agencia elo coneio, creacla peln P ortaria ele 16 de 
agOI'!to el e 1887. 

CONGONHAS. Pov . elo E s tado de Mi nas G?r aes , no mnn, 
ela Conceição, com clllaS eschs. pttbls . ele inst. prim., creadas 
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pelas Leis Provs . n . . 2.390 ele 13 de ontubt•o ele 1877 e n. 3.396 
de 21 ele julho de 1886 . 

CONGONHAS . E sLação da F. ele F. Central elo Bt·az il, no 
Estado de lvlittas Geraes, distante ele Laf'ayette 201<424m65 e da 
Central 4821<704m, Eslá sitt1acla no a l'l·a ial ela So ledacle, ·tendo 
recebido a denominação ele Congonhas por já ex is tir na E . ele F. 
de Min as e Rio uma estação denominada da So ledacle. 

CONGONHAS. Corre.go elo Estado ele S. Paulo, clesagua na 
m a rgem esq . elo rio Tieté, no espaço cempt·ehencl iclo entt·e a 
vi ll a ele Lençóes e o salto ele Avanbanelava.. 'l'em un s dons 
mett•os ele Ja,·go . 

CONGONHAS. Rio elo Estado elo Paraná, ba nh a o mun. ele 
Ti bagy e clesa.g.ua no t·io des te nome (In f. l0c .). 

CONGUNHAS. Rio elo Estac\•, ele Santa Catha rin a; sabe elo 
lago Jaguat"una e clesag ua na lagoa rio Ca macho. Proj ecta- se 
ligai- o por meio ele um canal ao rio T ubarão . 

CUNGONHAS , Rio elo l!: stac!J ele Sa nta Cathal'ina, afl'. elo 
Biguassú pelo lado meridional. 

CONGUNHAS. Cot't' eO'O elo Estado ele Minas Ge!'aes, ba1~ L! a o 
mun. elo Patr ocinio e cle";;agua. 11 0 rio San to Antonio, afl . do 
Qttebra Anzol . 

CONGuNHAS. Rio <.l o ~staclo ele Mi nas Gel'aes, banha: a 
parochia ele Congo nhas do C<tmpo e clesagtta na margem d1r. 
do rio Pantope ba . 

CUNGuNHAS , Ribe it·ão elo Estado ele Minas Ge t•aes. han ll a 
o m un. ele S, João Baptista e clesag tta no S . João, · a JT. do 
Arassua by (I n f, l oc , ). 

CONGONHAS . Rio elo Estado cl Minas Geraes , ba nha o 
mun . da Co nceição e clesagua no Parauna. Recebe o Santa 
Mar ia, Carap in as , Sena Talhada. e diversos r egatos sem deno
minação (In L loc. ) . 

GONGONHAs. Cot•redeira no rio Tibagy, aff. elo Para,ta
panema, no EsLaclo elo Para ná , 

CONGONHAS DO CAMPO. Pat•ochia elo Estado ele Min as 
Gera.•s, no mun, ele Ouro Preto a 5± kils. ele Ouro Preto e a 
24 ele Queluz, banhada pelos r ios Mara nhão, Go iabei ras , Santo 
Antonio e Soledacle . Orago Nossa Sen h01·a cht Conceição e 
dioc~se ele l\1ar ian na . F oi creada parochia pelo Alvará de 6 
cie Novem bro ele 1746. Pertencia ao mun , ele Out·o P1·e to, 
t endo s ido annexcecla ao de Queluz pelo at·t. I § li da Lei 
Prov . n. 2 .109 de 7 de j ane ir o ele 1875 . Além ela rua triz, tem 
as capellas ele Noss~~ :Senhora ela Ajuda e Nossa Senhora ela 
Soled a cle . Sua pop. é de 3.500 habs. que empregam- se na 
Citltura ele cereaes . 'l'em duas eschs . publs. ele instr. p t•im, 
creadas pelas Leis Provs. ns . 2.164 de 20 ele uo~·em bro . ele 
1875 e 1.876 ele 15 ele ju lho ele 1872. Sobre suas cllvlsas v1cle 
Lei P t·ov. n . 834 ele H de julb o ele 1875; art. V ela de n. i. 729 
de 5 ele outubro ele 1870 : art. II ela ele n.. 2.474 ele 23 ele ou
tubt·o de 1878. Comprehende as povs . do Redondo, Pires e ela 
Soledacle . Ag~ ncia elo col't'eio. O Sr . E. O. l\1onleiro ele Castt·o 
obsequiou-nos com a seguin te inform ação : «Ligei?"Cb des
Cl"ipçc'io elos factos e ?lecessiclcbc/!Js de ConrJOHha.s do Campo -
Sitimcla entre duas collinas o arra ial ele Congo nhas elo Campo 
apresenta um magn ífico a~pecto pela cli~pos ição topographi ca, 
em que está s itttado: de qua lqu er lado qtte se colloque o 
obser vador a vfsta se expande, já aclm il'anclo um bem imi·taclo 
- S -, que começa ndo em um a elas colli nas termina j ttstame n te 
no cimo da outm, j á co ntempl a ndo as ma.gnill.cas pa isagens 
g!le se des ta cam além pelo circular ele dous rios, que se 
avistam em g l'a ncla exlensão ele sou curso: acc rescenclo a 
isto a cir cttms tancia ele vit•em- se conflue nciat; quasi que no 
meio elo arraia l, o L'io Maranhão e o Santo An toni o. P ela 
solida construcção de seus ecliflcios , pela maiorh const ruidos 
de al,•enal'ia clfl g rande espess ura, nã o é difficil conj ecturar 
que o al'l'aia ljá l'oi ou·t' rora muito fl orescente com a induslr ia 
de mineração, e isso mesmo attesta.m não só a ·1thenticas tl'a
clições , ruas lam bem num et·osas valias revoltas pelos mineit·os 
que, em busca elo ouro e do dia mante , não r ecuavam a.nte ~s 
clifficulclacles que a cada passo se oppun.ham, e nem ass tm tao 
noure exemplo ele la bor é clt gno ele ser umtado pelos que hoJe 
o habitam que calcando a riq.ueza. a pl'o~uram po~· meios. nem 
sempre efficazes. Como fico';!- cltto o ouro fo t. a su~ prmc1p:l.l fon te 
de prosperidade e ain da ho,1 e um 0 11 outro u_tcl tvtcluo amda vt ve , 
pode-se dizer que exclustvamente dessa tndustr1~ ; mas além 
do ouro, existem muitos metaes e pecl~as precwsas como : 

o d ia mante, o topasio, o mat·mot·e e o fe t•t•o. O a rra ial é cal
ç<:_clo em grande ex tensão (500 met1·os ma is ou menos ), embol'a 
nao seJa boa a calçada , com tudo eYL ta a lama e os atolei ros 
q tte abn nclam em. mui tas cidades como por exemplo, na cidade 
do Queluz, ele cuJ a com. faz pat•te meto-de des te ar r a ial ser 
vindo ele linba cliv isol'ia entre as duas coms. (Ouro p',·e~o e 
Queluz) o rio Maranhão, sendo este um elos maiot·es i nconve
nientes .Pa1·a a boa adm inistração da JLtsti,,a, e par ,l pro val-o, 
basta cl tze r que parta ele se1 ts babts. pagam i mpos tos a uma 
e parte a out l'a municipalidade, sen~lo impossível que ambas 
es·tejam ele accordo, e por isso os t t·oneiros comm , rciantes de 
Ouro Pt·eto paga m elevado impos~o sob re o a lcool, a~ passo que 
nenhum os elo ele Queluz; or.t 1sto é uma grave inJustiça, ele 
que não cogitam os nossos l~gisladores , que muiLas vezes se 
possuem de pr eco nceitos q tte , jamáis se j usUJicam no espirito 
elos incumbidos ele um mandato popular. As suas coustn1eções 
são antigas, estylo ela Edaàe Med ia , sobresah\nclo uma que, 
pela vasta extensão de seus commoclos e so·Liclos alicer·ces que 
a man·tem parece mais Ltma claquellas casas legetldarias elos 
ant ig·os tempos elo que u m estabelecim ento particular, "tudo 
faz cre t· que os a n Lig-os prefel'iam a so lidez e cousistencia á 
elegancia e certo gráo ele commocliclaele que hoje nos propot·
cionam as habitações moclemas. As suas casas não são muito 
unidas, lll t\8 tambem não são tão disper sas como em muitos 
al'l'aiaes e mesmo cidades, sendo de rese ntir-se a falt a ele 
at·borisa mento , porque muitos la rgos ac1ui perfeitamente s'e 
adap tariam a esse genero ele embellesamento, e \'isto esta r 
reco nhecida a stta m iliclacle pelos homens ela sciencia, n::to 
seria oner oso aos cofres publicas e;;se melhot· amento ; é notor io 
o esqttedmento que tem a 1wssa municipalidade pal'a com os 
o·.rt t·os cl istrictos q ue a compoem ; a au tor idade eclil aqui é 
c1uasi nulla; nen huma medida jamais foi tomada pat·a qne 
se desv iasse qu~ lquer elemento toxico que ás vezes cost •.1ma 
appar ece.·, cheg,mdo até ao ponto ele se fazer açougues em 
plen o tran~ i to publico. O clima dessa r egião é o rna\s salubre 
e ameno que é poss i ve l e não consta que em tempo a lgum 
honvesse epidem ias que assolassem a pop . A agua po
tavel aqui e q tte não é muito l'<tc il , vendo-se s eus habitantes 
na dura necessidade do co ndu~ i l-a de pequenas fontes que não 
sa ti sfazem aos consumidores, hayendo meios de ca nalisal-a 
nos. pdncipaes p8ntos deste a!'l'a ial. Seus habs. são pela 
matol'ia pobr es mas ele bJa índole e não desmen tem o caracte 
rí st ico do povo. O ar m ial conta quatro templos em seu 
amb ito, q.ue são ; a M:att:iz, templo éspaçoso que pode con ter 
1. 300 pessoas: nunca fo1 conclu:da q~tanto aos ornatos mte
terior es , pa rece qne por causa ele sutt gmncle ex tensão, com
·tuclo na parte concluicl tt nada deixa a d sej~·l' quanto á boa 
disposição dos relevos e si ngella or namentação de Sita pin
tu ra; agora es tá sa construi ndo um atl'io pat'a. cujo aux ilio j{t 
se solicitou nova verba á Assembléa Provincial : a matriz 
poss ue algumas al faias, p t•esente ele D. Mal'ia I!. · A capella 
ri o Rosario e a ele S . José, ainda em constt•ucção e a egrej a elo 
Senhol' Bom Jesus ele Ma-ttosi nhos ; bonita egreja hem Ol'nacla 
inte t·ior mente, tenJ o pelas paredes qmtdt·os pintados com esmero 
e p3r fe ição, r eprese ntando os fac.tos mais impol'tttntes _elo 
Ant igo e No vo Testame11to a té a sublm1e epoca ela Reclempç::to; 
mag nífico abrio ele pzclra ele cantaria, o mel hor ela Proví ncia 
"tendo em seu fl'ontesp icio 12 es tatuas ela mesma peclt· a bem 
eseulpiclas que ftgu ra m os i2 p l'Ophet.as do An tigo T estamento; 
cont iguo ~L eg-r aja ha se is passos qu~ representam a Paixão ele 
Christo, tendo un s clelles em seu in t~riot· 10 e mais estatuas 
ele madeira. Esta confraria é a mais rica ela provín cia e para 
prova l-o bas ta dizer qne tem mais ele cem mil it·m ãos. Per
tence oi. co tll't•at·ia o co11egio pr oximo ela egreja, mui to vasto 
eel Wcio co m gTancles accommod ações propl'ias para o ensmo 
e que seni. det rimento ela. hygiene, pode conter 400 es tudantés. 
Act ua lm ente esse esta belecimento é reg ido pelo Revm. Padre 
Flav io R ibe it•o ele Almeida t en do-o sido ante ri m·mente pelos 
Revms. Pa dres · Gonçalves, S. Es:. St•. Bispo Vicoso, P ádt•e 
Cunha , Paclt·e José Ayres Mascarenhas e Conego Antonio J osé 
ela Costa Machado e a té por algum tempo foi sem in ario na 
epocha em que era r egido pelos Revms . padres ela Congre
gação de S. V icente ; além elo co llegio possue a Confraria 
ext~nsas roma l'ias q ue pócle occ upar uns 300 metros ele cliametro 
a pt·oxim aclamente; essas ro marias são des tinad as p:wa hospedar 
os devotos que se reu nem por occas ião ela fes la elo Jubilao 
que se celebm toclos os annos desde 8 a té 14 de se tembro. E' 
admiravel o concurso ele povo a es ta fe s ta religiosa ? Milhares 
ele famílias arrost.anclo sacrificios ele todo o genero affiuem elas 
ma is longínquas províncias elo Imperio sob o influxo - elo 
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mais s incero fer vor ré ligioso e alli depositam som mas consi
deraveis elevando- se a renda da Confraria a vin te contos ele 
réis . V:tria ent re dez a doze mil pessoas o numero dos. devotos ; 
tambem a·ttrah idos pelo mov imen to se reune grande n umero 
ele commerciantes e com elles milhares ele jogadores e eape
culaclo res que alli exercem, em gTancle escala, todos os máos 
instinctos de sua proftssão, ént retanto a melhor ordem é se mpt·e 
mantida, sem gra nde es forços elas auto r idades . Além dest e 
arra ial possue esta freguezia ou·t r-os p~quenos pontos taes 
Soledacle ou Estação ele Congonhas por onde passa a estrad<t 
de ferro de D. Peclt·o II, c1ue nada possue de no tavel além ela 
E . ele Congonhas que tem um movimento muHo r elat ivo ao 
lug·ar, e sete kils . deste anaial porém estrada mui·to monta
nho sa, ao passo que hav ia um outro t-raçado muito mais van
tajoso por ser todo plan icie que margeanclo o rio Soledacle 
vinha te1·minar uo centt•o deste ar raial e prestava- se mui to 
bem, não só a ser macaclamisado mas até a estabelecer-se u ma 
linha ele boncls, e isto mesmo foi ponderado pelo engenheiro 
elo clistr icto. H a tempos var ios engenheiros e mais clis·tinctos 
cavalh eiros que aqui est i ve ram em excursão de recreio aven
taram a ideia da construcção de um ramal ele via- fe rrea que 
passando por aqui fosse te r ao valle do Paraopeba ate P i
t a nguy, tão decanta do pela ·uberdacle de seu so lo, i mmensas 
pastagens e almnclancia ele madeiras·, e chegaram até a fazer 
um estudo abreviado sobre a conven ieucia des·ta est1·acla ; e 
embora essa icleia encontras~e gt·anele acútfLçào comtudo su
ponho que não sel"á realisada e caso assim aconteça em nada 
perderá com isto a Provincia, que na crise qne atravessa , 
encon ·trará no valle do Paraopeba um bom local para uma 
colonia. As outras par tes que compoem a feegtlez ia nada 
oíferecem d igno ele nota; seus hahitan·tes vivem occupados na 
lavoura, onde t iram os meios ele honrada exiatencia; e estas 
partes são Redondo e P ires .- Congon has elo Cam po, 22 de 
maio ele 1887 .- Eduardo Olavo Monteiro ele Ct•st ro. 

CONGONHAS DO SABARÁ. Assim denominava-se a 
actual vi lla Nova ele Lima aute3 do Decreto n. 364 de 5 de fe 
vereiro ela 189'1 ; no Estado ele Mi nas Geraes . 

CONGÚ . Pov. elo Estado das Alag-ôas, no mun . de San ta 
Luzia elo Nor te. ~ . 

CONHUÁ . R io a.!f. elo P urús . E ' esse rio pelos sens va
r iados pt'ocluctos naturaes digno ele especia l attenção. As 
terras, por elle banhadas, almn clam em borracha, copahyha, 
caslanha, salsa, estopa, etc . 

CONIK AIM. L ago afi'. el a margem esq . do r io Madeira, 
tdb . do Amazonas. Ent l'e elle e o ele João Bel em entr a no 
Madeira o ribeirão Mirary . 

CONQUISTA . Cidade e mnn. elo Es·taclo da Bahi a, na com. 
ele Concleuba. Orago Nossa Senhot'a ela Victorla e diocese archie
piscopal de S . Salvador. Foi elevada á categoria ele villa pelo 
art. UI da Lei P r o v. n . 124 ele 19 ele maio ele 1840 e á de 
cidade pelo Dec . de 1 de julho ele 1891. Foi i ncorpor ada á 
com. ele Co ndeuha por Acto de 3 ele agosto ele 1892 . Tem duas 
eschs. pnj}[s . ele i nst. p rim. e agencia elo COl'l'('liO . 

CONQUISTA. Pamchia elo Es tado ele Mi nas Ger aes , no mun. 
de Bom F im . Orago Nossa Se nhot•a elas Dores e diocese de 
Marianna . Foi creacla p~rochia pelo ãr t. II ela Lei P r ov . u , 1.667 
de 14 de set. mbro de 1870,. suppri micla pelo a rt. II da de 
n. 1.903 de 19 ele julho ele 1872, res taut·a ela pel a ele n. 2.4H 
de 5 de novembro ele 1877 . Sobre s uas di visas vide o ar t . I da 
Lei Prov. n. 2 .685 ele 30 ele novembro ele 1880; a rt . I § II ela 
de n. 3 .157 de 18 de outubro cle i 883 . Tem ·du as eschs. p ubls . 

CONQUISTA . Corrego elo Estado ele S. P ,tttlo, a.!f. elo rio 
Gua1·ehy. 

CONQUISTA. R ibe irão do Estado ele Min as Ger aes; banha 
a parochia elo seu n ome e desagua na ma rgem cl ir. do rio Par á. 

CONQUISTA. Riacho elo Estado de Minas Ger aes, ba nha a 
freg. ele S . Sebas tiã o ela Ven ta nia e desagua no r io Gra nde. 

CONQUISTA. P equeno rio do E stado de Minas Ger aes, 
banh a o mun . de Barbacena e desagna no rio elas Mortes 
Grande . . · 

CONQUISTINHA. Pequeno rio do Estado ele Minas Ger aes 
nasce na serl'a elo Bom Descan Ço , d ivide a freg . ela Ven tania 
do curato elo Bom Jes us ela Penha, e elesagua no Conquis ta . 
Dd.ão-lhe 11 a 12 metros ele 'largura e clous para tr es de profun~ 
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CONRADO. Ilhote no mun . ele Chique-Chique elo Estado da 
Bahia, no rio S. F r anc isco. 

CONSELHEIRO PAULINO. Es tação ela E. de F. Leopol
d in a , no pr olongamento elo Sumiclottro, 115k ,306m distante ele 
Nyter õy ; no Estado do R io de J a tle it·o. 

CONSELHO. Bairro elo E sLaclo ele S . P aul o, no mun . de 
l'tapacerica. 

CONSELHO , Mon o elo Es·tacl o ele Ma tto Gr osso, n a margem 
clir . elo rio Paraguay, cerca ele 42 kils . ac ima ele Coimbr a . Em 
frente a elle ha um banco no r io . Vem-lhe o no me, segundo 
D'Alincon rt , da co nfe rencia que ahi tiver am os fun dadores ele 
Coimbra . · 

CONSERVATORIA. Nome pelo qual é tambe m elesig·nada 
a parochi a de Santo An·touio do R io Bonito, per te ncen te ao 
mun. de Valença e Estado elo Rio dé Janei ro. Essa par ocbia, 
que dis ta da Barra elo P it•ah y cerca ele 30' kils . , é ligada a 
Santa I sabel elo R io P reto e á Bana do P ira hy pot· est radas. 
Projectou- se (Lei P rov. n. 2.272 cle 1878) com as freg . ele San to 
An ~on i o elo R io Bonito e N . S . ela Piedade ele Iplabas crear 
um mun. com a denominação ele Conser va toria . Vide R io 
B onito . 

CONSERVATORIA . -No me ele · uma barreir a situada na. 
estr ada da Barra do P i rahy á ponte elo Zachari as , logo ac~ma 
da povoação da Co nservatO!·ia ; no Estado do R io ele J anen•o · 
Foi c1·eacla em '1 de janeit·o ele 1872. 

CON SIDERAD O. R io do Estado do E . San to ; corta por 
vezes a estt•acla ele Viánna a Ourem e lança- se n a margem esq , 
elo Jncú . 

CONSOLAÇÃ O (N. S . ela). Paroch ia do Es ta do elo Mar a
nhão; craada na com . elo Al to Itapecurú pel a Lei P rov . n . 1. 3!il8 
de 28 de maio ele 1886, que deu-l he por séde a villa dos 
Picos. 
. CONSOLAÇÃO. Par ochi a do Estado ele S . Pau~o, no mun . 

ela Cttpi'tal . Or agos N. S . da Co nceição e S . João Bap Lista e 
diocese ele S . Paulo. Foi Cl"eada pela Lei Pro v . n . 33 de 23 de 
março ele '1870. A J?Op. é estimada e .~ 3.500 habs. Tem as 
seguin tes capellas ft l1 aes : de San·ta Cec1ha (no largo elo mesmo 
nome), de S . Cruz de N. S. ela Co nceição e a elo Cern iterio 
Mu nicipal ( a mbas no bairro elas Perdizes) . Tem . 10 eschs . 
publs . de inst. prim., algumas das quaes nos ban·ros P er
di zes, Chá, Cagnassú, P almeiras e Agua Branca. 

CONSOLAÇÃO . R io elo Estado do P ar á , n o clis t. ele Bem
fi ca e m un. ela capital. 

CONSOLAÇÃO DA BÔA VISTA ( N. S , ela . ) . P ar ochia do 
Es tado ele Goyaz . Vide Bôa Vista, 

CONSOLAÇÃO DO BOQUETE, ( N . S. ela ) P arochia élo 
Estado elo R. G. do Sul. Vide Boq~tete. 

CONSOLAÇÃO DO CAPIVARY . ( N. S. da ) P arochia elo 
Estado ele Minas Geraes. Vide Capivary. 

CONSTANÇA. Ribe irã:o do Esta do elo Rio ele Janeiro, no 
mun . de Vassou ras . 

CONSTANCIA. Log. n a f reg . ele Santo Antonio ele There
zopolis elo E stado elo Rio ele Janeiro . 

CONSTANTINO . Set·ra ' clo Est a<lo do P at·ahyba elo Nor te, no 
mun . ela cidade de Souza. 

CONSTANTINO. llh a do E stado ele P erna mbuco, no mun . 
ele S . Lourenço ela Matta « P roximo dessa ilha existe um s or~ 
vedouro, forma do pelas aguas elo rio Capiharibe, pat·a oncte 
aflluem com um a fo t•ça e barulho que se ouve a dista ncia de · 
meia legua; no inverno tor na -se um abysmo perigoso , . 

CONSTANTINO. Igal'a pé elo Es tado elo Amazonas, no dis·t , 
ele Ma nacapurú e muo. da capital. 

CONSTANTINO. Riacho elo Estado de P ernn.mbnco, aff. elo 
r lo Capi,ba ribe . E' t a mbem denominado elo Viga?·io ( Inf, loc.J 

CONSTITUIÇÃO. Praça situada na Capital F eder al, em 
meio da qual erB'ue- se a es·tatua equestre ele D. P edro I. Esse 
monumento, pr oJectaclo desde 1825, s6 foi realizado por meio ele 
uma s ubscripção popular por deliberação da Ca mara Municipal 
el e 7 ele setembro ele 1854 e inaugurado a 30 de março de 1862. · 
Nella ach a m-se custosas e elegantes casas, o edificio da Secre
taria elo Interior , os tbea tros de S . Pedro de Alcantara e Va
riedades . E' a tl'a vesaa da por t octos os lados pelos boncls elas 
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companhias Villaisabel, S .Christovão, Carris Urbanos e Santa 
l ' hereza . Denominava-se an~igamente Lm·,qo do Rocio e dano· 
mina-se h oje Ti?·culentes , A r espeito daquella as tatua escreveu 
o Sr. Ernesto QLLesada em suas Notas ele Viagem : « A pro.ça dfl 
Constituição tem um monumen·to digno desta capital : a esta tua 
eq~stre de D. Pedro I. Vê- se immediatamente que é uma 
obra da estatuaria fra.nceza , pelas suas belltlzas e até pelos seus 
defeitos. A esuatua é notavel: o COl'po do imperador está perfei
tamente modelado e o brioso cavallo que mon·ta em atti&ude 
n atural. Porém a concepção do artista não é de todo logica: o 
imperacl01·, cavalga11do um corsel lançado a galope e que acaba 
ele fazer estaca.r violentamente, é representado pL·oclamando a 
inclepenclencia do Brazil, e ao mesmo tempo tem na mão es te i?-
clicla uma insct•ipção com o ~rito do YpÜ'anga: I ndepencle tlaut. 
ou mwte. Além disso , o chapéo militar de D. Pedro I está 
desasLradamen te collocaclo, porque, ele um lado ela praça, a 
cabeça fica occulta por elle. Mas no magnífico pedestal ~o 
monumen~o ba g l'ltpos represeritanclo os grandes rios c~o Braztl: 
S. F L• ancisco, Made ira, Amazonas e Paraná; este ult1mo g rupo 
é ar tis ~ i co e bem executado. O monumento, em summa, é gran
dioso, porém muito inferior ~' bellissima estatua ele Frederico 
o Grande, em B~dim. Não obstante, ficaL•ia mais realçado e 
assim mais apreciado se supprünissem o copado arvoredo da 
praça que é pequena. Em eL'L'O analogo incorreu-se em Buenos 
Ayres', ao assenta!' a esta tua ele Aclolpho. Alsina sobre minguado 
pedestal e deixai-a parecer de aspecto amda menor ao lado elas 
altas arvores que a rodeiam.» Além desses defeitos h a outros 
que o illush·e viajan te esquece . Entre elles men~io_naremos a 
má col locação da placa, onde se lê A Ped1·o I, g1·at.~dao dos B?·a
zilei?·os, logo a baixo ela pa·ta do cavallo .que ergmcla sobre ell a 
produz uma impressão desagraclavel, po1s parece .querer o cor
cel, com n. paLa, arrancar essa placa, CUJO dLstLco recorda a 
gratidão elo povo brazileiro para com aquelle que elle considera 
seu libertador. 

CONSTITUIÇÃO Assim denominava-se a actual cidade de 
Piracicaba, no l!;s ta.do ele S. Paulo, Vide Pú·aawaba. 

CONSTITUINTE. Antiga villa elo Estado do Ceará. A LPi 
Prov. n. 530de10dedezembrocle 1850, em seuart. l, determi
nou que essa vi !la fosse denominad<t Santa c,·w: de Untb~we
tama. 

CONSULADO . Log. do Districto Federal, na freg. de Gtta
r a tiba . 

CONSULTAS. Riacho do Estado de Minas Garaes, no mun. 
ela Boa Vis ta elo Tremedal. 

CONTADOR. Log. elo Es~aclo do Piauhy, no mun. de S. João 
do Piauby. 

CONTADOR." Riacho elo Estado ele Sergipe, att·avessa a es
trada q Lle de Itabaiana vae ao Lagarto . 

CONTAGEM. Parochia do Estado de Minas Geraes, no 
num. elo Sabar á, banhada pelo r ibeirão elo Morro Redot~:clo, .a 
28 kils·. O. da cidade deste nome, h gacla a Santa Qultel'la 
por uma es trada. Orago S. Gonçalo e diocese de Marianna. 
De simples clist. ela freg. de Currald'El-Rei, foi. essa pov . ele
vada á catego ria de parochia pela. Lei Prov. n. 671 de 29 de 
abril de 1854. Sobrd suas cllvLsas vJde : §XVIII do at•t. VIII ela 
Lei Pro v, n. 334 ele 3 ele abril de 1847; Lei Pro v. n. 472 de 31 
de maio ele -1850; n. 1.672 ele 19 de setembro ele 1870, art IH ela de 
n. 2.262 de 7 de janeiro ele 1880; n . 3.342 de 8 de outubro ele 
1885 . Tem duas àsc hs . publs . ele inst. primaria. 

CONTAGEM. Pov . elo Es tado ele Minas Get·aes, na freg. ele 
N. S. ela Gloria de Diaman·tina; com uma esch . mixta, creacla 
pelo art. IV ela Lei Prov. n. 2.765 de 13 de setemb1·o ele 1881. 

CONTAGEM. Morro do Estado de Minas Get•aes, perto da 
cidade ele Minas Novas. 

CONTAGEM. Ribeirão a11'. ela margem dir. do S. -João, 
trib. do rio Negro que o é elo Iguassú e este elo Paraná. 

CONTAGEM. Rio do Estado de Minas Geraes, aff. ela mar
gem elir. elo rio do Peixe, trib. do rio Pará . 

CONTAGEM. Ribeirão elo Estado ele Goyaz, nasce na serra 
ela Posse e elesagua no rio Maranhão. 

CONTAGEM DAS ABOBORAS. Dist. do .mun. ele Sabará, 
no Estado de Min as Qeraes. A lu fica a alcleH\ rht Vl\lrgem do 
Fabl'icio. 

CONTAGEM DA EXTREMA. Ribeirã.o do Estado ele 

Goyaz, conflue na margem elit· . do rio Maranhão. Corre entre 
Trahiras e Santa Luzia servindo-lhes ele di visa. Nasce na serra 
ela Posse. 

CONTAGEM DE S. JOÃO. Rio do Estado de Goyaz, banha 
o mun. ele Santa Luzia e clesagua no rio Maranhão. 

CONTAS. Bairro elo mun. de Pouso Alegre elo Estado de 
Minas Geraes. 

CONTAS. Rio do Estado elo Pará, aff. elo Xingú, acima do 
Iriry. Dizem r egar terrenos aurife1·os, mas é tão doentio que 
os índios só passam pela stta foz á noite e o mais distante 
possível. Defronte ele sua foz fica uma ilha do mes mo nome. 

CONTAS. Rio do Estado de Pernambuco, banha o mun. do 
Bom Conselho e clesagua no rio Parahyba (lnf. lo c ) . 

CONTAS. Rio elo Estado da Bahia, nasce na serrania do 
Cocal, no lo gar denominado Sel'l'a da TL·omba, cerca de 5,5 
kils. da villa elo Bom Jesus do Rio ele Contas, separa este 
t ermo elo ele B;·ejo Grande a desagua no Ocell.no, ficando sua 
foz comprehenclicla entre o pequeno lllOl'l'O Trombiuba, e um 
pontal de a reia p:tra o NO. na. mar gem esq. « Logo na 
foz, dizia o 1o Tenente eta armada Manoel Ernesto de Sou~a 
França, em '1865, aprove itando o seio ou curvatura ela terra da 
mat•gem dir., está ecliftcada a villa elo Rio de Contas, que 
domina a bacia ele aguas espelhadas, que )ambem seLts eelificios, 
os quaes dispostos em semi-cit·culo occupam a fL·alela ela mon
tanha, e clalli se elevam, dominando :t mais bell a paisagem, 
distinguindo-se a capella, e o cemiterio no alto . A ma is seclu
ctora impL·essão p1·encle a at lenção sobre este lindo seio, que 
parece destinado a engrinaldar as Naiades elo Brazil. As ma L'
gens elo rio ele Contas começam a elevar·se desde a foz, 
guarneci das com pedreiras ele gt• anito, que as preservam ele 
desmoranamento nas enchentes, e dão estabilidade ao seu curso, 
conservando-o em seu leito, cuja perm a nencia se estende até á 
propt·ia ban·a : as areias sendo atiradas sobre a costa do norte, 
formam uma corôa faci l ele evitar . A garganta., por onde se 
penetra na bacia ela foz, ainda que es treita , tem sufficiente 
profundidade. As terras do rio ele Contas até á pancada, cerca 
ele oito Jeguas acima ela foz, já foram e continuam a ser cul
tivadas; nos logares abandonados .vê-sa ren ascer a capoeira em 
substi~uiçiio da an~iga flores (,a derribada. Diversos corregos, 
logo nas proximidades ela vi lla podem mover machinas rtiraes ; 
grandes rocaclos de mandioca observam-se sobre as collinas, 
engenhos ele assucar, algu ns em tlorescencia, fazendas de gado, 
alguma plantação de cacáo, e·tc., demonstt·am que a a gl'icttl tura 
não es~á alii abandonada; pois o trabalho dos riocontenses 
apresenta uma proclucção, que se transporta para esta capital 
em'Vinte e cinco bat·quinhos de cabotagem. Acima llapancada, 
em uma extensão ele oitenta e tan~as leguas da foz, nasce o 
rio de Contas na serra dos Aymor~ s: di versas fazendas impor
tantes ele algodão, cacád, e criação ele gado alli ex istem. Este 
ponto ela costa ela província merece sem duvida pela sua impor
tancia agrícola e producção, que exporta, uma communicação 
mais papicla, e certa com esta capital; eleve alli tocar o 
paquete ela linha elo sul da Companhia Bahiana.; e como o rio 
é largo e limpo, com voltas de grande raio, ou pequena curva
tura, e facílima a navegação até a pancada, ou primeim ca
choeira, por b:l.l'cos a vapor ele quall'O palmos ele calado, espe
rando o crescimento tla maré, a que está sujeito o rio até 
aquetle ponto. Os agricultot•es, que estão acima da pancada, 
a pmreitariam com O'rande van~agem a subida elo vapor, podendo 
fazer algumas escalas intermedias até nmesma pancada; para 
que os moradores da mat•gem elo rio tivessem a fac iliclacle_ ela 
cleposita1· na villa os productos ele suas fazendas, donde ser1am 
trans por t!tdos pelo vapor da linha geral para esta. capLtal. 
Estou convencido que a exportação do rio de Contas, cuJoS c~ados 
esta·tisticos não pude obtet•, peb. rapidez com que ·Jroqum na
quelle ponto, elevem compensat· os sacrificios, e dar lucro á em
preza de navegação desse rio ; podendo servir de base para um 
calculo appL·oximaclo o numero de barcos (25) que constante
mente se occupam na conducção. Calculando em termo medio 
15 toneladas para cada lancha , em tres viagens monsaes, 
o transporte de cada uma é 45 toneladas, e elas 25, 1.1.25 
toneladas; o que promette por anno -15.500 toneladas. 
Posto que os terrenos elo rio de Contas estejam quasi todoa 
possuídos por parLicn!ares, existe ainda, antes da pancada, uma 
legua ele terras, que foi coJlcedicla a alguns inclios, elos quaes 
poucos existem, e poderia o Govet·no lançar mão dessas terras 
incultas para distr ibuir por 9,unesquer colonos . » RP-cebe como 
tribs . o Santo Antonio, Gavião, Ol'ic6-gtU\ssú, Gon~ugy., 
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Fttuis, Sincorá, Ourives . O pr·esidente elo Conselho Municipal 
da Barra elo Rio de Contas faz-nos menção elos seg·u intes kib s . 
desse t•i o : Capitão, Páo Braz il , Se t'l'a cl' Agua, Agua Fl'ia, B tL teis, 
Pary, Alm as , Vinhaticos, Oricó-mirim , Dous Irm ãos , Duas 
ll'mãs, Santo Antonio, Oric6 G1·a nde, Boi Morto, Banco Gr<1 ncle, 
Ingahy,Kagaclos, Gongogy, Cacbono el 'Agua, Gen ipapo, Agua 
Bl'anca, R ochtt , Formiga, Agr1a B..anca Grande, Onça, Pregui çn, 
Matta, P ecl ra5, Pre to, Boca ela Peça, P iabanha, Provisão e 
J equié· mirim . 

CONT AS. H.ibeit·ão do Es tado ele S . Paulo, aiT. elo r io 
Pardo. Co rra pelo mun, ele Batataes . 

CONTAS. Rio elo Est<~do ele Santa Catharina; Ol'igina- se 
nas vertentes occiclen taes da sel'L·a do 'l'ubarão e en tra na mat·
gem esq . do rio Pelotas. 

CONTENDAS. Vi ll a e mun . elo Estado ele Minas Geraes, 
no t ermo ele Montes Claros; assente em um morl'o, a iH k il s . 
ao N11. ela cidade deste nome, á qual é ligada por uma estr1.tcla 
codacla pelo rio S . Lourenço . E' banhada ao S. pelo ri be iro 
da Boa Vi s ta. t l'ib. elo S . Franci~co. O nom e ele Con tendas 
tel'e or ig-e m nas mui tas clis<:ussões .e contendas havidas por 
causa ela concessão elo titulo ele parochia, o qual foi fin a lm en te 
conced ido em14 de julho ele 1832 . Orago Saot'Anna e cliol!ese 
ele DinrtHtntina. Foi s LLa sécle lrans l'er iela paro. o a rraial el<1. 
Boa Vis ta , peh Lei PL'ov. n. 1.298 ele 30 ele outubt·o ele 1866; 
di spos ição essa que foi r evogada pelo art. V ela ele n. 1..66:) 
ele iõcle setemb1·o ele '1870. Sobre suas divisas vide : Le i Pt·ov. 
n. L-!00 ele 9 ele dezembro ele 1867; at·t. III ela ele n . '1.755 ele 
30 ele março ele 1871. 'l'em duas eschs. publs . de inst. pr i nr., 
uma elas quaes , a do sexo feminin o , foi creacl<1. pel o ar t. li ela 
d~. Lei Pr·ov. n. 2.064 ele 17 ele dezembro rle '1874. Fo i elevada 
a villa pelo Dec . n. 299 cle26 de d ezembro de 1890,qne incor
porou-l he os cl isls. ele S . João da Ponte, Santo Anton_io ela 
Boa Vista e parte elo elo Mon·o. 

CONTENDAS . Pov . do l!;staclo de P er nam bnco , no mun. 
de Ouricu<'y . 

CONTENDAS. L og. elo Estado ele S . Pau lo, na l'l·eg . elo 
Rio elo Peixe elo mun . de Caconcle (lnf. Joc.) . 

CONTE NDAS. Pov . do J!.:staclo ele Min<1.s Geraes, na freg. 
do Livt'"1mento e muu, ele Ay uruoca (In f. loc.). 

CONTENDAS . Dist. elo mun . ele Baependy , no Estado ele 
Minas Geraes. 

CONTENDAS . Uma elas estações ela E. ele F. R io Verde, no 
E stado de Minas Get·aes . Della vae- se facilmente ás aguas de 
Contendas, que ficam a seis kils.de elistat1cia, ás elo Lambary e 
do Cambuqu ira. 

CONTENDAS. Se rra do illstaclo de Minas Ge t•Ms . no mun . 
da Pedra Branca (Inf. loc.). · 

CONTENDAS . Riacho elo Estado do Ceará , banha o mun. 
ele Quixat•á e desagua no L'io Cat• ihú. 

CONTE NDAS . Rio elo Estado elo Ceará, an·. ela nuu·gem 
eqct . elo Acat·ahú. Rega o mun, ele SanL' Ann a . 

COW:TENDAS. Rio elo Estado do Ceará, r ega o m nn . ele 
Santa Qllitet· ia e elesagua no J LLcut·ut(t . 

CONTENDAS. Ribe irão elo IJ:staclo de 8. Paulo banh a o 
mun. do Rio Pr·eto e desagua no rio Pardo (Inf. loc.). 

CONTENDAS . H. i o do Estado elo Paraná. a lmvessaclo pela 
E. de F. cle Paranaguá a Curityba. · 

CONTENDAS. Ribeit·ão aa·. ela marge m clir. do S . Lott
renço, trib. do rio Negro, que o é el e Igua~sslÍ e e~ le elo Paraná. 

CONTENDAS. Arroio elo Es~ado do R . G. elo Su l, banha 
o tel'l'itol'io ela colon ia Santo Angelo e clesagua na m:wgem esq. 
elo rio Jacuhy . 

CONTENDAS. Cot·t·ego elo illstaclo ele Minas Geraes, afl'. 
elo ribeit' ão San·ta Qui teria, 

CONTE NDAS . Rii.Jeit·ão do E~tado do Minas Geraes, i.Janba 
o mun. elo Patroc ínio e desagua no rio Dout·ados . 

CONTENDAS. Corrego do Elstaclo ele Minas Geraes, alf. do 
Caeté-mirim, no mun. da Diaman·tin a . 

CONTENDAS. Ribeirão do E~taclo ele Minas Geraes, n asce 
na set· t·a elo seu nome, banha o mun. da Pe:lra Branca c cles
agua no rio Anhumas (Inf. l oc .). 

CONTENDAS. Ribei rão elo Estado de Minas Get·aes, aff. d~t 
margem dir . elo r io San to Antonio, que o é el o rio elo Somno e 
es te elo P a racatú. 

CONTENDAS. Ribei l' ão elo Estado ele Minas Ger aes, nasce 
na serra elas Caxetas, divide a pat·ochia ela Barra elo Espü·ito 
Santo ela de Patos e clesagua no Paranahyba . 

CONT RA-AGUAS. Log . d o Estado ele Pernambuco, sobre 
o r io Pira pama . 

CONTRA CTO . Log. no mun . ele Icatú elo Estado elo Ma
r a nh ão. 

CONTRACTO. Passo no rio Cahy, mun. ele S . L eopol do e 
Estado elo H .. G. do Sul. E' muito freque ntado. '!'ira o nome 
ele uma fazenda r1ue fi ca-lhe deft· onte. 

CONTRACTO. Rio elo illstaelo elo Piauhy, tt·ib. da margem 
esq . elo Gu rgue ia. 

CONTRACTO. Arro io do Estado elo R . G. elo Sul, at ra 
vessado pe la ]] . ele F. elo Ri o Grande a Bagé . 

CONTRACTO. Pequeno rio elo Estado ele Minas Gen\es , 
bauha o mun. ele S. João Bap tista e elesagua no At·selubal, 
aif. elo Itamar a ncli ba (In r. l o c . ) . 

CONTRACTO. P equeno rio elo Estado ele Minas Ger aes, 
banha o mun . elo A.baeté e clesagua. no ri o deste nome. Em 
sua foz hou ve outr 'ora um ser viço ele cxkacção . 

CONTRACTO. Pec1u eno rio elo Estado ·ele Minas Geraes, 
IJa nh'a o tenitor io ela l'res. ele Dattas e clesagrm na margem esq. 
do rio deste n ome. ( Int. loc . ) 

CONTRA- MESTRE. Grande cambôa que desagua pela 
marge m oriental do rio 'l'atLtoca, no EsLado de Pernambuco. 

CONVENTO. Log . elo Estado elo Ceará, no termo de 
S. Fl·ancisco . 

CONVEl'l'TO. Baino no muu . de 'l'auba té elo Estado ele 
S. Paulo, com uma esc h. p ubl. ele inst. prim. c roacla pela 
Lei P r o v . n . 60 ele 12 ele maio de 1877. 

CONVENT9. Mor t·o no mun. ele Araranguá do Estado ele 
San ta Cathal'lna. ( l nf. loc . ) 

CONVENTOS. Colonia particul a r do Estado elo R . G. elo 
Sul. Cultura elo feijão, milho, trigo, l inho e vinha . 

CONVENTOS VERMELHOS . An oio elo Estado do R . G. 
do Sul , desagua na margem esq . d o rio Taquary, alt'. elo 
Jacuhy . 

COP A. R io do Estado ele Minas Geraes , nas divisas das 
ft·egs . el a Ponte No va e ele S. Miguel e Almas ele Arripiaclos . 

COPACABANA . Subtn·bio ela cidade do Rio ele J aneiro, 
com uma peq~tena capella cleelicaela a N . Senho t·a e filial da 
freg. de S. Joiio BapLis ta. A pra ia, que ahi fi ca, é um<t das 
mais pit torescas elos a \'l' a bn,ldes do R io ele J " neiro e a lgum 
tau ·to ft• eq uentada pelo~ se tts banhos sa lgados, que g0zam de 
especial l'ecom menclacão . O Dec. n. 5.785 ele 4 de novemb t•o 
ele .1874, concedeu ao Conde ele Lages e ao Dr . F t·ancisco 
'l'e1xeira de Maga lhães a u tol'isação par a constr ucção, uso e 
goso .cle uma linh:\ ele ca rris de ferro ela rua dos Ourives (t 
Copaca ba na; o de n. 5 .666 ele 9 ele ma io ele 1877 approvo~ os 
p1anos e traçado ele uma linha de boncls, q11e de via ligar esse 
s ttbul'bi o aocen l t·o ela cida de; o cle n . 7.673 ele 21 del'everei t'O 
ele i SSO cleclaro u caduca a concessão fei ta ao Co nde de Lages e 
ao Dt· . J!' . 'i' , Magal hães pelo Dec . n . 5. 785. Por eeli lal ele 7 
de dezembt·o ele '1882 abriu-se concurrencia para um a lin ha 
ele carris ele fel'L'o entre o centt·o ela cidade e as pra ias da 
Saudade e a el e Copacabat1a ; por Decr. n . 8. 914 de 29 de 
marco de i883 foi acceita a proposta ele Dttviviet· & Ca .; por 
Dec. n . 9.02.2 ele 2[) ele setembr o foi decla r ada cacl uc:t essa 
ultima concessão . O Dec. n . 7 .6 15 ele 2'1 de ja neiro ele i880 
coriceclett privilegio por 90 a n nos pat•a a co ns trucção de uma. 
estcracla de fe n·o ele bitola el e um metro entt·e ·tl'ilh os que, 
pa r l.tnclo elo fim ela p<'aia ele Botafugo, s iga peh\ Copacabana, 
JtLcarep ~tguá. Guarat iba, Santa Cl'llz, Itag uahy, l\1angaratiba 
a té Ang,·a el os Reis , no l~staclo elo Rio ele J aneiro. Sobre a 
capella ele N . S. J a Copacabana diz l\1onse nhor Pizarro: 
«A ele N . S. ela Copacaba na, le van tada sobre o mar ela Costa 
elo mesmo nome, cujo fun dado r he clesconh tlc tclo , co nstando 
a liás a sua exis tencia ele a nuas anterio1•es ao de 1746. O Btspo 
D. Ft·. An tonio elo De~te t•ro, depois ele editical-a ele n'lvo e 
constmir ahi casas ele r omaria , doou-a ao Convento do 
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Carmo por urna Escripttrra Publica para tratai- a com decencia., 
m as alguns inconvenientes, C(U6 sentiu actuella Religião, pela 
resiclencia ele alguns de seus indivicluos no sitio, deram motivo 
a cessão da posse , e adminis tração ela cape lia, em ~3 de 
julho .de 1771. Então comrneUeu o mesmo Bispo o cuidado do 
seu trato, ela casa dos romeiros, e ele seus pertences ao 
Seminario ele N. S. ela L a pa, com substituição ao elos Od'aons, 
a quem cloott ele novo tudo pela Pot·tal"ia ele 24 ele maio ele 
1773, r egis trada no Liv. li das Ot·clens J1jpiscopaes, fl s . 197. » 
E' ligado á cidade pot· uma linha ele bonds . 

COPAHIBA. Log. do Estado elo Maranhão, no mun. ele 
AnaJatttba. 

COPAHIBA. Mol'l·o elo E stado elo E. Santo, na ex- colonia 
do Rio Novo . 

COPAHIBA. Con·ego elo Estado ele S. Paulo, ai!'. elo Jacaré-
pepira, que o é elo 'l'ieté. . 

COPAHIBA-TUBA. Rio elo Es·taclo elo Amazonas, clesagua 
na margem esq. elo rio Urubú entre a foz elo Igarapé das 
Curicas e a elo ri o T ucunaré-assü, (B. Rodrigues). O Sr. 1° 
tenente Shaw escrel'e s impl esmente Copahyúa. 

COPÉA . Rio elo Estado elo Amazonas, afl'. elo rio Solimões. 
COPÉA. Canal na ma rgem esq. do rio Sol im ões , acima do 

lago Anamá, em l't·enle ele Tanan a .Suppunha-se a terceil•a bocca 
do rio J apurá (Araujo Amazonas). 

COPIOBA . Se rra d o l~stado c! ~\ Bah ia; perto da pov . ela Ca~ 
pella elo Almeida. Existe nella em g- rande qua n·tidade plantações 
de café e rumo. 

COPIOBA. Rio do Estado ela Bahia, entre o mun . de Ma r a
g·ogipe e o de S. Philippe. Desagua no Ja gnal'ipe, no mun. ele 
Naznreth. Att-avessa a estrada ela Copioba . I-Ia nesse Estado 
uma se rra ele egual denomi nação . 

COPO . Set·ra na margem clit•. elo do Nhamnnclá, no Estado 
do Amazonas. No se u li vro .ol Região Occidentc~l de~ Provincü~ 
do Para o Sr . F erreira P enna diz: «No ponto de junccão elos 
dous rios (Nhamundli. e Pratucú}, as aguas se dilatam conside
r a velm en te formando uma vasta bahia, quasi locla rodeada de 
tel'l·as a ltas e montes ; um pouco aba ixo es tá a extensa ilha 
Capixau ::u·a rnonha, ·boda composta de tel'l'enos p edregosos, mas 
cobertos ele arvores , Dou s Eerros se erguem na margem clit·. 
defron·te das duas pontas dessa ilha: o do Dedal fronteiro á 
ponta supet·iot· e o elo CvjJJ en~ frente .ela ponta inferior, es t.e 
ultimo é nm alto rochedo que flca quas1 a ptque sobre o rio .» 
O Sr. B, Rodrig·ues dt1a esses dous sen·os os nomes ele Deàaro 
ou do Ded a l como diz elle , aportuguaaram o nome, e Copode, 
que por abr~viatura é chamada do Copo. .. 

OOPO. Lago do Estado elo Pará formado pelo encontro do rio 
Pratucú com o JanutncHt. 

COPUAMBABA. Bahia na costa elo Estado elo Pará, entre a 
foz do Gurupy e a ponta Tijóca . 

COQUEIRAL. Corregos (clous) do Ee·taclo de S. Paulo, cles
aguam na mat>ge m esq. do 1·io Tietê, no espaço que medeia 
entre a villa de Lençóes e o salto de Avanhanc!ava (Iof, loc.). 

COQUEIRIN,HOS. Pov. do Estado do Parabyha do Norte, 
no mu n. de S . Miguel da Bahia ela Tt·aição, na foz do Maman
guape. 

COQUEIRO. P ov . do Estado do Maranhão, no mun. ele 
S. · Bet·ruwdo. 

QOQUEIRO. Log . no clisb. da cidade elo Jardim, no Estado 
elo Ceará. 

COQUEIRO. Log . do Estado elo Piauhy, sobr e o rio Longá, · 
no mun. de Barras. 

COQUEIRO. Pov. do Es tado das Alagôas, no mun. do Pa
rahyba. 

COQUEIRO. Pov. do Estado da Bahia, na ft· eg. de S. 
Bat•tholometr da cidade de J\llaragogipe . Par• a a !ti a Lei Pro v. 
n. 1.62'1 de 4 de JUlho ele 1876 transferiu a esch . publ. que es~ 
tava em Nagé. Orago N. S. da Conceição. Por se us limites 
passam os rios Bata'tan e Sinunga. 

COQUEIRO. Es·tação da E. ele F. de Santo Antonio de 
Paclua no Estado elo Rio de Janeit•o, entre as estaçõ~s ele 
S . Ficl~lis e Vallão d' Anta. Age.ncia elo cor,reio, creacla em 
outubro ele 1883. 

COQUEIRO. Ilha no rio S . Francisco, entre P a u da rli~to 
ria e Joaseiro, proxima ela ilha S . Gonçalo (I-Ialfelcl). 

COQUEIRO. Sel'l'ote no mun. de Itabaiana elo Estado de 
Sergipe (Inf. l oc.). 

COQUE1RO. Riacho do Estado da Bahia, no cli s t. de Bar .. 
cellos. Nas cabeceiras desse riacho, diz o Barão de S. Lou
renço, foi encontrado um schisto cat·bonifero, que arde facil 
mente, produzindo luz e longa chamma. 

COQU'EIRO. Riacho elo E s·tado ela Bahia, no mun. da Matta 
de S. J oão (Inf.loc . ). 

COQUEIRO. Corrego do Estado de Minas Geraes, banha o 
mun. elo Patrocínio e clesagua no rio E. Santo (In f . loc.). 

COQUEIRO. Cor r ego do Esta elo ele Goyaz, aff . da margem 
clir, elo ribeil'i'io Fundo, trib. elo rio S . Bartholomell (Int. loc.). 

COQUEIRO. Canal que es tabelece a communieação elo rio 
dos Coqtteit•os com o rio elos Mosquitos, no Estado do Maranhão 
B' tml compler:tento ao ca nal do Arapapahy, n ão t a n to por eco
nomtsa r um cit a ele vragem aos barcos que navegam ela capiLal 
elo Estado papa q Hapicurú e ou~ros pontos elo interioe como 
p Ol' el'ita r os pet•i gosos baixios que existem ent;r e a ilh a de 
Tauá- l·eclonclo e T<\Uá-mirim, por onde se navega fót•a elo ca nal, 
e, fin a lmente, porque sendo constantemente alteroso o mar 
que ba nha n.s costas occiden taes ela ilfta pe9,uena , e .ma nso no 
eanal entre esta. Ilha e a de S. Lurz, que fol'm a o r1o doa Co
q11eiros (por otlil'OS impropriamente denominado dos Cach or· ros) 
ql1e nelle elesagua ao S . ela bocca elo Paraná- assü , ponto ele 
j uncção elo Al'apapahy e do canal ou rio elos Coqneiros , vir
se-ha a ter navegaçi'io em aguas ma nsas até á bahia elo At·raial. 
Todas esi as va11tagens determinaram a abe rtura ele 11m canal 
n o estreito elo Coq uei r·o, o q nal te ve principio a 1 de outubro 
ele {850 c foi concl uiclo em 25 ele junho de 1852, ftcando com 
750 bt•aças ele compri mento, 10 ele l a rg- nm e 15 ele prol'uncliclacle 
no centro, tenclo-~ e dispencliclo 53:164$526. 

COQUEIRO . L agõa elo Es tado ela Bahia, no mun . elo Pt·a clo. 
COQUEIRO. Bahi<t tio rli st . e H)nn. do Livran1en to, no J<.js

Lado ele Matto Gt·osso . 

COQUEIROS. Parochia do Eslaclo ele Minas Geraes, no 
mun. de Dôres da Boa Esperança. Ot·ago Divin o Espirito Santo 
e diocese ele Ma1·iauna . Emquanlo cmnto foi essa pov. incor
por ada á fl·eg . ele Dôres elo mun. ele 'l'res Pontas e pelo art. 
Ill §IV ela Lei Prov. n. 3l.2 ele 8 ele abril el e 1846 annexacla á 
freg. ele S. João Nepomuceno do mun. ele L avr as . Elevada á 
cat.egoria ele parochia pela de n. 729 ele 18 de maio de 1855 !'oi, 
pela ele n. 1.303 ele 3 de novembro de 1866 desm embrada elo 
mun. de Lavras e incorporada ao ele Dôres da Boa Esperança . 
O terTitorio é banhado pelo rio Grande. Lavoura Lle café, 
canna e cereaes. Criação ele gado. 'l'em du as eschs. publs . 
ele inst. prim., uma elas quaes Cl'eacla pelo a rt. I ela Lei Pro v. 
n. 2.164 ele 20 ele novembro ele 1875. Agencifl. do correio. Sobre 
suas di visas vide a Lei Pt·ov. n . 2.570 ele 3 ele janeiro de 1880, 
n. 3.387 de 10 ele jnlho de 1886 (art. V) . A es tação da E . de F. 
~1e fictl-lhe mais prox ima, na distancia ele 78 kil s . é a dos 
'Ires Cot•ações do Rio Verde . A parochia é banhada pelo 
ribeirão elo Cascalho . 

COQUEIROS. Antigo clist. ela f r eg. elas Braúnas, termo de 
Guanhães e Estado ele Mioas Geraes . Orago Santo An ·ton1o e 
diocese ele Diamantina . ]jjntt•a elle e a ft· eg . de Joannes ia col't'e 
o rio Santo Antonio. Foi elevada á categ-oria ele pal'ochra pela 
Lei Prov. n. 3.088 de 6 ele novembro ele 1882 . Tem duas eschs. 
publs . ele inst . primaria. 

COQUE1ROS. Log. cjo Estado de Pernambuco, no~clist. do 
Poço da Panella. 

COQUEIROS. Pequena pov. elo Estado ele Sergipe, fronteil'a 
á capital. EsLá situada á margem esq . elo Cotiogui.ba. T ira 
seu nome de u m immenso coqueiral que cobre a mawr parte 
do seu terreno . 

COQUEIROS. Log. elo Estado elo Rio ele Janeiro, na freg. 
ele N. S. ela Piedade elo mun. elo R io Claro; coro uma esch. 
publ. ele inst. prim., c reada pela Lei Prov. n. 2.655 de 13 de 
setemJ?t·o de 1883. 

COQUEIROS. Log. do ltstaclo elo Rio de Janeiro, na freg. 
do Paty do Alferes , 

COQUEIROS. Log. elo estado elo Rio ele J ane iro, no mun. 
de Campos ; com uma esch. publica. · 
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COQUEÍROS. Log. do Districto F'ederal, na freg . de 
Inhaúma. 

COQUEIROS. Art•atal do Estado ele S. Paulo, inc,orporaclo 
á com. de Cajurú pe la Lei Prov . n. 92 de 6 de abril de 1887. 
Orago Santa R ita. 

COQUEIROS . Log . elo Estado de S . Paulo, no mun. do 
Amparo. 

COQUEIROS. Pov . no mun. do Tibagy do Eslad0 do 
Paraná; com um:~. esch. publ. de inst. prim. para o sexo 
masculino, creacla p3la Lei Pro v. n. 758 ele 19 de novembro 
elo 188J Fica no ctmo da sena que lhe dá o nome, e dtsta 
79,2 kils. da séde da vHla e 9,9 da pov. da Reserva . Em 1.887 
tinha 13:i fogos com 786 habs . 

COQUEIROS. Log. na ft· eg . de S. José do Estado de Santa 
Catharimt. 

COQUEIROS. Log . elo Estado ele Minas Geraes, no dist. 
de Santa Cruz elas Aguas Claras pertencente á parocbia de N. 
S. das Dôres ela Co nq u is ta. 

COQUEIROS . Pov. elo Estado de Minas Geraes, no mun. 
ele Muriahé, á margem esq. elo rio Gavião, cerca de 24 kils. 
distunte ela freg. ele S. Sebastião da Malta. Orago Santa 
Rita. 

COQUEIROS. Est:tção da E . ele F . do Rio do Ouro, entre 
as estações de Pa v una e Brejo. 

COQUEIROS. Uma das es tações da E. ele F. Mogyana; no 
Estado de S. Pau'o; entra as estações denominadas Pedreira 
e Amparo, no Ramal do Am1 aro, no kil. 55; cnm uma esch. 
publ. creada pela Lei n . 101 ele 211 de setembro de 1892 . 

COQUEIROS. Ponta na costa do Estado ele P et·nambuco, 
a \ees milhas da ponta ele Pitimbú, ao 7o 25' 30" de Lat. S . 
e so 2i' 6" de Long . li:., etllt·e essas cluas:pontas fica a enseada 
do Pitimbú (Vital ele Oliveira). 

COQUEIROS. Serra do Estado elo l'araná, no mun. ele 
Tib~gy. 

COQUEIROS. Morro elo Estado ele Santa Catharina, no 
mun . de Blumenau. 

COQUE[ROS. Ilha na Bah ia elo Rio ele Janeiro, a 16 kils. 
NO. desta cidade . E' cl ependencia da ilha elo Governador . 
Ohamava- se Jerióatubcb, que quer dizer do Coqueiral. 

COQUEIROS. Ilha do Estado do Rio de Janeiro, no mun. 
de. Angra dos Reis. 

COQUEIROS. Pequena praia na base: do morro ela Urca, 
na enseada de Botafogo e Capita l Federal. E' assim denomi
nada pot· possuir dous coque iros, que dão-lhe uma cxtraorcli
na ria belleza. 

COQUEIROS . Rio elo Estado de S. Paul o, corra na clieecção 
mais geral ele NO. para su;. entre os muns. ele Iguapee Ca
nanéae lancn.-se no mar. 

CO.QUEIROS . Ribeirão elo Estado de Santa Catharina, aíf. 
do Garcia . Recabeo Santo Amaro. 

COQUEIROS. Ribeirão elo E~tado de Minas Geraes, banha 
a freg. da Conceição ela Boa Vista do mun,. da Leopoldina e 
clesagua no rio J?omba . 

COQUEIROS . Rio elo Estado ele Minas Geraes, aff. elo rio 
das Velhas. 

COQUEIROS. Pequeno rio elo E stado de Matto Grosso, aff. 
da margem esq. do rio Miranda, entre a foz do Mutum e a do 
Formoso. 

COQU EIROS. Lagôa do Estado do Rio de Janei ro, ae NE . 
da lagôa. Feia, no mun. ele Campos . E' piscosa como quas i 

' todas as claquel1e mttnicip io. 
COQU EIROS DA V I UVA . Log. elo Estado elo R . G. do 

Norte, na parte da costi comprehendicla en lre o cabo de 
S. Roque e a ponta do Calcanbat· . ·E' pouco habitada . 

COQUEIRO S ECCO . Log . no Estado das Alagôas, no mun. 
1 

de Santa Luzia do Norle, par!t .o lac).o do S . e á margem da 
lagôa do Norte, qlw.si defronte da capital. Compõe- se de mais 
de 200 casas, a maior parte das quaes á beira da lagôa e a 
outra ~aete ~obra a · col lína que' se levanta do lado do poente, 
na emmencut da qual osten ta-se a egreja de N. S. Mãe dos 

Homen~, 'emplo an,igo, solidamente construido, com corre
dores e consistorios e um grande adro at ijolaclo na frente. 
Data a fundação desta egreja elo anno de 17\:JO e foi levantada 
á custa da fortuna particula,t• de um virtuoso sacerdote, ü1l'to 
elo mesmo logar, o Revel . Bernardo José Cabral , fallecido aos 
8 de setembt•o de 181<1, an,es ele haver posto o remat · fto.a l 
áquella imponente obra ele sua piedade chri stã ; cleixanclo-a, 
entretanto, pt·ovicla de toda a ornamentação precisa e de pel·
feitissimas im age ns . Em 1815 era administr <!,clor elo patri
monio des ta egreja Ignacio Antonio Alves Peixoto, que fez 
continuar as obras, levantando as torres, frontespicio, e con
cluindo o adro. 

CORAÇÃO DE JESU S (SS.). Paruchia do Estado de 
Min as Get'~tes , no mnn. de Montes Claros . Diocese ele Dia
man tina. Foi creacla pelo§ III da Lei Prov. n . i38 de 3 ele 
abril de 1839 . 'l'em duas eachs. publs. Sobre suas divisas vide: 
art. VII§ V ela Lei P1·ov. n. 33,1 de 3 de abri l de 1847; art. II 
da de n. 1.755 de 30 cl(' março de 1871; ar t.. VI ela ele n. UJ96 
ele 14 ele novembro de 1873 e art . IV da ele n . 2.145 ele 29 de 
outubro de 1875. 

CORAÇÃO DE JESUS (SS . ). Parochia rlo mun. deVa
lença peetencen te ao Estado da Bahia. Vtde Valença. 

CORAÇÃO DE JESUS (SS . ). Parochia do mun . de Monte 
Santo pertencente ao Estado da Bahia. Vide Jl{onte Santo. 

CORAÇÃO DE JESUS DA VISTA ALEGRE. Pov . do 
Estado de Minas Geraea, no mun. de Se te Lagôas . Em virtude 
do Dec. n . 99 de 9 de junho de 1890 passou a denominar-se 
Codisburgo da Vista Alegt·e. 

CORAÇÃO DE JESUS DO CACULE . Dist. do te1·mo do 
Caeteté, no Estado d a, Bahia. Vide C<1-culé . 

CORACÃO DE JESUS DO PÃO DE ASSUCAR . Vide 
Pão de Assuca•· . 

QORAÇÃO DE JESU S DO PEDRÃO. Parochia elo :Eistado 
da Bahia. Vide Ped•·ão. 

CORAÇÃO DE JESUS DO RIAÇHÃO . Parochia do Es
tado ela Bah ia. Vide Riachão. 

CORAÇÃO DE JESUS DOS PILÕES (SS.) . Paro chia elo 
Estado do Parabyba elo Norte. Vide Pilões . 

CORAÇÃO DE MARIA. Villa e mun. elo Estado ela Bahia, 
ex·parochia do mun. cl<t Purificação, do c1ual dista cerca de 30 
kils. Orago SS. Coração de . Maria e diocese de S. Sal v a dor. 
Foi creada parochia pela Lei Prov. n. 489 ele 5 de .i unho ele 
1853 . Tem 4.871 h a bs. Sobre suas divisas vide art. li da Lei 
Prov. n. 489. 'l'em duas eschs. publs. de inst. pt·iln., ct·eadas 
pelas Leis Provs. ns. 1.489 de 29 de maio de 1875 e 357 ele H 
ele outubro de 1849. Foi ele vacla a villa por Dec. ele 28 de março 
de 1891. E' banhada pelos rios Pojuca e Pararnirim. Lavoura 
de fumo, mandioca e café. Dista ela ciàade ela Feira ele Santa 
Anna 3'1 kils. e da cidade de San·to Amar o 32 a 36. Compre
hencle os povs . S. Simão, S . Francisco, Bom Successo ou Bi
rirnbau, Oliveira (freg.) e a capella .da Lapa. 

CORAÇA'l'UBA. Ilha do Estado do Amazonas, no rio Soli
mões, entre os rios Ju·tahy e Auaty·par aná (Costa Azevedo) . 
Entre ella e a margem dir . do Solimões corre o p<traná-mirim 
de Coraçatuba. J . V. Barreto no set1 Rotc~?·o, escreve CO?·a
çutuba . 

COR AL . Ilha de rocha em frente ela costa do Estado do 
Paraná ao N. ela il ha de Itacolomy, ao SO. ela bahia de Para
naguá, aos 25° 45' de La't. S. e 39° 25' de Long. Occ . 

CORAL . Ilha do Estado de San·ta Catb arina, na Barra do 
Sul , d istante ce t'ca de 12 kils. do phar ol dos Naufragados . E' 
impor tante por ser um pont o de marcação para os navios que 
demandam aquella barra . 

COR ALLINAS. R io do Estaclo do Paranit, p r incipal afl'. d!L 
margem di r . do Caver noso. Nasce na serra de Apucarana e 
rega os vastos campos denominados das Aldeias, na com. de 
Guarapuava . 

COR ASSY. R io aft'. da margem dir. do Madeüa, no quat 
desag~a en tre a cach oei r a dos Monioh os e a do Caldeirão do 
Inferno. Rega a com. de Matto Grosso ; no Estado deste 
nome. 

CORATIRIMANI. Rio do Estado do Amazon!Ls, na margem 
dir. do r io Branco, acima da f L·eg. do Car mo , entre cs ribeiros 

12 .816 
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Tarimauani ll Tiuini . . o~mm~nica com o Seriuini (Araujo 
Amazonas). Vicle Ga?·attnman~ . 

CORCORANAS . Log. á beira-mar; no _Estado de.Perna~~ 
buco · faz parue da f l'eg. de N. S . do Rosal'!o de Munheca . E 
not~a~el pelas suas melancias. 

CORCOVADO. Mol'ro no mun. de S. Fidelis, Estado do Rio 
de Janeil'O, 

CORCOVADO. Morro ao S. da cidade do R io de J aneiro, 
com 709 me;ros de altur a . Faz pat•te do g rupo de montanhas 
lmstante elevadas que abrigam esta cidade ao S . E' con:posto 
de gneiss porphyroide . Em sua base encontra-se granltu de 
fina grã . E' mui frequentado, principalmente pelos estrangetr~, 
que vão obs3r var o lindíssimo panorama que clalhs~ desft'ucta. 
Seu cimo é rodeado por uma pequena muralha. E percorndo 
pela E. de F. do seu nome. 

CORCOVADO. Pico bastante elevado da serra do Mar, no 
mun. de Ubatuba e Estado de S. Paulo. 

CO.RCOV ADO. Morro do Estado de Santa Catharina, no 
mun. de Joinville . 

CORCOVADO (E. de Ferro do). Na Capital Federal. m: do 
systema Riggenbach. Começa na rua do Cosme Velho (batrro 
das Larangeiras), .cer ca ~e 120m adeante da extrenud;de .dos 
canis da Companhta Jardtm Botantco e na cota c!e 37 ac1ma 
do nivel do mar; segtte por essa r na, passan_do 50m ~. esquerda ela 
caixa d'agua do morro elo Inglez, e transpoe sobre um Vlad ucbo 
de ferro o pequeno valle onde se acham as ·nascentes que ah
mentam aquell a cailra. Em segLnda por um v t aduc~o e um 
grande córte, pa~sa para o valle do rto Carwco., subtndo até 
áJs Paineiras (a lt•tude 464ID). Segue pelo dorso. do Corcoyaclo , 
indo a principio pela encosta do bdo do Jardtm Botantco, e 
depoi s pela do l ado ela ctdacle; passa no Ghctpéo de Sol, e 
aLLinge o alto ela mon tanha . Essa estrada foi concedida por 
Dec. n. 8 .372 de 7 ele janeiro de 1872 com privileg io por 
50 annos e zona privilegiada de um kil, para cada lado elo eixo 
da linha. Em 17 de janeiro ele 1.882 começaram os t t·abalhos 
de campo, a 16 de abl'il.do mesmo a nuo foran;t ap,\n·ovaclos 9s 
perfis e pl a ntas; a 2 de Janeu•o de 1883 te~e prmctpw a locayao 
da linha a 4 do mesmo mez ficou clefimblvamente ~oustttutda 
a co111 pa~hia a 1 de março iniciott-se . a cons trucçao do lerto 
da estrada; 'a 9 de outubro de 1884 l~tau gtu·ou-se .a estr acla, 
·sendo entregue ao ·trafego a part.e 4a lmha cons~ru1cla e ntr~ 
as es tações elo Cosme Velho e Pameu·as e a 1 ~e 1ulho de 188<> 
entre Paineiras e o a lto do Corcovado . Da V~a;ça_o Ferrea; do 
Brazil, do engenheiro Picanço, extractamos o segmute : CONDI
ÇÕES TEC!INICAS D'l LlNJIA 

Bito la ............................................... ..... ... . 
Declividade maxima .... " • .... • • " • """ " .. " .. · · · "" · .. " 

» mini ma .•.•.... . ...•• . . ..• . ... . .•...... . . ...••.•. 
Ra.io rn initno da CUt'V:J. .• , •• • •••••••• • • • ••• •. •• •• ••• •• ••••••• • 
Relaçãq entt·e os )tangentes . .. • ......... . . ............ . .... . 

alinban1entos. . curvas • ....... . ... . ..... . • o o • o o o •,,., • . •• 

1 metro 
30 % 
4 % 

i20m,76 
2k,õ9 
ik,i98 

l typo Vig~>ole-A.co Bassemer 
Trilhos . . ·"""· peso por metro corrente ........ , .. , , .... , 20 J•gs. 

. 1 fel'l'o laminado 
Cremalhe:ra. o o· o l peso po·r metro corrente . o o o o,, . o . , ••• ,.. .. 56 kgs. 

~
madeiras do paiz 

Dormentes .. , ... dimeusões, im ,80 X Om,<J.p X om,d.5 
distancia ent re centros . ................ .. 

ÜDRAB n' ARTE. As mais importantes são: 
Viaducto do Sylvestt·e Extensão ........... ·· ..... "· ..... · 

'(cons trwd o em curva) ~~ltut·a rnaxuua. • • · • ·: • • • • • • · • • • • • • 
reve a·sa e em . rawpa Encon_tros de can tar ta 
de 25 o/o ).... ... ...... 2 pe~oes centraes de ferr o. 

2 pontes de 20m de fundo. _ 
1 muro rle arrimo de 10m de ex tensao, 
1 » 90m » 

Om,75 

130m 
i 81U 

l 
Após o viaducto do Sylvestre ha um córte 

â e 130m de com pl'imeoto e j Sm de altura 
maxima · cuLa 19.000 metros cub1cos. 

Córtes notav.eis. · · · ... · Córte do C,.apdo de So~: 110m de comprimento, 
16 de alturo. ma::dma; cuba 10.500 metros 

. cubicos. 
Estações: 

Cosme Y.elho . .... """,........ . ....... no 'kilo metuo 

Cruznmento do caminho da Carioca . . . 
l=>aineiras . I. I. o •• o •• o • •• o o o o • • • • •. • • •• 

Alto do Corcovado,., ....... ·· . ..... • 
DICC . aeor . 73 

» ,. 
" 

m 
o alt . 37 

m 
1,115 218 
2,705 464 
3,789 6i0 

Da Mànm•ic! Desariptiva apresentada em 7 de junho ele 1882, 
extrahimos o seguin te: «A construcção de um a esl rada de 
ferro que ligue o ;:meno e piUtoresco süio das Paineiras á ci
dade e se e leve ale Junto ao alto do Corcovado, CUJO ponto cul
mina nte fica a 709 metros acima elo nivel elo mar, ·tornou-se 
empt•eza de fac il realisação desde que os r es ultados do emprego 
da cr malheira central provaram as vantagens desse systema 
para as linhas ferreas clestina~las a vencer grandes cliffere~ças 
de ni vel com pouco desen volvtmento. Depo1s que, em 186::;, o 
eo.,.enhe iro Sylvester Marsh const ru iu sobre o monte \Vashin
,.tgn, perto de Boston, nos E:stados-.Dniclos, u m caminho de 
ferro ele cremalhe u·a central, que a L"tlnge um a alLura de 1.100 
metros com 4 .500 me tros ele extensão empregando rampas gue 
vão a té 33 o/o, e, quas i ao mesmo tempo, o Engenhell'O N, Rtg
genbach lançava sobre o mo.n~e Rigi , na .Sutssa, u~a ltn~a 
semêl llante, que vence uma dtflerença de mvel cle _1.311 met1os 
com seis kilometros ele deseuvolVLmento, por meto de rampas 
que ' 'ào até 25 %, muitas outras est rac!as de ferro tee m s~do 
cons truídas pelo mesmo systema, e só o Engenhetr o N. Rtg
,.enbac h tinha fo1·necido mate ria l pat·a 10 linhas dessas até 
illa io elo anuo passado. Esse é tambem o systema adoptado na 
pl'imeira pa•·te elo prolongamento da estrada ele fe t•ro de Mauá, 
que desde a raiz até o a lto da serra de Petropolts vence uma 
diíl:'e rença de uivei ele 814 metros com um desenvolVJmen to de 
5 . 624 met1•os por meio do decli ve uniforme ele 15 %. O primi
tivo pL·ojecto desta li nha !'oi estuclado e organisado e m 1874 pelo 
Eno-e nheiro F. P. Passos, um dos concessiO na l'los ela estL·acla. 
de 1el'l'o do Corco vado. A combinação da crenu1lheira central 
com o systema. funicular tem permitti.do elevar ainda mais as 
t<txas ele declividade como em uma hnha no Porto, que tem 
43 % ele 1·ampa, e em'outra no R ighi elo Cantão de Vaud. perto 
de Montt'eux, que tem 57 % de rampa , As vantage ns qu e offe
r ece m as estradas ele fer ro de ct·emalhe iro. centr a l , como a que 
se vae construir no Corcovado, são immensas e estão pr a tica
mente demonstradas no serviço ele varias linhas desse sys tema 
que ha em trafego . A _segurança é ~ompleta,, diz o Eng~ nhe iro 
N . Riggenbach,. e multo super•o.r a que ex1~te nos canun.hos 
de ferro ordinar1os; um descarl'llhamento é tmposs1vel, vJs to 
que as rodas dentadas ela machina e do carro engrazam pro
fhnda me nte na cremalheira . Ainda se não notou um só acci
clente nessas linhas, apeza~· de haver algumas em t rafego _des~e 
mais de 10 annos . As despezas de tracção e de conserva çao sao 
mui to pequenas . Não sendo aqui o esforço de tracção de pen
dente ela pressão da machina sobre os trilhos, todo o material 
fix o e roda 11te é extl'aordinal'iamen le leve, e a super stt·uctura 
d a linha tambem é muito leve e economlca . Conbecendo bem 
toda s essas circumstancias, e tendo Yerifi cado que a encosta do 
Corcovado , elo lado do Cosme Velho, presta- se facilmente ao 
assentamento ele uma linha ferrea, requereram os Engenheiros 
Francisco Pereira Passos e João Teixeira Soares, em novem
bt•o de i881, a concessão de uma estrada de ferro que, pa1•tindo 
da rua do Cosme Velho, . fosse ter junto ao alto elo Corcovado, 
pas;;;ando pelo logar denominado Paineil'l's, e solicihara m a 
cessão gratttita dos terrenos pertencentes ao Es·taclo_necessart~s 
para o leito da esLracla de fen·o e para a constrt1cçao de hote1s 
junto ás es tações, assim como o goso da parte ela floresta adj a
cente á linha, parte ele cuja conserv<t9ão a em preza se encar
reo-aria . P el o Dec. n. 8.372 ele 7 de J&neu•o ultimo, publicado 

' no
0 

Dim·io Offiaial ele 27 elo mesmo mez~ ~onc.edeu o _Governo 
imperia l aos referidos Engenhei ros « pL'Lvüegw por uO annos 
para conslrucção , uso e goso ele uma estrada ele ferro cl? sys
tema Rio-o-e tlbacb entre a rua elo Cosme Vel'ho, nesta cidade, 
e o al to d~ Corco~ado, passando pelo logar denominado P a,i
n eú·as, e .a zo na privilegiada foi fixada em um. ktlometl'O pa ra 
cado la clo elo traçado definitivo. Além ·do pl'lvilegLO concedeu 
ma is o Govet·no os seguintes favo res: « L o Cessiio gra tuita de 
terrenos c;levolutos e n ac ionaes e bem assim dos comprehen
didos nas sesmal'ias e posses,' excepto as ind':mnisações que 
forem de direito, para o leito da estrad::L, estaçoes e quaesquer 
outnts dependencias da mesma es'tl'ada, inclusive um h ote~
res ta urante que os concess iona rios ou a companhta poclerao 
constntit· com as accommodações qtte fo rem Julgadas ma1s 
convenientes, junto ele cada uma das es taçães da estrada. 
2 . o Direito da desapropriai', na fó l'ma do Dec. n. 816 de iO .de 
j·ulho de 1855, os terrenos de domínio particular, predios e 
bemfeitol'ias, que forem precisos p~ra as obr.as de q,ue trat a _ o 
pa rag rapho antecedente . 3. 0 Isençao de dn·ettos de lmporLacao 
sobra os trilhos, machinas, instrumentos e ma is obj ectos cles
tinaclos á construcção, bem como sobre o carvão ele pedra in
dispensavel para as officinas e custe io da estrada . 4. o Direito 
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de pret'et>eacia, em igual dacla el e concliçõas, pn.n. cons ie ucção 
de ram a es da l inha tert•ea que faz objecto da pr ese n te conces · 
são . » Em t7 do mesmo mez ele jaD,eiro, uma t m·ma compos ta 
ele tl'es l1:ugenheit'os lVIar cellino Ramos ela Silva, como chefe , 
Agostinho ela Silva Oliv eira e .Joaquim An to ni o ela Cunha , 
ence tou as explorações sob a clirecção ger a l do Engenh ei ro F . 
P . Pa~sos, e o tt·abs.lho ele campo fi cou co nclui elo em fins de 
fev erei t·o, não obstante as abundan tes ch uvas que cahiram du· 
r ante esse mez. A 27 ele março u lti mo fo t: am as pla n·tas e pet· fi s 
s ubmettidos a S . Ex. o S t·. Minist ro da Agr icultura, Com mer c·io 
e Obt·as Pub l icas, q ue as approvou por despacho ele i 6 de abril 
ultimo . A l inh a parte ela r ua do Cosme Velho, cerc<t ele 120 
metros adiante ela extt·emidade dos cal'l'is no ramal elas Lara n· 
geit·as ela Com pan b ia Bo ta nical Ga rden Rai l roarl e na cota de 
37 IU Ptr os <teima do nivel do mar ; segue em d il'ecção normal 
áqttei la rnn, p~ssanclo 50 metr os á esquerda ela caixa d'agua do 
mor ro do Inglez, e tr anspõe sobre um v iacl ucto ele fel'l'O o pe
queno vali e 011de se acham as naHcenLes que a li menta m aq nell a 
caixa; cruza na cota ele 218 me tros o cam i nho ela Cari oca, 
onde tet·á. a segunda estação; e ve ncendo por um cor te o pe
queno espigão que separ a o valle elo Silvestre elo do rio Ca t·i oca, 
desen>'olve -se pela encosta ela margem clil'cita deste rio, att in
gindo na cota ele 46,1 metros o sitio das Paine it•as , onde ft ca l' á 
a tet·ceira estação. A~é este ponto a r ampa não excede a 25 %, 
c este l imite maximos6 foi empregado em dous Jogares, sendo 
em um com a extensão ele 284 metros, e em otrtro com a extensão 
de 174 m etros . Das Pai nei r as para c ima a linha desen vol ve-se 
q uan to e possivel, com curvas do r a io un ifor me ele 120m,70, 
sobt·e o dono do Corcovado, passando á direita do l0gar deno
minado « Chapéo de Sol », e a·tti nge a cota ele 664m,40 jun to ao 
ponto culm inante, em pregando- se a r ampa maxima ele 26% 
s6mente na ultima pa t·te sobre uma extensão ele 594 metr os . 
Alli se ri collocnda a estação terminal . A exte nsão toLal da 
linha é ele 3. 720 met ros, sendo 1.115 metr os ela r ua elo Cosme 
V el ho a té o cruzamento com o caminh o ela Cari oca , 1.590 me
tros desse cruzam ento até as Paineiras e '1 .015 me~ros elas 
Painei ras até jttn \o ao a lto elo Corcovado . " 

COR CUNDA. Vide Ccwa~mcl,L 

90RlJA . Rio elo Estado elo Mar anhão; nasce no Jogar cleno
mmaclo Nova 01iocla, a SE . ela villa ela Barra do Corda , 
e· desagua na marge m esc] . elo r io .Mearim . Seu curso é ele mais 
de 240 kils. , duran~e os quaes r ecolh e as aguas de divPl'sos 
tribs., taes como os riachos ela Est iva Gl'ancle , Picos, Ex l;t·em a 
Aguas Claras, Fundo, Pequeno, Páo Grosso, Es Leves e r i~ 
Om•tves. Atravessa extensas e bell iss i mas florestas . onde encoh
·bram- se r icas madeiras para construcção e marceueria. A sua 
la rgttra média é ele 16 a 20 metros e sua n avegação bastan te 
d iilicnl tacla pelo grande nu mero ele a r vor es cah iclas elas florestas 
que ornam suas mar gens . 

COR DA. R io do Es tado de Sa n La Catha rina, a li. d a mar
gem esq . do P irahy-P iranga, trib. do Itapocú . 

CORDÃO . Ribei rão elo Estado ele Minas Geraes, nasce na 
serra elos Nogueiras, ban ha o mtm . de Ayuruoca e clesagua no 
rio deste nome (Inf. loc.). 

CORDÃO . E' ass im denominado o logar menos profundo ela 
bat'l'a do rio Pat·ahyba elo Sul. A profundidade elo canal a h i 
·tomada, d iz o Dt·. Bo t·ja Castro, ap resenta clorts metros até 
2m,60 na occasião da pl'éa- mar elas marés elas agnas vivas ou 
mares das SJzygiás, não chegando a dons metros nas mar és 
das aguas mor~as ou lllG rés elas quad raturGs, dando n as 
marés baixas apenas u m metl'o ou po uco mais . (Rev . elo 
Inst. Polytech . Bmz . T. VII, p . 45.) 

CORD AS . Ribeirão elo Estado ele Goyaz, clesagua na marg·e m 
dir. elo rio Araguaya, n a Carreir a Comprida . 

CORDA S . Cachoeira no r io Ri beira el o Iguape, no Es tado 
de S. Paulo. «Esse nome, di zia o cunsel heir0 iVlart im F ra n
ci sco em 1805, é talvez derivado ele u ma impetuosida de q ue n ão 
pet:m itte o uso elo r emo ou var ejão . :o 

CORDAS (Cachoeira elas). Vide G~tajMá-a.ssú. 

CORDEIRO . Log . elo Estado elo Ama7.o nas . E ' um elos pon · 
tos ele escala dos vapores da linha de J'vlanáos a Sa n ta Isabel 
(no rio Negro) . 

CORDEIRO . Serra elo Estado de S . Paulo, n o mun . el e Gua
rating uetá. 

CORDEIRO . H. lo elo Es tado ele Pernambuco, banh a o m u n. 
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ela Peclt·a e elesagua no P a néma ou Ipa nema , na fazenda Man
dacar ú. 

CORDEIRO . R io elo Estado eleS . P a ulo ; na sce na ser ra el e 
Ariria.ia e élesag tla n o mat' , Cor re pelo mu n . ele Ca na néa . 

CORDEIRO . R io atl'. da mar gem dir. el o l'io Negr o , a.ll'. 
elo Iguassú (D o Viga l'i o elo Rio Negr o . ). 

CORDEIRO . Lngo elo l~stado elo Amazo nas, na margem di L'. 
elo rio Ur ub[t, afl'. elo Amazonas (B. Rodri gues .). 

CORDEIROS. Ant iga vi lla e mun . do Estado elo R io de 
J aneiro. na co m. ele Can tJ]:gallo . Foi CJ'eada p or Dec . ele 24 ele 
mar co ele 1891 , que incor porou- lhe os d is trictos elo Bom Ja rd im 
e,.cl o Macuco . F oi s upp rimicla pel o De c . ele 28 de m~cio ele ·1892. 
E ' hoj e uma pov . el o mu n . ele Catrtagallo. 'l'em um a esch. 
pub lica . 

CORDE I ROS . Par ochia do Es tado elo Rio ele J a ne iro , no 
mu n . ele S . Gonçalo, [t margem do rio d 'Alelêa . 0 l'ago N . S . 
ela Con ceição e d iocese de Ny Lerõi. Fo i cre<tda pa r ocb i a pela 
Lei Pro v n. 31'1 ele 4 ele abri l ele t 84.4. A supel'ft cie é ava lht cla 
em 77,30 k ils. qu acl l' aclos. T em duas eschs . p Ltb ls. ele inst . prim . 
e 6.457 h a. bs As f u ncções pa r oclü aes dessa freg . fo r a m clunmte 
a lg um tempo eelebr aclas na cap~ lla de N. Senhol'a, s ita em 11rna 
fazenda elo Barão eleS . Gon ça lo. A Lei Prov . o . -1. 123 ele 31 de 
j a neiro de 1859 designou o loga l' denom inado Pacbecos para nelle 
ser edificada a m a tr iz dessa fr eguez ia, 

CORDEIROS (S . J osé elos) . P ov. elo Es tad o elo Parahy ba elo 
Nor te, no Le rmo ele S . João elo Ca ri ry ; com uma esch . publ. 
ele inst . pri m . , creaela pela Lei Prov. n. 848 de 10 ele s~tembro 
de 1888 . 

CORDEIROS . Ba ir ro d o Estado ele S . Paulo, no Illlm . ela 
Lime ira , ao q ual fui i ncorporado pelo Dec . n. 39 de 3 '1 ele mar ço 
ele 1890. 'l' em uma esch. publica . 

COR DEI R OS . U ma das es tações ela 3• secção da E. ele F. 
ele Cantagallo, no Estado elo Rio ele J aneiro; en tre as es tações 
el o Bom J a1'Cltm e Macuco . Agencia elo co rre io . 

CORDE I R OS . J]ma elas estações da E . ele F . Paulis ta, no 
Es tado el e S . Paulo, entr e as estações ele Araras e R io Cla r o. 
Age nci a elo correio, crea cla em 1879 . 

CORDE IROS . Log . e passo elo a t·roio Pequery, celebre pela 
victoria alcança da pelo exe t·ci to imperial sobre os disicle n tes 
em 26 ele janeiro ele 1842 ; no l1:st ado do R . G . elo S ul. 

CORDEIR OS . Carrego do Es tado de Minas Geraes, aff . ela 
m ar gem cl ir. elo rio das Velh as, a pouco mais de seis k ils. clis
t a n te ele Santa Luzia . Suppunha-se ·ter l ei to cl iaman·Lino . 

CORDÕES . Corr edeir a n o rio Mogy-guassú elo Es tado de 
S . P a ulo, a 1<10 kils . ele Porto F erreira . E' assim chamada em 
consequencia el e t·res r enques ele rochas que embaraçam o 
canal elo rio. 

CORDOVIL. Uma elas estações da E.cle F. clo Norte , no TI>is
tricto Federal, en tr e as es tações da Penha e do Viga l'io Get·al. 

CORDOVI L . Mort·o na l'l'eg. ele Ira j á do ÚisLr icto Federa l. 
CORETÚ. Nação indígena elo Estado elo Amazo nas, no rio 

Apaporis, da qual provem a pop. de Teffe. Por occasião ele 
enfe t· marem naquelle r i,o rus p ar tidas ele elemar eações portu
tug ueza e hespa nhola, em 1782, r ecom mendaram-se estes 
i ncligenas por actos ele huma nidade, q ue lev;nam alé á admi
r ação os di tos eLtt•opeos e mereceram em toclo o tempo a seu 
n ome h onr a ,e r espeibo ( ArauJ O Amazon as . ) 

CO.RGUINHO . Col'l'ego elo Estado (~e Goyaz,aff. da margem 
esq . do i\iat to do Re1, tn b. elo nbemto Vet' lSSim o ( In f. loc .). 

CORI AH U . Cos tuma - se t ambe m assim denomin a r o rio 
Camocim elo l1:stado do Cea r á . Vide Ccomoaim . 

CORIANGÚ . Ribeirão . do Estado de Goyaz , nas d ivisas 
da freg . de Sa n·t'A nmt das An tas . 

CORIAT Á . Ilh a elo Es tado el o Pa r á , no r io T ocantins, ele
fron te ela ilha Ju tahy . 

COR ICÓ-GRANDE . Ri o do E s tad o da Bahi a , banha a 
f reg . de A. r açás e desag-ua n o rio P o,iuca. 

CORICÓ - MIRIM. R io do Es tado da Bahia , na.sce ce rca de 
seis ki ls . aci ma da faze nda cht Gamelleira , na !'reg . ele 
Alogoi nh as e faz barra no r io P ojuca, depois ele um curso ele 
52 kils . (Inf, loc .) . 
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CORIHÚ. Vide Car ·ih~~. 
CORIMATAN. Co rredeira no rio Parnabyba, entre a pov. 

de Novt\ Yor k e a barra do rio das Balsas. Tra tando des sa 
corredeit·a diz o engenheiro Benjamin Franklin : « N'uma 
extensão ele 300 met1·os o rio cone com velocidade de 2m,624 
por~ s'egundo, sendo a declivid ade elas aguas ele 2m .40 por 
kil. Sua lar gura sahe fora ela nor•nal a ttin giudo· a 153 
metros. O canal é p~lo centr o um pouco mais pmximo a 
m a rgem cltr. A menor profundidade na es tiage m é de 
1~,80• . Nada ha a fazer senão nave o-al- a por vapores ele g rande 
fot·ça e calado convenieuteh . " 

CORIMBATAHY. Vide Co?·wnbatahy. 
CORINDIBA. Ribeit·ão do Estado do E. Santo, banha o 

mun. de Anchieta e clesagua no rio Benevente. 
CORINGA. Riacho do Estado elas Ala,.ôas. bauha o termo 

ele Santa Lnzia do Not•te e desagtta HO rio"Sat;tba. 
CORIOLANO. Pequeno rio elo l~staclo de Pernam buco aft'. 

do J aca ré, que o é ele S. Francisco. ' 
CORISCO. Log . elo Estado ele Pernambuco. no mun . ele 

Goyann a . · 

CORISCO. Log. do ill sla do do Rio de Janeiro, no mun . ele 
P a ra ty . 

COR ISCO. Log . do Estado de Sant.a Catbari na . A Lei Pro v. 
u. '113 de 22 de abl'il ele i · 74 ct·eou ahi a freg. de Sanla Cecilia 
do Rio Cort•ente. 

CORISCO . Pov . elo Es tado ele Minas Ger aes, na fr eg. ela 
Conceição el a Estiva e mun. de Pouso Alegre. 

CORISCO. Montanha elevada n o mun . ele Mangaratiba do 
Estado elo R io ele Ja neiro. E' ·tambem denom inada T a pin a 
(Dr. Galclino Pinheiro). 

CORISCO. Serra no mnn. de Ubatnba e Estado ele S. Paulo 
(In f. loc.). 

CORISCO. Serrà do Estado de Min as Geraes nas di visas das 
f'regs . ela Esti va e do Bom R etiro. (In f. loc . ).' 
. CORISCO. Serra elo Estado ele Minas Geraes, nas divisas da 

freg . da Lage e mun. ele 'l'iracle ntes, proxima das serras do 
Gentio, do Cajurú e ela Cebola . 

CORISCO . Ilha do Estado do P ara ná, na bahia de Antonina, 
um pouco ao N. da cidade deste nome . 

CORISCO. Rio do Estado do Rio de Janeiro, banha o mun. 
de P araty e clesagua no PatiLiba. 

CORISCO. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, nasce na 
fazenda ela Bôa Vista , banha a freg . da Conceição ela Estiva 
e desagua no rio Tres Irmãos . 

CORISCO. Ribeít·o que att·avessa o caminho de Cuyabá a Goyaz 
uma legua e um quarto a E. da passngem do ribeirão elos 
Macacos, no qual affitte . ; no Estado de Matto Grosso (B. de 
Melgacol. 

CORITUBA. Riacho elo Estado ele Sergipe ; desagua na 
mat·gem c! ir. do rio S . Ft·<w cisco proxin::o ela foz elo riacho 
do Ottro Fi no . No Altl~s de Lomellino lê-se Cu.,·tubet. Halfeld 
escreve Cori tuba e diz ( Reta.t. p . i 90 ) ser esse riacho lambem 
denominado Tdmetnd~tá. . 

CORlXA (Morro da). Vide L ryca . 
CU R IXA GRANDE. Ribeirão ou escoante que clesag·ua na 

margem esq. elo Madeira , galho do ribeirão elo Mutum; no 
Estado de MaL to Grosao(Dr. S. claFon6eca. Dioo. cit.). 

CORIXA GRANDE DO DESTACAMENTO. Riacho do 
Estado ele Ma t to Grosso, na fronteira elo Braz il com a Bolívia. 
Brota pi ttorescamente ela fenda de um m or t·o e aca ba espa· 
lhanclo-se p?lo tremedal ao N. da lagôa Uberaba . Esse rio, 
como muiLos outros, possue fonte pereone e em par te elo seu 
curso conserva corrente pt·onunciacla e alguns palmos de fundo, 
sumindo-se depois, como pO L' , infiltL·acão, Lornanc!J a ma nifes 
tar-se mais adea nte, ficando o espaço iotet·med io sem se quer 
da-r signal ele h umidade . O Dr. S. ela Fonseca ( Dicc. cit.) diz 
«Riacho que brota de nma gruta no interior ele um morrote 
isolado, mas perte ncent~ ao sy~Lema da serra da Borbor ema, 
aos -J6o 23'S . e 'l5° 5' 40" O. Sahe cléssa gruta por tres cort•e
dores, cujas entradas ~!tas e esLreltas, como por~as, abrem-s~ 
á flor do terrano, no fundo de ttm pequeno saguao formado a 

custa ele Iages de t 1· app amygclaloicle, a lgumas lisas e polidas 
como !.ousas, que se teem c~esprendido do tecto e paredes lnte
raes, e Jazem esparsas no c h ao ; e o riacho mal apparecendo nesse 
alpendre, some-se debaixo do solo, indo emergir quatro a cinco 
metros acleante. Das abertas ouve -se o extraordinario barulho 
elas aguas que, dentro mesmo ela caverna, são encacboeiraclas . 
Passa na encosb ela collina onde esti't o deatacamento ela 
mesma denominação, cerca ele um kil. ao NNO. e nove da 
divisa com a Bo l i ~ ia . O elestacame11 to não é mais do que um 
peqn eno posto m tlt tar ptwaguarda e fisca l1sação dessa par te da 
ft• ~>ntell' a , que é o mterposto do commercio bolivia no com S. 
Lui z de Cáceres, para onde clil'ige- se passando pela Bahia da~ 
Peclt·as e da h i em rumo N. a cortar o Jaurú. O fisco nunca 
teve ahi um empregado para lhe zelar os clil•ei tos . E st:i o 
poslo aos IGo 23' 4ô",9 ele La&. e -t5o 5' 35",85 ele Long. Occ. 
elo Rio ele J a neir o. Cons1ste em umas 20 palhoças com fren Le 
pam a ft·onteira . Sna posição é bonita e agradavel, em terreno 
a lto e secco, a poucos centos ele metros do riac ho que lhe d:i o 
nome . Para converter-se num bom pov . , falta-lhe sómente 
boa agua, pois que a elo riacho é 1ra Yosa , com bastante saibas 
dos saes qu e tanto abundam ne_sse, terri~orio, ainda que mui 
hmp1da e t ranspare nte . Mas nao e cldlictl obtel-a ele cacimbas 
que nas co!l1nas onde está a pov. jã ex istem ele excellent~ 
agua. Não sei s i poder-se -ha a ttri buir a os 1~ orcegos o má o 
gosto da agna elo regato, que aca rret.a das cavernas um a tal 
quantidade ele detricto.s e excreções desses vampiros, que fór ma 
nm secl 1men lo n en-l'O e pastoso em quasi toda a extensão elo 
seu le1to, senclo de alguns palmos ele altura nas immediações 
ela loca . O regato que ~·1ssa no destRca mento, com uma cor
ren&e regular, s ~gu e assun por uns seis kils., pet·denclo pouco a 
pouco a correnteza e espra iando- se nos tremedaes e alagadiços 
q11e demoram entt'e a Col·ixa e a Uberaba» . · 

CORNELIO . Se t·ra elo Estado do Rio de Janeiro, na fl' eg . 
de Sant'Anna elo Macacú. 

CORNELIO. P equeno rio do Es tado ele S . Paulo , at! . el a 
ma rge m dir. do Juqu1 á , 

CORNETA. Log . elo Estado ele Serg ipe , no mun. de La
r angeiras, l1gada a Ponte Nova por uma es·trada . 

CORNETA. Ilha elo Estado do Amazon as, no mu n . de S. 
P aulo de Oliven ~' a, no rio Solim ões, defronte ela foz elo Í"a1·apé 
Taxy . 

0 

CORNIXAU.Á.. Rio que nasce nas divisas elo E stado 
elo Parahy ba com o elo R . G. elo Norte, a travessa es te ul\imo 
e clesagua no Ser i dó . 

CO~Ó. Sel'l' a elo Eslado do Parah yba elo Norte, no mun . ele 
S. J o a o elo Canry. · 

CORÔA . Pov . elo Es tado elo Rio ele Janei r J , na freg . de 
S. Sal vaclot· do man. ele Cam~os; com um a esc h. publ. de 
inst . prim. , creacla pela Lei I t· ov . n. 1.759 de 1872 . 

CORÔA. Riacho do Bstado das Alagôas, no mun. da 
Palmeira dos Inelios. 

CORÔA BRANCA. Serra do Estado elo P a1'ah yba do Nort2, 
no mun. ele S. João do Cariry . ' 

COROACY -P ARAN .Á. . Rio elo Estado elo P ará, r eo-a o 
mun. de Vizeu e clesag ua no Guntpy . Essa palavra signlfica 
Aguado Sol. 

CORÔA D _<\. AURORA. Log . no t• io Parn ah yb::~. elo Estado 
do Piauhy, a seis kils . ela pov. ele Nazareth. Ah i perdeu-se o 
vaporUr·ussuhy, que pl'imeil'o sulco u as aguas da.quelle do . 

CORÔA DA BARRA. Ilhota elo Es tado do Rio ele Janeil·o. 
ua lagôa de . raruama e mun. de Cabo-Frio. · 

CORÔA DA PALHA. I lha do Estado da B<\hia, no mun. 
de Belmon·te . 

CORÔA DAS PACAS. Log . elo Estado elo E. Santo, no 
mun. elo Ita pemerim. 

CJRÔA. DE FRADE. Pec:~ue na ilha e correeleit•a no rio 
P a rannpanema, proxima ela foz deste rio no Pamná (E ngen
heiro Kell er . ). 

COROA DO . Pov. e mot'L'O elo Estado ele Min as Geraes, no 
mu11. ele Campo Bello. 

COROADO. Monte no mtnl. do Prado e Estado da Bahia. 
E' um dos picos da serra ele João de Leão . 
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COROADO. Monte na margem esq. do S:J.pucahy, no mun. 
de Pouso Alegre e Estado de Minas Geraes. Sen !'\orne é devido 
a uma corôa q1.1e lhe é perfeitamente deser1hada no cimo. Este 
monte é coberto ele mattas, tendo porém uma cinta de campo 
que circunda um lindo bJsque que occupa todo o seu cume. 

COROADO. Morro elo Estado de Minas Geraes, na f reg- . do 
Parauna e mun. elo Curvello (lo.f. loc.). 

COROADO. Rio do Estado de Minas Geraes, aff. da margem 
esq . elo l'io Pará . (Chrockatt ele Sá: l'vlappa ele Minas Geraes.) 

CORÔA DO BOQUEIRÃO. Log. do Estado elo R. G. elo 
Norte, no m un. de Papa ri, na embocadura do rio Morena para 
a lagôa de Papari. 

CORÔA DO CANTINHO . Ilha no rio das Velhas, afl'. do 
S. Francisco, no Estado ele Minas Geraes, pros:ima ela ilh:t elo 
Cotovello e elas p•~clras elo Lameirão. 

COROA DO CAPIM. Log. do Estado da Bahia, na com. de 
Caravellas, á margem do rio Jequitinhonha. 

CORÔA DO FRADE. Ribeirão do Estado do Paraná, a11'. da 
margem esq. do Paranapanema. 

CORÔA DO GADO. Ilha do mun. de Chique-Chiqu·e e Estado 
da Bahia, no rio S. Francisco. 

COROADOS . Indios elo Bmzil; usam raspar ru cabeça a modo 
de corõa. « Em 1770 e 1772, diz Azevedo Marques, o 'ren nte 
Canclido Xaviet· de Almeida e Souza e o Tenente-coronel Afl'on
so Botell10 de Sampúo e Souza, nas e:;:p lorações e descobertas 
que fizeram nos campos ele Guarapuava, encontraram nas mar
gens do rio Jorclão uma tl'ibtt de inclios ferozes, que pela descri
pção enLão feita, parece ser a mesma doe Coroados, mas a que 
deram o nome de Xaclans ou Xaqnes." Affil'mam a lguns ha
bitarem elles nas cabeceiras elo S. Lourenço do IJ;stadb ele 
Matto Grosso e que outr'ora viviam errantes pelas flores tas dos 
rios Doce e J equitinhonha. Vide Noticia d% Provinoia 6le 
l'vlc•(to Go·osso por J oaquim Ferreira Montinho, p. 190 e se
guiute. « Cot·oás e não Coroados, como muitos pretendem, sup
ponclo o nome não indígena, mas dado pelos por~ugttezes pela 
m aneira pot·que raspavam a cabeça (Dr. S. da Fonseca). , 
Franc tsco Rodrigues elo Prado, na sua Historia dos índios O(t
vallci-J·os , diz que os coroas são os cayuabás. Tratando dos 
selvagens ele S . Paulo, diz o St·. Ewerton Quadt·os: ~ Os Co
roaclos, como os Puris, os Arar.is e os Botocudos, pertencem ao 
grupo que Madius chama Cr.ens ou Guerens. Os Guaranis os 
chamam de Tupis. São corpulentos; melhor que os outros, e 
mesmo bonitos, quando crescem no seio da n ossa civilisaçii:o, 
Sua pelle é mais clara que a dos Caiuás, encontrando-se nas 
mattas a lgn,,s quasi brancos; seus cabellos negros e lisos, eeus 
olhos geralmente horizont.aes; apparecend0, porém, alguns com 
elles ligeil'amente briclaclos; seu nariz pequeno e um tanto 
achatado, seus labias menos grossos que os elos Caiuás, suas 
maçtt ns pouco salientes, suas orelhas pequenas e sua fronte 
abombacla. O Coroado é labol'ioso e <tmbicioso, trabalhando 
sempre para melhorar o seu estado. Suas armas são o arco, 
a flecha, a lança e o cacete. O arco e feito do lenho da guaiu
vira, bem trabalhado e liso, medindo 1.7 a 26 de.cimetros de 
compl'imenlo e 25 a 35 millimetros de maximo eliametro de 
g~osntra, preso }lar uma corda de embira de urtiga; as flechas 
sao ele canoa ele um centímetro ele dia.metro e 18 decímetros 
de comprimento com ponta ele osso ou ele fer1·o. No arco e na 
flecha se vêm ann~is, mais ou menos largos, ele casca de em
bira untada de rezma, os quaes r epresentam gráos ele commatl
do. Suas la nças siLo compridas, hastes pontudas de madeira 
rija. Os homens andam completamenle nús, mas as mulheres 
se servem de uma tanga, que lhes desce até os joelhos, OLt ele 
urna fftixa de embira trançada de imbê, de um jJalmo de lar
gura, presa ao redor da ci ntura pelo baixo-ventt·e e entre per
nas. Elias fab ricam louças ele bano, panellas ele fót•ma tron
conica, com as bordas salientes, para poderem ser conduzidas 
suspensas, balaios e esteiras de embira. As mulheres extrahem 
11. embira ela urtiga branca e outros vegetaes, tece m-n'a em fios 
ünos, e et;t gt·osse it-os ·teares preparam um panno de aclmiravel 
perfeição e freRco como linho. O Coroado planta o milbo, e 
come a carne ela caça assada ou cozida, sempre sem sal. Sua 
bebida preclilecta, que elles chamam café, é preparada assim: 
pisam em parte o milho e collocam-n'o no fogo em uma panella 
de barro com agua; quando a agua se acha um t<tn·to aquec ida, 
~uas mtllheres novas e de bons dentes; sentam-se jun·to, e vão 
tt1·ando aos ptmhaclos o milho, que, depois de mastigado por 

ellas, volta á panella. E' a b~bida fermentada que os Caiuás 
chamam cauim. Suas cabanas teem a fórrna ele toldos de car
reta, com 20 palmos de c0mprimetrto e 10 ele alvura. O Coroa
elo, como o Caiuá, crê na existencia ele forças supel'iores á na· 
tureza humana, e que a~ almas dos seus mr> rtos vão viver em 
outras regiões da terra. Nem uns nem out-r,·s adoram iclolos. 
E' costume enLre os C:oroadoA, em cerbos tempos, os chefes e os 
guerreiros valentes chamarem a combate os jovens ela tribu, a 
fim de que estes se for·taleçam n essas lutas, onde se trocam 
golpes violentJs, que muitas vezes conduzem á morte. A poliga
mia é admittida em sua sociedade, na qual a constituição da 
família obecldce a leis rigorosas : quando um Coroado :;á sua 
irman pa·ra mulher ele outro, c0ntl'<te o compromisso Je despo~ 
zar as filhas, que provenham desse matrimonio, e passa desde o 
nascimento ele uma dellas a trabalhar para os seus futuros 
sogros. Não ha ceremonia a lguma no casamento; logo que a 
mulher attingio á edacle, vae para a cOmJ.lanhia CilaqueUtl que 
desde o berço lhe foi destinado. Não são ahi permittidos os 
enlaces com irmãos nem entre primos, que tambem são consi
derados irmãos, como os tios são tambem considerados paes. 
O Coroado nii:o come a carne humana em éondição alguma . Esse 
povo, s ,,gundo conta um de sua raça , j á muito ve'lbo e morador 
elo Jatahi, habitava oulr'ora o terrilorio das Missões, quando, 
ha cerca ele 160 annos, t·ebentou em seu seio formidav el luLa 
civil, cuja consequencia foi a emigração de muitas famílias 
para este lado elo Paranapanema. Com o fim de se ciisling'uli
r em elos que ficaram na sua primeira morada, os emigrantes 
abandonaram o uso de rasparem a cabeça em fórma ele corôa, 
costume que aquelles con~ervaram ainda por muito. ·tpmpo. Estes 
foram por muitos anuas o J:lagello dos moradores de Guarapua
va e Palmas, que afi nal se Levantaram e nelles fizeram grande 
morticínio em 1859. Foragidos e dizimados, muitos dos venci
dos viet•am apresentar-se em Jatahi, onde havia um aldeamento 
de Caiu ás . Ahi vivem elles em sua a ldêa, negociando, sem 
nunca fazerem allianças com os seus predecessores no laga r. 
Foi ahi C).lle elles abanclona~ram o costume ele rasparem a ca
beça em 1orma ele corôa. ~ cvueldacle selvagem dos explora~ 
dores das brenhas dos set·toes ele S. P aulo foi a causa unica ele 
não terem ainda esses pobres se lançado nos braços Gle nossa 
civilisação. Os Coroados só empregam cinco si.,.naes para re
presentar os numeras simples do systema quinqJ'ena l, que ado
pba m, são de um a cinco: Pire, Rengt•ê, 'reclon, V eicangrá e 
Peutecará. Em todo o seu vocabulario só ha duas palavras 
identicas ás que· os Guaranis e Caiuás empregam para repre
sP-ntal' os mesmos objectos: Pirá (peixe) e Bocá (espingarda). 
A lin&" ua dos Coroados conta quatro pronomes pessoa as: In (eu), 
An (tu), Ti (ell e) e Ein (nós), os quaes como na dos Caiuás, 
antepostos aos substantivos expl'imem a icléa de posse ; assim 
si aos substantivos Aiefi (anzol), Fla (caneUa), Ong (pae) e Dé\ 
(flecha) anbepozermos ligados os pronomes pessoaes, teremos: 
n aiefi (o meu anzol), Anfá (a tua canella), Tiong (o pae clelle) 
e Einclô (a nossa flecha). Seus aclverbios de tempo são Ran
qnela (hontem), Hum (hoje), Uaica (amanhã) e Car (logo); e os 
ela lagar Taqui (a qui) e Enqui (ali). Na conjugação dos ve rbos 
t odos os t empos se formam do infini'to, precedido do pt•onome 
pessoal, com 11 terminação ia para o passado, e a col!ocação do 
adverbio ca,r entre o pronome e o inftnito para o futuro . 
O particípio presente se fórma elo infinito com a term inação 
nhe. · Ex.: 

Invenvô ............ , . .. . . . .. . Eu col'l'O 
Anvenvd ... . , . . . . . . . . . . . . . . . Tu corres 
Tivenvô ....... .. .. . ... . . . ... Elle col'\'e 
Einvenv 8 .. ..... . .... .. ..... Nós corremos 
Invtí> ia ..... . . .. ... . ..... .. . . . Eu corr!a 
Incarvenvõ.. . ....... . . . . . .. Eu correrei 
Venvó ....... . ............. . Corl'et• 
Venvonhe .. .. . ..... .. .... , •. Correndo 
Infart. .... ... . .............. Eu choro 
Anfan.............. ... ... .. . Tu choras 
Tifan ........................ E lle chora 
Einfan . .. , ....... , .... , .. .. , Nós choramos 
Infania .... ............ .. .... Eu chorava 
Incarfan.. . . . . .... . . . . . . . . . . Eu chorarei 
Fan....... . ....... . . . ....... Chora-1· 
Fanhil . ... ,..... . .......... . . Chorando 

As mais das vezes, porém, o pronome é se-parade pela letra. 
-a- em ·todas as peRsoas, como: Inaman (eu tomo), Einaman 
(nós tomamos), Tiamania (elle tomava), Man (tomar), abc. » 
Tenente-coronel, F . R. Ewerton Quadt·os. 

COROADOS. Ribeirão do Estado do M:atto Grosso aJl'. do rio 
S. Lo Lu·enco. Na confltle·ncia desse r ibeirão, o Presidente Gene-
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ral Hermes estabeleceu, em 1876, a colonia militar de S . .Lou
renço para manter em respeito os selvagens da h i. 

CORÔA DOS OVOS. São assim denominados os bancos que 
encon tram- se na bahia ele Cu mau, Estado do Maranhão. For
mam elles don s est reitos canaes dos quaes o mais largo é o qtlB 
ch1hnam Canal de Pedra , por passar parto da pedra de Itacolomy 
a o mais estreito canal do Parahyba. 

CORÔA GRANDE . Pov. do Es~ado ele' Maranhão, na com. 
do I tapecurú, com uma capalla consagrada a S. Benedicto. 

CORÔA GRANDE, Pov . elo Estado da Pernambuco, no mun. 
de Barreiros, no littoral. Tem uma pequena capella da 
invocação de S. José . 

CORÔA GRANDE. Log. do Estado do Rio de Janeiro, no 
freg . de S. Francisco Xavier do mun. de Itaguahy ; com uma 
P.sch. publica. 

CORÔA GRANDE, Grupo da qua~ro ilhas, a E. da cidade 
de Macapá, no Estado elo Pará. 

CORÔA GRAN DE. Ilha na costa do Es tado do Ceará, na 
freg. de Acarahú. Tem 300 braças de compt·ido e 40 de largo. 

CORÔA GRANDE . Ilha do Estado ela Bahia, no mun. de 
Belmonte. 

CORÔA GANDE. Corôa gue vem da ponta do NE. da ilha 
elo Maranhiio e junctamente com esta serve de divisão ás gran- . 
das bahias de S. José e S . Mat•cos. Ott'erece diver sos canaes de 
bastante profundidad~e por entre os quaes ~avegam pe9.ueuas 
embarcações. Pelo E. delta e pelo O. da !lha de SantAnna 
passa o canal que vae ter á bah ia de S. José, pelo qual deman
da-se a barra do Garapirá formada entre o pontal das Palmeiras 
e o daq uelle nome, o quo.! é o extremo S. das ilhas de Sant' Anna 
e Marianna 

CORÔA NOVA. Corôa existente a SO. do canal elos Poções 
na costa elo Es.taclo do Pará. Vide l'oções. 

COROÁS. Diversos chronistas affirmam a existencia dessas 
índios, que dizem elles habitavam o rio Soriano, aff. do Tocan
tins. Disiinguiram-se muito na antiguidade por suas guerras 
contra os 'l'ymbiras do interior do Maranhão. Pertencem á 
grande familia dos Tapuias ou dos que não são Tupys. O DL'. 
Couto de Magalhães o pesquisador mais adiantado que temos 
em estudos ethno1p-a'phicos, diz que esses sal vagens pertencem 
á e-rancle nação Caltsap6, talvez a ma1s numerosa das gue 

. existem hoje no Brazil e a que pertencem os Gradahús, que 
habitam entre o rio Tapyrapé confluente do Araguaya e a foz 
deste rio no Tocantins ; e os Gorat irés que habitam o Xingú. 
E ' grande a diversidade da língua que fa liam estes índios e a 
lin gua tupy . Os tres exempl~s seguintes b,~stam para confirma1• 
esta verdade: Onde vaes? d1z-se em coroa. nhtf?n non ocano1~? 
e em Lupy: mcmon pia, rehó? Traz-rn,e fogo, diz- se, em. coroa : 
aipen enhi imapy, e em tupy: e1•n ta,ta cheue. Vem ca, d1z-se em 
coroiL: Ai pen ten, e em ·tupy E' jo . Vide Coroados. 

ÇORÔAS. Arraial no Estado das Alagôas, no mun, de 
Traipú. 

COROAS . R ibeirão elo Estado elo Rio de Janeiro, aff, do rio 
Preto, que o é do Parahybuna. 

CORÔAS DOS ATINS. São assim denominados os bancos 
situados em frente ;í, ponta ela Bôa Vista, na parta da costa do 
Estado elo Mantnhão comprehend1da e ntre o pharol ele Itaco
lomy e a bahia do Cabello de Velha. 

·cOROATÁ. Villa e mun. do Estado do Marahão, na com. 
do seu nome, ex- tet·mo da elo Al to Mearim, á margem esq. _do 
rio Hapicurú . Orago N. S. da Piedade e diocese do Maranhao. 
Foi creada parochia e villa pel~ Lei . Prov. n. 173 de 5 de 
novembro de 1843. A capellhi da Tllla fo1 doada ao Estad_o pelo 
Padl'e Manoel Ribeiro de Macedo Camal.'a e Motta. Fo1 des
membrada da com. de Caxias e annexada á do Alto Mearim 
pela Lei Prov. n. 328 de 12 ele outubro de 1852. Creada .c<;~m. 
pela de n . 1.295 de 6 de. agosto de _1883 . Sobre suas c!Jv1sas 
vide Lei Prov . n. 1.018 de H de JUnho de 187$. Tem duas 
eschs. publs . de inst . prim., uma elas quae~ creada pela Le1 
Prov. n. 206 de 30 de julho de 1842. Ageoc1a do correiO . Fo1 
classificada com. de segunda entr. pelo Dec. n . 91 ele 24 de 
clezem bro de 1889. 

COROATÁ OU CURAUATÁ. Pov. do Estado do Pará, no 
mun, de Souzel, na foz elo rio do seu nome, que clesagua no 

Xingú, cerca de nove kils. acima daquella villa . Tem algumas 
casas boas, cobertas de telhas, bom pc•rto e é habitada por dez 
famílias que ahi estabeleceram- se em 1852 (Do vigariodeSouzel 
1885.). 

COROATÁ. Rio do Estado elo Pará, rega o mun. de Souzel 
e desagua na margem dü· . do Xingú, acima da ponta do Ju
tahy e abai:l.:o da foz do rio AL"apary . Em uma informação que 
recebemos de Souzel lê-se Ctwauatá . 

COROATÁ. Pequeno rio do Estado elo Ceará ; reune-se ao 
Cafundó, rega o mun . elo Jardim, desce por Milagres e com 
outros aflis . forma o riacho dos Porcos, que entra no Salgado 
18 kils. abaixo da Missão Velha. 

COROATÁ DE DENTRO. Ilha do Estado do Maranhão . 
Faz parte ele um grupo separado elo continente pelo igarapé da. 
Maria E ngracia. 

COROATÁ-TIUA. Pov. do Es~ado do Pará, no mun. de 
Bragança, á margem do rio Caeté , 12 kils. abaixo daquella 
cidade. Teve começo em 1870 com o estabelecimento ah1 de 
uma casa de negocio e uma esch. particular para meninos, 
Tem quatro cas as de telha, algumas de palha e uma esch. 
elementar com 30 alumnos. Esta pov. se communica com a de 
Arumajó por uma estrada de 12 kils. Tomou o nome do proprio 
Jogar onde está situada e que provem de antigamente haver 
alli abundancia da arvore CO I'oatá. , cujo amago sel'Via aos índ ios 
de isca paro. ex trahir fogo (Dv p1·ofessor J. Moysés de Andrade 
Pinheiro, residente em Bragança.). 

CORÔA VERMELHA. Enseada na bahia de Santa Cruz 
do Es·tado da Bahia. Foi ahi que ancorou a armada de Cabral. 
Em 25 de setembro ele i877 o Visconde de Porto Seguro 
dirigi o ela Bahia ao ministerio elo imperio um officio (Vide 
Diario Otfioial de 10 de outubro), em que diZLa t er empre
hendido e realisado uma viagem ás villas ele Porto Seguro e 
Ilhéos, no intuito de con5ultar os archivos dessas villas. Não 
obstante as pesquizas que i ntentara, nas poucas horas que se 
demorou em cada uma de llas, nenhum documento encontrou 
digno de BeL' recolhido ao Archivo Publico do impel'io. Não 
perdera , porem, de todo o seu tempo o illustre historiador, pois 
entre outras vantagens que recolhera, figut•ava a certeza de 
resolve1· todas as duvid as a r espeito de ter ·t1do loga1· no actual 
Porto Seguro e não na bahia de Santa Cruz, como q,oreditara 
e fizera aondita?' Ayres de Cazal, o primeiro desembarque de 
Pedro Alvares Cabral; e de ter sido dita no mesmo 1'eci(eilhado, 
que forma o dito porto, e não na Co1·ôa Vermelha, maia ao 
norte, a pl'imeira missa nesta ·terJ•a ele Santa Cruz, ponto este 
a respeito do qual esperava enviat• da Europa as provas mais 
convincentes . Esse ofllcio despertou a attenção do illuslrado 
Sr. General Henrique ele Beaurepaire Rohan, que, em uma 
1\o{emoria lida na sessão do Inst. Hist. Geogr. Bras., ele 26 de 
novembro de 1880, refuta, no nosso modo de ver, tão cabal
mente as opiniões daquelle illustre historiador e diplomata, 
que não podemos deixar de recommendar a leitura desse im
portante trabalho que se acha no T. XLII, parte II da Reu. 
daquelle Instituto, e do qual passamos a dar alguns extractos. 
« Não f i Ayres dr, Casal quem acreditou e fez acreclilat• que O· 
Porto Seguro de Cabral é aquella bahia a que hoje chamam os 
inc •las Enseada da Oo,·ôa Vermelha, , e á qual o autor da Corog1·. 
B>·asilica em veneração ce1·tamente á memoria do descobridor, 
impuzera' de seu motu proprio, o nome de bahia Oab,·alia;, 
nome que tam bem adaptou JIL Mouchez, nos seus trabalhos 
relativos á costa do Brasil, embot·a seja. elle comple·tamente 
desconhecido na propria localidade. Antes de Ayres de Çaza!, 
o havi am dito Pero de Magalhães GandaYo, em 1576 (H~stona 
da Provi?'fcia de Santa O•·uz); Gabriel Soares de Souza, em 
1587 (Roteiro do Brasil); finalmente, além, talvez de outros de 
que não tenho noticia, Manoel Pimentel, em i760 (:1~~o de nave
gação e ?'otei>·o de viagens.) Attendamos p1tra a op1mao de cada 
um destes escriptores •....•.. Alem das autoridades que tenho 
ciiH.do, para provar que a enseada da Corôa Vermelha, ou bahia 
Cabral ia, é aquella a que Pedro Alvares Cabral deu o nome ele 
Porto Seguro_, ainda me resta menciona': um escr iptor que, _em 
relação ao obJecto, devemos considera~ ac1ma de toda .a suspe1~a. 
Seu opusculo tem por titulo: O descobrunento do Brastl clwontca 
do fim do XV seculo, segunda edição 1·evista, oo,·recta_e accrescen
tada 11elo autO>· : Rio de Janeit'o, i840. Neste escr1p·to toma o 
autor. por base a ca?·ta de Per~ Vp.z de C~mi?-ha, e adoJ?ta 
integralmente o seu rote1ro, nao so quanto as ClrcumstancJas· 
da navegação, como quanto á descripção da« famosa enseada, 
que com tantajus~iça, diz elle, houve lembrança ele ser deno-
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minada Cabralia »; o que prova que elle estava bem convencido 
ele ser esse o porto em que surgira a armada portugueza ; que 
nelle se elfectuou a primeira missa, e houve Jogar o auto de 
posse, como o declara uo correr elo seu Ofll!sculo. . .• Mas 
quem é o autor elos trechos q Ull acabo de citar ? Quem é o 
escriptor qtte no al'!'ebatamento elo seu pa tt•iotismo to ma tanto a 
peito os interesses ela bahia Cabralia como aquella em que a 
esquadra descobridora e ncontt•O tl esse porto seguro em que se 
abrigou? Esse autor, esse escriptor é Fr<t ncisco Adolpho de 
Varnhagen, mais tarde Vis~oncle de Porto Seguro. Donde 
procede, porém, tamanha clivergencia de opinião entre o seu 
escripto de 1840 e o de i 877 ? ... Em ve rd 1lide todos os teste
m unb os historicos e á ·testa delles a carta ele P ero Vaz de Ca
minha provam que a a rmada de Ci<hral a ncor a ra naq uella 
par te ela bahia de Santa Cru2í, a que hoje chama m enseada da 
Cot·ôa Vermelha . Foi perto de 40 annos depois que Pero de 
Campos 'l'ourinho, vindo tomar posse ela BLHl. capitania esta
beleceu-se em uma collina que demora á marge m esquerda do 
rio Burauhem, a duas leguas ao S. elo porto em que ancorara a 
armada de Cabt·al, e a.hi Íllllclou a vil la de Podo Seguro, 
nome ela terra que lhe havia sido doada por O. João III. Si a tal 
respeito pudesse pail'ar a menor cl t1vida no animo do Visconde 
ele P erto Segm·o, cu mpria -lhe procecle1· com t oda a seriedade 
ao exa me ela questão. Dispondo ele um n av io a v apo1· que o 
governo puzer~. á sua eliS)2'Jsição, nc:cta lhe teria sido mais 
facil elo que clu·tgtr-se elo Btlranhem a bahta de Santa Cntz, 
para poder faze1· um estudo comp::t. rativo clas. ~luas loc:J.liclacles. 
Si ass i m houvesse p rocecltclo, ten a hdo occastao ele r econhece r , 
desde logo, que cabe perfeitamente a uma bahia e não a um 
rio, a pintura que nos faz Vaz ele Caminha do podo em que 
surg iu a armada ele Cabral, com sua entrada larga e a lta ele 
seis a sete braças e ancoragem ele cinco a seis braças. Teria 
verificado a existencia desse ilhéo qtle na bahia es tá onde 
foi cel ebrada a primeira missa e no qual preten.d ia Francisco 
Adolpho ele Varnhagem que se erigisse um monumento com 
memora tivo desse grande acontectmento. T er ta vtsto o 
pequeno rio que alli se despeja, e á pouca distanciado qual
a dois ttros de besta-fot pl an ta da a Cruz com as armas e 
divisa d'e!-t·ei. E s i tivesse eutão pos to em p::t.rallelo a cles
cripção pittoresca e hydrogr aphica de Caminha com a de M. 
Mouchez, teri a feito pleua justiça ú Iea lclacle daquelle es ti
mavel escriptor, quando afli rm a va ao seu so berano que-a 
ancoragem dentro é tão grande, tão formosa e tão segura que 
podem Jazer cletl'tro nella mais ele 200 nav ios e naus, e certa
m e nte Camin ha não teria dito outro t a n to elo mesquinho 
ancorado uro elo B ut·a nhem, ainda quando as c ircumstancias 
bydrog t·aphicas desse rio fossem taes que tivessem offereeido 
um abr igo á armada . . . :o. 

CORÓCORÓ. Lago do Estado do P ar á, na margem esq . do 
rio Amazonas, acima de Obiclos. A margem elo rio em fi·ente 
a esse lago tem o nome de Costa do Corôcoró. . 

CO ROINHA. Log . elo Estado do Rio ele J aneiro , no mun. 
de Campos . 

COROINHA. Búxio do rio Coxim, abaixo da foz elo 1•ibeirão 
do Barreit•.o Graude; no Esta elo ele Matto Grosso . 

COROMANDEL. Villa e mun. do Estado de Minas Geraes. 
ex-pa,rochia do mun . elo Patrocínio . Orago N . S. elo Patro.:. 
c illlO. Foi creada pa rochia pela Lei Prov. n. 1.670 ele 17 ele 
setembt·o ele 1870 e elevada a categoria ele vi lia pelo art. I da 
de n . 2.930 de 6 cleoat,nbro de 1882, que constituía seu mun. 
com as pa rocbias ela villa e ela Abbaclia dos Donraclos. Sobre 
suas divisas vide : are . li ela L ei Pro v . n . 1.678 de 21. de se
tembro de 1870. Tem d uas escbs. p ttbls . ele inst. prim., uma 
da s qnaes c t· eada pl<lla Lei Prov. n. 2.847 ele 25 de outubro ele 
1881. Age o c i a do co r t•eio . 

COROMOCHATIBA. Pov. elo Estado cl<~ Bahia, no mun . 
do Prado, na pequena ponta do mesmo nome, em uma linda 
posição, com bom porto. T e m nma peq,leua capella dedicada 
a Santo Antonio (Iuf. loc.) Vide Comex ativa e Comoxatiba . 

COROMOCHATIBA. R ibeiro do Estado da Ba hia, banh a 
o mun. do Prado, passa pelo pov. do seu nome e clesagua no 
Oceano, com um ctlrso de 15 kils . m a is ou m enos (Inf. Inc.). 

CORONEL. Riacho do Estado de Minas Geraes, no mun. da 
Bôa Vista do Tremedal. 

. CORONEL. Rio do Estado ele Minas Geraes, alf. elo Mu
rtahé ; r ega a freg. ele Sao.to An\ouio elo Camaptmn . 

CORONEL CA VALCANT.EJ. Corrego elo Estado rle Minas 
Geraes, banha o mun. elo Abaeté e clesagt1a no rio deste nome . 
De Nova Lorena nos escrevem « Na ban·a des te col'l·ego, en 
costado á ba rranca do rio, defronte da Cachoeil'a Compt•ida, 
foi assassinado em 18M esse garimpeiro, natural ela pro v. ele 
Pernambuco, comprometticlo em crime politico . " 

CORONEL 'JERONYMO. Morro elo E s ta do elo R. G . elo 
Norte, no mun . do Assú . 

CORONZÓ. Riacho elo Estado elo Cea1·á, ba uha o muu . ele 
Arneiroz e clesagua n a ma rgem clir. elo rio Jucá, afl'. elo Ja
g uaribe. 

COROPÓS . Iucligenas que com os Coroados e Puris es tiver a m 
a l cleaclos nos aldeamentos de S. Fidelis e ela Pedra, a mbos 
perte ncerites ao Estado elo Rio ele J a neiw . 

CORRÊA. Log. elo Estado ele Minas G~raes, no t ermo da 
Bagagem. 

CORRÊA. Serra elo Es ta do do Ceará, no mun. ele S. Ma 
Lheus . 

CORRÊA. Ilha elo Estado do P ará, no mun. de Cametá. 
CORRÊA. Riacho do E s taclo elo Ceará, banha o mun. de 

Arneiroz e clesagua na m~u·gem esq. do Jucá , aff. elo J ag ua
ribe . 

CORREA. Riacho elo Estado elas Alagôas; clesagua no rio 
S . Francisco, e ntre a fCJ z do riacho ela Cach oeit'a Vellut e a do 
riacho elas Mortes, potwo acima da cachoei r a ele Paulo Ail'onso 
e abaixo elo rio Mo:x:otó. (Halfelcl.) 

CORRÊA. Corrego elo Estado do Rio d e Janeit·o, aff. ela 
margem clir . elo ribeirão Ipiabas , ·trib. elo Parahyba. 

CORRÊA. Riacho do E stado ele S. P a ulo, no mun. ele 
'l'auba.té. 

CORRÊA. Rio elo Es tado ele Santa Ca tbariua, no mun. de 
S. Bento. 

CORRÊA. Ribeirão do E stado de Minas Get•aes, n o mun. 
d o Prata. Desagua na ma rgem clir. elo t>io Feio (Inf, loç.). 

CORRÊA (Passo elo) . No rjo Jaguarã o, pouco a cima elo 
Rincão da Armada ; no Es·tado do R. G. elo Sul. 

CORRÊAS. Log. elo Estado elo R io de Janeiro, no mun. 
de P e tropolis. 

CORRÊAS. Log . do Estado ele Paraná, no mun. de Pa-, 
ranaguá; com uma esch. publica. 

CORRÊAS. Um elos quarteirões ela freg. ele S. João elo 
'l'riumpho elo Estado do Paraná. 

CORRÊAS. Antigo bairro da freg. éle N. S. do Patrocinio 
ele Caldas, no Estado de Minas Geraes . Incorporado ao clist. 
e freg . ele N. S. do Carmo elo Campestre p elo art. I ela Lei 
Prov . n. i.591 de 24 de julho de 1868. 

CORRÊAS . P ov. elo Estado de Minas Geraes , a seis kils. • 
ela cidade do Bom- S uccesso. 

CORRÊAS . Morro elo Estado ele Minas Geraés , na freg. do 
Campest~e, mun. ele Caldas . 

CORRÊAS. P eq ueno rio elo Es·taclo do Paraná n o mun . ele 
P aranaguá. Em sua margem clir. a Lei Prov. n . 578 ele 8 de 
abril ele 1880 creou uma e.sch. promiscua ele inst. primaria . 

CORRÊAS. Corrego do Estado de Minas Geraes, banha o 
territorio da Freg. ele Da ttas e clesagua na margem dir. elo rio 
Treme (Iuf. l oc .). 

CORRÊAS. Corrego do E s tado d e Minas Get·aes, nasce na 
serra da Piedade e junta-se ao col'l'ego ela Pimenta, ambos 
formadores elo rio Vermelho, que banha a freg. de Roças 
Novas elo mun. elo Cae'té . 

CORRE-CORRE. Furo e ilha no mun. ele Breves e Estado 
do Pará, na ilha Marajó. A ill1a fica proxima ela denomin ::t.cl<l. 
Jacaré-assú e á esq. ela foz do rio Anajás; o Furo fica eotre a 
ilha do seu nome e a ele Japixaua e communica o furo 'l'aua
jury com o rio Anajás. 

CORREDEIRA, s. f.: parte ele um rio na qual, por ca usa 
ele uma clifferença ele nivel, adquirem as aguas um a r apidez 
extraorclinaria, impedindo ou, pelo menos, cliffiqultanelo o 
tranüto ele canoas , e expondo- a s a perigos. E' o que o_:; fra~
cezes chamam un 1·apide. No rio Itapicurú, no Mara nhao, clao 
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á 001'?"edei?•c! o nome ele octohoei?"C! . Mames dá á OO?'?"edei·>'C! outra 
significação. Segundo ell e, as corredeiras são os bc;nzos sob re 
os quaes, nos engen hos ele assucar, correm os balcões , em que 
se expõe o a ssucar a o sol. Aulete não menciona este vocabulo, 
nem em uma, nem em outra accepção . 

G::QRREDEIRA. Serra elo Estado elo Ceará, no t ermo ele 
Viçosa. E' uma ponta ela Ibiapaba, que se estende a ieste. 
(Pompeo). 

CORREDEIRA DA BARRINHA. Corredeira no rio 1'm·vo, 
no mun. ele Santa Cruz elo Rio Pardo e Estado ele S. Paulo. 

CORREDEIRAS. Rio aíl'. ela margem di r, elo P r eto, tr ib. 
elo Neg l'o, que o é do Igua.ss ú e este do Pamná . Recebe dons 
ribeirões com o nome de Veado. 

CORREDOR. Serra elo E s tado elo Pa1•ahyba do Norte, ao S. 
elo mun. ele Cabaceiras. Affitoma n1 exis·tir nella immensas 
furn as e ossadas ele a nimaes estranhos e ele diversos ta
manhos . 

CORREDOR COMPRIDO. Log. el o Esta do ele Minas Geraes, 
no m11n. ela Conce ição, sobre o l'io Cipó. 

CORREGO. BaiL·ro situado á pequena distancia ela fl'eg . ele 
N. S. elo Carmo ele Ca mbuhy, no EsLaclo ele Minas Ger aes. 
Possue uma. cnpella consagrada ao Senhor Bom Jesus, que an
nnalmente é vis itada pot· numerosos ft e1s . Defronte CtJrr e-lh e 
o pequeno rio denominado Coue.go, ai!'. elo I ta h im. Foi ct·eacla 
parochia pela Lei Prov. n. 3 .712 de 27 ele JUlho ele 1889. 

CORREGO. Pov . insigniÜcante elo Estado ele Minas Geraes , 
no mun . de Marianna. 

CORREGO (Serra elo). E' um esgigão ela serra elos Pnrecys, 
adeante do mort·o Vermelho ; no Estado ele MaLta Grosso (Dr. 
S. da Fonseca. Dicc. cit . ). 

CORREGO ALTO. Pov. do !~atado de Minas Ger<tes, na 
freg. el e Santo Antonio elo R io Aba ixo elo mun. da Conceição , 
con1 uma esch. pul>!. ele inst. prim., creaclt1. pelo art. r da 
Lei Pt·ov. 11. 2 .568 de 3 de janeiro de 1880. 

CORREGO ALTO. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes, 
banh" o muu. da Conceição e clesagua no rio elo P eixe elo 
Seno (Inf. loc. ). 

CORREGO AZUL. Pov. do Estado ele S. Paulo, no mun. 
ele Mouie Mór; com duas eschs. pttbls. de inst. primaria. 

CORREGO DA AGUADA. Log . elo Estado ele Minas Ge
r aes , no mun. ele S . João d'El-Rei e freg . ele S . Gonçalo elo 
Brumado. 

CORREGO DA CHICA. Log . elo Estado do Rio ele J aneiro, 
no mun. de Campos, com uma esc h. publica. 

CORREGO DA CONDESCENDENCIA. Log . na freg. 
ele San ta Helena, no Estado de Minas Geraes. 

CORREGO DA FORQUILHA . Log. do Estado elo Ceará ; 
entre Camocim e Acarah ti. 

CORREGO DA LAGE . Log. na ü·eg. ele S. Simão, d'o 
Estado ele l\ünas Geraes. 

CORREGO DA MUTUCA. Log. do Estado de Minas Geraes 
nas abas ela serra de ltabira, do lado do S. Acha- se nella 
um monte sóme nte compos to cltJ pedras ele ferro. 

CORREGO D'ANTAS.Pnrochia do Es tado ele Minas Geraes, 
no mnu. de Dores do Inelaiá. Orago S. José . Foi um rlist. ela 
freg . elo Bam b 11 hy elevado a essa ca·~egoria pela Lei Pro v. 
n. 1.790 ele 23 ele se tembro ele 1870, que desmembrou seu terri
torio ela Jreg . do Atenaclo (mun. de Inh auma) e incorporOLl·O 
ao termo da Formiga e f reg. do Bam bLthy. Reincor parado á 
freg . do Aterrado pelo art. I el a Lei Prov . . n. i.890 de 15 de 
julho rle 1872 . Foi elevado á freg . pelo art . I ela Lei Pt·ov. 
n. 2.162 de i9 de novembro ele 1875. Annexada ao ;:nun. de 
Dol'es do Indaiá gelo art . I da Lei Prov. n. 2.651 de 4 ele 
novembro de 18'3 e at·t. I ela de n. 2.782 ele 22 de setembro 
de 1881. Transferida sua séde para o clist . dos Esteios pela 
Lei Prov . n. 3.359 de iQ ele ouLubro ele 1885. T em ageucia do 
Correio, creada pela Portat·ia ele 26 de julho de 1884 e duas 
eschs. publs. ele inst. prim. Sobre suas divisas veja-se, enLre 
outras, a Lei Pro v. n. 2. 413 de 5 ele novembt·o de 1877 . 

CORREGO DA PRATA. Log . elo Estado do Rio de Janei ro, 
no mun. elo Carmo; com uma escb. publ. de inst, pl'im., 
creacla pela Lei Prov. n. 1. 955 ele 1873 Agencia do correio, 

m·eada pela Portaria ele 17 de a"'osto ele 1885. 'l'em uma 
capella dedicada a S. l~' rancisco cle

0

Sa lles e um cemiterio. 

CORREGO DA PRATA. Pov. do Estado ele Minas 
Ge1·aes, a ·tr·es kils. da freg . do Carmo do Campo Grande, no 
mun . ele Tres Pontas. 

CORREGO DAS AREIAS. Pov. do Estado de Minas 
Gemes, uo mun. ele Dôres do Inclaiá. 

CORREGO DAS J:,AGES . Pov. na freg . e mun. deSabará 
elo Estado ele Minas Get·<~es ; com um a e>ch. publ. de inst. 
pnm., creacla pela Let Prov. n. 3.217 ele 11 de outubro 
ele 1884. 

CORREGO DAS PALMEIRAS. Log. elo E stado ele Minas 
Geraes , nn freg. de Santo Antonio do Matipoó. 

CORREGO DAS PEDRAS. Capella do mun. ele Ibitin<>a ; 
no Es·tado de S. Paulo. Foi elevada á çategoria de villa ;om 
o nome ele Br)a Vista dcbs Pod?·as. 

CORREGO DAS POMBAS. Pov. do Estado ele Minas 
Geraes, na paroch1a elo Caranclahy, mun. de Tiradentes com 
um a esc h. mixta creada pela Lei Pro v. de 3 .582 de is ele 
agosto ele 1888 . 

CORREGO DE CIMA. Pov. do E s tado ele Minas Geraes 
na freg. elo Car mo ela Cachoeira e mun. do E. Santo dà 
Va rginha; com umas 22 casas. 

CORREGO DE SANTA CATHARINA. Log. do Estado 
de Minas Geraes, no di~t. do Vermelho. 

CORRE GO DE S. JOÃO. Log. na freg . de S. Pedro elos 
Ferros elo Estado de Miuas Geraes. 

CORRE GO DO ALMOÇO. Log . do Estado de Goyaz, no 
termo ele Ca ta lão. 

CORREGO DO CAMBUHY . Capella do mun. ele Pouso 
Aleg·re, no Estado ele Mu1as Ge l·aes. A fes ta de seu ül'ago. 
que é Bom J es us, celebrn- se a 6 ele agosto. · 

CORREGO DO CAMPO . Log . elo Estado de Minas Geraes 
no termo el a Boa Esperança . ' 

CORREGO DO CHICO. Log. do Estado de Minas Geraes 
no clist. ele Cuieté . ' 

CORREGO DO DESERTO. Loo-, elo Estado elo E. Santo 
no 5° te t'l'itorio da ex-colon ia elo ÍÜo Novo. ' 

CORREGO DO FEIJÃO. Um dos quarteil'ões do clist. 
pohcwJ de N. S . do Amparo ela Casa ele Telha creado no 
t ermo do Seno e Estado ele Minas Geraes. ' 

CORREGO DO FERRO . Pov. do Estado ele Minas Get•aes, 
no muu. de Passos. 

CORREGO DO LAGARTO. Log. elo Estado elo Rio de Ja
neiro, n a fre g . das Neves e mun. ele Macahé . 

CORREGO DO LARANJAL. Log . do Estado elo E. Santo~ 
no mun . ele Linhares . · · 

CORREGO DO MEIO. Arraial elo Estado de Minas Geraes , 
no mun. do Ma t• ele Hespa nha. P assou a den ominar-ré 1\{c;?"ÍlJá 
pelo Dec . n. 42 ele 16 ele abril de 1890. 

CORREGO DO MORRO ALTO. Pov. do Es tado de S . Paulo, 
na fl'eg. elo Sa pê,; co m um a esch. publ. de primeiras jlettras, 
c•·eacla pela Lei P t·ov. n. 72 de 17 ele .i unho ele 1881. 

CORREGO DO OURO. Parochia do Estado ele Minas Geraes. 
no mun •. ele 'l't•es Pontas, em uma aprazivel collina, cercada 
de uberr1111as ter·ras . Foi elevada a dist. pela Lei Prov. n. i.473 
de 9 ele julho de 1868 e á parochia pelo art . VI ela ele n. 2.042 
de 1 de dezemb1·o ele 1873. Sobre suas divisas vide : art . H ela 
Lei Prov. n. 1.655 ele 14 de setembro de 1870. T em duas eschs . 
publs. de inst. 'prim., uma elas quaes, do sexo feminino, 
m•eacla pelo art. I § II ela Lei Pro v. n. 2.395 ele 12 de outubro 
ele 1877, e a do sexo n1asCL1lino pelft ele n. 2.037 de 1. de dezem 
bro ele 1873. 

CORREGO DO OURO. Log. do Estado elo Rio de Janeiro, 
no mun. de Macahé, banhado pelo conego do seu nome . 

CORREGO DO PAIOL. Pov. elo Estado de Minas Geraes, 
na freg. elo Japão. 

CORREGO DO PARAIZO. Pov. do E~tado de Minas Geraes. 
no mun. ela Viçosa; com uma esch. publica. ' 
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CORREGO DO PAVÃO. Log. do Estado de Minas Geraes, 
no mun. deS. João d'El-Rei, na estradapubEca dapov, de 
Ibituruna á estação da estrada de ferro. 

CORREGO DO PERDIDO. Log. do Estado do E. Santo, 
nas proximidades da ex-colonia de Santa Leopoldina, 

CORREGO DO RETIRO. Log. do mun. de Aracaty, no 
Estado do Ceará . 

CORREGO DO RODEIO. Log. do Estado de Minas Geraes, 
no termo de Ubá. 

CORREGO DO RODRIGUES. Log. do mun. de Aracaty, 
no Estado do Ceará . 

CORREGO DO ROMEIRO. Lo{;. na freg. do Abre Campo, 
do Eslado de Minas Geraes. 

CORREGO DO SALGADO. Log. no dist. da Guia, doEs
tado de Matto Grvsso . . 

CORREGO DO SANTO . Log. do Estado do Rio de Janeiro, 
no mun. de Santa Ma ria Magdalena. 

CORREGO DOS DIAMANTES. Pov. do Estado de Minas 
Geraes, no mun. da Conceição. 

CORREGO DO SERROTE. Log. do- Estado de Minas Ge~ 
raes, no mun. de Ponte Nova. 

CORREGO DOS FERROS. Log. do Estado de Minas Geraes, 
na freg. de S. Pedro dos Ferros. 

CORREGO DO SOBERBO. Log. do Estado de Minas Ge
l"aes, no termo do Caeté. 

CORREGO DOS OURIVES. LoB. elo Estado de Minas 
Geraes, na freg. de Santa Cruz do J!;scalvaclo, mun . de Ponte 
Nova. 

CORREGO DOS POMBOS. Log. do Estado de Minas Ge
raes, n a fre.g. de Carandahy. 

CORREGO DO TATÚ. Log . do Estado de Minas Geraes, 
na f reg. ela Conceição do Casca e m un. ela Ponte Nova. 

CORREGO DO TENENTE, Pov. elo Estado do Rio de 
Janeiro, em Santo Antonio e mun. do Parahyba do Sul. 

CORREGO DO VEADO. Log. do Estado do Rio de Ja
neiro, na freg. da Na·tividade. 

CORREGO DO VISCONDE. Log. do Estado do Rio de 
Janeiro, na com. de Campos, atravessado pela estrada de 
S. Sebastião. 

CORREGO FRIO. Serra do Estado do Rio de Janeiro, no 
mun. de Santa Maria Magdalena. 

CORREGO FUNDO. Capella do mun. da Casa Branca, no 
Estado de S. Paulo, cóm uma esch . publ. ele inst. prim., 
creada pela Lei Pro v. n. 60 de 24 de março de .1888. 

CORREGO FUNDO. Bairro do mun. de Mogy-guassú, no 
Estado ele S. Paulo, com uma esch. publ., Cl"eada pela Lei 
n. 101 de 24 de seGembro de 1892 . 

CORREGO FUNDO Bairro do mun. do Amparo, no Estado 
de S. Paulo. 

CORREGO FUNDO. Bairro do Estado de S. Paulo, no mun. 
da eidade de SiJvelras, com uma esch. publ. creada pela Lei 
n. 101 de 24 dé setembro ele 1892 . 

CORREGO FUNDO. Log. no mun. da Formiga do Estado 
de Mmas Geraes. 

CORREGU FUNDO. Uma das estações da E. de Ferro Mogy
ana, no mun . de S. Simão e Estado de S. Paulo, entre as esta
ções da L age e de S. Simão. Agencia do Correio, Cl'eada pela 
Portaria de 23 de agosto de 1886. 

CORREGO FUNDO. Serra do Es·tado de S. Paulo, no mu.n. 
do Soccorro (Tnf. loc,). 

CORREGO FUNDO . Serra do Estado de Minas Geraes; na 
freg . do Carmo do Cajurú e mun. do Pará (Inf.loc.). 

CORREGO FUNDO. Lag&a do Estado cl:e S. Pa,ulo, no mun . 
de Cajurú (In r. loc.). 

CORREGO GRANDE . Log. no Estado de Minas Ueraes, no 
termo ele Sabará. -
d CORREGO PEQUENO. Um dos quarteirões elo dist. policial 

S
e N · S . elo 'Ampal'O da Casa de Telha, creado no termo do 
erro e Estado de Minas Geraes . 

COR 

CORREGO RASO. Log. elo Estado ele Minas Geraes, na. 
freg. da Conceição do Casca e mun . de Potlte Nova. 

CORREGOS. Parochia do Estado de Minas Geraes, no mun. 
da Conceição. Orago N . S. da Apparecida e diocese de Dia
mantina. Foi et·eada parochia pela Lei P 1·ov. n. 2.420 de 5 de 
novembro ele 1878. 'rem duas escbs. publs. ele inst. prim., crea
das pelas Lei s Provs. ns. 2.390 de 13 ele outubro de 1877 e 
2 .531 de 6 ele dezembro de 1879. Comprehende o · povoado 
Ouro Fino. 

CORREGOS . Ribeirão do Estado de S. Paulo, ali. do l'io do 
Inferno, no mun. da Franca. 

CORREGO SECCO. Pov. do Estado de Minas Genes, na 
freg. de Matt.ozinhos, termo de Santa Luzia; com nma esch. 
publ. mixta de inst. prim., creada pela Lei Prov. n. 3.396 ele 
21 de julho de 1886. 

CORREGO SUJO. Log. na freg . da Sebasliana do Estado 
do Rio de Janeiro. 

CORREGO VERMELHO. Bait·ro no mun. do Amparo, do 
Estado de S. Paulo, com uma esch. puõl. de inst. prim . , 
creada pela Lei Prov . n. 62 ele 2 de abril ele 1883. 

CORREGUINHO . Um elos quarteirões da cidade de Avaré; 
no Estado de S. Pau1o ( Almanack do Rio Novo. 1888). 

CORREIO. E' o nome de um baixo situado na bahia deno
minada -Boca da Vigia - , a nove kils . da cosla do Estado elo 
Pará. Tem começo 110 logar Manoel Xavier e termina proximo 
á ponta do Carmo. 

CORREIO. Igarapé do Estado do Maranhão, no mun. da 
capital. 

CORRENTÃO, Riacho do Estado do Piauhy, aíL do rio 
Canindé. 

CURRENTE. Vil!a e mun. do Estado do Piauhy, termo da 
com . _ do seu nome,, a margem esq. elo rio elo seLt nome, em 
pos1çao elevnda, d1v1dlda em dous bairros distinclos ligad'os 
por uma ponte ele madeira, « O lado oriental estende-se em 
parte, sobre o declive de uma pequena elevação, e o dcci
clental sobre o planalto daquella elevação, vasta superficie para 
uma grande cidade e donde se goza de um bello panorama, 
principalmente para o lado de Leste, em que se avistam 
muitas leguas, servindo de fundo a um bello quadro, a serra, 
que se estende de uma a outra extremidade apresentando varias 
córtes, e coberta de vegetação em grande pal'te. Na parte 
Oriental da villa exis·tem umas 30 casas cobertas de ·telha e 
muitas outras de palha, achando- se nella a egl'eja matriz e o 
cemiterio publico com uma pequena capella; e na Occiclent<tl, 
que é cortada por um estrada ou rua com um e meio kils. ele 
extensão, está situada a casa da feira, e existem uiUas 20 casas 
cobel'·tas de telhw e muitas outms de palha. Apezar de ser a 
villa do Corrente uma das mais novas da província, tem 
comtudo tomado grande desenvolvimetrto, é de um futm·o 
muito promettedor, o seu commet·cio se tem desenvolvido com 
muita vantagem, e a sua ediflcacãe pregride imraenso. 0 muni
cipio do Corrente, além do rio deste nome que o corta em varias 
direcções 1 é banhn.do ainda pelos rios Parabim e M'!:ngabeira, 
e pe,l0s rta,chos Palrne~ra, Esvirite Sant0 e Rmchao ; o seu 
solo, um dos mais uberrimes da r:n·ovinóa, pt·eQlLtz bem a canoa 
de assucar, cuj a oultura \\ae ·tendo grande clesenvolvimenho, 
assim como 0 café, que se cultiva em peqLtena eS'ca1a. Avul'ta 
porém, a producção do milho, arroz, feijãio, mandioca e outros 
cereaes, assim come a de multas fructos, e, em seus campos e 
maltas, eocentram·-se, além de varias hervas medicinaes de 
virtudes '[!lrodigiosas, madeCras de tinturlllria, mat·cenaria e 
construcção. A eriaçãio do gado vaccum tem sido muito desen
volvida, e, em menQr escala, a eLo muar e cavallar, e gai!lo 
miudo. O reine minerwl é apenas representado '[!ler grandes 
jazidas de cristal de rocha, e ha n0ticias i!le se haver encon
trada alg11m OII.ro. O clima do Cor1·ente não é tiiio quente 
como o das localidades que lhe ficam ao N101·te ; pelo ve1·ão 
os dias são quentes, porém o cal0r é mitigado pelw co'nsta<nte 
viração q1te sopra, e as noites são mni.to frtas; as suas condi
çõas de salubridade são boas em geral, pois existem dois de 
seus pr.incipaes elemen·tos: - venti·lação constante, e agua 
potavel, abundante e boa. A villa elo Corrente lica a i86 
leguas da capital, a 276 do littoral na villa da Amarração, a 
174 da cidade da Cachoeira na Bahia, a n da vi>lla de PaT
na.guá, sécle da comarca, a 4~ de Santa Phil.omena, a 180 cl.e 
logat• Bello Mont.e até onde é nangavel o rio Parnahyba, a nove 
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elo ponto mais proximo do rio Gurgueia, e a 25 elo logar Bom 
Successo até onde este rio ofl'er ece navegação . A vi lla do 
Correo te dista :L2 leguas elo rio Preto, na Bah ia, confluente 
do :::;. Francisco, indo desembocar na cidade ela Barr<t a 60 
le"Ué\S de distancia , Cumpre nota1· que o rio Pt·eto é cauda
l~o e o{ferece boas cond ições de navegabil idade, cujo se rvi2o 
constitniria uma commoda e facil v iação , mllltn vantaJosa, nao 
só a esta província, como ás ela Ba hia e PernambucJ . As 
províncias limilrophes elo município sjto as ~eguintes : Bahia 
a nove l eguas, Goyaz a 40, e Ma~anh<tO. a 2o, po t' ca mlU !J.os 
planos>>. OL"ago N . S el a Ooucetçao e dlücese elo Maranhao . 
Foi areada parochia pe la L~• Pt·o_v . n . 500 de 9 ele agosto 
·de 1850, q ue deu-lhe os segullltes hmttes: a sel'l'a .elo Papag:alü, 
o riacho Mat·ibonclo, até ·a embocadura elo Paralum, e sub melo 
por este riacho acima até a fazenda 'l'aboquinha, e desta em 
rumo elo Sul até a SerL"a Grande, que limita este Estado 
com o ela Bahia. E levada á categoria ele vila pela Lei Pt·ov . 
n. 782 de 10 ele dezembro ele '1872, foi installacla aS ele dezem 
bro elo anno segv inte . T em duas eschs . publs . de in st. pl'im. 
Agencia elo cor reio . Seus li mites for a m a lterados pela Lei 
P r ov . n. 1.077 de 13 ele julho de 1883, que confinou-a ao S . e a 
O. com a parochia de Santa Philomena pelo rio Gurgueia e 
pelo l ado do NE . com a de Parnaguá. I<'oi areada com. pelo 
A c to ele 26 de junho ele. 1890 e classJftcacla ele pnmea·a entr . 
pel o Dec . n. 552 de 5 ele JUlho elo mesmo anuo. 

CORRENTE. Log. elo Estado elo Ceará, no mun. do Jartlim. 

CORRENTE. Gt·ancle arraial elo Estàclo ela Bahia, d i stante 
36 ki ls . da vi! la do Brej iuho, com cerca ele 70 casas ele ·te lha , 
quat ro e ngenhos, grande lavou ra ele canna, fumo e a rroz , um 
cemiler io e muita criação ele gado . 

CORRENTE. Pov . elo Estado ela Bahia, no mun . ele Brotas 
de Macahubas. 

CORRENTE. Pov . do Estado daBab ia, no num. ela Amm·
gosa, so bre o ri acho elo se u nome . 

CORRENTE. Se.cra do Estado elo Ceará, no mun. de Santa 
Qui teri a. 

CORRENTE. Serr a elo Estado ela Bahia, no mun. de Broto,s 
de Maca hubas. 

CORRENTE. Riacho do Estado elo Maranhão; con-e na 
cli!·ecçi.i:o ele SE . para NO., recebe o r iacho Balse iro e vae eles
aguar na ma rgem di r. elo Itapec ttrÚ : « ~ts ag~w,s deste Corrente 
diz o capitão F r anc1sco ele Paul a R1beH·o, sao pess1mas, como 
tambem as elo Balseit·o e as ele todas as mais vertetrbes que 
correm ele E . para o sobr edito .Itapecurú, especialmente no in
verno, e a r azão é porque se clllatam por terrenos de ~açapé 
preto otl vet•melho, tel'l'aB ~e barro solto, por mattos est1vaclos 
el e immunclicies ou ele fo lh1ços pocl'res .que as ll1feccwnam >> . 

CORRENTE. Riacho elo Estado do Piauhy, vem ele Valença 
.e desagua na margem clir. elo Canindé, pouco abaixo elo Ma
cambit·a. Recebe o riacho do Estl~eito a sete leguas da foz. 

CORRENTE. Rio do Estado elo P iauhy, nasce a tres ou 
quatro kils. da cidade elo Itamaraty, mais abaixo toma o nome 
de Pirapora, no olho cl 'agua deste nome, e depois ele um curso 
ele cet·ca de 100 kils. entra no Longá no mun . ele Bar ras . 

CORRENTE. P equ eno rio elo Estado do Cea l' á, n o mun. do 
Jardim . Reéebe o Cipó e o S . Francisco a lém ele outros . 

CORRENTE . Riacho ali'. do rio P0ty, que é trib. elo Par
·n a hyba . Nasce com o nome ele J acar é ~ banlH~ o mun . ele 
. Caratheús, no ~staclo do Ceará . 

CORRENTE. Rio elo Estado da Bahia, aff. da margem esq. 
do S. Francisco. E' navegavel por gr a ndes bar ros até o porto 
de Santa Mar ia . Ü.; t e rrenos ele suas margens são de pL·ocl igiosa 
nberclaele . Recebe en tre outros, o A.rroJaClo, Formoso e elas 
E guas . «Este rio tomou sem duvida o nome Co>">"ente pot· cattsa 
ela corra n teza das suas aguas, as quaes são a létu ele pel'feita 
mente potaveis, bastante limpiclas ao ponto de, ":_111 g randes pro
fundidfl.cles, encberg·ar- se o r especttvo leito. Nao é JMgo, mas 
perfeitamente n avegavel. O vapor Salclanha Niarinho , ela prov . 
de ·Minas, j á o sub i o a té o porto de Santa Maria, que fi ca[~ elir . 

.cerca ele 18 leg uas ac ima . O rio é bastante sinuoso, e e m muitos 
Iogares r eprese nta perfeitos SS; o que lhe dá um aspecto agra
clave l an,.me:1taclo pelo grande so mbreado elas sobel'bas mattas 
ele ex~elle~1 tes madeiras, que se vêe m nas du as. margens. Acima 
elo pot•l o de Santa Mat·ia umas c inco leg uas é o rio a inda nave
_gavel por canoas até a l ém da barra do rio das Eguas, em um 
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logar denom inado S . J osé, a que serve ele pa,ssagem elil.s cargil.s 
que ve m por terra elo il.n•alal, o g,tla l cli~ia dahi sete Jeguas e 12 
da l'llla , onde se pre l e r~ pat·a o dt to a rra1a l as viagens por term 
pa ra evitar as ba ldeaçoes até S . Josa, e cla\l i para cima a 
concltwção pot· a nimaes até o termo ela viag-em; pois que ela tal 
passage~?; em. diante se acham ca.choeiras que impedem o tran
SitO». E mut to abunda n te ele peixes , sendo melhor o clom·aclo. 

CORRENTE. R ifLe h o do Estado ela B<thia, banha a pov. 
do. seu nome e desagua no R ibeirão, mais tarde Jequil'içá
mn·Im, 

CORRENTE . Ribeirão do EsLado ele S . Paulo, no mun. 
ele Araraquara. 

CORRENTE. Ribeirão do Estado ele Mio. as Geraes , aft'. da 
margem cl ir. do rio elas Velhas, tr ib. elo S. Francisco. 

CORRENTE. Ribeirão elo Estado de Mi nas Geraes; nasce 
na se t•t•a que divide os valles elos rios T a nque e Piracicaba, 
serve a cl1versas fab ricas ele fel'l'o e a fazendas ele cultura e 
clesagu<t no r io G iráo, a sei~ kils. ela pov. ele Santa l\üu-ia elo 
m un. ele Itauit·a . 

CORRENTE . R ibeir ão do Estado ele Minas Get~aes no 
mun. ele Jagua ry. Reune-se ao ribeirão F undo. ' 

CORRENTE, Rio do Estado ele Minas Geraes; nasce na 
parochia da cidade ele S. Miguel e elesagua na margem es9., 
do rio Doee, acima ela cachoe it•a elo Baguary . Recebe o G•·aipu, 
pela margem d i r. e o Patt•ocinio pela esq ., e além desses o 
Betume. 

CORRENTE. R io do Estado ele Goyaz; 11 asce na ser i· a ele 
S. Domingos e clesagn;.;, na marge m c! ir. elo Paranan, afL elo 
l\Ia r auh:Io, proximo á foz elo rio ü~t Prata . 

CORRENTE. Rio do Estado ele Goyaz; nasce elo morro 
Vermelho, corre no rumo ele E . para O. e clesagua na mar
gem clü . elo Paranahy ba, enlre os rios Vet·cli nho e do Peixe 
on Aporé . E' engrossado pot• munet·osos tributa rias. 

CORRENTES . Villa e mun . elo Es\aclo de Pe1•nambuco, 
na com. ele Uam nhuns . Fo i elevada a assa categoria pela Le i 
Prov. 11. 204 de 26 ele julho ele .1848 : extincta pela de n . 239 
ele 30 ele ma i o ele 1840 . Restabe lecicla pela ele n. 1.423 de 27 
ele m:tio de 1879, que em seu art. I preceitua : «Fica c t·eaclo 
o f;er mo ele Cot' rentes, na com , de Garan huns> o qua l ·terá por 
sécle o pov. ele Correntes, que tica elevado a villa, com a 
denominação ele vi !la da Conceição . Art. II. Fic:t creacla 
uma f r eg. uo mesmo logar, a qLtal ·terá o nome ele ft•eg . ele 
N. S. da Conceição ele Conentes e cuja séde será a nova 
villa, , Nella ficam os povs. elo Olho cl' Agua do Góes e elo 
Campo Alegre, o rio Muuclahú e a sel'l'a S. João. · 

CORRENTES . Parochia elo Estado de i'll inas Geraes, no 
mun . elo Serro, r egacla pelo rio do seu nome . Orago S. Sebas
tião e diocese de Diamantina. Foi em principio u ma capella 
ctmtda. ela f reg . ela Conceição ela c idade elo Serro , ela 'qual o 
§ XI, art. I ela Lei Pr oy. n . 18± ele 3 de abril ele 18-!0 des
membrou par a el eva r á categol'ia ele parochia. Rebaixada 
clõsLa ultima categori a , foi ma-is tarde r estaurada pelo a rt. IX 
ela Lei Prov. n . 288 ele l 2 ele ma t•ço de 18±5. Sobre suas 
divisas vide: ar L Ili ela Lei Prov. n , 1.143 de 24 de setembro · 
ele I86.2, n. '1.367 ele 7 ele novembro ele 'l866, a rt. VIU ela ele 
n. :l.713 ele 5 de outtt bro ele 1870, n. 'l. 792 ele 23 ele setembt•o 
de 1871, n. 2.4 l .2 de 5 d e novõmbro ele 1877, a rt. II §VIII da 
de n. 2.775 de ·19 de set3m br o de I881, art. I d<t de n . 2. 906 
ele 23 de setembr o ele 1882 . 'l' e m dttas eschs. ).ntbls. ele inst. 
prim., uma das quaes, a elo sexo feminino, toi creada pelo 
a r t. II ·ela L e i P t· ov . n. 2.227 de 14 de junho ele 1876. 

CORRENTES. Serra elo Estado de Minas Geraes, e1rtre o 
rio elo sen nome e o Suassuhy Grande . T em a direcção EO, e 
é ctuasi perpenclicul<t.r á serra elo Candonga . Dá origem ao rio 
elo seu nome . 

CORRENTES , R io do Estado de P ernambuco, no mun. da 
Conceição ele Correntes. No ponto ela s ua confluenci a cam o rio 
Muncl<tllú exis·te uma ponte ele madei ra no lagar denominado 
Ba,rt'IJi, 

CORRENT ES. R tbeit·ão do Estado de S, Paulo, aíl', ela 
margem dit• . do Paranapanema. Banha o mun. elo R io Novo. 

CORRENTES. R ibeit•ão do Estado ele S. Paulo. Banha o 
te t'l'itot·io da freg. ele Santo Antonio ela Boa Vista e desagua n a 
m a rgem dir. do rio elos Carrapatos (Inf. l oc .) . 



COR -586 

CORRENTES. Art•oio do Estado elo R . G. do Sul; desagna 
na lagôa elos Patos, pela marg·~m occiden tal. 

CORRENTES. Cot·rego do E stado de Goyaz, aff. elo rio 
Cot•umbá; att·avessa a es trada ele Bom fim para Catalão . 

CORRENTES. Rio do Estado de Matto-Grosso, ·tl'ib . da 
margem es~. do Piq'l iry, atr. do S . Lourenç,J. « lUo afl'. rlo 
ltiquira. Nasce proximo ao pa.rallelo 18° e meridiano 1Qo, 
na sena do Cayapó, perto elas origens do Tacittari e do Bonito, 
cabeceira do Arag11aya. Com 250 kils. de curso recebe o Piquiri, 
e com qu•tsi out ro tanto vae desembocar no lLirju ira. Os an tigos 
chamaram-o Piauguhy . Alguns dos modernos o s ttppoem antes 
aff. do Plquiri. E ' na,·egavel desde !3G kils. ac ima ela cun
fluencia desse rio, onde uma restinga de peclrn.s. qne ~travanca
lhe o leito, proltibe a navegação de seu curso supet'JOt'. » (Or . 
S. ela Fonseca, Dícc. cit.). 

CORRENTES . Rio do Estado de i\Ia·tto-Grosso , aff . esr1. 
do Aquielauana, e tttre os t•iachos da Cachoeirinha e doR Dois 
Irmãos. 

CORRENTES (Rio das). Nome antigamente dado pe los 
hespanhoes ao supposto rio Branco, a!f. do Parag11ay, aos 22o 5' 
na sua margem dit·., no Estado ele Matto- Gros>o. 

CORRENTESA. Notr.e de uma maloca ele l\lura6, no Estado 
do Am azonas. Fica situada em uma ilha comprida e mui e le
vuda, separada pot· um estreito cana l elas tet'l'as que se es tendem 
ao Amazonas por espaço ele 3ô kils . po11co mais ou mettos . 
Compõe-se ele umas 10 choupanas, habitadas por Muras que 
cultivam a mandioca, criam gallinhas e vivem da pesca. Vide 
Con·entcsa. (ilha). 

CORRENTES A. Peguena pov. elo Estado ela Bahia, 90 kils. 
distante ela villa do BreJinho, com pequena lavoura e cl"iação de 
g·aclo. 

CORRENTESA. T'ov. elo Estado da Bahia, nu margem clir . 
do rio S. Ft·ancisco, entre Pau da Historia e Joaseiro, a 24 
palmos d e altura acima ela agua ordin aria elo rio (Halfeld.) 

CORRENTESA. Log. do Estado do Rio ele Janeiro, no mun . 
de Campos, com uma esch . publica . 

CORRENTESA. Log. elo Estado do Rio ele Janeiro, na freg . 
de S. Luiz Gonz;1ga e mun. de S . João da Bana. 

CORRENTESA . Ponta na bahia ele AratLÍ e Estado ela 
Bahia . 

CORRENTESA. Ilha compt·ida e muito elevada situada á 
margem clir. do rio U1·ubú, no Estado do Amazonas. E' habi
tada pot· Muras. 

CORRENTESA. Igarapé no mun . ele Baneirinhas no 
Estado do Maranhão . 

CORRENTESA. Ribeirão do Estado ele Minas Ge!'aes. no 
mun. ele Al[enas. Reune-se aos ribeil'ões Cavaco e Coruja. Des
agua no rio Sapucahy. 

CORRENTESAS. Parochia elo E stado elo Rio de Jane:it·o , no 
mun. ele Cap ivary . Orago N. S. elo Amparo e diocese de 
Nyterõi. Foi creada pela Lei Pro v. n . 343 ele 6 ele junho 
de iSH . Transferida para o logat• Gavião pela ele n. 862 
d e 30 ele agosto ele 1852, essa disposição foi, porém, revogada 
pela de n. 1..084 de 22 ele dezembro rle i858. 'l' em duas eschs . 
publs . ele ins·t. prim., tendo sido a do sexo feminino, creada 
pela Lei P rov. n 2.675 ele 6 ele outubro ele 1!883 . Afl·encia elo 
co rreio, ct·eacla ]!ela Portaria ele 12 de fevereiro de 1883 . 

CORRENTES P E QUENO. Rio elo Estado ele Minas Geraes, 
nasc~ nas extt·emas das fregs_. de S . Mig uel de Guanhães e 
S·. João J!;vaug·eJista e elesagua no Corren~es Grande seis kils. 
dista nte ele PaLrocinio e 24 de S. Miguel (Inf. elo Vigal'io ele 
Guanhãe· ). No atla> ele Lomellino de Carvalho é esse rio figu
rado como trib. da margem esq . elo rio Doce. 

CORRENTINA. Antiga villa elo Estado da Bahia, á margem 
esq. elo rio das Eg ·~as, creada com o nome de Rio das Eguas pela 
Lei Pt•ov. de 15 ele maio ele 1866 e instalbcla em 13 ele ma io 
de 1867. Foi sua séde transferida para o arraial elo Porto ele 
Santa Maria ela Victoria pela Lei Prov. n. Ul60 ele 8 ele junho 
de 1880. Suas casas são lerreas e mal construídas. T em a egreja 
de N. S . ela Gloria e uma ponte sobre aque lle rio . Foi de novo 
elevada á villa com o norne de Correntina, pelo Dec . de 5 de 
maio de 1891. E' com . de primeira eutt·. creaela e ciassiücacla 
por Acto de 3 de agosto de '1892, que constituio-a com os termos 
do Porto do Santa Maria sécle du com., e o de CotTentina. 

COR 

CORRENTIHNO. Riacholdo Estado elo Ceará, aiL elo Cari(l. 
CORRENTINHO. Rio do Es-tado de Minas C~raes, aff. do 

Canôas; no mun. elo Sel'l·o. 

CORRIOLA. Collina no muP. ele Santa Luzia, elo Estado ele 
Goyaz (Inf. loc.). 

CORRIOLA. Ribeit·iio do Estado de Goyaz. Cunha Mattos• 
em seu Ittner a?·io diz que esse ribeirão bn nhava uma fazenda 
que existiu, l1a muitos a nn os 72 kils. ao Ot·i ente do arraial ele 
Ama ro Leite e 36 a Oeste da margem esq . elo ri9 Mar anhão, a 
qual nos 1\!lappas andava incLdcada como Arraia l da Ca.rriola . 

CORRIQUEIRA . Cacboei r a. no rio Pardo, entt·e a ela Lage 
Pec!Lwna e a d•1 CanOa Velha, no Estado elo Ma·tto Grosso . 

CORR OPÇÃ O. Ribeirão do Estado ele S . Paulo, aJL ela 
margem dir . do Itapetin inga, ·trib. elo Paranapanema . 

CORSO. Cabo na costa elo Es·taelo do Ceará, aos .ío 30' ele 
Lat. e 39° 7o de Long . (Pompêo.). 

CORTADO. L og. elo Estado elo R. G. do Sul, no mun. da 
Cachoei ra. 

CORTADO. Rio elo Di.~tricto Feder al, nasce no logat· Abaeté 
e clesogua na lagôa ele Jacarépag tl~ .. 

CORTA-MÃO . Estação ela E . de F. "'l.'ram-Road ele Naza
retb, no Es tado ch\ BaLia . Dista seis leguas e meia ela cida de 
ele Arêa . 

CORTA-M Ã.O. Ribei rão elo Estado ela Bahia, r ega o mnn . 
d'At·ea e desagua no rio Jequil'içá. Att·avessa a estrada que 
liga os muns. de Nazat·eth e Arêa. Recebe entre outr os o Cal 
dei rãosinho e Vermelho. 

CORTA RABIXO. Morro no mun. ele Santa Branca, elo 
Estado ele S . Paulo. 

CÔRT~. Corrego do Estado de Minas Geraes, banha o Hlllll. 
do Patrocinto e clesag ua no t•io Dourados (In f. loc . ). 

CÓRTE GRANDE. Log. do Eslaclo de Pernambuco á mar
gem da linha fer1·ea, entre Nazareth e 1'1:acunhaern. ' 

CÔRTES. Parochia do Estado elo Maranhão. Vide João de 
Cdr·tes (S.). 

CORTEZ . Dist. elo mu.n. do Amaragy, no Estado ele P er
nam buco. 

COR TEZ . Estação ela E. de F. ele R ibeirão ao Bonito; no 
Estado de Pernambuco. 

CORTEZ. Riacho do Estado de Pernambuco, ttff . elo rio 
Serinhaem. 

CORTIÇAL. Igarapé elo Estado do Pal'á, no mun . ele 
Cintra. 

CORTICEIRA. Arroio elo Estado do R . G . do Sul, desagua 
na margem esq. do r io J aguary, Iica ao S. elo passo do Passa
ge iro -e parece nascer nos campos elo Lore to. 

COR TIÇO. Log- . elo Estado do Rio de J aneiro, em S. Pedro 
c!' Aldêa; com uma esc h. publica. 

CORTIÇO . Corrego elo Estado do H. i o de Janeiro, atr. elo 
Cai9ab;1. 

CORTUME. Log. no mu n . ele Barras, do Estado elo Piauhy, 
sob t·e o rio Long-á. · 

CORTUME. Log . do Estado do Ceat·á, no clist. d e Coité, ela 
corn . ele Milagt•es. . 

CORTUME. Bairro ela cidade elo Penedo; no Estado das 
Alagôas, com um a esch. publ. ele inst. prim. creada peht Lei 
P r o v. n. 921 ele 10 de julho d e i8S3, egreja ele S. Goaçalo 
Garcia, CUJa construcção foi in iciada em 1758 e uma capella 
de Santa Cru~. 

CORTUME. Log. cln Estado ele Minas Geraes, na freg. de 
Jabotica tubas, termo ele Santa Luzia. 

CORTUME. Igarapé do i];stado elo Piauhy; desaglta mt mar
gem clit• . elo Iguarassú que é um elos braços elo rio Parnahy ba . 
Diz o Sr. David M. Caldas, que esse igar apé é tambem denomi-
nado cht Rua ela Pr'Cbicb. · 

CORTUME. Riacho elo Estado ele Pernambuco, aff. elo Ca
piberibe pela ma rgem direita. 

CORTUME . Riacl;to elo Estado das Alagôas, aff. do rio 
Tatuamn nha. 
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CORTUME. Arl'Oio do Estado do R. G. elo St.!l, trib. da 
Jagôa Mirim. 

CORTUME. Cot·rego do Estado de Minas Geraes, aff. do 
rio Camapuan; entre Santo Amaro e BL"umado. 

"~CORTUME . Insignificante cot·l'ego elo mun. ele S. João d'El
Rei e Estado de Minas Geraes; desagmt no cot'l'ego da Dona e 
este no rio Grande . 

CORTUME . Con·ego do Eslado ele Goyaz, afl'. da mat·gem 
dir. do rio Vermelho . 

CORTUME. Lago do Es~ado elo Maranhão, entre S . Bent o 
dos Perizes e Pinheiro . 

CORTUME . P01·to no mun . do Parnahylm e Estr.clo elo 
Piauhy. 

CORTUME. C~tcho e it•a no rio S . l!rancisco, entl'e a cacho
eit•a elo Boi Velho e a Missão ele S . João Bapl.is'.a de Roclellas . 

CORUENG. Vide Ccwoem. 
CORUJA. Serra n<tsdivisas cloJ Estados elo R. G . cl·J Not·te 

e Parabyba . 
CORUJA. Modo no mun. elo Yporang·a; no Estado ele São 

Paulo . 
CORUJA . Serra do Estado do R. O. do Sul, no mun. do 

Jagnarão . 
CORUJA. Serra elo Estado de Minas Geraes, entre a cidade 

de :-:ia nta Barbal'a e S. Ft·ancisco. 
CORUJA. Sel'l' a elo Estado de Minas G3t'aes. no nmn. elo 

SS. Sacramento. E' uma ramiftcação d<t sen·a d aS Sete Vol,tas. 
(Inf. loc .) . 

CORUJA . Corrego do Estado de P ern ambuco, ba nh a o mun. 
ele 13om Conse lho e clesagua no Pet•ypvl'Y 011 S. Romão, um dos 
formador es elo Papacacinha, Lrib . elo rio P;wahyba . . <.·r;:.cJS 

CORUJA. Ribeirão do Estado de S . Paulo, ali. elo Assun
gu i , que o ci do Juquiá . Nasce na serra ele Paranapiacaba e 
c0r1·e no num. ele Iguape. 

CORUJA. B.ibeil'ão do Estado de Minas Geraes, no mun. 
ele Alfenas. Reune-se com os ribeüões Cavaco e Correntes:~.. 

CORUJAS . Log. no mun. da Barbalha do Estado do 
Ceará. 

CORUMBÁ. Cidade e mun. do Estado ele Malto ele Gros~o, 
cabeça ela com. de seu nome. Esta situada aos 18° 5'3 ' 38" 30 
ele Lat. e 14° 25' 34", 34 ele Loog . O. do Rio ele Janei ro, 
tomadas do seu extl'emo austral, segundo a com missão de i871. 
cliri"'icla pP-lo capitão de mar e guerra Antonio Claudio Soido . 
O D~·. Lacerda, ela conuuissão ele 1782, dá no seu Dia?"Ío 
desse anno 1.\")0 0'8 '1 S e 3.200 3' i5" de Long., mas no de 1788 
já <wgmBn~a e~ta 30' , pot· tornai-a da parte occiclental da ilha 
ele Ferro, enu1uanto que fa z a outra rdel'en te ao meridiano da 
ponta oriental. O sabio Ricardo Franco mm·co n-Ihe i9o 81 iO" 
ele L't t . e 3.200 3' 15" ele Long. e é a que Pizan·o transcreve . 
D' Al incomt rlá 19o 0' 811 S . e il2(1° 3' 1411

• Dug-raty 18° i5' 4311 

S. e 57o 44' 36" O. ele Greenwich, ou 1.4° 30' 8'' ele Long . Occ. 
do Pão ele Assucar, e Bossi, i9° i' S. e 59° 36' O. ele Paris ou 
14o :l.' 30" O. elo Pi'io de Assucar. Eleva- se sobre um a bar
r anca ele 30 a 35 mett·os de altura e cerca ele 150 de a ltitude 
sobre o 1dvel do Oceano, E'a mais an~ iga das duas povoações 
de Albuquerque, ma ndadas eslabelecL r por Luiz ele Alb uquerque 
·em 21 ele se~e mbro ele 1778, e cttjos pl'incipios foram primeil'a
mente no Lnclario. Foi erecta em vilia por Lei Pt·ov. ele 5 ele 
julho ele 1.850 e freg. separada da ele N. S. ela Conceição d~ 
Albuquet·qne, sob a invocação ele N . S. da i\1tsericorelia ele 
Albttrtuel'qne, mas nova L~i Prov. ele 7 ele jttnho de 1851 
r evogou essa ele1'ação. A Lei Pro v. ele 5 ele julho autorisou a 
transferir a séele ela freg. ele Albuquerque Novo para etla, o 
que se não verificou, sinão em 1862, por força ela Lei Prov, 
n. Gele 10 de julho. S npprim icht maiB la1·cle roi restaurada 
pela Lei Pro v. n. 7 ele 7 ele OlttLtbt·o ele 187!, sendo ~·einstallada 
em -l4 de maio elo anno segu m Le . IJ.:l eva.da. a categor1a ele ctdacle 
pela Lei Pt·ov. n. 525 de 15 ele nove mbt·o de 1878. S11a eg t·eja 
maLriz tem a invocação ele Santa Cruz e depende da diocese 
ele Cuyabá. E' com. de pr i mei t·~ entr . _?t'eada e cla~sificacla 
pela Lei Prov. n. i ele 21 ele maJO de 18t3 e Dec. n. ;>.833 de 
:tO de julho de '1873, sendo. install ada em 19 de feve~ell'O elo 
anno segr.tinte. Seu terrJtorw, segundo o Pr . S. ela Fonseca, 

abrange 2856,75 leguas quadt•adas de vinte ao "'raó. Foi 
invadida em3 de jull10. de 1865 pel~ s pal'ag uayos, q~t e nella se 
conservaram até 1:3 ele .JUnho ele :l8n7, anno e1n q11e o Capitão 
Antonio Ma ria Coelho tomou-a ele as~alto por sorpreza Seu 
cluua é sauclavel, senclo as suas estaçoes bem cleftnicl as. ,, Nos 
tt·es annos que abi estivemos, diz o Dt·. S. da Fonseca a mMia 
de verão foi de 30° .8 e a de invet•n o 21°,25. As n~iLes são 
sempre fl'escas e amenas; na foeça elo verão as bt·isas elo sul 
mHigam-lhe o rigor e as noites muito se abr andam ao pas
saeem por sobre os immensos paramos ft·onteit'O>, onde se t•peiam 
os aJis. se p~en teion aaa do Paraguay, os quaes, no tempo 
elas ag·nas , lt·ansmudam esses pal'amos em mares. , «O solo 
ele Coru mbá, di:~> ainda esse illustre medico, é quasi que in
teira ment:e formado ele calc:t reo silicoso. cinzento ou nE- o·ro 
r aras vezes esbl'anq ttiçaelo, o qual já vae t'azenclo a for tu n~ d~ 
alguns ind ustl'iaes que ahi estabeleceram caeiras, tendo 
achado reunid os, no mesmo s itio, a rocha, a agua e a le nha 
Abunda tttmb ~m ele grez qnartr.oso, varias eSl)ecies ele schistos 
e piçarrões g rawackes g' l'Osseit·os, psamitos de var ias cores e 
algttns g neiss . Nos at'1'2clores ela cidade é este abnndante e 
pr~domina associado com a itabit'lte e uma especie ele a 1·kdse 
esponjosa e fen·ugin ea , de origem plulonica, ah i con hec iel~ 
pelo nome ele pedt·a canga. Apparecem tambem as t•och as 
fe ldspathicas, gt•anitos e schistos ferrosos, e outras rochas .de 
crystallisação; schistos phyladios ele cores diversas, passando 
elo cinzento ao negro e elo vermelho ao violete. Na escarpa da 
barranca, onde se abriram as ladeiras que comm unicam a 
cidade com o porto , veem- se, formando o assoa lh o e pa t·ecles, 
no meio das pedms lanimiformes, fo l' mosas den drites, em que 
a natureza , on melhor a acção das aguas infiltradas palos 
interstícios mic1·oscopicos da peclt.·a, des3nha at·vores, tlot•es, 
es trellas, a t·abescos e paysagens tão lindas quão caprichos:ts. 
n os especimens qtte colhi algu ns são notaveis por mostraram 
ao exame as color .tções rnagne sia nas do phylladio . >> A pop. 
da cidade e estimada em 6:000 habs . O mttn., além ela 
parochia da cidade, compr ,, llende ma is a ele S. Jose ele 
Het•culanea. O Sr. Joaquim Fert•eit•a Moutinho em su:t Not ·icicb 
so/.Jce a. P•·ovinr.ia ele M.a.tto G1·ossv diz: «De Co rumbá aprecia
se um bello panm·ama q11e se es.te.ncle em sua frente ; d<tli por 
longo espaco se avts\am as cl1flerentes voltas elo ri o occttlto 
por unut linh a neg-l'n. de sar n.tls c1ue boreltlm as Stl as margens, 
como enorme serpente adormecida ao suave mut·mm·io elas 
ondas, e sobre um vas to tapete de selvas verdejan tes '}Ue 
interminas se eot ndem, até que a vista perde-se no longe 
em uma sombra de se rras , ou em uma massa pa rdacenta ele o e
voas es p ~ssas . A' esrpterda a bahia elo Tamengo, lisa e unida 
como nm espelho, retl acLe em suas aguas a mages tosa inhuma, 
e os passm·os gigantescos e de cores variegaclas que sobl'e ella 
egvoaçam, e que em qttanticlade admiravel povoam as s uas 
marge11s, onde .iá existem algumas habitações .» De Cot•nmbá 
esct•evet•am-nos em -189.2: «Na margem occidcntal elo ri o Pa
r agttay es tá ediftcacla ~ ciclaclecle Cot•umbá sobre uma montanha 
calcarea, sendo em ftoente vastos campos e panta nos que se 
estendem a perder el e vista. Do outr·o ve-se a bahia elo l'a
mengo onde ha a :tlfandega bolivia mt elo p orto Juarez. Uma 
legua Paraguay abaixo estão o a rsenal elo Laclal'io e a povoação 
elo mesmo nome, que tem quatl'O rttas mais ou menos lat·gas e 
maia ou menos bem ediíic:tdas. Em contacto com aquellas 
praças elo Rio ch Prata predomina em Corumbá o elemenlo 
estrangeit·o. As ruas da cidade, a lgumas calçadas e nrbori
sadas, t eem vida e animação, e o seu porto é muito fl'eqnentaclo 
por vapores , navios e bar cos . Emporio de uma gl'ande parte 
do !l;s tado ele Matto Grosso, c Corumbá o ponto elos vapores 
cpt,e nevegam para a cidade de S. Luiz de Cnceres, Miranda, 
Nion.c, Cuyabá e onlros pontos, e elos barcos que levam mel'ca
elol'ias a Coxim e outros lagares . Dil•ide-se a cidade em a lta e 
baixa, es tando 11es ta a alfanclega . cáes, armazens e muitos 
estabelecimentos lB t·Lieulares . A ciclac\e conta 125 a rmazens 
ele fazendas e .moelas , estabelecimentos ele primeira ordem, 
varias ca as impOL•tacloras, 60 armazeus ele molhados e merca
clorias . Tem, além disto, bilhares, boteis, fabricas de cerveja , 
de licores, oito alfaiatarias, diversos barbeiros, tres ph<tt•macias, 
umn caixa bancaria e outt"os estabelecim entos. Ha em Corumbá 
e Ladario ci nco meclicos, urn dentista e uma pane ira. 
I ublicam- se tt•es folhas semanaes. Quasi t0clos os eclificios são 
con~trniclos de pedJ•<t e ca l, havendo, além ele muitos pa rticulares 
o palauete municipal, o quar~el, ca'dea e outros. A tres leg uas 
da cidade h a um engenl~o centra! .. A metade ela população é 
est range1ra, as senhoras sao na matO~! a cuyabana~ e paraguayas, 
Depots do portug11ez, as hnguas ma1s faltadas sao o gnarany e 
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o hespa.nhol. Cor umb{l con ta um bom theatr o, um jockey-club 
e um club famili ar. E ncontea-se no seu m nnicipio ferro 
olig is to em prodigiosa quantidade. » 

CORUMBÁ. Villa e mun . do Estado ele Goyaz , na co m . 
do R io Maran hão, na mar gem cl ir. elo r io Corum bá, a 16 kils. 
SE . da cidade ele P yrinopoli s e a 185 ela cap ita l. Sai ot Hila iee 
que ahi esteve em 1819 diz sobre essa J? OV . o segui o·te : « O ar·raial 
tem a fó rma de u m tdaogulo e es ta asse nte sobee o dor so ele 
uma. co! l ina , acima do r io que dá-lb e o no me . S ttas ruas sã o 
largas, suas casas peq uenas e ex tremameo te ba ixas . Di ve rsos 
mineiros estabeleceram-se nesse logar para expl orar as margens 
aurifem~ elo Coru mbá . Depois ele sua morte e d:t1 ele seus escravos 
o trabalho elas min as, tor nando- se provavelmente mais difficil, 
foi inLeit'ame n te abandonfl.do , cah indo os habitan tes elo a rr ni a l 
na incligenci a , . Cunha Mattos, em seu I tinercwio , diz : « Pas
sado o rio Coru mbá, sobe- se um morro, e na su a cl1apacla 
existll o apl'azi ve l ar ra ial elo Corum bá, cercado ele montes pelo 
lado de O. e N . 'l'em 84 c<tsas h umil des , mas a maior parte 
del las novas ; a egreja ele N S . ela Penh a com tres alta res, 
u ma bel la imagem e grande acl ro. )> Sua egreja matriz tem a 
invocação de N. S . ela Penh a e depende ela elioceAe ele Goyaz . 
De s imples capella ela freg . ele Me ia P on Le fo i elevada a 
paroch i ~t pelo a r t . IH da Le i P eov. n . 5 ele 5 ele dezembro 
ele 18-10; e á categol'ia de villa pela de n . 7 ele 2 de jnlho ele 
1849 . Rebaixada c! essa ult ima categoria pela Lei P ro v . n. 351 
ele 1 ele agosto de 1863, que i ncorporou se u territ Jrio ao m un . 
de Meia Ponte , foi restaurada pela de n. 592 ele 23 de j unho 
de 1875 . Foi incor porada á com . elo R io Mar a nh ão pelo § li 
al't. I ela Le i P r o v, n . 19 de 6 de j u lho ele 1850. Sobre suas 
divisas vide : art . IV ds. Lei P r ov . n . 5 ele 5 ele dezembro ele 
1840 ; n , 5 de 5 ele agosto ele 1848 ; n . 336 ele 31 de jul ho de 
186 1; at·t. lii da de u. 354 ele i de agos to de 1863 . "Cor umbá 
est~~ situada em terre11 0 elevado e é banh ada pe las agtws do 
rio do mesmo nome , que faz bae ra com o r ibeirão dn Bagagem 
nas proximidades da pov. Compõe -se de qua tro r·uas e var ias 
·tr avessas mais ou menos edificadas. Tem a lgum calçam enbo 
feito sem methoclo, notando- se a fa lta ele escoaclores, de fórma 
que as aguas o cles·troem em po uco tempo . O terreno do local 
é accide1r&ado e pedregoso . O povo corLUn baense é doei !, aifavel 
e amigo ele servir . O muo . ele Corumbá é sem duvida um elos 
primeiros ele Goyaz. E n tre a pop. que não é pequena relati va
mente, !ta n ume rosos lav rado res de importanc ia, os qnaes 
plantam café e dedicam- se á criacão das r aças bovina e muar 
em peque na escala . )> (Oscar Leal. V iagem áJ Terms Goyc&
n,~s . JJ 

CORU M BÁ . Pov . do Es tado ele S . Paulo, n o mun. ele So
rocaba. 

COR U M B Á . Pov. elo Es tado ele Mina s Geraes, no mun. ele 
Ol iveira . 

CORU M B 'Á. (Serra de) , Nome por que er a antigamente co
nhecida a mo n·ta nha onde h oje se eleva a cidade que elelle 
tomou a denominação. U ma elas eminencias que se elevava 
j unto ao ri acho ela Conceição, na l agôa ele Caceres, era o 
morro das P i tas . F' ica no Es tado ele Malto Gross o. 

CORUMBÁ. P on ta n a costa elo E stado .c[a Bahi a, aos i6o 52' 
de La<. S. , fro n tei ra aos r ecifes de Hacolomi (Mouchez). 

CORUM BÁ. R io do Est 1do de Goyaz, n asce ao N . ela serra 
dos Pyr eneos, corre para o S ., passa ndo por uma quebr a da da 
serra e for man do um a especie de co tovel o e clesagn <t na mar gem 
cl it·. elo r io Pa l' a nahyba . ac ima da cachoe1ra elo José ele Azara 
cerca ele se is k ils , E ' mui to encachoei l'aclo nas cabeceit·as ' 
col'l'endo sobr itacolomitos e outt·as' r ochas gne podem se{· 
refe ridas ao huru nia no. R ecebe, entre outros, o P on·te Alta, 
Antas, Piraca njuba, Juruba tuba , Aréas , (que recebe o La
geaclo) S . Ba r th olomeu, Peu e, corregos D. J aci ntha e Cor
rentes, pela mar gem clir.: o Palrnital, P osse, Vae -Vem , pela 
esq. O Sr . Joseph de Mello Alvares , em u ma _ i nf. com que 
n os obsequiou a r espeito el o mun. ele Santa Luzia, assim cles 
Cl'eve esse rio : « O Corumbá nasce n os Pyreneos n o m Ltn . ele 
Meia Po nte, a teavessa o ele Cor1 llnbá, a que dá o n ome, e entra 
nes te ele Santa Luzia , onde, pela cl i r . r ecebe os segtün tes 
corregos e ribe irões : Cer vo, Lagi nh a , Fundo, Ma·tto Geancle, 
Mandagttaby, P ira petin ga , Re tiro, J atahy, E goas , i\1a nclloca1, 
B_arreiro , Ca poeira , F'or& unato, S. L onguinh os , Lngea , La
gmha , Ve. r.i ~s i m o, Forquilha, Canna Brava , B urity, Abba cl ia, 
Luc1a, Cecllta , Borges , Lage , Banen·o, F'urn a s , Samambaia e 
.l?a r acanJt1ba , e á esq. o Arêas . Descobeeto elos Mon tes Cl ar os , 
Alagado, Ilha, Agua GJ·a ncle, F'uodo, Caval'lo, Dias, J acobina, 

Santa Mar ia ou Palmi'tal , P ed ras , Saltador , Pi n to, Ge noveva, 
Barreiro, Gui lherme Tell , Cecl eon , Capitão Gabriel , Incla iá, 
Manoel F'm ncisco, Isicloro, Ta ipa, Bella Vis ta, P tbs tinh o, Cocal, 
Burity, Cand ie ir o, Carv alho, José Pedro, Bueacão, Surucucú, 
Gamelldm e S . Barth olomeu » . 

CORUMBATAHY . Bai r ro elo mun . elo R io Claro, no Es 
tado de S . P aulo . 

CORU MBATAHY . Uma elas estações ela E. ele F . elo R io 
Claro, no Es &aclo ele S . P aulo ; en tre as es tações denomin a das 
Mol"l'o Grande e Cascuseiro, a 575 metros acim a elo ní vel do 
mar . Age ncia do Cou eio, creada pela Po1·tari a ele 19 de j a
neiro ele 1886 . 

COR UMBATAHY. R io elo Es ta do ele S . P a ulo , aff. ela 
mar~·em cl ir . elo P iracica ba . Banha o ll1Lll1. des te ultimo nome 
e o elo Rio Claro . Atra vesS[l. a es trada ele P irac ica ba ao Ita 
query e S . Carlos elo P in hal. Nasce p ar a os lados ele Ara ra
quara . Recebe cli tfeeen·tes corregos, sen do mais importa ntes os 
ribeirões Cl:tro, que passa pela cidade deste nome, P assa Ci nco, 
Tijttco-P re to. Nasce no mu n. elo Belem do Desca lvado. 

COR U MBATAHY. Rio elo E s tado elo Paraná, a íf . elo l'io 
I va !I y pela m argem esquerda . 

CORU M B Á O . R io elo Es ~a clo da Bah ia , n os mu us . elo 
Prado e Tra ncoso. As serras ele s ttas margens são fe t·tilissimas, 
te ndo pr opor ções pa ra g l'ancles fazendas , mor men te pat·a c!' i ação 
ele gado. Desagua n o Ocea no . Na sce na cor clilheim denom i
nada João de Leão. 

COR U MBÉ . Log . elo E stado elo R io ele Jane ir o, no termo ele 
Par a ty ; co m urn a esch . publ. ele ins t. pr im., creacla pela Lei 
P rov. n. 1. 759 ele 30cle novem bro de 1872 . 

CORUMBIARA ou melhor Çarm:mbiaJ•á . Rio elo Es tado de 
Ma tto Geosso ; clesagua na ma rgem di r. elo Guaporé ao ·J3o 14' 
Sle Lat .. Traz as suas orijl'e ns da serra elos P a recys . Em f ren·te 
a sua foz, cl tz o Dr . S . cta Fonseca houve a a ldeia ele Vizeu 
ftmelacl [l. em 1796 por Luiz ele A l bttrl~erq,re . Em su a Descrtpçã~ 
Geogm phica. ela f rovincicb ele jJ1Mto Gro.~so (l79TJ, diz R icar do 
F. ele Al me1da Serr a:- « Pelos a nn os de 1744 os seeLa nejos ela 
chapada ele S. Fra ncisco Xavier achar am n es te rio a lguns ri
beirões co m ouro ; mas a descober ta ele 1747, cha mando a si 
a maior pa rte desses m oraclot·es, fez perder até h oje a cer teza 
des tes Jogares , de que a pena s 1·esta a vaga tradição )J . « Tem 
p6r bra ços o A babás e o Cuc~jejús ; seu curso é maior de i OO 
kils . » (Dr . S . ela F onseca ). O geographo J. Go nça lves el a Fon
seca, denominou a esse r io Cavalleuo, elos genLios que ll1e po 
voar am as margens ; mas n ão h a n otic ia de que a nação 
guaycurú se estendesse até ahi . Habitava m suas cercan ias os. 
guajejús , a babás , puxacazes, etc. R ecebe entre outros muitos 
tri bs : o Ababás e o Guajejús . 

CORU MIM . Igar apé elo E s·taclo do A mazonas, afJ:'. elo r io. 
lVIachaclo, que o é elo Maélei t•<t. 

COR U RIPE . Cidade e m un . elo Estaclo flas Alagôas, na 
com. elo se u nome, na m m·gem esq . elo Coruripe , cer ca ele se is 
kils. clis·tiiiiYte do mar; na Long . ele 36o 2' Occ . el e Orevnwich e 
La t. ele 10° 7' 31" S . E ' banhada pelo mar, sendo seu porto prin
cipa l o elo Pontal ela Barra elo Rio Goruripe, defro nta elo qual , 
na distan cia ele W kils ., fica o baixio ele D. Rodrigo. Além 
classe por to, poss·I e o el a eiJSead a ela P ituba , ao S . da ba rra elo 
P ox irn . O muu. é regado pelos rws Cor ur1pe, Po :n m e ri acbos 
Canna brav[l., Olho c1: Agua , Est iva ~ Estreit o, P el'ipery, Gani
papo , Cam undongo . Seu solo é fer& Lliss tmo . P a;; sue v a rios en
ge nhos de fa.brica t• assucar . « A v1lla ele Conu·ipe, di z o Dr . 
l!lspindola, é o refu gio d os habs . do in te r ior dura nte as seccas e 
é um dos r1cos celleH·os de Maceió, supprinclo-:t ele fari nha 
fe ijão, milho, azeite, sal e aLé ás vezes , ele fr uctas, ent re a~ 
quaes sobr esahem as mangas e l a r<tn jas , que são mui to deli
ciosas . A val a de Coru ri pe fornece el e suas o:ffic inas e Cabl'icas 
sinos para ·tochts as ig rejas da província, obr as de ouro e pra·ta 
para o interior e sul, de bt·o nze, latão, cobre e ferro para os· 
en get1hos elo munici]lio e dos dis tr ictos vis inhos , e numer o 
avultacliss imo ele calçado para o norte, princi pa lmen·te as taes 
botas russ ia nas . Gs terrenos nã o só do m un ., como d as s uas 
cercanias são muito abunclan·tes ele agu a. e ele madeiras , entre 
as qua es cl ist ingllem ·se a j aq ueira , a sa pucaià , o melhor páo 
braz il , o p áo- cl 'a rco t• o:xo, s ucupi i• a , o gula nclim- carvalho e 
a aroeira elo sertã o, e"tc . » S ua egre j<t ma Lri z tem ai nvoeação 
ele N. S : ela Co11ce ição e depende da diocese ele Ol!I1ela . F0i 
creacla em 1726 n a villa el o Pox im e trans ferida sua sécle des ta 
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para a villa ele Coruripe pela Lei Prov, n. 118,! de 23 de junho 
de 1866 . Installada em 6 ele agosto do mesmo anno. Inform a
ções remetbiclas dessa localidade dizem tet· slde CoPuripe em 
princip io um si tio clenominaclo PcLstos ele Cima, pertence nte ao 
portug uez José Antonio da Costa Gnisado que, em 1764, erigiu 
um a capell a da invocação de N. S. ela Conceição . Em 1864, 
porém, foi -assa capella consumida pel o . fogo, construindo. os 
habs., com auxilio dos cofres provi nc1aes, a. actual matriZ; 
Foi Coruripe desmembr ada da com . de Anacl!a e elevada a 
categoria ele com. pelo art. I da L.ei ~~rov . n. 866 de 31. de 
maio ele 1882 e classificada de primeira entr. pelo Dec. 
n. 9 .294 ele 27 de setembr o de 1884. Foi elevada a cidade pela 
Lei n. 15 ele 16 ele maio ele 1892 e installacla a 23 de junho do 
mesmo anno. 

CORURIPE. Rio elo Es tado elas Alagoas ; sahe da lagôad e 
João Fernandes na Ma L la Verde, no t ermo da Palme1ra, 20 lnls. 
ao NO. ela cidade; corre ele · E . para SO. por 40 kils. até 
;junto cht pov. elos Ol hos c!' Agua do Accioly , onde volta-se para 
SE. em dem anda do Oceano, no qual se lança por clnas bocas, 
ambas uayegaveis e sulcadas na préarnat• pot· barcaças que ex
portam a sS LJcar, a lg·odão , madeir<tS, farinha ele mandwca e 
sal. Tem 165 kils. ele curso . Recebe 110 distncto dos Olhos 
cl'Agtla, pela margem clir. o riacho Panellas, que vem elo 
termo elo Bom Conselho (Pernambuco) . Recebe t~incfa a Lunga, 
Rocheira, Cannaln·ava, R iachão , Ol l1 0 d'Agua, Est iva, Estre_lto, 
Pel'ipery, Genipa po, Fr ancisco Alve ~, CrLtzes, Tamanclua e 
Uruba. Ba,nha ·tambem o mun. elo Lunoeiro. 

CORURIPE. Rio elo ills tado ela Bahia, no mun. de Porto 
Seg tu•o (In f. lo c.) . 

CORVO. Ilha e conecleira no rio Paranapanema, proximo 
da foz clcs be rio no Paraná. 

CORVO. Ribeirão do Estado do Paraná, na estrada ela Gr a
ciosa ; ba nha o mun . ela Campina Grande e desagua no Ta
quary, aí!'. elo Capi vary Grande. A Lei Pro v . n. 1.3ô ele 19 ele 
abril ele 1SG6 auturisou a abert ura ele uma estrada que, par
tinclD elo Serro Lindo, elistr icto ele Cul'ityba , se entroncasse na 
Graciosa, etl'tre os dos Taqu:wy e Corvo.. . 

CORVO. Arroio elo Estado elo R. G. elo Sul; nasce na serra 
Gera l e elesag1ta no rio elos Sinos . 

CORVOS . Sena elo Es tado do R . G . do Sul, no mun. elo 
Jaguarão. 

CORVOS (Ilha elos) . Denominação que Ricardo Franco deu 
á ilha elo rio S. Lourenço entre os chamados rios Branco e 
Neg1·o, no Estado ele Mat to Grosso. Tem cerca ele 13 kils . de 
extensão, 

CORY. H.iacho elo Es tado das Alagôas, al'f'. do rio iVIan. 
guaba . 

COSINHA. Carrego elo Estudo ele .. Min~s Gera~s, banha o 
mun . ele Po nte Nova .e desag-ua no rtbell'ao elo Oculo, aff. do 
1•io Casca (Inf. loc . ). 

COSME. Morro elo Es tado elo Paraná, a 43 kils. de Curi
tyba; cortado pda estrada desta cidade a AsSLlllguy; a 940 
metros :1cima elo uive! elo mar. 

COSME . Ilha no rio S. Franscisco, p roxim a á cachoeir a elo 
Peruassú. _ 

COSME (S.). Riacho do Es tado elo 1\1aranbao; banha a 
villa de B>wJ·eirinh as . Vae para o Pregu 1ças . 

COSME (S .). Riacho elo Estado das Alagôas, afl'. elo rio 
"IVIassangana, que o é elo Persinunga. 

COSME. Cachoeira no ,rio Paraca tú, LriQ. do S. Francisco ; 
no Es tado ele iYJinas Geraes, a tt·es kils . ela cachoeira Gra,néle 
e a uma e meia d~1 primeir a do Garrote. T em , seg und0 Halfeld, 
dous palmos de altura. 

COSME (Si l'ga elo). No rio Arinos, no Estado ele iVIatto 
Grosso . Vide Escarcmntça Grande . 

COSME E DAMIÃO (Sa ntos). P arochia elo Estado de 
Per uam buco, no m un. ele Iguar assú . Foi fundada por Duar te 
Coelho, i o donatario de Pernam ~uco, o q nal , d1z José Bernardo 
Fernandes Gomes . (Mem .. Htst .. cll:!' p,·o~ .. de Pe, ·narnbttco, 
T . I, p . 83), por tet· ahi batlClo os mclws PI ~Igua1·es .':m 27 de 
setembro ele 1530, dia elo s martyres S . Cosme e Dam1ao, a estes 
San·tos foi consagrado o templo que a seu t.empo se ecl1ficou na 
villa ele Iguarassú. IJ.'em duas eschs. publicas. 

COSME E D AMIÃO DO PEREIRO (Santos) . Parochia elo 
mun . elo Perei ra, no Estado elo Ceará, Vide Perei1··o. 

COSMOS . Affi rma Ayres de Casal ser esse o nome antio·o 
ela i lha ele Itamar acá, pertence.n te ao Estado de P eruamb uc'O . 

COSTA. Bait·ro elo Es tado de S . Paulo, no termo elo Rio 
Claro. 

COSTA. Log. do Es tado do R . G. do Sul , no dist. ela 
Vacca l'ia . 

COSTA. Pov. elo Estado de Minas Ger aes , no mun . do 
Bom Fim; com uma esch . publ. de ins t. primaria. 

COSTA. Morro do Estado ele Malta Grosso, ao S . ela cidade 
ele Caceres "lYiorro ela Cosia. A' margem esq . do Para oo uay. 
frontei ro ao for te ele Coimbra, e ao N . elo Morro Gra nele ,. . 
(Dr . S. da Fonseca . Dioo. cit.) 

COSTA. Pon(a na lagôa de Araruama do Estado elo Rio ele 
J.aneiro, quasi em frente ao sacco elo Negro, aqnella na r es
t111ga, este em ter ra firme . 

COSTA . Ilha elo Estado elo R io ele Ja neiro , na freg. ela Con
ceiçiio ela Ribeit·a e m t1n . ele Angt·a dos Reis. 

COSTA. R ibei rão elo Estado elo E. Santo, aff. ela mar(l'em 
clir. elo rio Guanclú, que é t rib . elo rio Doce . c 

COSTA. Rio elo Estado elo E. Santo, no mun . deste nome; 
clesagua entre os monos i.VIo1·eno e Penha, jnn to daquelle, 
dentro ela babia. 

. COSTA .. Ribe irão do Eshado ele S . Paulo, aff. da margem 
chr. elo no Parahyba . Corre entt·e os muns . de Gttaratin
guetá , Cunha o Pindamonhangaba. 

COSTA . Rio elo Estado do Paraná, banha o mun, ele Gua
rakessava e desagua no rio deste nome . 

COSTA. Corr g·o elo Estado de Goyaz, aff . da ma rgem 
esq. elo ribeirão Alagado, trib. do rio Coru mbá (In f. loc.). Do 
muu. ele Santa. L11z ia fazem-nos menção . ele um outro con ego 
desse nome aíl. ela margem esq. elo t'lO Vermelho, trib. do. 
S . B:1rtholomeu. 

COSTA. Passo no rio P iratiny e Estado do R. G. do Sul . 
COSTA . Di- se este nome, no Estado elo R . G . elo Sul , ás 

margens elos n os ou a rroios. 
COSTA DA LAGÓA. Pov. elo Est.ado de San ta Catharina 

na freg. ele N. S. da Conceição ela Lagôa. ' 
COSTA DA MIRAGUA YA. Log . no mun. de S . Antonio 

da Patrulha elo Estado do R. G. do Sul. 
COSTA DA SERRA . Vi!la e mun. elo Estado deSantaCa

tharlua, na com. de Lages . Drago S . Joaquim e diocese ele 
S. Sebastião. Foi areada pela Lei Pr ov . n. 645 ele 2 de maio ele 
i87i e elevada a vi ll a pela ele n. 1.108 de 28 de agosto ele 1886. 
sobre ella , escr evem-nos (1888). «Esta villa acha-se collocacla 
a 1. 200 metros, mais ou menos, acima do uivei do mar 
em uma planície aproximadamen te de 1.500 metros, banbacl~ 
pe!os rios S. 1\'Iatheus, Caras inho e Divisa que, comquanto 
seJa m regnlarmen te pouco caudalosos tomam às vezes proporções 
espantosas. O mun . limi ta-se com a prov. elo R. G. do Sul 
pelo rio Pelotas, com os muns. de S . José e Tubarão pelo dorso 
da seua, e com o ele Lages pelo rio Lava-tudo. E' banhado pelos 
!'l OS . Pelotas, Contas, Capivaras, Cambajuvas. Cachoeiriuha, 
Pastmho, S. Mathe us, Antouia e Lava-tudo. E' cercado pelas· 
serras do OI·a torio, Ima ruh y, Tubarão e Farofa, e contem diversos. 
morros cleslacaclos uns elos ou tt•os e al,.uns de admirava! alLura. 
A i11clustr ia é ã pastoril. Ha muita c1fltm·a de t rigo. O clima é 
igual ao da Europa . Teve como ftmclaclores o paulista Manoel 
Joaq uim Pinto, os calharinenses Joaquim José de Souza, José 
F lorenc io Pere ira de Medeiros, e o rio·grand~ n se Antonio Gon
çalves Paclilha. Dist . de Lages 76 kils., da Vaccari a 30, do 1'u
bar'i1o24 e ele S. J osé 54» Foi creada com . pela Lei n. 16 de 3 de 
novembro de 1891. Tem duas eschs.publicas. 

COSTA DA SERRA. Log. do Estado R . G. elo Sul, no 
mun. de S. Leopoldo. O art. II ela Lei Pro v. n. 221 de 22 de 
novembro de :1851 elevou á categoria ele curada a cape !la ele· 
N . S. ela Piedade, ahi existente no lagar denominado Entrada 
da P icada dos Do us Irmãos . · 

COSTA DA SERRA. Log . do Estado elo R . G . elo Sul no 
~nua. d~ S . João elo Mon·t~ Negro, com uma esch . pub!'. de 
1nst. pnm., creacla pela Le1 Prov. n. 925 de 8 ele ma io de i574. 
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COSTA DA SERRA DE BOTUCARAHY. Um dos dis Ls . 
em que as Leis P1·ovs . ns . 573 d e 23 dA abl'il de 1864 e 
1.240 de 5 junho de iSSO dividira m o mun. do Rio Pardo do 
Estado do R. . G do Sul. O art. I da Lei Pt·ov. n . 576 de 6 de 
maio daquelle a nno creou ahi. a capella de S. Nicoláo. 

COSTA DA SERRA DO BOM JARDIM . Log. do Estado 
do R . G. do Sul, no mun. de S. Leopoldo, com uma esch. publ. 

COSTA DE SANTA RITA. Log . no mun. da Lagôa Ver
melha do Estado R. G. do Sul. 

COSTADO. Ponta no lHtoral do mun. de Cabo FriQ e Estado 
do Rio ele Janeiro. Divide a enseada do Cabeça ela enseada do 
Costado . 

COSTADO. Enseada no littot•al do mun. do Cabo Frio· do 
Es tado do Rio de Janeit·o, entre a ponta do mesmo nome e a 
dos Olhos de Boi. 

COSTA DO ALGODOAL. Log. do Estado do Pará, no lago 
do AlgodoaL Pat·a ahi a Le i Prov. n. 491 ele 5 de a brll de 1865 
trans1erio a sécle da villa de S. João Baptista ele Faro. 

COSTA DO ARAPIXI. Um do3 quarteirões em que se di
vide o mun. de Alemquet·, no Estado do Par[t. Em 1872 tinha 
164 habs. 

COSTA DO ARROIO CADÊA. Log. do Estado do R. G. 
do Slll, no mun. elo Trinmpho, com uma esch . publ. de inst. 
prim., creada pela Lei Prov. n. 6Sl de 24 de agosto de 1869 . 

COSTA DO BOTE. Log . elo Estado do R. G. elo Sul, no 
mun. de Jaguarão. 

COSTA DO POÇÃO. Log. do Estado do Pará, no 0° clist. 
de Viila Franca, proximo ao igarapé de Boiaçon. 

COSTÃO DO FRADE. Log. do Estado ele Santa Catbarina• 
na es trada do Figueiredo, entre S. José e Lages. 

COSTA RIOS. Corl'ego do Estado ele Minas Get·aes, banha 
o mun. de Pouso Alegre e clesagua no riO Dour ado, afl'. elo 
Sapacahy. 

COSTAS. Ribeirão elo Estado ele Minas Geraes. banha o 
mun. do Bom Successo e clesagua no Pirapetinga. · 

COSTEIRA. Bairro do mun. de S. José elos Pinhaes, no 
E8tado do Parn,ná . 

COSTEIRA. Ponta na costa elo Estado elo Rio ele Ja neiro, 
no mun. ele Mangaratiba. 

COSTEIRA DE PIRAJUBAHÉ. Log . elo Estado de Santa 
Catbariua , na frog. da SS. 'l'rinclacle . 

COSTELLA. Serra elo Estado elo Pal'ahyba elo Norte, no 
mun. ele S. João do Cariry (InC. loc.). 

COSTELLA. Sen·a elo Estado ele Pernambuco . na com. do 
Brejo . Della nasce o riacho Doce, aff. do Capiberi"be. 

COSTELLA. Lagôa elo Estado ele l\Iinas Geraes , nn, freg . 
cl'Abbaclia elo Pitangtty. Dizem que assim é den ominada por 
·ter sido a bi encontrada, sen-undo tradição antiga, a costel!a ele 
uma escrava de João Fern~ndes, homem rico, primeiro pos
suidor e morador claqnelles logar es . Fica nas proximidades elo 
rio Pará . 

COTEGIPE. Parochia do Estado da Bahia, no mun. ch1 
capital. Orago S. Miguel e diocese archiepiscopal ele S. Salva
dor. Foi fundada em 1608 . Seu ·teel'itorio é atravessado pelo 
t<iacho Julião. Dista 36 kils. ela sécle elo mun . Tem 2.052 h ;tbs. 
e duM eschs. publs. de inst. prim., uma elas qnaes creacla 
pela Lei Prov. n. 2.323 de 14 de julho de 1882 . Lavoura ele 
canna e mandioca. E' atraves ;;acla _pela E. de F. que ela capital 
vae a Alagoinhas e dista cerca ele 36 kils. ela cidade ele S. Sal
vador. Nella fica a estação ele Agua Comprida . No Santuario 
lYft.wiano, T. go, lê- se : <<A Paroquia da Povoação ele Coligipa 
he dedicada ao Arcanjo São Migllel, e disla da Cidade ela Bahia 
seis l egoas , para a parte do Norte. He o Templo desta Fre
guesia muyto a ntigo: porque se <dfirma ser o prymeiro, ou o 
mais antigo de todo o Reconcavo ela Bahia. Vê-se situado este 
Templo do Arcanjo junto a hum caudaloso t·io, a quem dão o 
nome ele Coligipe, e clelle tl\mou o titulo aquella F •·eguesia, 
que be grande, e dilatada. Reeclilicou-se este T emplo no anno 
de 1666 ..• No Altar-mór des te Templo se vê co !locada a Ima
~em ela R a inha elos Anjos, a que dão o titulo ele nossa Senhora 
cto Desterro ... En·Lt·e as Ermidas da .l!'reguez ia de Coligipe a 
pnmeyra e filial ela sua matriz he a de nossa Senhora de Gua-

d ttlupe, de quem log-o trataremos. i\. segttncltt h e dedicada_ a 
nossa Senhora ela Gttia. Dista esta Casa ela sua Pat·oq llia h u t~ 
leg·oa para a po.rte elo Norte, e vê- se edificada em bun1 siLio a 
que chamam Tamboatá. He muyto lindo este Santuario, por
que he de fabrica modema, e Romana, e tem a porta principal 
para o Nascente . F oi fundado pelos annos ele 1680, pouco mais 
ou m•Jnos ... A primeyra Ermida, como dissemos acilmt, e San· 
tuario da Virgem nossa Senhora ele Guaclalup~ ela Freguesia 
ele Co ligipe, e filial da sua Matriz, he. esta da Senhom ele Gtta
claltlpe, vê-se fundado j•Hlto ao Engenho elo Capitão Man.oel 
Dias Filgueyt·a, e na cabeceyra elo rio Coligipe, e em dis tan
cia cl ã Paroquia pouco mais ele hum quarto ele lagoa. Fica 
para a parte elo Sul, e. a sua porta pt·incipalgara o Norte . .. 
A tet•ceyra Ermida ela Fl'eguesia ele Coligipe é ' cleclicacla á pu
ríssima Conceyção ela Vit·gem Maria Senhora nos sa . Vê-se 
situado este Santuario em hü t~ ilha, que lic<1. defronte da 
Paroquia menos ele hum meyo q uurto ele lego a ou em dista ncia 
ele 1.200 passos, e é tambem annexa á mesma Pat·oquia ele 
S. Miguel. Esta casa ela Senhom h e antiga a respeyto elo pouco 
tempo ela povoação claquellas tet·ra9, porg_ue se fundou pelos 
a nnos de '1640, ponco mais ou menos ..• !'1. quarta Ermicht da 

Freguesia de Col!gipe he dedicada a o glorwso Abbacle S. Ber
nat·do, vê-se es te Santuario clista nie da Pal'oquia hu quarto ele 
legoa, pouco mai s ou menos, pal'a a p:1rte elo Occiclen·te, em 
hum siHo, a quem dão o nome ele Salgado . . . » 

COTEGIPE (Rio). E' um canal cl'agua salgada, que liga 
a bahia ele Ara"Lú á ele 'l'oclos os San tos, no Estado da Bahia. 
Esse canal é margeaclo ele lages extensas sobre as quaes 
assentfl.m collinas, que elo lado elo sul são cobertas ele pobt·e 
vegetação e do not·te cul"tivaclas ele cotnna ele assucat·. Sua pro
fundidade cresce em geral, t•apicla mente das nuwgens para o 
eixo e varia entre 12m e 39m. Sua extensão é ele tres a qua tro 
kils. aproximaclarne11"te e a largut·a varia ele 200m er;tt•a as 
pontas Lage e Forte , a 600m na eutraclr-t e sabida para o 
Aratü. Corre na dit·ecção EO., e pela e-special conform ação 
cl.e suas margens, está ab_:igado elos ventos, que soprani por 
c1ma elos montes a excepçn,o dos elo 1_o quadeanté · e emquan~o 
o porto ela Bah ia, ou mesmo a p ft rte ent:-e ru en·tt: ad'a elo canal 
e a ilha da Maré, q tte fica em fren·te, es tá r avolta pelos ventos 
elo S , Sffi. e SO., que sopram rijos na estação elo in vemo, 
alli lut completa calma da snperficie elas aguas. Assim pois é 
no verão r efrescado pelos Nffi., e no in ver no licn. completa
mente ao abrigo dostempol'aes ... 'l'ambem é o ca n.alum pouco 
tortuoso, e aq sinuosidades elas margens e das coroas ofl'<3rec.em 
excellentes posições ele defesa. A velocidade de suas aguas 
varia de duas e meia a tres milhas por hora na occasião das 
grandes marés ( i 0 tene nte Antonio Alves Camara. Rcla.t. 
ele i883 ) • 

COTEGIPE. Rio afl'. da margem esq. do Iguassú, trib. elo 
Paran~. Desagua abaixo da foz do Chopim. Foi ass im deno
min ado pela comm issão elo Chopim em honra ao então pl'esi
clente elo senttdo Barão ele Cotegipe . 

COTEGIPE. Vide Barão de Cotegipe, 

COTIA. Villa e mun. do Estado ele S. Paulo, na com. ela 
capital, na margem elo ribeirão que clâ.-lhe o no m~, a O da 
capital, em terreno elevado e mal escolhido em r azao ele se us 
fortes declives. Poucas são as ruas, e estas sem calçamento, 
tor·ttwsas e em parte est reit as . A egt•eJa matl'iz, decomcla ele 
novo, exLerna e internamente, com elega nte ú·ontes p•cio e 
tone, ha pouco constl'l!idas, constitue o seu principal edi fi cio. 
Existe tambem uma pequena egre.] a sobre a invocação ele N . S . 
ela Penha. Lavour a de milho, te ijão , arroz, ca[é, t'tuno e canna 
Criação ele gado. O llltlll. é atravessado por um ramal ela 8. ele F. 
S. Paulo a Sorocaba e S. Joã o ele Ip<tnema. PrimitivamenLe foi 
chamada A.cotia. Do Livro elo T ombo ela parochia consta que 
no anno de '1713, para commocliclacle elos freguezes, foi mttclada 
ele logar deserto para o actual a capelb ela Senhora elo MonLe 
Sel'l'ate ela Co·tia, sendo seu f•Inclaclor o Coronel ffistevão Lopes 
de Camargo e que nesse tempo foi ·canonicrumente provida como 
capolla Clll'acla pelo Bispo do Rio de Ja ueit·o D. Fril.ncisco de 
S. Jeronymo, sendo nomeado primitivamente ca pellão o padre 
Matheus ele L ara ele Leão. O referido Livro elo Tombo nada diz 
sobre o nome do logar donde fora tra nsferida para o ac-tt~ ru l, 
mas por tt-aclição saiJe-se que a primitiva, ex istio a 5,5 klls . 
mais ou menos distante claquella. A fttoclação dessa pl'lmetra 
capella e povoa.ção, refere ainda a tradição , e de alg11ns elos 
documentos antigos se ·collige, é attl'ibuicla aos pau lis tas F ernão 
Dias Paes e Gaspar ele Godoy Moreit·a. A segt111cla capei la foi 
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elevada á freguezia em1723, set~clo.seu primei ro Viga rio o padre 
Salvador Garcia ele P ontes , e a v111a pela Let Prov.n, 7 ele 2 
de abril de '1856. Dista da capital 36 lcils. A pop. elo mun, é 
de 5.500 habs, Sobre limites vide: Lei Prov. n. 39 ele 1 ele abril 
ele 1865 , art. VI da ele n. 51 ele 10 de abril de 1872, n. 54 de H 
de maio ele 1877. Foi clesmem brada da com. de S . Roque e 
a n nexacla á ela capi tal pela Lei P1·ov. n. 91 ele 3 ele abnl de 
1889 . Tem eschs . publ s. ele inst. prim. uma das quaes et•eacla 
pela Lei Pro v. n. 3 de 5 de fevereiro ele 1884. Ag·encta elo 
coneio, 

COTIA. Log· . de Estado ele Peruamlmco, na freg-. do Li-: 
moei r o, com uma esch. publ. ct·eada pelo§ I art . I da Let 
Pro v. n. 1.5-H de 13 ele maio ele 1881. 

COTIA. Log. no mun . de Xil'irica elo Estado de S. Paulo. 
COTIA. Pov. do Estado de Min a3 Geraes, no mun. do Pe· 

çanha. 
COTIA. Log . no mun. de Poconé, do Estado ele Malto 

Gt·osso. 
COTIA. Igarapé do Es tado elo Pará, no mun. de Almeirim. 
COTIA. Ribeirilo elo Estado ele S. Paulo, banha o mnn . elo 

seu no me e desagua na ma1·gem esq. elo rio Tietê . Recebe o 
Capivary. 

COTIA. R ibeil'5:n elo Estado ele S . Paulo, aO'. el<t marg-em 
esq. dó Ribeira ele Igu~. pe. Tem 27,7 kils. de extensão sobre 
Sm 8 de ]al'o- o. Corre entl'e os muns . de Iguape e Xil'irica 
(A~evedo M~rques ). 

COTIA. Ribeirão elo Estado do Paraná; desagua no rio 
Gra.nde ou Cachoeira. 

COTIA. Corrego elo Estado de Goyaz, aíl' . do rio dos Pilões. 
E ' aurifero. 

COTIA. Comoros ele areia situados no littoral do Estado do 
R. G. do Norte, entt•e a ilha de Cima e a ponb dos Tres 
hmãos . 

COTIA. Lagôa elo Estado do R. G. do N0rte , no mun. ele 
Toul'os . 

COTIANOS. Rio elo Estado de S . Paulo, ba nha o mun. ela 
Piedade e elesagna no rio Pirapo1·a (In f. lo c.) . Forma um 
bello salto. 

COTIA QUEIMADA. Log . elo Estado cl<\S Alagôas, no 
mun. ele S . José ela Lage. 

COTIAS. Ilha do Estaelo elo Pará, no mun. de Afl'uá. 
COTIAS. Ilha elo Estado elo' Maranhão, no mun. de Mi· 

ritiba . 
COTIAS. Ilha do Es tado do Rio de Janeiro, na enseada de 

Paraty-mirim. 
COTIGY. Riacho elo Estado de Pernambuco, no mun. da 

Escada. 
COTIJUBA. Ilha elo Estado elo Pará, por 45° SO. ela ilha 

Tatuoca . Entre essas duas ilhas existem muiLas corôas e 
arl'eclfes pelo que não é convenie nte passar-se P?lo O. d.<\ 
ultim ~, CJ ' Iel' na entrada, quer na sah1cla . Ao S. da Ilha. Coti
juua fica m as ilhas Jituba, Pa9>1et~, Jararaca e Fortmho. 
Existe ahi um phal'Dl, fixo, ô" dtsp·tl'lCO ; alcança sete rrnlhas. 
Acha-se a 1o 15' 35" ele La t. S. e 5° 41' 30'' O. elo Rio de 
Janeiro. Acceso etv fevereiro ele 1860. 

COTIM. Rio elo Estado do Maranhão, aff. elo Anil, Corre 
pela ilha do iVIa t·anhão e dista pouco mais ele seis kils . ela 
cidade ele S. Luiz. 

COTIMBOQUE. Bahia, ' ilha e rio elo Estado do Pará, no 
mun. ele Vizeu. O rio clesagua entre as pont~s elo Cajueiro e 
Emboranun ga . 

COTINGA. Ilh a na ba.hia de Parana~uá, no Estado elo Pa
raná. E' monta nhosa e fertil. Por deu· as clella clesagua o rio 
Itiberê, em cnja · margem e pouco acima de sua foz, a cha-~e 
erlificada a cidade ele Paranaguá. Em seu extremo ol'ienLal · 
fica a ponta da Cruz . E' notavel por haverem nella aportado 
os primeit'os povoadora~ vindos de, Cananéa . T,eve outl''ora uma 
capei la sob a 1nvocaçao de N . :-;. elas Merces, a qua l tendo 
sido edificada em 1677, foi demolida em '1 699. I!;m uma ele suas 
enseadas n<w li·agou em 1718 um corsarto francez e encalhou o 
vapor nacional Salvado?' em 1839. Possue um bom ancora-

clo\ll·o conhecido an·tigameute pelo nom e de porto de Nossa Se
nhora , e que en frent<\ par<t a cidade e hoje denominado porto 
elo Allemão. Produz canna de assncar, café, mandioca e al
godão ; bem bôas pastage ns. 

COTINGO. R io elo Estado elo Amazonas; nasce na se rra 
Pacaraima e desagua na margem esq. elo Surumú a.ff. do 
T a cu tú. Pel a extensão do seu curso, pelo volum~ de suas 
aguas e pela tradição elos incl ige nas, que o denomin a m Cotim 
deve ser ésse o rio pl'incipal e o Surumít seu affiuente. 

COTINGUBA. Olho cl'<tgua no mun. ele Viçosa e Estado 
elo Cea rá . 

COTINGUIBA . Pat•ochia elo IT!stado ele Sergipe. Vide Soc
IJOr·r·o . 

COTINGUIBA. Rio elo Estado ele Sergipe; nasce na serra 
de Itabaiann a , recebe pela margem elir. o Senclengue, o Madre 
de Deus, o 'r.rama nclahy, e fór rna junto a Aracajú um braço. 
a qtte chamam Salgado. Ban ha Làrangeiras , até onde chega 
a m:tré, passa junto á villa elo Soccort·o no Porto Gran de 
banha a Capital e recebe perto de sua foz o rio Poxim . Elst~ 
ultimo a travessa o lago da Jabotiann, uma legua distante ela 
Capitnl e rece be abaixo deste lago o Poxim-mirim , o Pi ta nga, 
ele excellente agua, e se communtca, perto ela foz, por um 
canal com .o rio Santa Maria, a iY. elo Irapiranga, fot·manc1o 
a ilh a do Veiga . Pela mal'g• m esq . o Go tinguiba, além do 
Sergipe , r ecebe o rio Pomonga. 

COTINGUIBA. Pha t·olete no Estado ele Sergipe, aos fio~· 
de Lat. S., e 50 4'8'' ele Long . E. elo Rio de Janeiro. Fixo, 
branco, vert1e e a marello. Captotrico. Alcança oilo milhas. 
Acceso a 11 ele outubro ele 1862. Custou 10:800$000 . 

COTINGUIBAS. Log. do Estado elo Ceará, no mun. de 
Viçosa . 

COTOVELLINHO. Ribeiro do Estado ele Matto G1•osso, aff. 
esq. elo do Co tovello . 

COTOVELLO. Log. elo Estado do Cearít, no mun. do 
Jardim. 

COTOVELLO. Log . elo Estado elo Parabyba elo Norte, no 
termo ele Cuité. 

COTOVELLO. Log . do Estado dt\ Bahia, no mun. da Gu
melleira do Assuruá (In f. loc. ). 

COTOVELLO. Log . elo Estado do Paraná, no mun. c:a 
Campina Grande. 

GOTOVELLO. Ilha no rio elas Velhas , aff. elo S. Francisco 
no Estado de Minas Ge l'aes, pt·oxi ma da passagem ela Caucell~ 
e da Corôa elo Cantinho. 

COTOVELLO. Igarapé elo Estado elo Pará, no dist. ele 
Inhangapy e mun. ela Capital. 

COTOVELLO. Riacho do Es·tado das Alagôas, desagua no 
rio S. Francisco pt•o:ximo á foz do riacho Ayô . I-Ialfeld faz 
men(~ão desse riacho e ele um outro do mesmo nome que desa
gua defronte ela ilha elos In tans. 

COTOVELLO. Pequeno rio elo E stado de Se1·gipe, banha 
o mun. ele Dores e clesagua no rto J<\paratuba . 

COTOVELLO .. Rio do Estado ela Balü'a, aff. elo Patipé . 
COTOVELLO. Col'l'ego elo Estado ele Minas Geraes, aff', da 

margem esq . elo rio das Velhas. (Liais). 
COTOVELLO. Ribeirão do E stado de .Minas Goraes ; cles

ag·tLa na margem esq . do rio Paracatú, entre o Santa Thereza 
e o Gado Brabo, 

COTOVELLO. Ribeirão do Estado de Goyaz, banha o mun. 
elo Pilar e clesagtm no ribeir ão de S . Patrício. « E' ass im 
chamado, diz Cunha Mattos, por nascer a Les te, fol'm al' um 
al'CO ele cil'culo a Oeste e correr depois para o Oriente.» 
Aelea n1e do Cotovello ha 'tres cot•regos, cabeceiras elo rio de 
Calham ares . 

COTOVELLO. Nome pelo qual é tambem conhecido o rio 
Barreiros que confluindo com o Cayapó-grande forma o Ara
guaya. O nome ele Cotovello dado áq nelle do suppõe-se ter-se
origin ado elo no tavel a ngulo que fazem tan to o rio como(} 
an tigo ca minho no logar em que este abeirava aquelle . T a mbem 
chamado rio elo Barreiro ; eleve, porém, conservat• o nome de 
S?tovello pa 1:a não dar Jogar a confusão com homonymos. 
E um elos pt'JDC!paes affs .esquarelos do Aragua.ya. Nasce nas 
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escarpas septentrionaes da serra elo Cayapó , pouco mais ou 
menos no parallelo merid ional do 15• e no me1·icliano 9° O. 
São snas C<t beceil·as principaes o corrego elos Dons Irmãos e o 
riacho Funtlo á dit·., e á esq . o corrego das Furnas. Recebe 
gt•ancle numero de tl'ibs., entre outros, á esq.: o Barreirinb o, 
o Cotovell ioho, Veadeiro , Figueira, Portão de Pilatos, Passa 
Vinte Grande e Pequeno; e á dir.: o rio Gr ande e o das 
Garças . Passa na estrada para Goyaz entre os riachos Boassica 
e Sa lobro, perto da montanha elo Taquara l Ahi muda da 
clirecção SO- NJTI., que traz desde ·quasi suas cabece iras , 
para a ele SE ., formando um angulo ele 40°, o que mot ivou-lhe 
o nome que ·tem, e conset·vando esse rnmo a te sua foz , aos 
19• 3' . Seu curso é ele cerca de 300 kils. com a largura media 
ele 100 a 200 metros. 

COTOVELLO. Rio afY. ela margem clir. elo Mortes, trib. 
do Araguaya, na antiga es trada de C11yabá para a Villa Bôa 
(Goyaz), enlre o rio elas Almas e o Arraias, M.appa Geog . da 
Capitania ele Yille~ Bóa de Goyaz. 1819 (Arch. iVl il.) 

COTOVELLO. Porto no rio Pardo, mun. elo Ribeirão 
Preto e Estado ele S . Paulo. 

COTOVIA. Morr o no mun. ele S. Fidelis e Estado elo· Rio 
de Janeiro . 

COTTAS . Log . do E stado de Minas Geraes, sobre o rio do 
Peixe, na freg . de Paulo Moreira . • 

COTUNDUBA. Pequena serra situada na costa do Estado 
elo Ceará; proxima elo morro elo 'l' imbauba e a O. do do 
Mucuripe. 

COTUNDUBA. Ponta na Praia do Sul ela Ilha Grancle , 
no littoral do Estado do l-tio de J aneiro. 1'ambem escrevem 
CU'tuncluba. 

COTUNGUBA. Pov. do Estado de Pernambuco. no muu. 
cleGravatá, com uma casa ele oração e u m pequeno 'cemiberio . 
(Inf. loc.). 

COTUNGUBA. Riach o do Estado de Pe rn ambuco, aff. do 
Capiberi be pela maJ·gem direita. 

CO'l'UNGUBINHA. R iacho elo Estado ele Pernambuco, 
aff. do Goitá. Corre só cl uran te o in vemo. 

COURAMA. Il ha do rio S . Erancisco pouco a baixo da villa 
ela Boa Vista, e ac ima ela cachelra elo Ferre·te. (Halfeld). 

COURO DE ANTA. Log . do Estado ele Pernambuco, na 
com . elo Brejo da Madre ele Deus , com uma esc h. publ. de 
primeiras le ttras, creacla pelo art . I§ I ela Lei Pro v. n. 1.541 
·de 13 de maio de 1881. 

COURO DE CERVO. Pequeno 1'ibeit·ão do Estado de Minas 
Geraes, banha o mun . de Lavras e desagua no rio Cervo, aff. 
do rio Grande . · 

COURO DE CERVO. Ribe lrão do Estado de Goyaz , desagua 
na margem esq . elo rio Clar o (atl'. do Araguaya) cerca ele 12 
kils . aba ixo do Roncador (Baggi. O Far-west elo Brazil) 

COURO DE P .ORCO. Rio a fL ela margem elir . do r io Manso 
ou das Mortes, tt·1b. do Aragu aya . << RibeÜ'ão afl'. clir. do rio 
Man so ou das Mor tes, en t1·e o ribeirão do Sangr ado t• e o elos 
Macacos. Co rta a estrada par a Goyaz uns25.kils . a E. doSan
grador, en tre o corrego da Cabeceira Gr ande e o ribeirão dos 
Macacos.» (Sev, da F onseca . Obr. cit. ) 

COURO DOS MONOS. Uma das secções da ex~colonia Hio 
Novo, no Estado elo E . Santo. 

COUROS. Antigo julgado ele paz do Estado ele Goyaz. O 
art. I àa Lei Prov . n. 4 de 22 de agosto de 1838 elevou a 
parochia a capella ele N . S. ela Conceição ahi exis'tente. F'oi 
elevado á villa com o nome de Villa Formosa da Impera·tdz 
pela Lei .Prov. n. 1 de 1 de agosto de :1.843 . 

COUROS. Iiha no rio S. Francisco, á esquerda d a cachoeit·a 
das Conchas, eutre J oazeiro e Capim Grosso. 

COUROS . R io elo Estado de S . Paulo, aff. do Oamandooaia. 
·Corta a estrada tàe Mogy-rnirim a Campinas. 

C9UROS. Ribeirão do Estado de S . Paulo, rega o mun, da 
Capital e desagua no rio dos Pinhe iros , 

COUROS. Ribeirão afl'. dir . do Ar~cá-Assú. Corta o caminho 
-~a capital á; chapada no Estado de Matto-Grosso. (Dr. S. cla 

onseca. JJwo, cit,) 
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COUSA MÁ. Ponta da ilha elo Governador, na bahia do Rio 
de Janeiro. 

COUTAÊBO. Rio do Estado do Amazonas, aff. da margem 
dir. do Uraricoéra . 

COUTINHO . R io do Estado elo Paraná aff . do Jordão . 
Demora a nove l~ls . a contar ele Guarapuava e i·ecebe o Lageado 
Grande. P roxim o a elle exis·te uma chapada ele beiJos campos, 
denom inados d'Atíbaia, por ter s ido ah i o Jogar do primei ro 
estabelecim en to ftmelado pela ex pedição militar que, em 1808, 
começou a con quista e p ovoação dos campos de Guarapuava . 

COUTINHOS. Ilha do Es tado do Par~,, no mun. de Muauá , 
no furo Boi-assú. 

COUTINHOS. Pequena serra elo Estado elo Rio ele Janeiro, 
no rnun. da Barr a Ma nsa . 

COUTO. Um elos di strictos em que as Leis P rovs . n. 573 de 
23 da abr il 1864 e 1. 240cle 5 de junho ele 1880 di vidiram o mun. 
do R io Farelo, no l~ staclo elo R . G. elo Sul. 

COUTO. Pov. elo Es·tado de Minas Ge raes, n a freg. do 
Claudio. 

COUTO. Uma das estações ela E. de F. ele T aquary a Cacequy, 
no Estado elo R. G, do Sul. E' coostruida sobre pilares ele 
alvenaria ele tijolos e occupa uma área ele 102m2,55 . O edificio 
divide-se em tres pa rtes : armazem, sala ele agencia e sala 
ele espera. 

COUTO. Serra elo Estado do Rio ele J aneiro, na estrada de 
Magé , 

COUTO. R io do Estado do Rio ele Janeiro, atr. do P ilar. 
Recebe as cachoeir as do Tinguá, elo I tapocú, elo Paraíso e do 
João Pi nto . E' tambem denominado T aquarussú. 

COUTO. At•t•oio do Estado do R . G. elo Sul , afl' . ela margem 
esq. elo rio Jacllby. Sobre elle e p,e rto ela cidade do Rio Pardo 
ha uma ponte. 

COUTO MAGALHÃES. Ilh a do Estado de Goyaz, no l'io 
Ar aguaya , deft·onte ela pov. ele S . José elo Araguaya. Divide 
o rio em dois braços, sendo o da esquerda mais largo, 

COUTO RICO. Passo no ar rolo Tap evy, na estt·ada que ele 
A leg1·ete vae ao Rosario. no Es~ado elo R. G. elo Sul. 

COUTOS . Log. elo Estado da Bahia, á margem da E . de 
F. da Bahia ao S. Francisco. 

COUTOS. Dist. elo Estado ele Minas Get·aes, no mun. de 
Pouso Alegre . 

COUTOS . Rio de Estado ela Bahia, aff. da margem clir. do 
Estiva, que é trib . do Jaguaripe . 

COUTOS. R iacho do Estado ele Minas Geraes, banha o 
territorio ela freg .. da Conceição do Turvo e desagua no rio 
deste nome (In f . loc . ). 

COUVES. Ilha d o Estado ele S. Paulo uo mun. de Santos . 
COUVES. lUbeirão do Es tado ele S . Paulo, rega o mun. 

de. S . José elos Campos e desagua na margem esq. do rio do 
Peixe, trib . do J aguary. 

COVA. Iga rapé elo Es'tado do Maranhão, col'l'e a se is kil s. 
da cidade de Hapecurú. A tt·avessa a es lt'ada ela Boiada. 

COVA (R io ). Pequeno ·trib . do Miranda , na sua margem 
dir . , uns cinco kils. acuna elo Desbat•t·an~ado, n o Estado de 
lYiatto G1·osso. (Dr. S. ela Fonseca. Dioo , cit.) 

COVA DA NEGRA. Log. elo Estado das Alagoas no Piquete . 

COVA d' ANTA . Pov. do Estado d e Minas Geraes, na 
cidade elo Pará . 

COVA DA ONÇA, Log . do Estado d o Amazonas, na 
margem esq. do Anttmá, mun . ela capital. 

COVA DA ONÇA. P ov . do Estado elas Alagôas, no mun. 
de San·ta Luzia do Norte . Ha a in,cla diversos logares COIJ.1 o 
mesmo nome nos muns. elo Triumpho e de Maragogy. 

COVA DA ONÇA. L og . do Estado c!G Rio de J a neiro, no 
mun . de Nyterõi, com uma esch. publ , 

COVA DA ONÇA. Pov. elo Estado ele Minas Geraes, dis
tante cerca de seis kils. ela f l'eg. ele S . .B raz do Suassuhy do 
term0 de· Entre Rios, com umas sete casas. 
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COVA DA ONÇA . Sel'l'a no mun. ele Itaba iana, elo illsiado 
da Sergipe . (In f. loc . . 

COVA DA ONÇA. Morro elo Estado elo Rio de Jan ei t:o, no 
mttn. ele :i"ttet·õy. 

.COVA DO CASAD O. Log . n o Estado das Alagoas, no 
mttn. ele Paulo Affonso . 

COVA DO NEGRO. Arra ial no Estado das Alagoas, no 
mu n. elo ·Parabyba. 

COVA DO T R APIA L ""'· elo Estado elo R . G. elo Node, 
tt'e3 kils. ao poente elo rio Apocly, defronte do sitio S . Gonçalo . 
Existe a bi uma concavt clacle ta lha da na rocha, formando um 
valle algtun tanto profundo. 

CoVANl!A. s . f . (Rio de Janeit·o): te rreno cercado de mor
r os co11 t ent.ra.da natural ele um s6 lado. E' ot•dinari amente o 
extremo ele um valle ou va rzea ( 8. Rohan. Dioo. cit,). 

COVANCA. Log . do Districto Feder a l, na ft·eg. ele J acare
p~guá. 

COV ANCA. Morro ~lo Estado ele i\:! i nas Geraes, na f reg . 
do Furqnim e mun. de Mar ianna . 

COVA}.JCA. Pequeno rio elo gstaclo elo Rio ele J ane ir?, 
banha o ruu11. ele Saq uarema e desagua no riO Palmttnl, mats 
·t a rde, .Maribondo, afl'. do Regamé . 

COVANCA. R io elo D1stricl'o Fede ra l, reune- se ao Tt·es 
Rios Suas uguas foram aproveitaclas em um reset•vatorio, que 
foi c~nstrniclo em um dos contr afortes ela serra elo Mathetts, 
a 86 m. sobre o nivel do mar. 

COV ÃO. Log. no Estado elas Alag.Jas , no mun. elo Pe
nedo. 

COVÃO. Serra elo Estado elo Ceará, na freg . ela Vi çosa . 
E' utna ponLa ela Ibiapaba que se estende ao NE: ( Pompêo ). 

COV A S. Log . no mun. de Hapicu t•ú-miri m elo Estado elo 
Maranhão. 

COVAS. Art·aial no mun. ela Franca elo Estado d e S. Paulo; 
com uma cade ira ele primeiras l ettt·as para o sexo mascttlino , 
c t·carla pe la Le i Prov. n. 83 ele 2 el e abril de 1~83. 'l'em uma 
cape i la . g ' um ponto ele tr ansrto constcleravel. 

COVAS. Sen a do Estado da Bahia, no muu. do Tucano. 
lia a h i gru tas e caver11as naturaes , um a elas quaes é clenomi
nacht Bunteo elo Inferno ou elo Vento (In f. lo c . ) . 

COVAS . Col'l'eg-o elo E stado de Goyaz, afl . elo ribeirão 
Samamba ia, tl'ib. do S. Marcos. 

COVAS DE ARÊ A. Pov . do Estado do Rio ele J aneit•o, no 
mun. ele Campos; com dttas oschs. pub licas . 

tJOV AS DE MANDIOCA. Rio elo Estado ela Bahia, banha 
o mun, de Caetete e clesagua no Lagôa Grande, t.ri b. elo ri o 
Vet;cle Pequeno . E' formado pelos dous Laudins e pelo P es
queiro (lnf. loc . ) . 

COVEIRO. R io elo Estado de S. Paulo, banh !t o mun. ele 
I guape e clesagua no Utut ela Aldeia. (A P rov . ele S . Pauto . 
1888. pag. 333 ). 

COVOSIN H O. R io elo Estado elo Paraná; atr avessa os 
campos ele Gtta rapuava e clesagua no Iguass tÍ pelo lado meri
diona l . 

COXILHA, s. f . (R. Gt• elo Sul.): extensa e pt•olon
gada l ombft Oll lomhada , cuj a vegetação consiste em hen•as cle-

e:!~g1'~1 ~li ~~·~ :l~~IU~~l o~:~~~CIS p~~ta~~~l~~ed~lllnJ)~~allct!a~:~;~~ 
clob?·codo. 

COXILHA DO SILVEIRA. Log. no ·termo ele Santa 
Victot·ia do Pa trn'ar , do Est:\do do R . G. do Su l . 

COXILHA GRANDE. Ramificação cht coxilha do Haedo 
pet·lencente á Set'L'<t ç.>e ra l ; no Estado do R. G . elo Sul. Delta 
nasce o l'io Qt tal'a him . 

COXILHÃO. L og. n a ft·eg . de S. João elo Triumpho, do 
Estaélo do Pa1·aná . 

COXIM. Com. elo Estado de Goyaz, creaela pelo a r t. H ela 
;Lei P r o v . n. 508 el e 29 ele julh o ele 1873, Sttpprinüçl a pel<1. ele 
n. 6 l6 ele 6 ele abl'i l ele '1880 e rest<Hlracla pela de n . 708 ele 2õ 
d e julho de -18M . r~· tambem denominada Rio Coxim . 
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COXIM. Pov. elo Estado ele Matto Grosso, n a margem àir. 
do T aq nal'y, a ba ixo da juocção dos rios 'l' a guary e Coxim. 

COXIM . R io do ]!jsiado cl~ Mat to Grosso , brib. da mat·gel!ll 
esq. do l'ac1uary, afl'. do P a raguay. Suas aguas são crystal
lin as e salutifer ns. E m suas margens h ab itam 03 Cayap6s . 
Em seu curso nota m- se, entre outras , as cachoeiras seg-uintes : 
ela Ilha, Giq uita ia, Choracleh·a, Avanhanctava-assét e mirim, 
Ja ,n·ú, André Al ves, Pedr a Redonda, V a imicanga ou Guai
micanga, Bicudo , Anhu mas, ltobalo, Al vat·o, Tres h·rnãos, 
Fut·nas , Quebra-Prôas, Tres P edr as .· P er a lta, Pedra Branca 
Mangabal. Entl'e seus Lribs . notam-se á dit· . o Camapuan; 
Bat•t•eiro, Ci lada, Salto e J aurü, e á esq . o l'aquary-mirim, 
Taq nal' ussú, Figueira, P aredão e João Bicudo . 

COXIPÓ -.ASSÚ. Rio elo Es tado ele Matto Gt· osso, clesagna 
na marge m esq. elo rio Cuyabá a 36 kil s . ac im a da cidade 
deste nome . ~m su as margens es tá asse nte a freg . ele N. S . 
da Guia, em distancia ele um a milha do rio Cnyabá. Pet·to ele 
sua foz, desag ua no rio Cuyabà, um ou tro 1·i o denom inado 
Coxipó~m il'im . E' como este a urifero, tendo-se ele a mbos exbra
hiclo clio.man·tes . E' perenne e perman ente. E sses dous rios 
for mam com o Cuyabá e a se l'l· a ela Chn p:tda um q uacl rilate ro, 
cuj a área póele conte t· qu a renta ou mais leguas quadr adas e tem 
siélo ha ma is ele um seculo explorada, lavrada, socavada e 
r ev irada pel os antigos mineiros, como mostt•a m os vesbigios 
ex isten tes , e clella se ex:r ah ira:n centenas de a rrobas ele ouro, 
quando es te metal er a encont t·ado á flot' ela terra . As m argen s 
de ambos os Coxipós são muito hal)itaclas por pequenos l avt·a
do r es e cri adores que se ut il isam de suas aguas e elo peixe que 
abun d a em t~n:. po pl'oprio . Dent t·o daque lla a t•ea fica o patr i 
m6nio d a Ca mara ela Capital, o qual lhe foi cone clido pelo 
Ca pitão -ge neral ele S. Pau lo, D. Roelrigo CesM" de i:llen :zes , 
qua ndo a h i foi cõm o ouvidor ele Paranag uá Lanhas P etxoto 
crear a -vi lla a que deu o nome ele Vil la Rea l do Senhor Bom 
Jesus ele Cuyabá, hoj e cidade elo m esmo no me . 

COXIPÓ DA PONTE . L og. do Estado ele i\Ialbo Grosso, no 
mun . cL Cuyabá; com duas eschs . publs . de inst . p ri m . 
Fica á margem clir. elo rio Cox tpó-mi t•im, pouco ac ima ele 
sua foz . 

CO XI PÓ DO OURO . Log . elo Estado do J\la tto Grosso, na 
cidade el e Cuyabá, com uma esch . publ. ele insL. primaria . 

COXIPÓ~GRANDE. Escoante que entra á margem clit· . 
do riacho Made ira, galho do Mutum, no Estado ele ;)latto 
Grosso. 

COX IPÓ-M IRIM . Rio do Estado ele Mallo Grosso, clesagua 
no Cuyabá a se is kils. abai xo ela cidade deste nome . Tem sua 
fonte no planalto ela Chapada . Em sua margem dir., pouco 
aci ma .de sua foz, existe a pov. do Co xipó da Ponte, cêrca de 
17 kils. ac i tila a capella de N . S . da Concei~ão e a i ncla um 
pottco mais acima a F a brica ela polvom pertencente ao estado. 
Recebe os riachos Clar o, da Mutuca e do Peixe , 

COXO. R iheitão do Estado de Santa C.aLharina, no mun . 
de Blumenau . 

COXOS. Dist. e ca rrego elo Estado de i\linas Geraes, no 
\et·mo ela Janttaria. 

COY ACÚ. Ri beiro elo Estado elo Parahyba elo Norte , corta 
a v illa elo Catci lé do Rocha. Vem da visinh a serra cl'Agua 
Bt·anca . Já foi pet•enne, h oj e corre sómeute durante os in,~er
nos abund antes , o que fo l moLivado pel a det·rubacla ela matta 
crue oobt·ia o ol ho c1'agua donde sabe (Dr. JoffiJy. Notas sob,·e 
IN #CH'C&/tyba, ) . 

CRACATÚ . Ribe iro do Estado ele S. Paulo, banha o m un. 
elo 'l' ie té e clesagua na mat·gem esq. do rio deste nome . 

CRACOATINGA. Serra do Es tado elo Rio ele Janeiro, na 
ft·eg. ela Ribe ira e mu n. ele Angra dos Reis. « Na immensa 
explanada ela se l't'a elo C?·acoatinga, existe, bem no centro, 
nma enorme ped ra ferro que, se pa r ando as aguas que ahi 
su rgem em gr a11cle quaJlticlacle, formam dons rio~ : ao S., o 
Bracuh y, e ao N., o Bananal que roargeia a cidade paulista 
elo mesmo nome . » 

CRAIBEIRA. Lagôa do Estado do Parahyba do Norte, no 
mun. ele Cabace iras . 

CRA JAUNA . Montanha eleva~la á m ar ge m do rio Un[t de 
fguape, no Estado el e S. Paulo . E' ram ificacão elo monte 
Jureá . · 
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CRAMUAENS. Rec ife de pedra> pt•oftt ndas , s ituado n a a l
tura ela ponta de Aratuba a. qua t t·o milhfl.s d.J mar , na costa 
do Estado da Bahia . Entre essas pedras e a respectiva cos~a 
ha canrt l ele seis , sete e oito bl'açàs cl'agua, mui to ft·anco para os 
pt·at icos do logar e muito freque ntado pel as la nchas. Demo ram 
essas pedras quasi ao SO., ela pon ta ele San to Anto nio e qt.tasi 
ao NE ., elo mor ro ele S . Paulo , d ista ndo 10 m ilhas do pha l'Dl 
ela bal'l'a ela Bahia e ele 18 ~t 20 mi lhas elo morl'O . 

CRAMINUA N. Rio elo Estado da Bahia , cle.sagua n o mar 
ao S. do d o do Ft·acle . 

CRASSITUBA . Pequeno rio elo Estado de Pernambuco, all', 
elo Ipojucfl.. 

CRASTO . Pov. el o Estado ele Se t·g ipe, n o rnun . ele San ta 
Luzia elo Rio Real. 

CRATHEÚS. V ide Ca?·ctthe·ús . 

CRATINGU Y. Rio elo Es tado ela Bahia, desJ.gua n a mar
gem clir . elo J agttaripe pouco an tes deste l ançar -se no Oceano . 

CRATO. Cidade e mu n. elo Es tado elo Ceará, sécle ela com . 
do sett nome, no valle elo Cariri , ao pé ela serra Arar ipe, ele 
cuja faldas manam veios d'agua que em varias carregas ba
nham abundantemente seu fertil iss imo solo, a '123m,910 sobre o 
ni vel do mat' . A ag~· icttl tlll'a é a principal ocCllpação de seus 
habs . «A canna, l egumes, mandioca, e, n as faldas da BBrra, 
o cal'é, dão como em parte a lguma» (Porupêo) . Cr ia - se ·tambem 
muito gado. Foi, em se u principio , a a1ü iga missão ele Miranda, 
ha bit ada por diversos inclios , aclmi nistt·ada por missional'ios 
capuchinhos . Suaegreja mat1·iz tem a invocação de N. S . ela 
Penhn. e depende ela diocese elo Ceará.. Foi c>·eacla parochia 
pel a. P ro\'isão de 4 ele janeiro ele 1768, segundo u ns, e em 
março ele 1762, na alclêa elo Miranda, segundo oulras, elevada a 
villa em 1764 e á categoria ele cidade pala Lei I rov . n. 628 ele 
i 7 ele outubro ele 1853 . JTI' com. ele primeira eu tr . , creacla e 
classi ficada pela Al val'á ele 27 ele j unho ele 1816, Res. do Con
selho administrat ivo ele 6 ele maio ele 1833 e Decretos n. 687 
ele .26 ele julho cle1850 e 5.195 de 11 ele j ane iro de 1873 . Tem 
Agencia do Cor reio e ditas eschs . publs. de inst . pl'im. cr eaclas 
pelas Leis Pt·ovs. ns. 25 ! de 15 ele novembro ele 184.2 e 845 ele 9 
ele agos to ele 1858 . E' ligada a Icó por uma estrada que passa por 
LaYl'as, Mi~são Velha e Barbalha . Sobre suas divisas vide ; 
Leis P rovs . n s . 129 ele 29 ele ago~to do 1838, 1.77 ele 14 ele setem
bro de 1839, 202 ele 28 ele agosto ele 184.0 ; 230 de 12 ele j aneiro 
ele 1841 ; 317 ele i ele agosto ele 1844 ; 369 ele i ele agos ta ele 
1846 ; :j23 ele 5 de clezembt·o e 11. 53.2 ele 9 ele dezembro am ])as ele 
ele 1850; 735 ele 10 ele setembro de 1855 ; 858 de 27 de agasto 
ele 1858 ; 1.010 ele 3 de novembt·o ele 186.2. Segundo o r ecensea
mento a que se procedeu nesse Es haelo [1. 31 ele cl@zembl'O de 
1892, a pop . ela com. et'a de 48,519 habs. O Paclt•e Bellarmi no 
José ele Sousa escreve ndo uma No tic ia sohre a ft'eg. elo C rato, 
a ssim termina : «Antes de concluir diga gue visiL i o lagar em 
que deu-se o maior elos assàssinatos jurielicos ele cp1<1 resam as 
chronicas na p essoa ele Pinto Madeira . O lagar es tá hoje cer
cado por um quintal em que um pobre morador planta legtunes . 
Tambem visitei o qu[l.rlo e a mesa em crue foi assignacla a fata l 
sentenç[l.. A mesa é guardada na casa ela camat·a, como l'eli
quia ·do \)assada. T em oito palmos ele compr imen to e sei s ele 
larg ura , J<Í. gasta e impres tave l, mas fe it.a él e macleit·a mass i>;a, 
qu e lhe g~ra11te dupla clm·ação. A casa anrle funccionou aj•1ry 
é a em que mor a actual mente o professor Penha. Tamhem 
existe ninda a casa de Alenca1·, pequena e baixa, com tres pot·
t:1. s de ft·en te, para canstr ttcção ela qual , dizem, fo i prec iso vil' 
um a rc11itecto elo R io de Janeit·o! 1 Como mudam as Gempos , 
metl arn ig·a ! O Grato ele hoje está inteit-amente novo e ap l'fe i
çoaclo . Em uma só coisa é o mesmo: refi l'o -me á inelol c e es pi
l:i to ele s 1a população. O povo elo Grato é o primeiro povo elo 
Ccá.r:í., povo son hador , povo talhado paPa gr andes commeLti
menlos, ele val or ingente e heroico. Pat·abens a !'reg . do 
Crato-i7 ele agosto ele 18S4 » . 

GRATO (S. J ão do) . Pov. elo Es tado elo Amazonas, maneJada 
fundat', com o nome ele Colon ia Nova, pe lo General D. Fran ~ 
cisco por ordem ela Côrt , a fim ele fD cil itar .se a corresponclen
cia com Matto Gt·osso e Goyaz . (( PrimHivamen~e, diz o conego 

t Disset·at'!l-mese-r :t casa de Alencn.l' • Um a ""~ igo , porém, mais Yersa 
do e entrmdtdo nessas cht·onicns, disse-me que a ref'el'ida cnsn dev ia
;~~os~~{~ . de D · Ba.l'bnrn, mãe de Alencar, no que esto u de perfeito 

André em suas No ticicts Geom·aphicM da CapitCb?lÚô dÓ Rio Ne 
,qro, esteve es ta colon ia na barra elo rio Jamary, porém pe las 
con tag iões de sezões se m ttelou para o Ct·a. to, s i tio n obre pot• 
mui tas at Lri btü ções elo ·terre n~; sendo pla nicie, é arejado elos 
ve ntos. E m me nos ele duas legua~ ao centro se descobrem cam 
pos incle term ina vais , coetaclos ele m uitos riach os em que se lem 
vis to cervos, coPças , leb t·es e outt·os auim aes ela Europa, a lém 
elas ma is caças pt'opr ias elo pa iz . Dir.em que estes campos são 
com rn unica veiscom os elo Purús, ou a n·tej3 ema nação ~ ua . O cl i
ma é sadio, ~o i s vê-se ent t•e o Mtu·a e out ros gen tios mui'ta pr o
pagação>>. l<o i cr eacla parochia pela Le i Prov. n. 96 ele 4 ele 
julho ele 1859 . Tra nsfedda pa ra a povoação ele Baetas , sob a 
in vocação elo mesmo san to pela ele n. 106 ele 5 de dezem br o de 
1869, essa disposição foi, pot·ém , rewgada pela ele n 177 ele 6 
el e Julh o ele 1868, que transfe ria pam Ma nicoré, a sécle ele S. João 
elo Gr ato . 

CRAUÁ. Cachoeira no ri oS.li'r anc isco, prox im a á cachoeira 
elo Br andão e pouco aba ixo ela cachoe ir a Qne bl'a Ca nôa . 

CRAUATÁ . Riach o elo Est<tdo do Cear á, no mun . elo J ardim 
'l'ambem e3crevem C1·oa tá . 

CRAUATE U A , Iga t•apé do Estado elo Pará , no mu n . ele 
S . Domingos da Bôa Vista . Recebe o igat•apé rio Bt·anco e 
o Assú . 

CRAUITI. Riacho do Esta do do Cear á , aff. elo Qu in cole, 
que o é elo 'l'r ussú . 

CRAUNA~ . Serra elo Estado das Alagôns , ao N. de P ira
nh as (Dr . Spindola ). 

CRAUN AN. Riacho elo Estado das Alag·õas ; clesag·ua na 
margem esq . do r io S . Francisco , defro 1rte ela foz elo Xingó . 

, CR AVADA (Santa Anton io ela) Pov . elo Estado ela Bahia, 
a rna rgem do rio Sa n lo Au·bonio, aJf . . do Pal'nguassÍ!, a i8 kils . 
ele Lençóes. E' im por tan te por seu co mmer cio e mi ne r[l.çiio ele 
d1am a u tes. 

CRAV ATÁ . Log . elo Estado cloOeará, nomu n. elo Jardim . 
Tambem es creYem Orattcbtá. 

CRAVATÃ . Ser ra elo Estado elo Par ahyba do No rte, no 
m un . ela cidade de Souza . 

CRAVATÁ . Conego do . Estado ele Goyar., ba11ha o muu . 
de Santa Luz ia e clesagua na ma rgem clit· . do r io Vermel ho, 
t ri b. do S. Bar tholameu (Inf. loc. ) . 

QRAVATÁ . L ·1gôa do Estado elo R . G. elo Norte,J1omun . 
ele Touros . Della tira- se j unco para a fac tn ra de es teiras . 

CRAVEIRO . Ilha no Estado ele Matto Grosso . Vide La
rangeircb ou Falha. 

CRAVEIRO. Cachoeit·a no rio elo Frade, mu n. ele T r ancoso, 
Estado ela Bahia (Inf. l oc.) . 

CRA VINHOS. Uma elas estações ela E . ele F . Mogya na; no 
Estado ele S . Patllo, entre S . Simão e R ibeirão Pre to, distante 
18 k ils . desta ultima. Foi i nauo-u l'acla em 23 ele novembro 
ele 1883. Agencia do coneia . O pov . , onde fi ca a. esta.ção, é 
pros pero p. centt·o ele g rande cnl tm·a ele ca fé . Tem uma capelht 
dedicada a S . José elo Bom Fim e uma esch . ptt bl. Per tence ao 
mun . do R ibeirão Pr e to. ,, 

CRAVI NHOS . Mol'l'o do Estado de S. Paulo, no num. do 
Ribeit·ão Preto . 

ORA VO. I ibeüão elo Es taclo ele Mi nas Ge1•aes, han ba a 
freg . ele NazareLh e a travessa a estrada quede S. Joãod'El-Rei 
vae a essa fl'eg uezia . 

CREKER. P ov . no tnun . ele Ita:jahy, do JTis tado de Santa 
Cath a l'iua, com am a capella ele invocação ele S . José . 

CREKER . R io do Estaclo de Santa Cathal'i na, nasce na 
sel'l' a ele Tij~cas e l ança-se na margem esq.do rio des te nome. 
Seu valle é rico pat·[l. a ag ricultura, achanelowse peesentemente 
co!an isado e culti va do . 

CREPURY. Rio ela Es tado elo Pal'á; desa.gua na m::ngem 
esq . elo Tapajoz em frente de uma ilha. E' todo éncachoe iracla , 
sendo ma is notaveis,vinclo cht foz, as cach oeiras clenomi nacla.s 
Ja ~t al'i té, P[l.cÚ, Cttr imatli., Jacat·é, Cn ictli ape . E' muito piscoso 
e abundan te ele caça . 'l'a mbem escre ve-se Crepol'y . 

CREQU IRIPÁ . Igarapé do Estado elo Amazcnas, afL ela 
margem di r. elo Ural'icoera . 
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CRERUPE DE (Terra preta .) Cachoeira no a lto J a tapú on 
Ya~a'pü, tl'ib. elo Ua tum á . Fica entt·e as cachoeiras deno
minn cl as 'l'acal' acachy e J araq uy . 

CRESCIUMA . Log. elo E s tado de S:uüa Ca \harina, n o 
mun . de Ara t'<l. ng uá . 

CRESCIUMA. Pov . do Es tado el e Min as Get·aes , n a fl·eg . 
ela Abbacl ia e mun. de P Hanguy .. 

CRESCIUMA , L og . no m un. de 'l'heophi lo Ottoni, elo 
Esta do de Minas Ger aes. 

CR ESCIUM A. Ser ra do Estado de Minas Geraes, uas d i
visas cl<t c idade ele Nossa Senhora do Carmo de R io Cl aro. 

CRESCIUMA . R ibeirão do Estado ele Min as Geraes , ba nha 
o m nn . de Cataguazes e desagua no ri beirão do Fub{~ , aff. el o 
rio Muriabé . 

CR ESCIUMA.L. Bait·ro do mun. el e Quelu z, elo Estado ele 
S. Pa ulo . 

CRI A. Al'l'oio el o Es tado do R . G . do Su l , tl'ib. do rio 
Camaq tta n. 

CR I ANÇAS. Ilh as elo Es t.tel o do Amazo nas , uo rio Negro 
prox imas elo l'io Jlilal'a r uai a e elo igar a pé Amiq uiá (J . fJ , ele Souza 
Coel ho . Relat . cit.J 

CR ICHAN Á S. Desceuelen tes elos Crichanàs, elo Amtany, 
dos quaes se separar am por e migração, d iscussões ele fam ília;; 
ou auf)'mento ele população, di stanciados do cen tr o ip m·ucotó, 
seus c

0
ostumes Lee m so!Ir i clo moc1illcações , .J á pelos a nnos e es 

queci mento, j á pel o me io clifl:'e r ente em q ue '~i vem , c ircums
·tanc ias est•ts qne conduzem sempl'e .a a ltel'açoes nos habJtos 
ele v iela . Com eJi e ito , eleve haver ma is ele u m secul o que ela 
t r i bu mãi se cl~s~acon o grupo que ora existe n o J auape t·y, 
indo a pri ncip to h ab itar o r io Uaracú, onde eram conhecidos 
p or Gttr. r i bas .. sendo da h i l'epelliclos ta l ve t pelos 1\.icás, a itlcla 
h oje não pac ifi.cados . No r io Uar acá, a!H ue o Demeuene 
h a bita do p elos Cri cha nás. Entre os Crichanás elo ri o Ua ua
per y só ex iste a trad ição elos Ipurucotós e dos Cricha n oi s do 
Parimá, pOL'Cj Ue o co n tacto ja uão se faz immed ia to, mas 
si m por in termed io de u m ou tt•o grupo . que se .e.stabelecen 
n as rontes elo Essequibo e que deve ter s1do mod dicado pelo 
contacto dos 'l'ar nmás. Segu ndo infor mações que me pres ta ram 
os p rop rios sel vagens, habitam elles o baixo Jauapery, i sto 
é das cach oeiras para a foz, div id idos em 10 a lde ias editi
c~clas nas immediações de Canacunama, Sap6., Cm·ecur é., 
'l' ará I , Chipareuaua, Uatucurá, Mauia uá , Ma.cuc uahú, Cara 
bi nan i e Curiu ahu . 'l' ocl as essas alcle1as envtat·am-me r epr -
sentantes . Pela maloca que examinei, q ue dizem ser a maior 
ca l culo q ue as o t~tra s serão h abibadas por . 200 i ncl ivicluos 
mais ou menos nao excedendo o total elos m cl tos a 2.000 . 
Suas a l cle i.as ou' malocas (ttlJC~ t ás), como t i ve occas ião ele ver 
e exam inar cu iclaclosamente, são sem pre levan tadas no centro 
elas flo res~as virgens e junto a Ycwapés ou cor regos qlle faeil
m e nte lhes fol'llecem agua , não só pa.r a seus u sos , bauho, 
etc., como par ::t dar-lhes o peque no pesca~! o, con.heciclo Jl.o,r 
peixe do matto, que em gera l lt m tta.-se. a t cw.»ht J'a, anttJCG, 
jeftt, ac:w á. , twnoc;tá,, etc. , q ne apanh \ 111 om co~os cha
mados uc;iocti'Ctbés. EntL'C as ma locas e os portos ex tslem os 
i tapuis que são pousos de descanso e que lhes sel'Ve m ele 
dormida ott gn~u·i cla, quando a. nolle ou a <:_huv~ os .smpr e
h ende uas Axcut·sões. Ahi g ·1ardam sempre nao so os r P.mos, 
como as panell<J.s (cwipó) . alguiclar es(camecut), e o aparelho ele 

. tit·ar fogo (a.poté) . Esses ita.lJUis são lev anta rios uo me10 .ela 
fl oresta , l impa ele Jleq uena vegetação . Al?rovettam as propnas 
arvores para er~·11er a s choupanas (tuqut11saré) e os muqu.ens 
( ttsstwá). Const~oem os Tuq·uinsa?·és r edondos e obli~uos . Os 
primei r os são a t· maclos em a rcos, so1)l'e os q11ae;; assentam a 
cobertllra de folhas de bacaba (cenocarpus bctcctb.t, Mart. ), 
desde o chão deixando duas coberLul'as d iumet ru.l mente 
oppostas . Os s;g undos são planos, fot·ma:n um8. me ia ag:ta 
susLentacl;\ na parte un terJ OL' por forqm Has e cobet· ~o s _ela 
mesm::~. palha elos p ri mei ros, vindo a cobertnrn. até ao chao. 
Em ambos, ele um belo , fazem um g· it·úo, como u m banco, 
sel'Vi nclo de ·mttquem pal'l.t aq1tecer as r .1cles e as ccnHclls . 
Cada um delles accornmocla seis a 10 p ~ssoas . E m c~cla 
t uq 1in sa r é gnaL'C\a m as ft· ech~s em um só feix , coll ocaclo 
hor ison talme nte a aHma da mao, descansando ao l ado opposto 

' Chamada pelos Chl'icba·' ics Ulacayabn.. 

em uma ro :la ele cipó presa ao trunco de um a a r vo're . Ao l ado 
de cada um a dessas choupa nas leva nta m um ussani, co])e\·to 
ele folhas de bacaba, p ar a que a ch t\Va n ão molhe' a caça 
que se muqueia . Pa ra isso a proveita m uma on d uas a r vor es 
p l'Ox imas par a , en~re os Lt·oncos , a t·marem o g iráo e a a rmação 
que cobrem de folhas . Qua ndo a p roveita m um só tronco 
fazem o mwzltern co m o gi r áo tl'i angular , am al'l'anclo as folha~ 
nos troncos, d ispe nsando ass im a arm ação ele va ras que os 
outr os costu mam ter. As ~.tJlC~tás ou a ldeias compoem-se de 
varias wnenenés.ou c~sas, . assanbaclas i l'regularmente, con
ser vando ent re s1 a cltstanc1a ele iO a 30 metr os . Deixam em 
r edor a matta que a s encobre. Em r oda ele cada ca ' a h a u ma 
peqnena hor ta onde cul i ivam mandioca, bana n as ( un;paocci) 
ca rás (in1e?"á), bata·tas, cannas (ca.námcu ime), aipim ou 
macacheira (cc;ná), auanazes ( cuiocwá) , cubias ( Cato?"oná), 
a lém ela · p upn nh n, meri ty e a mendo im . Su:ts (nmMnás) ou 
r oças são ma is dis ta n tes e ceu tr aes . E m fr etlle á porta pl'i n
cipa l ele cada casa existe um upa•·ó ou t erreiro . As casas são 
ci rcula r es , ele 10 u 20 metros ele cl iamett• o, apenas com duas 
p ortas cliame ~r alm en te oppostas, sendo a el a entr ada pl'incipal 
sempre coll ocad a ao nor~9 . As pa redes são de folh as Ubim 
( geo11oma sp .) bem tra nçadas e acamadas , forman do u ma 
espessura de dous n. t r es decimetros, tendo ape nas ele a ltura 
u ns dous metr os . A co ber ~ttl' a , ela mesma fol ba, tem a fo r ma 
co nica, com beiL·a baixa , un indo-se no apice t ra nsver sal mente 
a de ixar uma pequena fresta p or onde sahe a flllnaça, sendo 
d illic il a entrada elos r a ios solares, r azão pela q~1al o in terior 
é sempre escuro .Em algumas casas as paredes são ele cnscas ele 
arvo L'2S sobrepostas bori so n ta lmen te . E' sin gula r a en tJ:acla , 
As porta.s são collocadas em um plano muito ma is inter no, 
hnvenclo entt•e ellas e as par edes uma esp cie ele atrio, onde 
podem accommoclar-se seis homeos. l~ s le atrio é fo r mado 
por CJ.Ua lro g L" andes tijolos feitos ele tabatingn. , clous nn. li nha ela 
pn. recle, dous in tel'ior mente, collocaclos em a ngulos r ectos e> 
sepa t· aclos pelos est ios, a mbos co m toda a a!tma ela parede . 
Diametr al me nte oppostos e fazeodo uma reen~rancia nas pa
r e :les , collocam clous g iráos que serve.m de muqnem, sobre 
os quaes a r mam d uas ou tt·es pratel ell'as de varas . Estes 
muqttMt~ não i ntet•t•ompem o circul o i uterno e estão armados 
no centl'O elos dous sem icit•cnlos 'fo r mados pelas pot·tas . Dos . 
caibr os elo telh ado pendem cordas com Pacurané ('tWlt), onde 
guardam os aec~ngatc•>·es, r ab ichos e outras bun-iaangas. Na 
palb a elo t elhado estão os arcos e as f t·echas. D~us ou tres 
es teios collocados no ceu,lr o set·vem pal'a as redes que partem · 
das par edes. Cada casa da Jogar a 20 ou 30 i nclivicluos . Ahi 
encontram- se pilõ s (acué) , e~cavaclos a fogo, ralos (ohima>·i;·i) 
ele canmos de macacos e de nt~ s de cul tas, panellas ele varias 
dimensões, algumas de mai s ele 50 cent. ele el iametro, a!au i
clares par n o vinho ele ft·uctas, pn neiros longos e cylin d t:'icos 
de . (uc~inbé) P.ar a ovos ele tat· ta. ruga (~tarichá) , fr uctos ele 
val'los Lecythts (cu ias el e macaco) que se l'l•em para tomar 
caohi i"!J, c ~stanhas cor tadas par a cu ias, facas ele cosLellas ele 
tat·ta t• uga para r aspar fr uctos e outros objec·tos gue constÚnem 
seu ·trem clomest ico. Suas pane lias te em um desenh o elegan L e : 
são ele arg-i lla bem pr e1)aracla, ap L'esentanclo d uas fót·mas com 
val'ias dimensõ es . Os algu i dares são brancos pi ntaclos de 
vat•tos arabescos vermelhos, e vt ch·a clos com resina ele j tttahy. 
P elos desenhos ele sua c.e ,·atmca e pe los de seu s ueic3s ou 
tangas, ve-se que St\a intellig<' nci a não acanhacla e que 
elles sabem facilmente combinar as rec:tas, em ·fi g-u ras regu
l::n·es e symetr icas, com o gost o art ístico , Em geral, a pin l ura 
elos vaso :;; é for tnacla ele gregas sobrepostas como t·ec tangulos 
co ncen tr icos, todos com os angulos reintrantes . Pela !ou a, pelo 
bem ucal~aclo dos arcos, pélns ft·echas, pebs casas e pelos 
tecidos ·ele a lgodão e de pa!ba, mostt'D m esses S?lvagens um 
estado el e adiantamento moral, superior a mu itas t r ib '\S já 
c ivilisaclas. São os Cl'i ch.anás, em geJ•al , dotados ele car acteres 
c1 ne danot:Hn fo1·ça e r obustez . São altos e esbel tos; teem o 
tt·onco largo , as espacluns m ui to ma is lurgas que as cadeiras; 
o peito elevaclo , o vent t•e depr imido ; os memb,·os mu culosos 
e robas tos , as mãos pequenas, bem delin eadas e l''l t'~ es ; as 
per nas mJLSctllos;\s e pouco che ias ; c.s pés pequenos, chatos 
sem concavidade n as solas e com os dedos polleg:lt' es afastados, 
c ·1 beça proporcionada ao corpo ; ct·aneo dolicoceph <1.lo, face 
o1•al; maçãs pottco sal ientes; olhos peqnenns e rasgados , 
pa rdo-e õCliL'Os, pouco bt'i chlclos; SLlper cil ios qu as i direi 'os; 
nal' iz sem i-aquiliuo, com as nat'inas clilataLlas t: chat<l.s · 
dentes g l'ancl~s, em geral vel'tic:teq ; 0 3 ela i1 l' cacla superiot; 
sém pt·e estragados OLL gast 1s pelo tl'aba lho que exercem que 
brattclo ft·ucto3 de pal metras e ossos, pe l a mast igação de 
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cal'lles cllll·as e ás vezes cheias de aNia, e p~lo habito de 
mascarem a t•g iila, con hecida por ta batinga . O mot·eno c laro é 
côr nelles pt•e clominanle, pos to qne alg tms, t•aros t e nham uma 
cor de azeitona pt·onunciacla, o que os clistingtw, como succecle 
ao neg ro entre os br anco5. A pe lle é lisa e macia como s~tim . 
Os cabeltos negros, lisos,seclosos, porem du~·o ; pelo m :1. u Lrat9 . 
A bat'l)a, fjlle arrancam ou fazem, é quas1 null a, emquanto 
que os p?.Jlos elas pat·tes genitaes são l ongos e crespos. As 
pet·nas são muito calHlluclas, os !)l·aços p :>uco a o peito pell aclo . 
Col'tam os cabe llos da cabe;a com os dentes ele nma rnaxLll<t 
de piranha qtte é aüad<t corno ·thesoura. Nenhum chei t•o 
exhala seu corpo, mesmo quando ha t ranspir ação . Di vidinclo 
em tres grupos ele vat·i as dimensões que tome i, eis a média 
que posso aqu i apresentar : 

ALTURA ACIMA DO SOLO 

Altura tota l ..... , ... . . .. . . . .. . 
do conducto auditivo,. 
do queixo ... . ........ .. 

, do acl'om ion . ......... . 
do epicondylo . , .. .... . 
da apopbyse styloide do 

rad1n1n . . . •. • •. . .. . . . . 
elo medi o .... ..... .... . 

~ da furc ula ste rnal .. . .. . 
do ma.melão ... ........ . 
do umbigo ........... .. 
do pu bis .............. . 

,., do pcrineo .. . . .... . . .. . 
A bmça .................... . .. . 
O palmo .. .. . ..... ... .. .. ...... . 
Achare ..... . ... . ....... ... . . . 
Comprimento do pollegat· ..... . 

» do med io ....... . 
Altura. do Yertex acima elo solo 

(indivtduo sentado) .......... . 
Dis~ancia. dos aCL'Olllions .... ..• 
Circumferencia ~o lt·onco .•. , •. 
Com primcnto elo pé ...... .. .. . 
Largum do pé . . ..... ... ...... . 
C.i rcumferencia ela cabeça ..... . 
Distancia ent re os •·lhos .... .. . 
Do nariz ao queixo . . .. .. .. . . . . 
Entre os ma·neiões ........... . 
Da raiz do cabcllo no queixo .. 
Olbos ..... ... . . , ...... . . . . ...•. · 
Pelle ........ , .... ... , ..... ... .. 

ftl (:It.Uf'O 2o GUUPO 3;) GRUPO 

m m m 

1, 63 
1,055 
1, 39' 
·J, 39 
i , 05 

o, 79 
o, 67 
1, 32 
i, i'l 
o, 95 
O, S't 
0 ,765 
1, 69 
o, 20 
o, 18 
o, 65 
o, 10 

o, 88 
o, 28 
0,922 
0,2~> 
o, 10 
cJ 55 
o;o32 
O,OJ5 
o, 20 
0,195 
N. 2 
N. 2S 

i, 'i' l 
i ,G5S 
i, 44 
i ) ~7 
1 , 10 

o 82 o; 67 
1, 36 
1 23 
1;003 
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1, 11 
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• 

1: 3J 
1, .23 
o, Q9 
O, Sj 
o, 81 
1, 2 
o 22 o: 22 
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o, 12 
o, 87 
o, 30 
o, 27 
o, 1'1 

As mulhel'es são mais baixas embol'a algumas sejam basta nte 
ahas e mostrem l'Ob ustez e força. T eem co mtncl o as fórm as 
mais .at• redoncladas, carnudas e graciosas . As espad11as largas 
e fornidas; o pei\o bombeado, com os se ios perfei tamente 
conicos, pequenos, sepat·ados um dJ outl'O pela d istancia el o 
cliametro de um clelles, clit'igiJos para fóra e pa r"' baixo, só 
erectoB em r apari gas de 12 a t8 a nn os ; gu<1.nclo maiores de 
30 cahiclos; trazem o~ mamelões co loridos fot·mando um a só 
li~ba com o seio, m esmo nas mi1es; ventre não saliente , 
coxas r e<>ttlare' e pernas finas, mãos e péo pequenos . O 
systema ~et·voso é appa rente sob a epiderm e, principalmente 
nas faces e no lt'onco . Rostos em gei·al r edo ndos, faces pouco 
salientes, olhos al' reelonclados, vivos pardo-escuros ; sob ran
celhas dit·eitas, nariz p eqtteno e na rinas achatadas ; b ?cctt 
grande, lab ias Jinos, com dentes verLicaes , cla ros c em geral 
estt·agaclos. Cor mot·eno-clara, ainda mais que os h o mens . 
São bonitas, es be l tas e elegantes . Como em t~ das as tl'i bus é 
a mulhel' a be>ta ele cat·ga . E' ell a quem faz a roça, quem 
cozinha e quem nas excut·sões tl'az ás costas o p~bnacú com as 
·provisões de viagens, as rêcles, as pa n e lias e os filhos. V i 
algumas mu!hores que tinh am as costas desde o p escoço até ás 
nadegas completamente callejaclas . As cria nças sobem-lhes ás 
cosLas pelas pernas com a m es ma facilidade ele um macaco. 
Observe i entt·c os Ct·ichanás clous factns nota veia que ex plicam 
a crença que entre os se lvagens h.a desertol' es ou in di dduos 
roubados por e!les . Refiro - me á myopia e ao albini>!llO. A 

m yo pia é raríssima nos pov03 não civilisaclos . Em homens 
maio res de <!O an nos no·~e i muitos myopes, alguns em g ráo 
mULto elevado . Attl'!buo iSSO ao reflexo d as aguas do rio e ás 
areias elas g t·ancles pt•ai~s que se fol'mam no ve r ão . São ell as 
mnitJ fl'equentaclas 1n los selvagens e com o co t·r e t· elos annos 
fazem com que e lles per cam a vista. Mais vulgar é o a lbi
ni smo q11e observei em home ns e mulheres . O a lbinis mo, com
mum entr e os negl'os e pouc.o apparece nclo nos bt·ancos a inda 
não foi observ ado nos inclt genas elo Bt·azil. Essa anomalia7 
como se sabe, pó ele se r gei·a l ou pat•cial. Os factos q 11e obse r ve i 
fol'am desta ulti ma natul'eza. O albino Cri ch a ná não ·tem 
a matel'i:t pigrnen~osa da p elle , o Cjtte dá a es ta urna có1· 
branca que se des taca inteimm en te ela elos an tros; é ex tre
mamente myope, posto CJLt tenha a materia negt·a d n, face 
in te rn a elo cboroiele, destillacla a abso r ve r os r a ios luminosos, 
pouco apagada; soil:'t·e ele um st ra bis mo convero-e nte : não 
supporta a lu z elo sol ; Leem os cabell os pel'leitame 1~te neg t·os · 
o systema pilos@, embora pouco de~en volvido, ap~at·eée n a~ 
per n_a~ , n os sovacos e no pente, ah i bem dese nvolvido; nilo 
se cliiTerença elo commum na es latu ra •O na r obusLez) sendo 
ape nas menos coraJoso . Ca lc ulo em 2 0/0 o numew ele a lbinos 
A c_ô r da pelle é a que tem o n. 2, na tabel! :t feita pel a 
Soctedacle Anthropologlca de Par·is. O que em g-e l' a i os pre
dispõe ao a l bin ismo é o clima insa lubrl3, a mi$el'ia <t pren•bez 
muito t•epe ticJa, são as tliatheses enclem icas, etc., causas qtre, 
presumo, não se dão no rio J a uapery. Pelo menos a r obustez 
get•al attesta que cl las não existem . 'l'al vez a uni ilo constante 
ent!'e pat·eo tes pt·oximos seja a causa Jin·e dispone n'Le. S i no 
civilisa do , em que o v it'l.t~ syphilitico e esc ropbuloso mais ott 
m enos imperam, pt•ocluzinclo ·por essa união a pbtis ica, a n·otla, 
as e3ct· ophu las, o r achit is mo, etc . , no se lvagem, que c?esco
nhece esses dons ela c i vilisação, a tlegen e t·ação proeluz in\ sem 
el':vtcla o a lbmJsm o. O que é certo é que o alb ino Ct·i chaná 
mw se afast;~ elos pat·e ntes san ão pela cô t• ela pe lle, p ~lo 
stt·~hlsmo e pel<t m yopta , sendo o homem tão alto, tão l'ot·te 
e tao bem conform:tdo como qualquer elos mais bem const i
tuiclos. l!.:sse facto, cornpal'ado con1 out ros cl2 clifle r enles trib us 
parece q'le t'Ol' me convtlnce r que a causa un iea que lh e d~ 
origem é a união e n l,t·e paren tes Jllllito proximos . J.<;m ger al 
nas 'tr ib11s po ttco num et·osas, destacadas ele o utras como a elo~ 
Parintintins e Anclirás, elo 'l'apaj ós, notam-s~ incl•iviclu os 
bra 11cos que os civi li~aclos tom8,m por elese l'Lores e q •te não 
passam ele a l binos . Po1· qLLe razão não se nota o fado nas 
g t· a ndes tl'ibllls elos M it•anh a, d os t\Iunclm·ltcús, dos Unupés e 
outras . A méd ia elas pt·oporçõea das muLhet·es é t•epresentacla 
pe las que apresento tomadas em uma mttlber elo 18 annos. 

Altura total. ....... , .. . , .. . 
do condacto auditivo 

» r1ueixo .......• . .• 
» acromion .... .. . . 
» epicondylo . .. . . . . 

da apophyse s tyloide 
elo ru.dmm . . ..•. ,. 

» do dedo médio . . • ... 
da fnl'cu la s tet'nal.,. 

» uo bico ri o mameliio. 
» umbigo ... . ..... , 
» pubis .. , ... , ,, .. . 

» '11' per ineo .. . . . ... , . 
. ·~ bt·aço. . . . . .. . . . .. . .. ... . . 
O palmO' ... . . ............ .. 

im,~ -1 A chave ................ .. 
im,aa Comprimen~o do pollegar 
1m 22 » » m6d io . . 
1m,21 Altut•a do vertex acima. d o 
On>,8D so lo (individuo sentado) 

001 ,90 Oislancia dos acrom ions . . 
om,7J Cii'CUillfcrencia. elo tron co 
0'", ;2 Comprimento do pé ..... . 
1m, l6 Lat•g u t'a do p.! . ...... ~ .. . 
fm ,05 » dos qu n.d d s .... . 
O>n,S2 Distancia ent1·e os olhos . 
Qm,7t Do nn.riz ao queixo ..... . 
Qm,G2 r~ n. tre o:S llHl.llH;!l ÕeS ., , ,, .• 

Om ,GO Olh os. , ........... ... .. . 

O>n,-H) 
um, ts 
Om,O.J 

o:n, to 

Qlll,27 
Om,760 
QtU ,23 
Om,OJ 
Om,33 
0ll1225 
om'ti32 
Om,07 
Om,22 

Em geral a voz em am bos os sexos é clal'a e vii.Jl'an te , em bor a 
tenba nm som guttural ,eexpt·e~sem ·se com r apidez . Parecendo 
·te t· uma in lil.ole pervers:t, sã0 bons e compass ir os . São ir:JJsciveis 
e vingativos , porém parece Cjlle n ão co nse rvam J'ancor, pois qtte 
momentos clepo1s de u m acce3SD de co lera tornam-se inL~ ira
men te calmos como s i n ada hou vet•a ag i t.ttdo sett espiril.o. F oram 
sempre lidos por crue is e s~nguinarios, poré m, s i compnlsar-se 
Sita histot· ia, ve l'-~e- ba que sempre a r ept·es ::tlia foi que os fez 
JU áos. A morte de Herme negildo Pas tana uos dá um exem plo 
até ele caval h e irismo . H erm ene2; ildo ameaçara a mat'l'at• os 
la·aços elo inclio; este inntilisou- lh e os bt•aços; Anastacio ma
ta ndo elo tts indi os fez com fj iiC estes se vin gassem nos clous. 
Ellii por ella; dente pot• de nte , Se LLs movimentos são t• ap iclos e 
g rac iosos. Em suas cot·rerias cont ra os bra n cos, se mpre que 
podem obtel' o corpo de a i gam a ele sttas victi mas , o desca rnam 
para tira r o craneo e os ossos elos bl'aços e pernas p ara colla r es 
flautas e pontas ele fr echa s. Ob>erva nclo a fót·ma elas cabeças, 
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notei que a oblo11ga é mais commum entre os homens, embora 
visse algum tts bem. circuhues2 fól'lna. es~a. mais commum nas 
mulheres . De uma. comple1çruo v1gorosa, atlestando saude, 
mosteam que r esistem bem :ís intem.1Jer ies e que chegan1 á de: 
creJ.!litude. A idade clP- 70 annos, mats ou meaos, é vulgat•. '(~ 
exemplos de maior idade, chegando a obsel'Var um chefe JV. 
clec 1·epito, maiot• ele 120 annos, que, apezar ele magt•o e ·tt·e
m ulo, ainda anelava com vigor e li ~eire za. Nos parlos, como na 
qnasi totalidade elos n·etltios do Braztl, obsel'vam o resgua t•clo on 
ECÓ ucô' elos 'l'apuygs, que cot•t• e sponcl~ ~~ _couvacle ou inctJb"ção 
elos fra.ncez es, adaptada nas t•aç .ts pr tm tttvas e pt·mcJpal.menbe 
pelos Tibarenos elo Pon Lo Ii:m:ino, pelos Corsos, no tempo dl3 
Diodoro ela Sicília pelos Basco ~ , pelos B~arnezes, pelos He>pa

-nhóe3 no tempo cle'Struuão, pelos p~vos elo Canadá e ela Groen· 
l anclia, pe los Carail>as e a 1nda nao !.ta muttos anuas pelos 
mon lanhezes da Suissa, pelos Tartaros e outros povos onentaes, 
facto esse que os fi lia a mn 1tas outras r aças, eLlu~.JCamente . 
Considerando o pai q tto pel'te ncem-lhe os filhos e nao sendo a 
mài mais qt.le o sacc J onde sEio este~ guc~•;clados, segttu.do a 
phrase elo pad t·e Anchi"ta, l ogo q ue a m31e da a luz uma crumça, 
o pai r ecolhe-se a t•Me por espaço de 30 dms, mats ou menos, 
pondo-se em dieta e não faze ndo Lt•aba lho :-~lgnm, porq ue acre~ 
ditam q ne todo e qualquer. cansaço , cló t· ou soffr1mento elo pa t 
recahe sobre o recem - nasc!CIO que exclns 1vamente delle des
cende. Isto fez com que o Dr. Letonrn ea •t dissesse qtte «la cotl
'Vacle éqtJi vaut {~ une ad~pt i on; p<H' elle l'homme affll'lne sa 
paternité.» A proposito uao posso detxar de menciOnar aqu t um 
facto qtte se da enLt·e os seh:agens e mesmo e.ntt·e m n:tos tn.dtos 
civilisados como o ol>ser·vet enLt·e vat·1as tl'lb tts e agora amd11. 
·tive uma c~nfit;maçil:o ap r eciada por mim cuidadosa mente. Em 
g·era l a mul het· selvagem quando seu te approximar-se o tet•mo 
da gravidez dirig~ -se para o matto long ela ma loca e :1.h t, 
sol itaria, cllt á luz, ás vezes sem cl ôto, os lilhos, cortando-lhes 
ella meama o nmhigo. Depois üe inteiramen~e li vt'e elo traba lho 
sectwclario d o ·par" to, dirige- se p~ t·a o rio, banl.ta-se a$sim como 
ao rece m-n a~ciclo e volta para a maloca, onde Ol!l lrega o fi lho a.o 
pai, que entra logo de ••csg1;cwdo, emquanto a mãe continua 
em sons trabal hos caseit·os e de ro·ça, como s i nada tivesse 
acontecido. O faclo mais notavel é a desapp<uicào elo cot·rimento 
lochiul i111meclintamen1e ou no d ia seguinte , sen clo raro atuL·ar 
quatro dias, mesmo os locb i os serosos. Sabe - se qne em. paizes 
baixos e humiclos observa-se o útcto do augmen·to elo le1te que 
dln;,it~ue o flLtxo. Ainda. mais: a pos ição e m Cjue d esde a in.f<tucia 
se senta a mulher se l vagem, com as pet'Jilas afastacl as , con trLbue 
pa1·a a di latação da, bacia e facili~acl e dos pa.L'Los. Porém o que 
não posso explicar e st a. suspensao dos lochws, abr uplameute, 
é devida á al imen tação qttast sempt·e a n tmal, s 1.ao modo de vtcla 
trabalhoso e exposto ás inUempel'le_s, ou atnda SI ao !J.a iJtto tran
sm ittido pel as gerações 80 a acçao muscular e totuca do ut~t·o 
basta muitas v e~es para expellu· o p rocl ttcto_LoL1l ela conc~pçao, 
sem clô 1·, a 11xilia clo já pela natural dJlataça? da .bacta, Ja pela 
pouca ,l'esisteocirt que ofterece o se; mento 1nfenor elo n tero á 
passa gem do feto, phenomenos que concot•rcm na sel_vagem 
pe los seus habitos de viela. PoJ·é m o facto da suppt·.easa<: dos 
Joclüos é mais no~avel. Qtlanclo se ann nnc 1a a appt·ox:Jlllaçao elo 
par to, a mulher ajoelha-se, espera pelos contracçõ~ ~ uterinas, e 
lirm a ndo en tão o pet•Jn eo EObt•e o_ calcanb::tt' para 11npec!Lr sua 
ru[!J bu ra, s cu· 11ra com ambas a s maos o ~alho Cjue lb e pas~" pela 
cabeç ~ , ele pt•opo si~o escolhtclo, e, forc~J~nclo n~ll e, e JOcltuan_clo 
a cabeçn pat·a traz, por esfot\~ O p t·opl·to, auxlltn. as contracçoes 
e expelle o re to q110 lica cabido sobre a lgttmas folhas ele J~almeH'a 
até expellir a pl•<centa, o Cjue acon Lece acto contmuo. 'I amando 
então a criança, a marra o cOL·dão 1.1111 btlJCal e cor ta-o com uma 
faca de la boca, e•1l~ l'l' a ndo em seg uir! <\ a placenta. I!:m geral 
dttranle o lXtr"to não h a hemon·ha gia al guma, pot·ém meta hom 
depo is esl:a ap ;oarece alJunclnnt emen·t . illntão a mulbet• se le
vanta e todo o sangue que S 3 accumular a no utero corre püt' 
a lgttn s mi ntttos . Apena s pát•a a hemorrhagia, a mãe loma o 
lllh o nos braços, vai á con ente mais prodma., ba11ba-se com 
o filho e volta para casa, sem que appa t·eça!.n os lochws e. sem 
'JUO sobr eve nh am os acciclentes q.ue a supp1·esao clelles oc.caR IO!la · 
Rara é a mulhet· que nos tres ct1as subseqttentes ao part'l é m 
commodada pela~ ser os idades que o utet·o ex,Pelle,. Os flutdos 
qu e concorrem 1nu·a o utero, de~de que es te ft ca ltVl'e do fe to, 
vão immedia tamente para os seJOs 1 Apt•esento o facto á~ auto-

1 Coi' I'Upteta de ecô, estor, yecog , encostnl': se, descanca•·, que cor
l'esponde ao n.it,irini dos Iput·ucobós e dos C.l'lchamas, n.o a.rtl!>wquê dos 
Macuchys 0 ao curaiya.t·a llt.twh~Jctn dos Unap1chwnn~, de cw/'n.t, Cl'93 11Ca , 

va·ra., pai e muolwpa.n, resguard o . 
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ridades. E stas t=tue. o . .estmlem e exp liquem . Não serãio os 
lochLOs na mulher CJV rlJsada a.ntes uma leucol"rhéa prove-niente 
de Setts h ab ttos ceolra a na tm·eza? Em gera l no terce iro dia 
cahe o umbtgo elas ~nanças e a llgumas nações, como a elos 
~Iacuchys, o pran·lem aos pulsos dellas afim de evitar 0 teta no 
tit•a,udo-o s.ó. no fi1.n d~ um m ez, isto é, depois elo écó-ucô pa~ 
terno. Os Ct'l chanas atastan:-se em geral dos iorlios d~versos 
em amuos os se"os, por nao lerem o ventre desenv0 lvido ~ 
a.lil'ecta,r em uma côr q~te cleuot:t não sofft•et·em ele mol es tias he
pa thicas cl~ que soffi·em quasi todas _no valle r1.mazonico, pois 
os mdt os sao babrtatltes ele uma reg tao ba ixa e hurnirla tendo 
os filhos por cat·acter is\ico ~ obesidade. _Pe11so ,que a cat;s a que 
afasta essa ll'lb:t elas demats nesse parttcular e o não usa r ella 
ela far inha cl 'agtn que, pela sua na t ttrezct e pl'eparo, pe t·clenclo 
as ma terias azotadas , ataca extrao.rclinariamente o il"'ado. São 
inclios elas florestas e não ribeüin.hos. Alimen tam - se ~le caça e 
ft•ttctos, de vinhos ele vari as pa l n~e iras e d e [Jl'ep 1raclos feitos 
c?m massas e mandiOca. Usam o TUllUNO ou sal vegetal. Apre
ctam mtuto. a p2sc<1., pot·que m a ts_ facilmente p , s cam á frecba, 
com anzo l fe tto co.m unha de ganao nu com um appare l ho feit o 
ele um pau bipo11tuclo, atado no centro pot: uma co1·da, 011 em 
cacurys, ~mele attrahem .com .c1gunas (ap~stocumu s O·>·islot-us) 
I'I Vas _ou Jaca t·és (a lt~ato l'J· Al em cl1 ~ so pesca~, nos yarapés com 
os ~tawar·wbés, que sao co vos ele cltfteren ·tes fot·mas para o peixe 
mmclo. Apezar ele ~alell'os, Iludam com snn~ ma faci I idade, 
pelo que ],Jarece- m falso o que affit•marn, quand o, referindo-se 

· aos e nco.otros, d.iz ia m a lguns que. mot'l'iarn os .incli o·e nas a fo
g·ados por n ã o saberem nadar. Eu os vi nesse exel'~icio, com 
pesos ao pescoço e com uma das rnãos occupacla pelas armas 
naclanclo e mer gulhando p<n-!'eitamente a atra vessando "'l'ancl e ~ 
dista ncias . Os indiviclttos de ambos os sexos andam nú~, tendo 
ca bellos neg ros e sedosos cortados elo mesmo modo . Cahiclos 
para frente e para traz, são a para élos horizontalmente pouco 
acima elas sobr ancelhas, a té quasi ás 01·alhas, que fica m cobertas 
p.e los q ue cab em sobre o pescoço, que Lambem são cortados 110- ~ 
l'JZontalmente na altura elos hor.nbr os. Hnmen s e mul heres 
at•t•ancam os Sttpercilios, asaim corno as mulh eres os pellos elo 
m onte ele ven us e d0s sovacos. Ambo3 os s ~ xos tt•az-e m ns orelhas 
ftt raclas. Nes tas enfiam o panctlary; brincos feitos ele um co t·cl ã o 
de fi bt· ~s de uma pollega da. de comprimento, to.r mioando em 
dons nos. Os h omens ellVQ[vem o membro viri l na p Jle dos 
eset·olos, _passando por cima. o UEICÓ , cinta ou rabicho bt•anco 
de a!godao, plnlada de g t:eg:lS p11e tas, preso na f1·onte por um 
c0rclao fino ele fibras de met•Jt.y. l.:':l!ssado enbl'e P ' rnas, enrola-
se pos teriOrmente no mesmo corqao, _ficando uma gt·a ocle p ont"' 
cahtda como rabo. Alguns UErcos sao ornados ale pennas ver
melhas elo twuptg lo do tucan0 ele papo bt·anco (t·an.pha..,tus toco). 
A~ mulherea anelam tan.gadas com ~~maipós ·de fl'tlctos d e pucá 
(c~ss!~s sp.) tec1dos .com f10s de fib-ras, tend?. uma f1·anja fe ita do 
al b.tlmen Glo car.:tna e endoc~rpo ele ?>W>"et:Ja, partidos no meio, 
eofeLtada co1u ossos do ou vrclo ele colia e ca lices de uma flor 
G(•ne penso eer uma myrtacea. ~\ffec\a,m a fôrma rk apesoide, com 
a parte sup~r1or de ma1s de dons dec1metros de compri mento. 
No pul so do braço esq uerdo, os guerrei t·os e os caçadores usam 
um tecido de fib r a s o a casca de nambe par a eviuar que a corda, 
ao desped1r a frecha, fu·a a carne . Chamam a esse tecido 
i '~1W!Gmcvty. Alg u11' JÜntam o corpo de pt·e lo e a ca ra de ver· 
me lho com car ajul'Lt ( B i ,qnonia sp. va?" .) : outros li ttoralm en te 
o corpo de verm elho, p ~t·a eviLat• as mordeduras elos piuns e elos 
ca1·ap ::b1Ws. Pintam-se a tn cla com barro r oxo, cut·y, pot·ém por 
face1nce . A ptntura é fe1ta ele lwhas cruzadas ou par.~ll e las, 
estendem- se JlOr todo o corpo e rosto, o q11e os desíig tu·a com ~ 
pleta1nente. Usam o mm•·ocó enfeite ele cabeça, feito de uma 
cor ôa de .um I;Jctdo de palha 1Wil'l.~m á. onde espetam vert ical
mente na fr en,te tt·es pennas de rabo ele a rara vermelha (a1·a 
cvrcHma) e a\ t•as duas, havendo em redor da col'ôa de palha 
duas orlas de pennas de gavião e cot•nja, collocacl a s horison
talme nte. Os homens trazem, mesmo no cor po, o 1wwnoté, 
es]Decte cl~ cmba em q 11 e enfiam tudo que beern de condnzit·. E;: ta 
cinla é feita de ratzes. ele na.mbé ou de ti•nbó tit?;ca (CIMsi sp.) 
e mesmo ele talo de Jac itara teeicb. S uas armas são : o arco 
u cw.:tp::m e a frecha ( c;pr-en) . Os arcos são cl it·e itos, sub-arre
dondados e planoa elo laelo.da co1·da que é ele ou,·a,ná. (t>·omelia 
sp.), ele uma m adeu·a r1.1 a e pe3acla; q uanclo nova a verme 
lhada, tornando-se ~lepo is escura; denomina-se pairá (l egumi
nosas) . Em g·e t·al &ao os a.t·cos ele elous meLl'os e n1e io ele com 
pl'ido . As f1•echas .são el e duas. especies : a de guerra (111J'I''en) e 
a de caça (tama . .-a2). ,As prunen·as teem a haste de t ;bá, ele com
pnmento e a .snmnbco c~e On',50. ill' .a ha.;;te feita de (lllas myr
taceas de nonunaclas 1JaJall1'1ó e sape, pintada de vermelho com 
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a seiva do ca?·aré 1 dos Macuchys (m elastoillerae), tendo o 
itapllá de osso humano ou de veado; as segundas se differençam 
por ter a suumbá toda de madeira terminando pyreformem ente 
ou em cone adelgaçado . Ambas são empl umadas com pennas de 
mtrtum ele um lado e dll g<~.vião de outro, enfeitadas de pen nas 
vermelhas e amat•e!las de t ttcano . Usam collares ele sementes 
de teuné, nllga rmente con hecidas por periqu ito amania (bom
b.ux: s11 .), com dentes de an ta, de macaco e de onça, assim como 
incisivos hlllmanos e fragm entos ele bicos de tucano ou conchas . 
Junto ao collar ·tt·azem uma maxilla de piranha (s er?'obSCblmus 
pir·aya) ou peixe morcego ou pirá<tncl.irá (oynocl'm sc Jm bedoid_es ) 
com seus afiados dentes que lhes servem ele lancetas para sa.rJar 
as carnes quando querem se foL"lalecer ou qttando estão doentes . 
Além desses collares, nas festas, usam garganttlh as de caudas 
de tucano, enfiaclas em um cordão, equidista n·ternente separadas 
por um pedacinho de páo. Nes ses collat·es pendm·am en fi adas 
de papos de t ucano a que chamam ua?'w??Ht, E' tambem em 
seus festivaes que usam os rmwocós, cl~ que já fa!lei, as bL·aça
deiras de pennas de cauda ele a r a r a nos an te-braços e de r ab ichos 
enfeitados de pennas de t ucano . E' a obra ma is delicada que 
fazem . Alguns usam collares leitos unicamente ele pennas ele 
cauda de arara vermelha . Usam ainda para ·marcar compasso 
ele suas dansas o ~ta?·an,q..t, semelhante ao elos lviacu chys, po1·ém 
fe ito ele um só colmo de Laqu ara que, bat ido 110 solo, prodnz um 
som lugnbre, porém que se casa perfeitamente com o bat ido de 
pés . Usam ta miJem mar·ctcás ou shocalhos feitos de um tecido 
de palha cheio de seixos, como gu izos, fabri cados elo endocar po 
de um ft•ttc'to que desconheço; estes m aracás tmzem pendentes 
ele uma corda cujas ext t·em idacles seguram simultaneamente 
com ambas as mãos. Pat·a caça servem-se ele assob ios de f em ures 
de ooáta e ele gavião r eal, assim como de outros de t ttoumá açn 
(a,stroocwyt•m p?'i,noeps, Barb. ~~od). Suas can.ôas ou ou:-~C/Il·as 

são feitas de um so tr onco d~ OCb)tt c•çtt (anctoal'Cltwn b,·..,stlt~nse, 
Barb. Rod .), esc<w a do, conservando exte rn amente a fórma pri-

- mitiva elo ·tt·onco, porém chanfradas nas d ttas extremidades 
formando obliquamente popa á prôa. Em ger'Cl te2m 10 a 12 
metros ele comprime11to. Os remos são feitos de sapopemcts de 
varias al'Vores; alfectam as fól'mas elo remo t1puyo, mas teem o 
cabo mais comprido e medem 1m,20. Cada otwiara acommocla 
de 10 a 20 pessoas, indo o da proa, de pé, r emando . Quando é 
preciso voltar, viram-se: os da popa passam a r emar e os da 
prôa a governar. Sna comicla,a lê m da caça e ela pesca, co11sta 
de b~jusicioa, mingáo de polvilho a que chamam tipipi, fructos 
assados e cozidos como membaca, curua, castanha e pupunha , 
massa ele piquiá, vinho de bacaba, de pupunha, ele assahy, etc . 
Fazem uma especie ele manteiga qtte untam nos beijús; é muito 
apreciada, apezar do cheiro nauseabundo e r epugnante. Fa
bricam- a com castanhas podres soccadas com peixe, unindo-se 
em uma massa da coosistencia e cô t· da manteiga ft· esca. Usam 
uma especie de pão ele mandioca, enformaclo em tipipi, e secco 
no mttqttem . Comem - o dissolvido n'agna, como a m 1ssoca que 
clà a ca?·ibé Em ger a l estes selvagens são asseiados. SómenLe o 
couro cabelludo, em ambos os sexos, anela se mpre sujo. O cos
tume de com r bichos da cabeça é vulgar entre elles, como em 
muitas Olltras tl'ibus da re_gião amazonica. Parece-me qu e não 
são polygamos, porque vi cada homem oom urna só mulher . 
Tro:ta.m com carinho as mulheres e os n lh os, de qne são ciosos . 
Os casados us:1m maqtty,·cos (oct?'ilny) ele palha ele merity, de 
tres a quatt-o metros de comprimento, tendo apenas um metro 
ele larg-ura. Abi dormem como os Chantaqu iros, do Pe t·ú , o easal 
o os ll lh os. A cavallo, sobre os lados dos punhos, deitam -se pne 
e m ãe , fi cando os filhos no centro, entre as pet·na s de ambos . 
Os solt~ iros têm maquy1·as menores. Para aqtiecer-se e afugentar 
os ocwu-panás fazem f,>go jnnto às l'ede :, o c1ue lhes dá uma côr 
ne"'ra e um cheiro ele fui.L1gem. Sl!as ceremonias fun ebt·es e 
m~trirhoniaes por emqua n to n ão conheço . S6 se i que 'JU <t ndo 
morrem são envolvidos e amal'l'ados na propria rêde e sepul
tados ele pé no oco do ·tronco ele algnma arvore. Vulgarm ente 
se encont •: am a rvor es assim mot· tas pelo cbp'thy (olusict ), cuj fls 
raizes formam o ·L ronco de uma nova al'Vore , ficando clen t1·o o 
ôco procl ttziclo pelo apodrecimento do tron co q ne a li menLa a 
perflda parasita. Mais larcle, unindo-se essas raiz 19 transfot·
m adas e m tronco, envo lYem o cada ver que fica encerrado nesse 
tumulo magestoso, o mais digno por certo ao fi lho elas flo1·estas. 
Assim esp:wsas pela matLa, ficam essas arvores que conteem os 
despojos claquelles qne r epousaram ;i sua sombr a. A' noite, tal velli, 

1 Conhecida por ta;piin> na~JWta (g-oiaba de anta) ou tinta de sapateiro. 

essas se11 ti nellas perdidas, ao rumoreja t· ela aragem pela sua 
folhagem, levem as malocas o perfume ele suas li ores que des
perta rão sauda des pungentes e tal vez mes mo gritos de vingança, 
q uanclo a arage m tt·ouxer o perft1me elas flor es do t t·onco onde 
r er;musa t• a vict im.a do civilisaclo .. Sepulchro original que para 
o ft1turo levantana bypoth eses d1versas quando o tronco fosse 
derrubado pelo machado profanfldo r do filho elo prr.gt·esso . 
Quanto , pel a importancia, essas flot•estas mor tua rias excedem 
aos bosques d~t m orte dus Anskalia nos e a ()S arboreos cem iter ios 
dos lL·oquez ' s e Siaoux ! Conheço duas especies ele clansas Cri 
cha nás . Nellas tomei ~arte , porém não posso d izer s i ser ão 
semp t•e ass im e"ecutadas e em que occasiões usadas e m suas 
festas . A pl'imeira faz -se em r odas , em que s im·tltane•tmente 
h ómens e mulheras levatltam, ora o braço e pel'lla dit·eiLa, ora 
o braço e pem a esq uerda , e andando assim semp1·e em r edo r . 
Na seg•1nda fol'ln am · home ns e mulhe ••es um á r oda , porém ele 
joelhos, sen tados sobre as curvas elas pernas e inclin ados por 
:tel'l'a; nesta posição batem compasso com as palmas elas mãos, 
acnmpanhanclo os cRntos . Ai11cla não vi os ins lt·umentos de 
suas festas. De ci nco cantos tomei a le tra. O pL'ime iro que 

· aprasento é o elas mul heres . Come(:a deste modo: 
« Uanauit. miá uama miá ehn! (bis) 
E tombiquiné apo tú ia.né, ehu! ohn! ehn ! {bis) 
Ua ná bi<:ô uana bitt, ehn ! ehn! ehn! (\JlS) 
Camat·açá nat·achiná, el1n! ebn ! eh n! (bis) 
Caro araçá poiané, ehn! ehn ! ehn! (bis) .• 

Para transpor Le ele suas bagage11s usam 2Xf?tcwús, omlwan ou 
sambarés longos, abet·t.os na l'rc n te, objec los esLes que tt·azem 
ás costas suspensos á tesLa. São ele lindo tec iclo de tta?'ttmá e 
pintados ele prelo, fingindo arab :Jsco~ regul a res e bo11 1tos . As 
creanças são tr ans vor taclas ás costas pelas mães, sen \aclas ~m 
uma tip?ico , feita ele l i ber ele envi?'Ct (l)1tate?·ic• sp . ) , a ca va lletro 
sobre os flancos . Os men inos ele oito annos em d ian te usam 
pequenos a rcos e frechas , em tudo Remelhan tes aos elos homens . 
Em ambos os sexos , nessa idade, começam a a nela r t angadrJS , 
Em get·a l as tribtts selvage 11s tiL"am da naturez .t ou ele a lgum 
caracterislico proprio os nomes pa ra seus ftlho s . Des<; a praxe 
não se ex imem oa CL'ichanás. Para os civilisaclos esses nomes 
são barbaros, mostrando cur teza de icléas, como disse '\Va r
n agh en, esquecendo-a este escl'iptor ele que os nossos n ão são 
menos e foram orig inados elo mesmo modo. Ets aqut alguns 
nomes pt·oprios que conheci e tomei : Cabwhé- a ,mal hada -:
Tinha o r osto e corpo cobertos ele sarda. Nopo1·o - o cami
nheiro- Razão natm·a l Liver am para esse nome. Jltiamiá - a 
céga - Ti~ha um olho vasaclo. Apctnarc~oá - o o t·elhuclo - Não 
se lhe pocha dar melhor nome. Uene?·o-o gafanhoto - Seus 
rnovimen tos fo r am pede i tamente comparados Conocy - o anzol 
-A cut•vatura elo co t·po deu origem ao nome . Ucoite?"!J - o 
macaco-Lembram suas fóL'IDRs as dos qnadl'llmanos . J.li i?'ipiá 
- a vesga- 'l' inha s Lrab is mo convergente . UaicbnÓ- o cará 
- Não sei qual a ot' igem desse no me . Si são bar bar us esses 
nomes , não o são menos os Baratas, os Ratos, os Coelhos, os 
Carneiros, os Camellos, os Cabl'itas, os Hort;\S , os Figueiras , 
os Pecegueiros, os Oliveiras, os Serras, os Montes, os Val les , 
os R ios , os 'l' r ovões, os Borra lho:; . os Farinhas, etc . , ele. , e 
tan·tos outros t ir <lclos tambem da Llatureza. E' dever me u cor
rigir aq11i um engano a que f1Ji le vado outt•'ora por más inror
mações. Logo depois elo ataque elas força'! do governo aos1nch os 
Crichaoás em 1873, fizera)n-me pt·esente ele um vestua.l'lo e de 
al"' tlllUts arm as alian,,ando-se - me que et·am despOJO'! dos 
m~smos iaclios; em consequenc io. disso, na Re vi ste• Authro
pologica, á p. 47, r.lei 11111 desen bo de um mcl1o com as mesmos 
tra Jes que , set hoj e , pect~ n ce Ln, em bora Incompletos, aos 
i nciios Cl'ich ·mãs do rio DemeLme. O engano e r~. facil, porque a 
posição ofllc ia l ela p sso<t que me fer. o p1·esente, o facto de se t· 
este feito logo depo is elo ataque pot· essa pessoa )Jl'esiclido e 
depois de ter eu ver i ficado que o a t· co e as frecha~ eram eguaes 
á s que havjam mandado algumas pt'"ças e mor aclo t• es ele Moura, 
tncl o me l evou a cahir em e t·ro . Ningnem con hecia o vcstqat·io., 
por não conh ecer os Ct·icbanãs . Para evitar qae al guem para 
o rutut·o comrne tta ou k o er ro base tdo no que e .t cliase, aqui h oje 
me desd igo . O vercladeit·o costume crichaná é o q ue ac ima 
noticio. Os Crich tnás que, pensei , e1·am os .iuelios Uasahys, do 
rio Cal'ima ny, não o são, mas presumo que com ellea teem re· 
)ações, po1·que constct-me por algumas pessoas e pelo RelaL: elo 
Sr. Gabriel Antonio R ibeiro Gu imarães ~ue em 1855 sttb1o o 
Jauapery, que os Uasahys desce m pelo rio '1 enêyêuahn, q ue na 
t'e"'ião das cachoeiras amue n o J auapel' y . Fac1l é, por Lt•ocas, 
i r

0
ás mãos dos Uasahys cos l nmes c.richa nás . Os Cl'ichanàs qne 

jã h ab itara m as fontes do Uaraca e que atraveSS"- L'cun o !'LO 
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Bra nco, em qualqttet· encontro co m os Ch ir ianás que habitam 
os rios da s Cui eiras e o Mamim ên , aJilnen tes do Demeune., no 
Uarac!Í., mas qne fazem correrias a té o Ca terimani, a tnne nte 
do rio Br anco, podem obter objectos que sir vam par a t t·ocas com 
inel'os ele ou tras nações, o que é vulgar. O cet·to é que dos 
Uasahi s receb i objec tos ch irianás e a rmas críchanás . Tudo isso 
me l evou a a.ffi rmar um er ro , ser vindo comtuelo o fac to ele l ição 
para mim e outr os .» (J . Barbosa Rodrigues) . 

CRIM. Vide Iol' im. 
CRIME . Rio elo Estado elo P araná , tr ib. ela ma rgem Lli r , 

elo Igrtassú. 
CRIME. R ibeirão elo Estado ele Minas Geraes . aff. elo rio 

Para un a. Na s ua conii nencia fi ca a locaJielade Pa rauna, um 
elos pontos es tudados para a nova capital elaquelle Es tado . 

CR I MINOSA . Mo ntanha de eli llicil accesso , n a es trada ele 
Cttyabá a S. Luiz ele Caceres, perto ele J aco bina; no Estaelo ele 
Mat to Grosso . 

CRI MI NOSA . Ponta e bahi a na ilha F em anclo ele Noronl1a 
per tencente ao l'~sta clo ele Perna mbuco . 

CR IMINOSA . Ponta na ll,ahia de AratÍl , no Estado ela 
Bahi a . 

CRIMINOSA. Po n ta na costa elo Estado do Rio de Ja
ne tr o no mun . ele Cabo- F rio. Fictt - lhe cbft'onte a ilh a 
cl'An~om . Tem 105 metros ele altur a e está situada pela Lat . 
ele 22o ,!6'7" e long . de 44o 13'3011 (Mouche") . Forma com a 
P on ta Grossa uma bahia , onde se acha a ilha do Boi . 

CRIMINOSA. R ib irão el o Es tado elo Rio ele Ja neiro, aff. 
elo r io Preto, qne o é elo Parahy buna. 

CR I MINOSA . Cachoei ra no alto Ita pec •uú, no E stn.clo el o 
Mat·a" hão . O canal ahi é est l' eito e só offerece peri go cles
cetlclo. 

CRIMINOSA . Cachoei t·a no rio S. F ra ncisco, ac ima ele Joa
seiro. I-l<t ahi pedras submersas em gr anel o n tunero. e que te m 
cletet·minttclo a pe t·cht ele mtü tas embar cações . 

CRIMINOSO (Ilha elo ). No rio Iguarasstt , que é u m Jn·aço 
do Pat·nahyba, prox imo ela il ha Vetl tosa e ac im a ela Amar
l' ttção . 

CRIMINOSO, Olho cl'agtta ao mun, ele Viçosa e Es ta do elo 
Cear á . 

CRIMI NOSO. R io elo Estaelo ela Bahia, aff. elo T t•ar ipe . 
Banha o mun . de Santo Amaro e atravessa a es trada que dessa 
cidade vae ao Bom J ar cl im . 

CRIMINOSO. Ribeir ão elo Estado ele Santa Cathari na, aff. 
elo r i beirão elo Salto que o é elo rio elo Braço. 

CRIMINOSO. Cor rego elo E~tado ele Minas Ge t· aes , banha 
o mun . ele Abaeté e desagua na mat· gem esq . do rio S. F ran
cisco . 

CRIMINOSO. Carrego do Estado ele Min as Geraes, rega o 
mun . ele S . João cl ' E l,L=tei e clesagua n o 1·io Gra nde, Ser ve ele 
limite á ft·eg . do Ibituruna. 

CRIMINOSO. Ribeirão elo IJ:sta.clo ele Minas Geraes ; nascê 
na sel'l'a ela Saphyra, t•ega o mttn. elo 'l'm· vo e l'etme-se com o 
r1 beirão Fu ndo. Vão clesagttar na margem clu•. elo Ay.u t:_uoca , 
ao N. ela contluenc i<l. elo 'J' urvo Gr ;cncle . Recebe o l' tbea·ao ela 
Lagôa. 

. CRIMINOSO . Corr~go elo Estado ele goyaz, a !f. ela ~l~ rgem 
cl tr . elo r io elas Almas, tri b. elo Pal'ana. Recebe o B·m t1. 

CRIMINOSOS . R ibeirão do Estado de S. Paulo, rega o 
mun . ele .\.piahy e elesagua ua marg<!m esq. do Ribe it·a . 

CRIMI NOSOS. Cachoeira no r io Grande, no Estado ele Mi
nas Ger aes . F ica entre as cachoeit'as elo F unil e da Bo
caina . 

CRINGUINDINS . Log . do Estado ele Sergipe, no mun. de 
Vill tt Nova. 

CRIOULAS . Serea elo Estado elo Ceará, no tel'lno ela Re
clemi.Jção. 

CR IOULAS . Ribei rão do Estado ele M:ina.s Ger aes , na es
·tra cla qrte vae ele Itapecerica 6. F ormig-a . 

.CR I OULIN HA . Ilha elo gslaclo elo P ará , no rio 'l' ocan tins , 
Pouco abaixo ela foz elo iga.rapé Caraipe e ela ilha dos Sa ntos . 

CRIOULO, A, s . e âdj : negr·o nascido no Brazil.-Pessoa 
a nim al ou vegetal nasc idos em ce d a e detet·nüna cla localidade ! 
Eu sou o>·ioulo desta f t·eguezia . Tenho duas vaccas c?·ioulas e 
um boi minei ro, A ca nn a O?'iOt!la é a que se cttltivava no Bra
zil , an tes ela introclucç.ão ela ele Caye>ln a . - Obs. Os fr ancezes 
dão o nome de créole e os bes panh oes o de cr iollo ao fi lho ele 
Europeu nasc ido nas col oni as. (B . Roha n . Dioo. cit.) 

CRI OU LO. Log . no ·tet•mo de Lar a nge iras, elo Esta do de 
Sel'g ipe . 

CRIOULO . Serl' a elo Es·Lado ele Sel'gipe, distante 18 kils . ela 
cidade elo Lagat·to. E' unida ou faz parte ela Serra elos Pal 
mares . 

CRIOU LOS . Log . no E slaclo elas A.lagô as, no mu n . ela 
Viçosa. 

CRI OULOS . Log . elo Estado do Rio ele . Janeit·o , no mun, 
do Carm o. 

CRIOU LOS . Ser rfl. elo Estado elo Cear á, no termo ele Batu
r ité. Cultura de café . 

CRI OU LOS . Cor reg0 elo Es ta do Mi nas Geraes, ba nha o mun . 
ele P onte Nova e desagua no ribeit•ão elo Ocul o, aff . elo rio 
Casca (In f. loc.). 

CRI OULOS. Pot· to no rio P ir acanj uba ; no Estado ele 
Goyaz. 

CR I QU IR Y . Ilha no rio S. Francisco , proxima á cachoeira 
elo Per uass ú (f-l nlfeld) . 

CR ISTA DE GALLO . Em um Ma.ppc1 Chorog1· . da ilh a cl~ 
T l'inlla cle, levan'tltclo em i783 é exis tente no Archivo Pu bli co, 
encontl' a- se uma ponta com este nome . 

CR ISTAES. Vide Crys taes . 

CRI X Á-ASSÚ . Rio do EsLado de Goyaz ; clesagua na 
ma rgem cli r . elo rio Araguaya, 48 kils . ac ima da ponta S . da 
ilha ele Sant' An na « Nasce, d iz Cunha Mattos (Itincml'io V. 
II p. '101) na fac occi cl ental ela serra elo Carretii:u, ou no 
Morl'O Grande , e tem mais ele 60 legu«s de curso, pode ndo ser 
navegavel no tempo elas chuvas pot· mais ele '10 l eg-uas,; mas 
tem o desco nto elo s r muito doen tio, como quas i todos os seus 
co nJhten tes » Recebe á margem esq . o t•io elo Peixe e pel a dir. 
o eleS. Pedro, o Vermelho, elo F undão e o elos Bois ou do Pouso 
Fa lso, «lém ele pequenos c01·regos como o R.Lizama, Qun tt·o V in
tens além ele out ros. Na Exposição que fez o majot• ele en,.enheiros 
Dt• . Joaquim ele Mor·aes ,Tat•cl im ele s ua viagem ao Araguaya 
('1 5 de tlezembt·o de '1879) lê- se : «E' o Cr ixá. um dos i mpol' tan.: 
tes affs . elo Araguaya, e que será pat·a o futuro o escoadouro do 
grande mun . de Pilar, hoje em clecaclencia . Com o de todos os 
aJl's . do Araguaya, é o regimen do Crixá mui to va1·iavel nas 
estações el a secca e elas chuvas, dando nesta a navegação franca 
par a grandes botes , e naquellasó mente a igar ités . »O Dr . S. 
ela Fo nseca diz << O C?· ixd,, maior ele 200 kils . é fo r mado por do is 
pt•inci paes braços, o Cdxá-assú e o mit·im. Acgtelle tem por 
arls . o Canabart·o, o rio elo Peixe (que l'ecebe o elos Bois 
e o elos Novilh os) e o elos P i tltaclos . Vem elo morro do 
Cal'l'e 'ão nas serras ele S . PaLr icio e cahe 90 k ils . aba ixo 
da ft• eg . :ln Vermelbo, cujas nascen tes, como as delles , 
d istam mni poucas leguas ela cttpiLa l ele Goyaz ». Sen pl'imeiL•o 
explorado r foi Domi ngos Roel r igues ela Prado, genro e compa
nhei ro elo An hanguera . 

CR I XÁ-MIR I M. R io elo Es tado ele Goyaz, aiT. elo Crixá
fl.SSÚ. Recebe os r ibeit•ões Sa nta Mal'ia, el o Jacú, Gt'a ncle, 'l't•es 
Bal'l'as e da Por tei ra e os co r t·egos ela P<tpucla, Papucl inha , do 
Brejão, elos Enmwa ng-aclos, ela Pon tinha , do Cachorro Mõr~o, ela 
Cttpueira elo Negro, lvlandagrtahy, S . Gonçalo e outl'os . Cunha 
Mattos que ele todos esses pequeno~ l'ios faz menção, diz flcar 
a foz elo Crixá -mirim 32 Jeguas elis Lan ta elo arr ttia l ele Cr i xás . 

CRIXÁS . Ar raia l elo Estado ele Goyaz. Ctmha Ma ttos em 
seu Iti?W!'cwio, V. li , p . 102, diz : << O Arraial ele Cr ixás , 
ca beça elo julga do deste nome, acha-se assentado na margem 
esq . elo r io V.; r m~llto, j un to aos Mo n·os ele S. Gonçalo e 
Se t· t·a ela Pecl t·~. Fttracla ou Cal'algacla . Fo i povoado po t• Do
mingos Rodri gues elo Praelo, genro de Bartholomett Btteno, Ca
pitão -mor de Goya" : era an ti game n te mui to r ico e extenso , e 
ainda agora conserva 184 fogos ou casas na pov?ação, dispos
tas em 13 r uas~ pt•<tças e 'tr <:_ves·sas e. CJ.uatro egr ejas, a saber, a 
Ma tt·1z ele N . S . ela Conce tçao, e as hl1aes ele N. S. cl' Abbacl ia 
Rosar io e Sa nta Efigenia, os seus h nbs . estão reclnzidos ~ 
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maior miseria, as molestias das enchéntes e ·.-~santes elos rios 
causam gt·and issimos estragos e não pt·ornette melhoramento 
algum. No sett Te t· roo ha nma Companhia ele Cavallaria e 
duas ele Infa nta t·ia Miliciana e duas de Or~lenanças . Parece ter 
aqni existido tlln>a casa de fundição ele ouro, por a inda hav er 
uma rua denominada d:JJ Fundição. Em todo o .J iilgaclo restam 
apenas 10 fazendas ele criar gados, 35 tear es ele a lgodão e duas 
minas de ouro em insign.ilican te ~rabalho . Do Arraial á A~dêa 
do Ca t•t• e tão co1ltam 12 l egLtas; ao ele Amaro Leite .20; á Alclê~> 
da Bôa Vista 27 }f; e a Guarinos 10 ». 

OROARÁ (S. Francisco elo) . Pov. elo Estado elo Rio ele Ja
neiro, na freg. de N. S. ela Guia , e mun. de Magé, com uma 
esch. pub l. ele inst. primaria. 

CROARÁ . Montanha il. esq. elo Cllyabá , tres kils . acima elo 
Croa rá-Mil·im, no J<~staelo ele Matto Grosso (Dr. S. ela Fon
seca. Di co. cit . ). 

OROARÁ-ASSÚ. Rio elo Estado de Matto Gt•osso, elesagLta 
na margem oriental elo l'io Cuyabá, proximo ela ciehtde clest'3 
nome. 

ORO ARÁ- M IRIM . Rio elo Es~a(1o de Ma tto Grosso; des
aglla ,'H\ n!argem oriental do rio Cuyabá, proximo á foz elo 
Croara-assLL. 

CROATÁ. Olho el'agua no mutl, ele Viçosa, elo Estado do 
Ceará. 

OROATÁ. Vide Coroatá e O•·auatá . 
OROOOBI. Cachoeira no r io Negro, aJJ. do Amazolilas, 

abaixo ela cachoeira elo Caldeirão e acima da das Furnas. 
O Capitão-tenente Amazonas diz ficar ella entre os L'ibeiros 
Cub tLl e Ollt'iana, em J't·ente do fol'te de S. Gabriel, e que é a 
clecima subindo o rio. O Dr. Alexandre Rodri gues Ferreira , 1 
em seu ' Düw10 de '1786, faz della menção, situa11do·a Lleft·on te 
ela Praia Gra nele, onde começa a povoação de S. Gabl'iel. 
O Relat. da Commis ,i'io ele limites com Venez-uela não cita -a, 
mas s im as de Ounwui ou elo Ben to, defronte da P raia Grande 
e mais acima a do lt'07"le. . 

OROMATÁ. Pov. e ilhas situadas no rio S. Francisco, 
q11asi em frente eht foz elo sang radouro da Anta , en·tre Januada 
e Oariohanba. Ao N. ela ilha exis te uma grande corôa . 

CROMATÁ. Ilha no rio S. Funcisco, abaix:o da villa ela ' 
Boa Vista (Pern ambuco) .e proxima ela ilha de Inhamum , 
(.Halfeld), 

ORUARI. Rio do Estado do Pat·á, desagua na costa seis 
ki!s. a O da cidade ele Chaves. 

ORUBIXÁ . Rio do Estado do ill . Santo, banha terras da 
ex- coloni a do Rio Nov0 clesagua no rio Beneven te. 

ORUBIXÀ . R iúeit·o elo Estado elo E. Santo, a li'. da margem 
dir. do Santa l\1at·in (PlcGnta elo s Engenheiros Cintl'a e H.iv iêt·e . ) 

ORU BIXÁ . R io elo Estado elo E . Santo, afl'. do rio Jttcú, 
ao S. ela capital. 

ORUBIXAES . Serra elo Estado elo R io ele Janeiro, no mun. 
ele Macahé . 

CRUBIXAES. Rio i!ln Estado elo Rio de J·a nei·ro; nasce na 
se rra do seu nome a clesaglla no rio S . João. 

ORUBIXAES. R io do Th tado elo Rio ele Janeiro, aff. ülo 
Macahé . Recebe o Homem Deitado. 

CRUCUSSABA . Pequeno r io elo Estado da Bahia, a.ff. do 
rio da Dona, qLte o é elo Jagtta ri pe . 

ORDEIRA. Cachoe ira e ilba no \·io S. Francisco, pt·oxinuts 
ás cachoeiras do Vàu e dos Espinbos . 

ORUMARIM. Log. na fre g- :"' de Campo Grande d~ Diatt•icto 
Federal. 'l'em uma agencia do col'rew, creada em Janetro de 
1887. 

CRUMATAÚ. Rio elo Estado elo Parabyba elo Norte, nasc~ 
ele uma ramificação da sel'l'a Bo1·borema e reune-se ao Cunhau 
nas divis:1s desse Estado com o elo R. Gr anele do Norte. Vtde 
Om·imata.hú . 

ORUMYÓ. Igarapé elo Esta do do Pará; desagua na mar
gem escl. do rio Tocantitts. E' habitado . 

ORUNDIUBA. Morro nas di visas dos l]] s taclos ele Minas Geraes 
e Bahia . 

ORUNDUNDUM. Serra do E stado da Bah ia , uo mun. de 
Monte S,tuto. 

ORUSSAHY. Riacho do Estado de Pernambuco. aif . da 
margem dit·. do r io Capiberibe . · 

ORUXATY. Rio elo Estado elo CearÍL, tl'ib. ela margem esq. 
do MLLnclahú. Recebe os riacho's Im bi t' ,\ e Soror ó . 

CRUZ. Log. do l!;stado do Piauhy, no mun. de S. João do 
Piauhy . 

CRUZ. Pov. do termo ele MarangtLap3, no Estado elo Oeat·ã, 
com unHt esch. publ. de inst. pr im., creada pela Lei Prov. 
n . 1.992 de H de agosto de 1882. CROPOTUBA. Rio do Eslaclo de S. Paulo, clesag~tD. no rio , 

Parahyba do Sul, en~re a foz dos rios Pit'apitangtty e Yp it•anga. 
I]]' a Lt·aveosado pela E . ele F. ele S. Paulo ao Rio ele Janeiro. CRUZ. iPov . e ilha do Estado de Pernambuco, no l'ie S. 

1 Fra nci ,co, entre Joase iro e Capim Grosso. 
ORUANGY. Parochia do EstMlo ele Pernambuco, no mun. 

ele Timbaúba. Orago N. S . elo Rosario e diocese de Olinda, 
Foi creada pal'ochia pelo art . I ela Lei Prov. n, 155 de 31 
de mat·ço ele 1846, supprimida pela ele n. 275 de 7 ele ab t•il de 
185 1, re3tanrada pelo art. I ela de n.. 527 ele 4 ele junho de 1862, 
que incorporou-a á com. de Goyanna. O at•t. I ela L ei P1•ov. 
n.· 58l de 30 ele a bl'il de 1864 determinou que a freg. ele 
Cruangy tomasse a denomJnação de S . Vicente , cuja capella 
se1·ia elevada a matriz e que a nova freg . pertencesse ao termo 
e com. ele Nazaret!J. H.eclnziela a dist . foi Crnangy annexado á 
parochia ele 'l' imba uba, pelo a1·t. I ela Lei Prov. n. ú..103 ele 
28 ele maio de ~873 . F.oi r,,s tauracla pa rochia pelo art. I ela 
Lei P ro v. n ., 1 Au4 de 9 ele ymbo ,qe 1879 . O pov . , que não_ é 
peqtJeno, esta sttuaelo a 10 !(lls. ele I tmbauba e a 20 ela es tacao 
ele Naza retb, em um vttlle torroaclo p2l as rami ft cações ela serra 
daOaueim ao S . e pela elos Mocósao N. E' banhado pelo rios 
Cruangy e Cannabrava . Tem agencia elo cot'l'eio, ct·eada em 
1873 e duas eschs . publs. de insl. prim. Seu lerreno é fertil, 
principalmente no alto e encostas elas serras. 0Lt ltura ele canna, 
.a lg·oclão, mandioca, auoz e outros generos. 

ORUANGY. Riacho do Estado de Pemambuco, nasce no 
~ogar denominado Agua Azul, r~ga a parochia elo seu nome, 
1·ecebe o riacho da Cannabrava e clesagua n0 Cap ibel'ibe- m irirn. 1 

Secca durante o verão, tendo, porém, gmncles cheias durante i 
o invern o. 

CRU ARANHA. Log. no Estado das Alagôas, no mun. de 
Anadia. 

CRUARANHA. Serra do Estado das Alagôas, a 12 kils. 
Nill. da set'l'a do 'l.'raipú. 

CRUZ. Log . do Estado ele Matto G1•osso, á margem do rio 
Cipo ttLba , no mun. ele S. Luiz de Ca-ceres. 

CRUZ. Estação da E. de F. Oen tral da Bahia, · no ramal da 
Feira de Sa.nt'Anna, enlt·e Pinbeit·o e J <l.Caré, 24 kils. dista te 
ela cielacle · ela Cach.oeira. Da h i parte um outro l'<\nt a l para a 
villa ele S . Gonçalo. 

CRUZ . Serra elo Esta.clo tlo Parahyba do Nor~e , no mun : de 
Cabaceiras . 

CRUZ. Set·ra do !Lstaelo de Set·gipe, no mnn. ele Simão Dias, 
seis kils. ao N. des ta cicla tle. 

CRUZ. Se rra do· Estado ela Bahia, 
mun. ele Jagual'ipa . 

CRUZ . Serra elo [i;s taclo ela Bahia, 
Formoso . 

na f reg . da Estl \>a do 

no rn\!Jil. de Campo 

CRUZ. Mo•l'l'O elo Estado da Bah ia, no mlln. ele Bom Conselho; 
clist"nte 12 ki1s . ela vi lla (Inf. Joc .) • 

CRUZ. Mort·o elo Estado de Santa C::t.tharina, na freg. de 
N . S da Conceição elo 'l.' a boleit·o Grande de Ttapocú. 

CRUZ. Mon·o do Estado ele Santa Catha l'ina, na fr~g . ela 
C<Dnceição da Lagôa. 

CRUZ. Serro elo Estado do R. G. elo Sul, no tet·mo de Santa 
Maria ela Boca elo Monte. Affit•mam-nos exist irem ahi reunirias 
quat l' O enormes pedras e nnH< espec ie de SLtbterran eo . En ire as 
peelt·as existe, cahicla, uma cru~ ele ipé, qtte parece Ler s tclo ahL 
collocacla ha mais ele i 50 a11nos , Nas pedras existem varias 
inscripções . 

i3.455 
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CRUZ. Morl'D n a fr eg . ele Calas Alta.s ela Nol'lwga, no Estado 
{]e Minas Geraes . 

CRUZ. Ponta n a p :n·te oriental ela ilha ele Itapal'ic:t; n :J 
Es L'!i.do cl tt Bahia. 

CRUZ. Pon ttt n a cos ta elo Es tado elo Rio ele J ,tueiro : fo rm a 
com a p mta elos Buzios a enseada deste nome. 

CRUZ . Pon ta na ilha eln; Porcos Crrande, no mun . ele Uba
t uba e Estado ele S. Pa ulo. 

CRUZ . Ponta no JTistaclo elo Paraná . E' a ex: lremiclacle E . 
da il ha ela Cot ioga . Nella começa o a ncoradomo destinado ao 
po rto de P edro II, s ituado na ma rgem S . ela bahta el e Para 
naguá, a 35 kils. O. ela mesm a . 

CRUZ. Rio do Es ta do do Ceará ; afl' . da m argem clir . el o 
Juca, Lrib. do J aguaribe . Recebe os riachos ela Fot•quilha, elas 
.Maniçobas, elo Olho cl'Agtta, o das Agu ilhadas t·euniclo ao elos 
Angicos, e outros . 

CRUZ. R iacho elo Estael o elo Ceat·á , banha o mun. ele Santa 
Qttiteria e. des:tgua na margem elir. elo rio J acurutú. 

CR UZ. R io elo !J;stado elo P a l'ahy ba elo )lor te , banha o mun . 
de Patos e desttg·ua no rio Espi:tharas . 

CRUZ . R io do Estado ele Pemambuco, aff. d a margem di r. 
do l'io Capiberibe . 

CRUZ . R iacho elo Estado elo Pernambuco, afl'. elo r io Ca~ 
pibe t•i be-mirirn. 

CRUZ. Ria cho elo Estado el e P er nambuco, desagtla na cos ba 
ao S. do p on ta ele Grava t{t. Dizem ter co mmtulicação com o 
rio Una « 'l'em a l.>al'l' e la do t•io da Ct· ur. 18 a 20 l.>raças ele 
lar g ura com o fundo ele 30 a. 35 pa ' mos, fundo que vai imme
dia tamente diminuindo par a deutt·o p or uma coeôa que existe, 
onde o mar l ogo em mei(l. enchen te que bra com al guma força; 
sendo q ua i todo o espaço secco com do11s e ·tres p almos » . 
(Vital ele Oli veira) . 

CRUZ. Riacho d o E staelo da Bahia, al'f. da mat•gem dir . 
do J eq ••ir içá . Rega o mnn. d' Al'ê'\ . 

CRUZ . Riacho elo Estado da Bt\hia , no mun. do Remanso 
(lof. loc.) . 

CRUZ. Riacho do Estado ela Bah ia ; clesan·ua na margem 
clir. do rio S. F r anci sco entre a foz do riacho ela Moren;t e 
a elo Forquilha . · 

CRUZ . Ribei rão do Estado do Rio de Jan eit•o , no m un . da 
Barra Mansa, na es tt·ada ele S . Joag uim ao Falcão . Con·e para 
o rio Preto. 

CRUZ. R iacho elo Estado ele Minas Geraes; clesagua na mar
gem esq. elo rio S . F r ancisco, acima da foz do r io Pe
r uasstJ.. 

CRUZ. Cort•ego do Estado ele Goy.az, un e ~se ao Cl?rrego do 
Ciga no e vae desaguar na mo rgem da·. elo no Tra lnras ( Cu~ 
nha Mattos) . 

CP.UZ . Lag~a do Esta.clo elo Ceat·á, n o mun. da P<tl ma . 

CRUZ. L agôa do ·Esbado da Bah ia,. pouco a bai xo elo r io elo 
Pires, clistant.'e oito leg nas di~. v !li a d Agua Quente . 

CRUZ . Lao·ôa do Estado el e Santa Catharina; estende- se pa
ralle.lame nte "'ao mar ," do rio Itapocú pa ra o nor·te. 'l' em quatt-o 
kil s. de comprimento . 

CRUZ (Sa nta). Cidaele e mttn. d o Es.ta9-o ele. Goyn.z, na com. 
de Piraca njtlba . Orago N . S . da Concet~.ao e dLOcese de Goyaz. 
l"<'o i cr a da parochia pelo Alvará ele 2-1 ele outubt•o de '1_759 ; 
v illa pela Reso lução do Consel ho do Govet·no ele i ele abril ele 
1833 ins tallada em 8 de dez<lmbro do m esmo a uno. E levada 
ú. cidade pela Lei Prov. n. 735 ~e 29 ele a~osto ele 1884; Foi 
aune"ada á com. elo R io Cor umba peb Ler Prov . n. 6::>'1 de 
22 de dezembro ele i 88 l e á ele Piracan Juba pela ele n. 82õ de 
24 ele clezemb t•o ele 1887. Uma est•·acla liga-a a.G porto de Sa nto 
Antonio cl~ Soleclade no rio S. Ma rcos . 'l'em duas eschs. puhls . 
ele inst. prim. Sobr•e suas divis as vide, entre outras, a Lei 
Pro v. n. H de i ele setembro ele 1836 . mste logar foi clesc?be:·to 
por Manoal Dias da Silva, logo qu~ se descobria a.P L'OVlllC ta. 
Dls •a c[ (l. capital 370 ktls. e esta sttuacla no melO de a Has 
monlanhas tendo elo lado de O. o morro d o Clemente, c1ue é 
uma das m'ontanh as m ais a ltas e ricas de ouro. 

CRUZ (Santa ). Villa e mun. elo Estado ela Bahia, na com. 
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ele Por to Segmo, na margem di r. elo t•io J oão ele Tiba, logo no 
começo ele sua foz . Diocese a rciliepiscopal ele S. Salv ador. Foi 
creada parochia por Alvará d e 2 de dezembro de 1795. l 'i lla em 
1536, r estabeleci da em 29 ele novembr o de 1832 e insta llacla em 
23 cle j ttlho ele 1833. Tem clnas oschs. p ttbls. ele ins t.. prim. A ~>en
cia elo Correio. « J!;"iste n a villa uma praça, logo n o Jogar el; de
se mba l'que, denom inada Pr·aça elo Cabral, onde este fincou· uma 
Cruz e ce lebr ou uma missa e m maio de 1500, denominaudo ao 
Jogar Sa.nta. Crttz, donde provem o nome ela villa, " E' a villa 
at r avessada pélos rios J oão de Tiba, Camot·ogy, Matum, 
Malacach eta, Ticopahy, Lampadoz1\. e dive rsos riachos. La
vo m a ele mandioca. café e cacáo . Dista 30 kils. ele Porto 
Seguro e 72 ele Bel monte. 

CRUZ (Sttnta). V i lla e mun. rlo E~ tado el o E. Santo, n a com. 
do s3u nome, ao S. elo rio P it·aq•tê- a ssú (ou Satrta Cmz) cerca 
ele 60 kil s . distante da ciclade cb Victo\'ia . Diocese ele S . Se
bastião . « Pot· mu ito tempo, eliz, J. M. Pereira ele Vasconcellos, 
foi o l oga r, em que es Lá hoj e a ssente a vil. a ele Santa Cr uz, um 
qua t·tel ou d estacamento, commandado por um offic ia l de linha 
excep to no ·tempo elos j esuítas , q tte a l i ftmdar a m em 1556 um~ 
a ldei<t para a catbequesrJ e chr istianisacão dos inelios, Licauelo 
o seu coll <>glo em Nova Almeida , d is ta n cia pouco mais cb clttas 
leguas . As r el ações a\lertas com os mesmos ind ios, e o cotu 
mercio qtte com elles fo r a m entr etendo homens clé outr as raças, 
de Olltt•as CÔL'es, levados p ela fel'tiliclade elas terras, pel as opti
mas madetras ele le i, e p ala excellen te barra, accessi"vel a bar
cos, q ue dem~ ndam n as marés altas H palmos d' a.gua, foi 
torna ndo de d ia em dia povoado est~ log<t.r , q ue e ra conhecido 
pot• ill!lei(; Vel!w. A camat•a des ta villa não possue pa•rimonio 
a lgum. Os seus habs . occttpam~se no cót· te ele madeiras, 
na cultur a elo café. e ela can na ele assuca r, e na ele cereaes, que 
expor bam para o Rio ele Janei r o. :Muitas terrtts devolutas exi s
tem, p t·oc •n•anclo a lagôa elo Aguiar , os lados da cachoeira da 
P edra Branca, morro ele Oleo e a E. ela ser r a do Aricanga." 
Su <t egreja matriz t.em a invocação de N . S. ela Pe nh.t . F oi 
creada pat·ochia pela Lei n . 5 de 16 de dezem bro de i837 : e 
eleva da á caLe!i·ori a el a vill a pela ele n . 2 ele 3 ele a br il de 184.3, 
sen do ll1stallaC!a e m 16 de Ja nell'O ·elo anno segtün·te. E' com . 
de segunda entr. creacla pe la Lei P rov . n. 21 ele 28 ele j Lllho 
ele 1860 ; e class i ll.cacla pelos Decs. ns. 5.530 ele 24 de janeil'o de 
1874 e 514 ele 23 ele j ttnh o ele 1890 . T eve a deno minação de cnm. 
dos Reis Ma.,qos pela Lei P1·ov. n. 22 ele 30 de julho ele 1862 : 
suppri m iela pela ele n. 10 ele 5ele dezembro ele 11063 ; r es tabe
leciela pela de n. 32 de 23 de dezembl'o el e 1864. Passo u a l e:r 
novamente a d enom in ação ele Santcb Çr~tz pela ele n. 2.2 ele 26 
ele outubro de 187.S. Compreh encle o termo ele Linhar es , cabeça 
ela com. o o ele Santa Cl'uz. '!'em duas eschs. ptt bls . el e inst. 
pt· irn . ; agencia el o correio ; eumil. pop. ele 3 .500 habs . O mun . , 
a le m ela pa rochia ela vi li a, compt·ehencle mais a de S . B ene 
dicto elo R iach o, o cl is t . elo Conde cl'E tt e o pov . ele Sattas
sú. E ' banhadopel os rios Pit·aquê- assú , Ma nga !, Sahy e diver
sos outl'OS. 

CRUZ (Santa). Extin cta missão do Estado do Pará, na m a r
gem occicl~ntal elo r io Tapaj ós, 12 kils. acima d a freg. da 
Conceição ele A1•eiros . l!'ica-lbe fronteim a ilha do mesmo 
nome l igada por um grande lencol ele a r eia á ilha Grande de 
A ve it·os. Era Sa nta Ct•uz uma das missões diri gidas pelos 
j esuítas , tendo sido estabelecida sob o g ovet·no ele D . Fmucis
co de Sousa Cou tinho e m 1799 e suj 3ita á jnr iscl icção ela villa 
de Pinhel, que fica-lhe d istante, rio abaixo, 18 kils. Cahio em 
clecacleucia e foi novamente CL•eacla e m 18,18, sendo nomeado o 
sen missio nario em 8 ele n ovembro do mesmo anno. E' hoj e 
uma ma loca de Mundut•twús sem i-ci vilisados, que ah i vi vem 

• na ociosida de, quando não se occupam com a extt•acção da 
bürra cha. 

CRUZ (Santa). O A.lmcbnak do J\lla1·anhão (1866) d escr eve ndo 
os quart" irões ela f reg. ele Barreirinhas , diz a respeito do ele 
San til. Cruz o segui nte : « T.em terras para a caltura ela man
clioca, a rroz, milho e canna em grande escala. Possue um · en 
g<~nh o , o pl'imei ro ela comarca a todos os respeitos. Tem uma 
pop. el e 540 habita ntes ». 

CRUZ (Santa). Pov . elo E stado do Maranhão, no mun do 
Miritiba , á margem esq . do rio Preá, a seis kils. distan t e ele 
sua foz. E' habit a do por pescadores. 

CRUZ. (Santa). Dist. elo termo de S. Francisco, no Estado 
do <..:eará. 

CRUZ (Satlta). Dist. policia l do Estado elo Ceará, no mun. 
do MaurHy. 
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CRUZ (Santa). Pov. do t ermo ela Acarahú, no Estado elo 
Ceará, com um a escb, publ, de inst. prim., areada pela L ei 
Prov . n. 2 .005 de 6 de setembro de 1882. Foi elevada a clist. 
pelo Decreto n. 60 ele 6 ele setembro de 1890. 

CRUZ (Santa) . Antigo dis L do Es tado do R. G. do Norte, 
dasmembraclo do mnn. ele !Yl ipibú e incorporado ao ele S . Banto 
pela Lei Pro v. n. 487 de 26 de abr il ele 1860, re it1 CO l'lJO!'ado ao 
de Mip ibúpala de n. 549 ele 21 de novembro de 1864; el evado 
a vi lla com a denominação de Trahiry pela ele n. 177 de i1 ele 
de ~em bro de 1876 , que incorporou-lhe a f reg . ele Santa Rita 
da Cachoeira . Vide TIY'ahiry. 

CRUZ (Santa). Pov. elo Estado ele Pernambuco, no mun. elo 
Brej o. 

CRUZ (Santa). Poy. do Estado elas Alagôas, 30 kils .. ac ima 
da Palmeit·a elos Incllos . Tem uma boa capella, um cemlterw a 
vinte e tantos fógos . (Dr. Esp inclola) . A capella t em a invo
cação tle N . S . elas Brotas. 

CRUZ (Santa) . Log . elo Estado das Alagôas, no muu. ele 
S. Luiz ele Quituude . 

CRUZ (Santa). Log. elo Estado ele Sergipe, no •termo de 
Itabaiana . 

CRUZ (Santa) . Pov . ela f r eg . ele Barcellos, no Estado ela 
Bahia, com duas eschs. publs. ele ins t. prim,, areadas pelas 
Leis Prov. ns. 1.565 ela 28 de junho de 1875 e 830 ele 21 de 
julho de 1860. Para ahi a Lei Pt·ov . n. 1.935 ele 18 de agosto 
ele 1879 tt·ans fe l'io a séde ela vi lla ele Barcellos . 

CRUZ (San ta). Um elos tras nucleos e m que achava -se divi
dida a colonia San·ta Leopolcl.in a, no Es tado do E. 8anto. 
Foi fundada e m seLembro de :1877, está s itu ada nas pl'Oximi
clacles ela costa e ao N. da cidade da Victor ia, donde dista 
66 kils . Seus tet·renos são muito ferteis. Foi elevada á vHla 
com o nome de G1tewancí, pela Lei n . 23 de 11 de setembt·o ele 
i89 l . Passou a denominar-se Pa1t Gigante pelo Dec . de 1 ele 
marco ele 1892, 

CRUZ(Santa) . Log- . elo Estado elo Ri o ele Janeil'u, naft·eg . 
da Guia de Pacopabyba . 

CRUZ (Santa). Arraia l do Estado elo Rio de Janeiro, no 
mun. de Santo Antonio de Pacltla. '.l'e m ag-enci a do correio 
creac1a pela Por taria de 21 de dezembro de 1883 . ' 

CRUZ (Santa). At·raial elo Es tado elo R io de J a neiro, no mun. 
ele Valença . 

CRUZ (Santa). Log . do Estado do Rio ele J aneil'o, na freg. 
de Santo An tonio do Rio Bonito, na serra elo Rio Bonito . 

CRUZ (Santa). Ctn·ato do Districto Fede ra l, areado em 1690. 
Con ftna com as fregs . de Guaratiba e Campo Grande do Districto 
Federal e com a elo Bananal. do mun. ele Haguahy, pertencente 
ao Estado do Rio de J a neiro. Delle parte, junto á estação da E. 
de I<'. Central do Brazi l , uma linha ele ferro·carril, que foi fmn
queacla ao pubhco desde 28 de junho ele 1884 e atravessa o cen
·tro da pov., passa junto aos ec1 ifi.cios elo novo matadouro, cor·ta 
em· degui·:la terras ela ex-imperi al fazenda e cl~. ele Piaby até 
encontra r a est rada ge ra l ele Sepetiba; mar{l'eia esta até á pra ia 
elo mesmo nome e continua dahi sobre um molhe de pedra ele 
585 met ros de extensão, por uma I.Jase de seis, altura 2m60 e 
superf'icie de quatt·o, assente em uma corôa de ar êa que l iga 0 
continente com a ilba ela Pescal'ia, no exbt·emo O. da qual está 
sendo constr uída uma ponte onde os vapores tla l!;mpt•eza F erro
Carril e Navegação Santa Cruz devem a tJ'cl.Cat' . 'l'em essa linba 
uma ex ten são ele 9.500 me tt·os. Um rama l da E. de F. Central 
do Brazil commuuica o Curato com a estação de Sapopem ba,. 
passando por Campo Grande e Realengo. Foi esse ramal inau
gurado a 2 de dezembro de 1878 e tem uma extensão de 98,4i2 
kils., sendo 32,466 comp.11ehendenclo as estações elo Realeogo, 
Campo Grande e Santa Cruz e 1,62± desta ultima ao Matadouro. 
Em sen ])ice. Geogr. Saint Adolpbe, diz o segu inte a r espeito 
dessa pov. : «O Governador geral do Brazil Meneio ele Sá r8par
tiu com os jesuítas que vieram em sua companhia ao Bt·azil em 
1567, gmncles porções de terra para nellas es tabel ecerem aldeias 
debaixo ela sua clirecção. T al foi a primeira ori g~m do collegio 
dos jesu ibas chamado da Sa n ta Cruz, e ele outt•as povs. adjacen
tes, florém as casas que se evguer<nn nas visinhanças destes es 
tabe ecimentos foram feitas dous seculos depois . Na expu lsão 
desta ordem r el igiosa elos domínios portugttezes , aquellas vas
tas fazendas volta_ram pat·a a Co.rôa, e sua população se foi 
a ugmentando part1cu1armen te depois que a familia r eal, pae-

saneio ele P ortugal para o Brazil, Fez escolha deste coll egio pa ra 
nelle residir uma parte elo a nuo. O príncipe-regente, depois D. 
João VI, augmentou este edificio, e tornou-o mais co mmoel<> 
para aposentamento ele sua familia . Sua egreja, dedicada a 
Sa nta Cruz, foi consiclet·acla como uma das /iliaes ela matriz ela 
villa ele Itaguaby, e o imperado t· D. Peclt·o I mandou-a fazer de 
novo sobre uma nova J;llan ta e com maiores climensõ os . A pov. 
de Santa Cruz, que ,1 az ao pé deste palacio e 12 leguaffi ao 
poente da cidade elo Rio ele Janeiro, não ~em m ais ele 1.20U mo
radores; porém o territ::> rio imperial de que ella faz parte en 
cerra mais ele 6.000 em . uma superflcie, avaliada em 50 leguas 
quaclraclaa pouco mais ou menos. As faze ndas de Santa Cruz, 
Cantagallo Pequeno e Canhanga fo ram desa nne xaelas , por Dec . 
de 30 de dezembr o ele 1833, elo clist. ele Ita~uaby e incltüdas no 
do Rio de Janeit·o. Antigamente a industna agl'icola dos habi
tantes dessa ·pov, consistia tão só mente em cannas, manLlioca, 
an·oz, amendoim, feijão, milho e anil, l\ldo e•n grande abun
danc ia; actualm eJrte , porem, o café é a mais rendosa ele s uas 
proclucções. A plantação do cbá eleve-se aos desvelos d'El-B.ei 
D. J oão VI, qtte ma11dou vir chineze s para culbiva l-o e prepa
r ai-o. » Foi a nnexaclo ao termo ele Ilaguah y pelo 'Dec- ele 15 ela 
j anei~·o ele 1833 . ~m um folh eto intitul~elo Co mpcmhia Ji'e17o
Ccw?"tl e Navega,çao Santa C?' tt:z. - It~nercbl"W, tan(cbs e ~ns
t?· ucções ?"egulamenta?"es (1886) lê- se : «Esta pov. (Santa Cruz) é 
o a ntigo Cura to, onde El-Rei D. J oão VI e o imper ador D. Pedro I 
r es idi am uma parte do anno. Tem hoje uma popul ação ele cerca 
de 3.000 h a bs., e o seu desenvolvimento e transt'orm <Jiç.ão é visí
vel de an no para antlo. Não ha, ao que parece, um plano pre
concebido, ou pel o menos p osto em execução, sob o qual se 
lancem desde já os alinhamentos ele uma cidade (que ha ele ser), 
cujas avenidas espaçosas e rea tas venham substi tu ir as ruas e 
beccos ac tttaes, estre itos e tol'tuosos; ainda assim, porém as 
eelificações a ugmen tam success i varne n·t 2 e algum as ha dig nas 
ele menção. O seu comme t·cio, com estabelec imentos bem sor ti
elos, é importante, concorrendo p~ra o desenvolver e an ima r as 
avultadas operações de compra e venda ele gado que ali se efle
ctuam todos os d ias . Conta certo numero de fabricas ele pequena 
i nclus tria, padarias, boteis muito conl'ortaveis, pharrnac ias , etc. 
Para es ta pov. convergem tres linhas ferreas: - a D. Pedro II, 
a ele Ita,.uahy e a de Sepet iba ; - uma estação teleg t•aphica 
colloca-~ e.11 communicàção com a Côrte e outra telephonica 
com o p::>rto maritimo de Sepetiba. Possue ~r es eschs . , funccio
n anclo a ma1s 1mpot•tan t2 em um bello palacete novo e mutto 
espaçoso, mandado conslntir a expensas. de ~ . l\1 , o Imperador, 
que man tem ali o ensino mixto e profisswnal. O P" lac io impe
rial é nm vasto ediftcio, sem estylo, é certo, m as admiravel
mente collocaclo; tem uma igreja dedicada a Santa Cruz, e elo 
alto da sua tol'l'e q uadrangul ar clescor tina-se a enorme exte n
são dos outr'ora celebt·es campos dos j esuítas . E' ,tambam do
tada de muita e excell ente ag ua , encanada do rio Mendanha, 
que lbe prussa a pequena distancia. Os edifícios do novo maLa
douro, a men os de dous kils. pelo fel'l'o-cal'!'il ele Sepeüba, são 
numerosos e mer ecem se r visitados . E' prod ig ioso o rnovime11to 
que ali se OIDera nas horas elo expediente . A linb a da Compa
nhia atravessa a pov. na sua parte mais populosa, clesc_revenclo 
alg um as curvas de pecg1eno raio; no kil . 2 cruza a hnl1a cb 
D'. Pedro Il em passagem de níve l, contorna em seguida o novo 
matacloul'o, segue clepo;is .em successão de rectas pelas planicíes 
da Imperial F aze nda e el a de Piahy, cortarndo por entre m odes
tas habitaçõ3s e estabelecimentos de pequena ind ustria até 
chegar a Sepetiba,. 

CRUZ ( Capella de Santa) . S uburbio àa cidade do Tatuhy, 
no Estado ele S. Paulo . 

CRUZ ( Sanba ). B:tirro âo mun. do Parahybuna, no Estado 
de S. Paul0. 

CRUZ ( San La ) . Bairro do Es bado ele S. Paulo, no mun . de 
Santa Rita elo Passa Quatro, com uma esch . publ., creada pel a 
Lei n . 101 de 2± dé set embro de 1892 . 

CRUZ (Sant-a). Bai t•ro elo mun. ele S .. João do R io Claro, 
no Estado ele S .. Paulo, com uma esch .. publ. de inst. prim . , 
areada pela L ei n. W1 de 24 de setembro ele 18.9.2. 

CRUZ (Santa). Pov. elo Estado de S. 'Paulo 1 no mun . de 
Lençóes . 

CRUZ (Santa). Bairro no mttn . de Monte M6t· do gstado 
de S . Pa.ulo. 

CRUZ (Santa ). Bairro no mu u . de Lorena elo Estado ele 
S. :PauJ.o. 
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CR UZ ( San·ta ). Bairro no mun. de Itflpet in i n&:a , elo Es·taclo 
ele:::;, Paul o, com u ma esch. publ. , creacla pela Lei n. 101 de 
24 ele setembro de 1892 e uma capclliuha . 

CRUZ (Sa n ta ). Ba irro n o mu n . Gle Mogy das CL'll zes , n o 
Es~aclo ele S . Paulo, co m duas eschs. publs. ele in s ~. pt'i mad a . 

CR UZ ( Sant;a ). Bai rro elo mtm. de Mogy-mirim, n o Estado 
d e S . Pau lo, com u ma esch , p:1bl. de inst. pri maria . 

CR U Z (S<mta ) . Bai rr o ela cidade ele S. Car los do Pi nhal. 
no Estado ele S . Paulo, com d uas eschs . publs. ele inst . pr im., 
c reaclas pel a Lei Prov. n . 27 ele 16 ele fev ere it·o el e 1881. 

CRU Z (Santa). Bairro do mu n . d~ S . Roetue , . no Es~aclo 
de S . Paulo, com uma esch . publ. ele 1nst . p!'lmarta . 

CRUZ (Santa). Bail'l'o no mun. ele S. José elo E s tado ele 
S . Pau lo, com duas esc h s . p ubls. ele inst. pr imaria . 

CRU Z (Santa) , Bairro n o mun . ele Naz!lreth, do Estado el a 
S . Pa ul o. 

CR UZ (Santa ). Log . do Es tado de S . Pa ulo, na ilha elo 
Cardozo e m un . ele Ca na néa . 

CRU Z (Santa) . Ba irro a. dous kils . ela cidade ele Arêas , no 
Estado ele S. Pa ulo ( I nf. loc. ). 

CRU Z ( SM ta ) . Bai t• ro do mu n. de Vot uverava, n o Estado 
elo Pat·aná com uma esch . publ. ele inst. pri m., ct•eacla pela 
Lei P r o v. ;l. 531 de 8 ele a l)l•il ele 1880 . 

CRU Z ( S:tnt:t ) . Bail'ro elo mun. ela Pal meira, n o Esbdo 
elo Pan1ní\ . 

CRUZ ( Sania ). Log . no m u n . ele Santa Cbrist ina elo Estado 
elo R. G. elo Su l, com uma esch. publ. ele inst. pr imar ia. 

CR UZ (Sa n ta ) . Arraial elo Estado de M inas Geraes , na 
marg.em elo ri o S . João, dist . de Jacuhy, no cami nho de Passos. 
Foi Junclaclo r ecen teme nte . 

CRU Z ( San ta ) . Capellinha ao S . e a 12 kil s . ela f l'eg. ele 
· N. S. da Co nsolação elo Capi vary, m nn. ele S . José elo Para iso , 
Estado de l\J inas Geraes . E' ce rcada ele algumas casas h ab itadas 
p or pequ enos l av\·adoues . Todos os annos, no d ia 3 ele maio, 
o povo elos a r l'eclores vae em romaria e em g l' ancle numer o 
visita r essa capella. 

CRUZ (Santa). P r esidia mi l i.tar no Estaclo de. Goyaz, à 
m a r ,.em elo rio Cannab rava, afl. elo Tocant tns , cl tstante 66 
ki ls.

0 

elo arraial elo Descoberto e 56 1 ela Capita l. Abundante 
colheita ele fumo , a l godão, a rroz, mandioca. Cdação de gado. 

CRUZ (Santa) . Estação do pl'olongameulo ela E . ele F . elo 
Sobral , no Estado do Cear ~t, n o ki l. 6U. Foi i n augur ada a 1° de 
clezem bro ele 1893, 

CRU Z (Santa). Fol'ta leza ele P.rimei ra ordem, situada n a 
entrada ol'ien ·ta l ela bah~a elo R to ele Jane1ro, defronte da 
forLa leza ele S. J oão e pr oxim a á ela L age. Possu e um ph a r o
lete flxo, ca toptrico e q ue a loança oito m ilh as . «A fo r ta leza de 
Santa Cruz, no seu princip io bateria de N . Senh or a ela Guia, 
e · depo is fo r ie ele Sa nta Cruz, cous t ru icla em uma peninsul a de 
r och a viva, já se achava a r mada nos fi ns elo seculo XVI, 
quando i mped iu a entr ada ela. esquadl' ilha ela ci rcu mn avegaç~o 
elo a lm iran-te hollaucl ez, Van North. Em 1710 a m cla conseg u10 
afastar ela barra a expedição ele Ducler c ; mas, n o a nno s·e
guin te , inteiramen te clesgu arnecicla , nenhuma res istencia poude 
fa.ze l' ~\ agg t·essão ele Duguay-T rou in. Um pou co ·tat·dia, a r eal 
P rovisão ele 22 de setembro de i/30 ot·cle noll aos gove l'naclor es 

· do R i0 el e J a ne iro q ue, t a n to essa forta l eza como a d a S. João 
d eYeriam es ta r sempre ar madas e gua rn ecidas. Os Vice-reis 
Con de ela Cun ha, Ma rquez ele Lavra clio e Conde ele Rezende 
m an cla1·am augmen ta r s uas ba teri as, refo l' çanclo- as com a d a 
P1·aia de E'àm e li'ot te do Pi~o, até que em 23 d e cl.ezembvo 
de ~83 •1, um avi so ula r ege ncia cleuermi nou que fo sse r eduzido o 
se u a rm ame tlto e g ual'nição . Em 1.863, o confli ebe J.il rovocado 
p elo mi nis t t•o in glez Ch<l'is tie , fez compt1ehencler a necess ida de 
ele estat· consta ntemente a ba rra em es ta do ele cl.e feza, e en ~ão 
t ratou- se cl ~. d otar essa for tal eza eo m casamatas e a 1· t ilh a ri a 
p eder osa . Aetu·almeute, a for·taleza de San~a Cruz, cons.icl_e 
rada a pri me u·a elo 1mperto, p ela 1mportane1a de sua pos tçao, 
es tá guarnec ida per um bata !hão de a l'tilhar ia ele linha e monta 
121 canhões ele g rossos calibr es ~dos quaes 4i em fo rtes c JSa· 
m atas um ele 400 Armstrong , q ue a iira á barbeta, e 79 em 
cahon~i ras ), a.lém de mais 24 n a ba teria cltt p ra ia ele F 6ra, 
que pertencem ao m esmo comma nclo. Esta fo r ta leza se r ve ele 

registr o aos navios que dem a ndam o p orto, e nella ex iste um 
i nterpr ete r1ue r ecebe as r e.spect ivas i nformações p a r a serem 
logo t rans mi tti clas ao te legt·aph o elo Caste llo e a Praça do 
Comme rcio . Nas prisões ele Sa nta Ct·uz teem estado detidas 
m uiLas pessoas i mpol'tan tes, das quaes mencionar emos : o m ar
quez ele Loulé, q ue, te ndo se r vido nos exer ci tos de Napoleão 
veio en tregar -se á_p ri ~fio em 1817, e, perclo::tclo po r D. João VI: 
to r n.ou- se ~eu a t~t g-o tnsepar ave l, se. tHlo sete ar;nos depois as · 
sass m ado JUnto a sua p essoa em L ts iJOa; o famoso ca11ct ilho 
Anclr ezito A t·t igas, que a hi f~lleceu em 1820; o conego Janua
l'lo, clettdo duran te onze d tas até seguit· deportado pa t· a a 
l!; ut· op~, em deze mbro ele 18.22; o coronel Be n to Gonçalves 
chefe ela. projectacla républica ele Piratin im, em 1836; e em 185l 
o general Fntctuoso R ivera, ex-presidente ela Republica Orien
tal» . ( F<tusto ele Souza . A Bah·ia elo R-i9 cl~ Jan~i1·o ). Esh 
fo1·taleza prçstou r elevantes sa t•viços ú ca11sa eh l egali dade 
pot• occasião da revolta ele pal'le ela a rmada em 6 ele setembr o 
ele 1893 . A respo st a do s eu brioso commandante á i n timação 
elo contra-a lmi rante Cnstoclio J osé de Mello é um bril hante 
documen to cl:l lealdade m ilita t•. 

CR U Z (Santa). Pequeno fol'te outt•'or a ex i>tente no !o o-ar em 
que hoj e se acha a egreja de Sa nta C1·uz ela Irmanclaâe elos 
Militares á r ua Pl'imeit·o de Mar.;1 (ant iga Direita), no Dis 
·tl'i do Federa l. Foi ma nelado constrtlit· pel o capitão Ma r tim 
ele Sá, Govemadot· do Rio ele J aneiro pat'a clefes:~ da. cidade. 
O fol'le Santa Ct•ttz que fo i, em seu princip io, clen lt•o do mar 
achava-s3 já fól'J. delle e total mente arl'u i naclo em 'l623. Foi 
nessa epoca que os officiaes e so ldados ela guarnição ela cidade 
elo Rio ele Jn.nei t•o alca nçaram elo mesmo govel' nadot• Martim 
ele Sá permissão para ali ecl i ftcarem uma eapella, onde fossem 
sepultados. Concluicla a capella em 16~8, com a invocação ele 
Santa Ct·uz, os o!Iiciaes e soldados, seus pt•oprietarios cons ti
tuí r am-se em Irmandade Re li g-iosa , quo ·teve seu pr imeiro 
compt•omisso em 12 ele julho de 1700, sendo juiz da i rmandacle 
o general Arth•1r de Sá e Menezes, Govemaclor elo Rio ele 
Janeü·o . 

·cRUZ (Santa) . For taleza elo Estado ele Santa Catharina, 
na ilha ele Anbalomir im, na ban·a do norte, elo lado elo con
tinente . E' constr uída de al venar~a; tem capella e var ios ecl iJl
cios tambem ele a lvenaria . E ' eonsiclet·acla a r mada, apezar ele 
não ter artilharia que possa prestar se r viço. Se t•ve ele regislr.> 
do por to . Tem 111~1 phuolete . Sobre ella diz o Dr. F au sto de 
Souza: «Na pequena ilha de Atlhalomirim , perto elo C·)tÜinente, 
formando com este um canal ele 80 br aças de l argur a e qnasi 
a u ma legua da fo r tal eza ele S. José ela Ponta G t·osso. 
Começada em t739, foi concluicla cinco annos depois. Oc
cupacla e m l.'i77 pe los h espanhóes , diz o Br igadei ro Anto
n io Carlos Ful'lado em sua defesa. (.·1nn . do R . J', , 3o cap. 1o) 
q ne es ia forta leza n ão ·t inh a 5') peças, q uatfclo a metropole a 
suppuuha com 00 ; e que tendo a esquacl l'a ele Mac Dua ll eles
amparado a bat• t•a, ela qna l con stituia i nd i s p ~nsavel defesa, 
fo i a fo t·taleza abandonada, ele modo que, qua n do n a ·tar de de 
24 ele feve rei ro fo i rodeada po t• c inco nav ios el e gue rrâ e i nti 
mada a qne se rencless9, só estava gua t•nec ida pot• clous sol
dados , se pelo logo a t·vor acla a ba nclei t•a hespanhola . A stta posi
ção é boa para proteger a ba n•a do norte, e melhor ser ia a r ma
ela com a r iilharia ele g t·ancle a lcance, e si lambem estivesse 
for tiHcado o morro do cont inente, que a d omina, podendo ser 
dahi h ostilisacla pe lo inim igo, que viesse d o l ado cl11. A rmação. 
Em 1863 fez -se-lhe a lguns r epa t'O> e melhor amentos , e actual
mente tem u ma bateria de ca nhoneiras , que olh a para les nor"
clés te, com 31 canhões, elos quaes só ·12 em estado de ser vi r, 
outr a á bat·beta pa ra o l ado elo S ul com seis máos canbõas, 
outr a no flanco esqu~rdo eom se is canhões intlte is, u ma fa lsa
bl'aga pt>m dez ca n hõe.,, joga n do a. lés te, nor te e noroéste, um· 
rideute á b:tr beta com t res canhões e duas bat-. l'ias semic'ir
cul a r es, jo·ga nclo a s ul e s udeéste, e de fenden do o por bão, com 
oito ea nh õas; total 64 bocas cl!e fogo , elas quaes só doze , que 
pedem presta t• s'el'V:iço . O aviso de H ele feve r~ il' o de 185'7 mar
co u-lhe a cat~goria de 2" classe " · 

GRUZ (Santa) . Colou ia es tadoal , n o Estada elo R. G . do Sul, 
n o m.un. do R io Pa·t•de . F oi fundada em 1848 . Possue uma 
át•ea de 33.680 h ec tares , sendo cul t ivados 12 .100. A pop. e 
calcu lada. em 6 .400 h abs ·. ']em m~ is ele 50 fa bricas em es ta da 
pt>os pet•o . A exportação co ns~ste pl'inci·palmente em fumo; 
uloi' l h o e fe ijão . Acha- se ema;ncipa da ·. 

CRUZ (Sa n ta). Morl'o do E s ta do ela B'ahia, n o mu n. d e 
Ca m isão . 
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CRUZ (Sankt). Monte situado ao SE. da villa ele Monte 
Aleg-re, no Estado da Bahia. E' assim denomiP.aclo por causa 
de uma pequena ermida dedicada a Santa Cruz e mui to ve ne
rada. Esse monte é tambem conhecido. pelo nome ele Gavião. 

CRUZ (Santa). Morro do Estado de Minas Geraes, no mun. 
de S . G,Jnça lo do Sapucahy. Tem de subil-o quem partir clr1. 
freg . de S. Gonçalo em demanda ele Santr1. Ca1lutrina , Vol ta 
Grande, Santa Isabel, Santa R ita, S. Sebastião e outros 
Jogat·es. 

CRUZ (Santa). Morro do Estado ele Minas Ge1·aes, no mun . 
de Inhnuma, antigo Santo Antonio do Monte . 

CRUZ (Santa) . Ponta na costa do Estado do R. G . do 
Norte, na parta cleõse Estado comprehendida en tre o ca bo ele 
S. Roque e a ponta do Calcanbat·. E' um Jogar de dunas suc
cessivas. q1te formam 1101 oute it•o, em cujo cimo acham-se duas 
gt·andes 'gamelleiras. E' tambom denominada do Caconbo. 

CRUZ (Santa). Ilh a elo Estado elo Pará, na bahia do Cmra
linho e mun. deste nome. 

CRUZ (Santa). Ilha do IEstado do iVIaranhiio. O rio Parna
hyba passa ent1·e ella e a ilha Gt·ancle (P iatiby) , o iga rapé de 
eu nome separa-a da ilha elo Poção e o igarapé de Batatas 

divide- a das ilhas do3 Mang1tinhos e das illguas . 

CRUZ (Santa). Ilha do Estado elo E . Santo, no rio Doce, 
entre a pov. de Linhares e o po1·to elo Tatú. 

CRUZ (Santa). Barreta na costa elo Estado elo R. G. do 
Not•te, a ENE.da enseada de Pitit in ga . Tem um fttndo ele nove 
a 11. melros . 

CRUZ (Santa). Bahia nacosla do Est.ado ela B.1hia. Sobre 
ella assim se exp t·ess::t M. Mouchez: - Cette baie, qui a sept. 
mil les de longueur sus deux: ou tro is de l argen r, est protegée 
par u11e li g11e de t•éc ifs parallele à la plage, ctni en fait, a pres 
Camamú. la mei lleure rade de la côte entre Bahia e Rio. 
Elle es t si pau fréquenteé, qn'on peu t clit·e qu elle est r es teé 
jusgu·à ce jou1· i1 -pen-pres incoun ue; même à la marine b1·ési
lienne; et aucune instruct ion n'e n útit menlion, si ce n'est 
pour clire, d'apres H.oussin, que lfl petite riviere qui y clé
bouche est complctement obstruée par les récifs nort de Porto 
Segnro . Cepenclau t la grande étendue et la sil. reté de cel ie 
racle , suffisamment abriLée pur ces récifs contre les mauvais 
temps qui n'ont jamais qui peu de force et ele clnreé clans ces 
parages, la commoclHé ele sa peL ite r iviill'e (rio Sernamuityba , 
ou ele Santa Cruz) ou psuve n t en trer sans a ucune clifficulté eles 
navires de trois a cinq et dém i meLt·es el e tirant d'eau, sem
bla ien t la destinar à un avenit· plus prospere sur une côt 
clénuée ele tout autre abri . l!: lle j ouit, clu reste, d'n ne certaine 
céléhrite historique, com me ayant été le point ou clébarquo, l e 
2-l abri l 1500, Pedro Alvares Cabral, qu i, deux jours avant, 
venait ele découvrir !e Brésil, en a rriva nt en vue du mont 
Pascalet de la côte clu rio do F r ade . Ce nav ig:\'teu t• s ignalit it 
elejá la súreté ele cette rade par ceite exclama tion: «Somos 
(sic) em Po't'tO Seguro,., cl' oii. vient le nom doané à cette côte. 
Il es t vrai t qu'twe localité voisine dans le sud a plus t:t r d 
usmpé ce nom; mais !e mouillage de Porto Seg1tro étant com
plê tement ou ver t clu S . á l'E ., il es t d'autan i moins probab le 
que se soit !à !e point que Cabral ait ains i désigné, qu'aprês la 
tempête qui! venait d'éprouve t·, e~ qui ne pouvait Gtre que ele la 
partie sue!, il aurait eté fot· t mal mouillé à Porto Seguro, ta n
dis qu'il était pa rfaitement a brité elans la baia de Ca bral , .. .. 
Passando a trata r dos recifes exterio1·es, diz ainda l\1 . Mou
chez:-«11 ex iste cinq recifs elifl'él'ents, situés entreles deux points 
extrémes de c<>tte baie et un peu en clehors de la li gne qui l es 
joinL lls laissent en·tre eux: cinq passes, elont qua t1·e sont assez 
p1·ofoncls pour clonner acces i• eles na vi res ele l.oute dimension. 
La cinqnieme, cell e du ;:.;! • , pt'es de la pointe San-Anton io, n'es L 
praticab le qtte pour les caboteurs que filent le lon g de la côte en 
dedans eles recifs Araripe d'ont nous avons parlé plus baut., 
A mairH' elas en tradas que mencionaM. Mouchez, compreb en
dida entre as Alagadas e o baixio da Cor ôa Ver mel ha, tem ele 
largut·a 2 ~ milhas. Ent1·e este baixio e o r ec ife da Corôa 
Ver melhct existe a entrada a mais meridional. Foi por esta, 
que, no pensar do i llus tre General Rohan, entt·ou na bahia a 
armada ele Cabra l , e - bem que menos larga qtJe a outra, ca 
bia-lhe assim a denominação ele entrada larga, que lh e dá 
Caminha, por ter ma is de um lül. de lar gura - . " O recife ela 
C~rõa Vermelh a, diz a inda o d istincto General, forma a extre
mtdade meridio nal ela bahia; e ao s ul d'elle, mui pe rto de ier ra , 

demora um i lhéo ele !l.l'êa vermelha , sempre descobel'lo . O men
cionado recife, na direcção ele NNE. fo rma com a costa da bahia 
que se di r ige ao NO . um pequeno podo perfeitamente abrigado 
elos ventos elo sul, e onde ha seis e se te metros ele fundo,. 
« C'est elans ce t te a nse, diz i'llouchez, que elut mouill et· Cabral 
e t ·c'est Slll' ce petit ilot de sab le ele l a Co rôa Ven uel ha CJtt 'il 
cle ba1·qua la premiere fois poar fa ire elit·c une· mess el'ac~ion 
dig ne de g1·áces en présence cl'une g rande q11atüité d'in digenes 
accourus su r la côte voisi ne pou r ass is ter 1t cet spectacl e~. Foi 
a essa bah ia que Cabra l denom il1ott Porto Seguro . 

CRUZ (Santa). Igarapé elo Estado do Pará; desagua no rio 
Capim pela marg·em d i r ., pou co acim a ela ext incta pov . ele 
Badaj oz. 

CRUZ (Sa nta). Igarapé elo Estado elo Par á , no mun. ela 
Cachoeit·a. 

CRUZ (Santa) . Riacho elo Estado do Maranhão , na f reg. elo 
Buri ty emun. do Brejo (lnf.loc. ). 

CRUZ (Santa ). Peqaeno rio elo Estilclo ele Serg ipe, ali. elo 
Piauhy. 

CRUZ (Santa). R io elo Estado do E. Santo, é um elos forma
dores do t'io Santa Maria, Lrib. elo rio Doce . 

CRUZ (Santa). Rio elo Estado elo E. Santo, formado pelos 
clous PÍL'aquês; eles~1 gua no Oceano na l:it. de 19° 55' . l~m s1t:t 
bal'l'a , diz Mouchcz, encontt·a-se um caual estre ito, ele uma mi lh a. 
do extensão e ele 2m,2Q a 2m,40 ele profundid ade na maré alta 
('10 a H palmos). A clit·ecção desse cana l é de E 1/• N m. a O '/1, SO.; 
está s i:ue\elo qu asi a meia d istancia elas d uas pontas el a entr acht 
elo rio e dos recifes que nes te l oga r,a [as ia m-se cerca ele uma ru ilha 
ela costa . No inteiror cb barr a ex iste uma boa bnc ia de no"e a 
10 metros ele prol'uncliclade perCeitameate abrigad,t. Ancora-se 
defronte da pov . si·tnada á margem dir. 

CRUZ (Santa). Cort·ego elo Estado elo Rio de J aneir0, ali. do 
rio Paqu equer, que o é do P ara by ba elo Sul. Banha a freg. de 
N. S . da Conceiçii.o do Paqueqnet· . 

CRUZ (Sa nta). Corrego do Estado de S . Pau lo ba.nha 0 
nlitn . ele Caçapava e clesagua na margem d ir . do l'i o 'Par a hyba 
do Su l. ~ · atr avessado pela E. ele F. ele S. Paul o ao Rio 
de Jane iro. 

CR UZ (Sa nta). Ar 1·oio do Es tado elo R . G. do Su l, aiT. do 
rio Tacru ary . Recebe a sanga elos Garc ias. 

CRUZ (Santa). Arroio elo Estado doR. G . doS nl , aff. do rio 
Guabyba 

CRUZ (San'ta). At•roio elo Estado do R. G. do Sul, tr ib. ela 
margem esq . do rio Uru gnay . 

CRUZ (Santa). Arro i o do Estado do R . G. do Sul, nasce na 
Serra Geral, atravessa os campos de Cima ela Serra e o mnn. 
do Ta qLm ry e clesagua no rio deste nome. 

CRUZ (S:mta). Con·ego do I;s taclo de Minas Geraes, desngua 
na mal'gem dir. do rio das Velhas qu asi defronte ÍJ. foz el o l'io 
J equilibá. · 

CRUZ (Santa) . R ibeirão do Estado ele Minas Geraes, nas 
divi'sas de S. Joaquim da Serr a Negra. Desagua no Musamho. 

CRüZ (San ta). Riacho do illstado de Mi nas Geraes , ba.nha o 
ll1Uil. de Gtt :w h ties o clesagua no rio Corrente. 

CRUZ (Santa). R ibei rão do_Estaqo ele Min as Get·aes, a [J:', ela 
margem esq . do I'io Concetçao, tt•Jb. do Urucuya, que o é do 
S. F rancisco . 

CRUZ (Santa ). Ribeirão do Estado de Minas Geraes, desagua 
na margem esq . elo ribeirão elo Cnsca , n o log:a r Jaca ré. 

CRUZ (Santa). Corrego do Estado de Minas Geraes, banha 
o mun. de Dia man·tina e desagua no rio Preto, afl'. do Aras-
suaby (In f. loc.). · 

CR UZ (Santa). Lagôa na ill.ta ele iVIa r a,jó, perte ncente ao 
Estado do Pará. De lta nasce o ri0 Goiapy tl'i b. elo Arary . 

CRUZ (Santa) . L agôa elo Estado ele S. Paulo, n o m un . ele 
Mogy -guassú . 

CRUZ (Santa) . La~o do Es tado ele Minas Geraes, na freg . ele 
Pecrui e nmn. do Para, á ti) [t;rgem elo rio Paraopeba.' 

CRUZ (Santa). Um elo o cliq1tes existe ntes na ponta NO. da 
ilha das Cobt·as, situada na bahia elo Rio de Jane11·o. Suas 
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dimensões são pouco menores que as do Dique Imperial. Foi 
começado a construir pelo engenhe iro inglez Law, conclnido 
pelos engenheit'os Bar auna e Coimbra e inaugurado em 10 de 
ou~ubro de 187<!. 

cy.uz (Santa ). Porto no mun. do Pinheil~o, do Estado do 
Ma1'anhão . Nelle a ncoram pequenas embarcaçoes que fazem o 
set·v iço de cabotagem pelo igarapé ele Pericuman á cap it al. 
Dista ela vi li a '12 kil s . mais ou menos e com ella communica·Se 
pot· uma valla , cont inuação elo mesmo igar apé, da oito a 10 
palmos e em sua maior profundidade, navega vel sómeute du
r ante a ench ente dos campos accasionada pelas chuvas . 

CR UZ (Santa). Porto no E stado ele Santa Catharina . «Dentro 
da barra do norte da capita l ela provincia, aos 27° 25' 36'' de 
La t. S . e 51o 1' 20" ele Long . de Pa l'is, es·tá a pequena ilha 
chamada Anhatom il'im, sobre a qual foi l evantada nos tempos 
coloniaes a forta leza de Santa Cr uz . O sur gidouro fica-l he a SO. 
e é denorn i nado ele San:tcb Cntz ou da Caai?·cb, co nform e o Jogar 
em que se aucora, é mais proximo ela ilha ou da te rra fi r me. 
Ahi ha capacidad e para us ma iot·es esquadras , tendo sem pre 
mais de quatro braças d'agua em fundo ele areia g t·ossa." 
(Coronel Mello e Alvim ). 

CR UZ ALTA. Cidade e mun. do Estado do R. G . do Su l, 
sécle da coma rca de seu nome . Orago Divino EspirJto Santo e 
di ocese de S . Pedro. Foi fundada anter iormente a i83i, ele
vada á cateo-or ia de villa e m 23 de maio de '1834 e installada 
em <1 ele ag~sto do mesmo anno; e á ele cidade pela Lei Prov. 
n. 1.175 ele 12 de a bt·i l de 1879. Tem 5.000 habs. Foi cre<tela 
com. pelo a r t. IV da Lei P1•ov . n, '119 de 6 ele dezembro de 
'1858 e § V III do art. I da ele n. 799 de 25 de ou Lubro de 1872 e 
classificada ele primeira enbr. pel os Decrs . n . 2.3:JO de 5 de ja
neiro de 1859 eu . 5.080 ele 4 de sete m br o de 1872. Sobre suas 
divisas vide: Lei Prov . n. ~90 ele 3 de novembro de 1854, 
n. 283 ele 25 de novembt·o ele 1857, n. 507 de 17 de ou lnbro de · 
'1867, n. 964 ele 29 de março ele 1875, n. i. 092 ele 2 de maio de 
1877, n. 1.224de 2-1 de maio de 1880. Agencia elo correio. J~s· 
tação Lelegraphica . Eschs . p ubls. ele inst. pl'im. A ciclacle e>tá 
assente em um pon to elevado , de hell a per spectiva, cercada 
ele lagôas, onde abundam aves aq ualicas. Suas ruas são l arg-as, 
aprese n~an do uma regula L' edificação. Possue pr aças arbor tsa
das, matr iz, caclêa, um elegante cemiterio; e bom tas chacar as 
com lindíssimos jardins e pomares co m todas as fructas pro
pt·i as elos cli mas !'rios . O .terreno do m uu . é em ger al acciden
·tado, tendo bonitas col linas, ·excellentes campos e boas rnattas . · 
Lavour<t ele cereaes. Criação de gado . O municipio é regado 
pelos arroios Conceição, H.onda, Pa nellin~a , San·to Antouio, 
rios Ivahy e J ac uhy, teu elo este ultim o ah t as suas c a beceJL·as . 
E' li gada a Santo Angelo Soledade e. S. Borj a por_ es Lraclas. 
Na Praça Commer c1al dessa Cidade úgu ram o.s segum ·tes geue
r os: arroz herva-matte, fumo, toucmho, g r an a de gado, cou
ros, man~~i ga, bata ta ingleza ,. amendoim, fe ~j âo ,. polvilho, 
milho farinha ele nulho e rna tHlwca, etc . Do V1gariO ela Cruz 
Aiba r'ecebemos (t3 ele novembro de 1888) a seguinte inf. : 
«A coxilha denomi nada Gt•ancle, que a·travessa o mun . na di
recçüo de E . a 0., fórrna os dons grandes valles do J acuhy e 
Uruguay . A ddacle es·tá s ituada exactamente uo dorso ela co
xilha t a uto que as agu as que cabem para o l ado or Hmta l vão 
para~ J acuhy, e as do la do occidenbal vão para o.Ur~JO'uay . 
A á rea urbana li o-e iramen te acc1 elenLada, acha-se dtVldtda em 
quadras, e as'' r u~s, toe! as em li uh a r eeta, ·tem por em quanto 
poucos edificios , menos a elo Commercto que é margeada de 
casas em todo o seu comprimento . E' o mun. regado pelos se
gu intes rios e a rroios : J actü1 y, Dous Irm ãos, Lagoão, Gahy, 
Iva hy, BLH·acos, lj uhysinho, Conceição, N. Seuhora, Porougos, 
Fiuza e Pal meira . Criação de gado bov ino . A agncultura 
acha-se pouco desen volvida , e~~ando en. lretanto demonstrado 
que as terras elo Ipun . produzem admiravelme"te trigo, milho, 
feij ão , fumo, mandioca , batatas , ceuteio, arroz, canna ele assu
car e todas as fruct as dos climas t emperados. A cidade diq ta 
105kils . ele Santo Angelo, 118 de S. i\1 a rtinho,132 ela Palmeira, 
151 da Soledade 158 do Passo Fundo e i45 de Santa Maria da 
Bóca do Mont~ . T em !lgreja matriz, casa da· camara, cadêa 
junto ao quartel de policia e o Club L itterario Aurora da 
'serra. Cruz Alta deve seu nome a um a , a lta ct•uz de madeira, 
erect" pelos jesuítas a duas leguas· ma1s ou menos ao S . da 
cidade ." 

CRUZ ALTA. Um dos . districtos em que as Leis Prova. 
ns . 576 ele 6 de maio ele 1864 e 1.240 ele 5 ele junho de 1880 

. divi di ram o mun. do Rio Pardo do Estado do R. G. elo Sul. 

CRUZ ALTA .. Sel'l'_a do Estado de Minas Get·aes, nas divisas 
elo d1st. da Pro\'ldencta. Delta nasce o pequeuo braço elo Pira
petinga. 

CRUZ COBERTA . Bairro no mun. do Amparo do Estado 
de S. Paulo. E' grande cultivador de café. 

ÓRUZ DA BARRA DO CORDA (Sauta) . Pat·ochia doEs
tado elo Maranhão. Vide Ba?'>'a do Conla . 

CRUZ DA CAPELLINHA (Santa) . Bairro do mun de 
Lot·ena? no Estado de S. Pa ulo, com uma esch. publ. ele iust. 
pnmana . 

CRUZ DA CAPUEIRINHA ( Santa ). Bai rro elo mun. ele 
Mogy das Cruzes, no Es tado ele S . Paulo, com uma esch, publ. 
de in.s·t. primaria. 

CRUZ DAS AGUAS CLARAS ( Sa nta). Dis tricto do m uu , 
elo Bom F im, no Es·tado de Minas Geraes. Vide Agttas 
Clm·cbs . 

CRUZ DAS ALMAS. Parochia do Estado da Bahia no 
mun. de S. Felix , distao. te df~: cidade da Cachoeit·a 27, 5 Íüls. 
ntuada em um grande t abo letro . Orago N. S . do Bom Sue
cesso e diocese at·c~ iepiscopal d ~ S .. Salva dor. Foi creada 
par oclHa pelo Alvara ele 22 de Janen·o de 1815. 'l'em d uas 
escbs . publs . de 1n.st. prim., uma das quaes creada pe. Ja Lei 
P ro v. n. 1.699 de 14 ele agosto de 1876 . Sobre s n•\s di visas 
vide : Lei P r ov . n. 150 ele 2.2 de junho de 1841 e 2.110 de 23 
de agosto ele 1880. Lavour a de fumo, caf<\, mandioca, milho e 
fe ij ão . Liga -se com a freg . ele S . F eli x, na margem do 
Paragttassú, pela E. de F. Central. Comp rehende o pov. fmbira . 
Dão-lhe 11 .000 habs. F oi in.corpot·acla ao mun . de S. Felix 
por Acto ele 20 de dezembro de 1889. 

CRUZ DAS ALMAS . Log. elo Estado do Cear~ , no muu. 
elo Aracaly. 

CRUZ DAS ALMAS . Log. do Estado ele Pern am buco, na 
freg. de N. S . ela Graça da Capu nga, termo ela Capital, com 
duas escbs . publs . ele inst. prim., creadas pela Lei Prov . 
n. 94.7 de 6 ele julho de i870. 

CRUZ DAS ALMAS. Log-. do . Estado das Alagôas , na 
freg. de Jaraguá. 

CRUZ DAS ALMAS. Log . do Estado do Rio de Janeiro . 
no m un. ele Rezende . 

CRUZ DAS ALMAS. Log. do Estado elo Rio de J aneiro, 
no m un . de Campos . 

CRUZ DAS ALMAS. Log. do Estado ele Minas Geraes . no 
termo elo Bom Fim, com uma esch . publ. de ins t. pr{m., 
et•eada pelo art. I § 1 d a Lei P rov . n. 3.038 ele 20 de outubro 
ele 188~. 

CRUZ DAS ALM.A.S. Log. do Estado ele Mi nas Ger aes, 
em S . João d'El-Rei. 

CRUZ DAS ALMAS. Pov. do Estado de lVIiuas Geraes, no 
t er mo de Ouro P t•eto. 

CRUZ DAS ALMAS. Primeiro nome ela localidade em que 
acha-~e assente a actnal cidade do Aracaty, elo Es~ado do 
c;ear:i. 

CRUZ DAS ALMAS. Estação da E. ele F. de Campos a 
S. Sebas tião, n o Estado el o Rio de J a neil'O, entre Campos e 
O. Anna, 282tt, 759 distante de Nyterõi e 8k, 750 de Campos . 

CRUZ DAS ALMAS. Morro na cidade de Paracatú elo 
Estado é!e Minas Ger aes. 

CRUZ DAS ALMA,S. Morro perto da cidade elo Turvo, no 
Es tado ele Minas Geraes. 

CRUZ DAS ALMAS. Serra do Estado de Minas Geraes. 
n a freg . do Furquim e mun. ele Maria nna. · 

CRUZ DAS ALMAS. Pon·ta na margem meridional ela !Ja
hia do E. Santo, no Estado deste nome . C.onsti1ue a ex tre
midade occidental ela praia de Maria Lemos. 

CRUZ DAS AL]14:AS . Riacho do Estado das Alagôas, aff. elo 
rio P a r ahyba. 

CRUZ DAS ALMAS. Riacho elo Estado da Bahia, no mun. 
do R emanso (In f. toe . ). 

CRUZ DAS ALMAS. Rio do Estado do Rio ele J aneiro 
rega o mun. ele Rezende e desagua no rio Parahyba. ' 
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CRUZ DAS PALMEIRAS (Santa) .. Parochi~cloElstadocle S . 
Paulo. Vide PCblmeims. 

CRUZ DA VICTORIA (SanLa) . L0g. elo Es t3.clo elas Ala
gôas, no mun. de S . Luiz de Quitunde .. 

CRUZ DE CORUMBA' (Santa) , Parochia elo n;tun. de ,Co
rumbá, no l!:staclo da Matto Grosso. VIde C-rumba. 

CRUZ DE MALTA. Districto elo termo ele Agua Preta, no 
Estado de Pe rnambuc'J. 

CRUZ DE PEI)RA. Log, na fl·eg. do Abre-Campo, elo Estado 
de i\linas Geraes. 

CRUZ DE S. MIGUEL. L og . do Estado das Alagôas, no 
mun. da Victoria, com uma capella ela invocação ele S . Miguel. 

CRUZ DE S. PEDRO. Log. elo Estado do R. G . do Node, 
no mun. de Trabiry. 

QRUZ DE URUBURETAMA (Santa) Vide S . 1<'1·ancisco . 

CRUZ DO CABELLINHA (Santa) . Bairro elo mun. de. Lo
t·ena, no Estado de S. Paulo; com uma., escb.. publ. de m st. 
p1·im. creada pela Lei Prov . n. 72 ele 17 de junbo ele 188 L. 

CRUZ DO CAMPO GRANDE (S:1nta). Bai rro do mun. ele 
i\logy das Cl·uzes, no Estado de S . Paulo. 

CRUZ DO CEDRO. Log . elo Estado ele S. Pa.uio, no b:ü t•ro 
ela Alleluüt elo mun. ele 'l'atuhy. 

CRUZ DO COSME. Arrabalde da freg. ele Santo Antonio 
Além do Carmo, na capital do Estado ela . Bahia . E' bem po
voaclo . 

CRUZ DO DESERTO (Sant~>). Pov. do Estado elas Ala-
goas, 18 kils. distante da villa ele Paulo AJI'onso. · 

CRUZ DO ESPIRITO SANTO. Po\' , elo Estado do Pal·ahyba 
do Norte no m1111. de Santa Rita, á margem esq. do rio 
Parahvb~. E' tambem denominada simplesmente· Espidto 
Sant0: 

CRUZ DO INHOMIRIM (Santa) . Pequeno pov. do Estado 
elo R io ele Janeiro, no mun . ele Magé. 

CRUZ DO MACEDONIO (Sanla) . Pov.no mun . elo Parahy
buna elo Estado ela S. Paulo. 

CRUZ DO MEDRADO. Estação ela E, da F . Central da Ba
lüa, a 76 kils. ela cidade ela Cachoeira, entre as estações do Cur
ralinho e Tapet•a. I·I:J. ahi urna fazenda ele cl'iação ele gado 
vaccurn. Pertence ao termo do Curralinho. 

CRUZ DO MEIO. Log. no Estado elas Alagôas, no mun. da 
Palmeira elos Judies. 

CRUZ DO PAIOLINHO (Santa). Vide Redempçêio. 

CRUZ DO PALHANO (Santa). Pov. elo Estado do Cearà, 
no termo de Russr~.s, com uma escb. publ. ele inst. prim., creacla 
pela L3i Pt•ov. n. 2.005 de 6 ele setembro de 1882. Foi desmem
brada elo termo ele Russas e incorporada ao da União pela Lei 
Prov. n. 2.155 de 12 ele agosto ele 1889, e reinc01.:porada ao de 
Russas pelo Dec·r. n. 58 de 4 da setembro ele 1890. . 

CRUZ DO PARELHEIRO (Santa). Capella elo Es tado de S. 
Paulo. Vide Pa1·elheiro . 

CRUZ DO RAIO. Log. no tet•modeS. Benedicto, do Estado 
do Ceará. 

CRUZ DO RATO. Ilha do Estado do E.. San·to, no mun, 
d~ste nome, 

CRUZ DO RIBEIRÃO (Santa). Log. no mun. ele Mogy, 
das Cruzes do Estado ele S. Paulo. 

CRUZ DO RIO ABAIXO (Santa). BaiL'l'o do mnrr. de 
S. Luiz do Pat·ahytü1ga, no Est·lclo ele S. l?aulo, com uma 
esch. publ., creada pela Lei n. 235 de 4!de setemb1~0 de ±893. 

· CRUZ DO RIO JOSE PEDRO (San-ta) . Pov. do Estado 
de Minas Geraes, no muu, ele 1\fànhua~sú, srrbre o rio do seu 
nome. Foi elevada ad ist . pelo art. UI cla. LeiPt•oy ~ n. 2.407. ele 
5 de novembro de 1877. 

CRUZ DOS BAMBÚS (Santa),. li.og. do Es~aclo elo Rio de 
Janeiro, no mnn. de Rezende. 

CRUz DO SEABRA ~ Sarrta. ),. Log. no tellmo el'e Ma<l'oim , 
<Io Estado de Sevgipe. 

CRUZ DO T A.BOÃO (Santa), Pov. elo Estado eleS. Paulo, 
no mun. de Parnabyba , com uma capella e uma escl~. pu~!. 
de 1nst . prim,. creacla pela Lei Pro v. n. 2 ele 20 de leveretro 
ele 1866. 

CRUZ DO VILLARINHO DO MONTE (Santa). Parochia 
elo Estado elo Pará . VideVtlla1·inho rlo Monte . 

CRUZH:IRO. Villa e mttn. elo Es t:l clo ele S. Paulo, no lermo 
de Lorena, em uma col lina , á mar,.em clil' . elo rio Bran~o. 
Ül',tgo N. S. ela Conceição e diocese cfe S . Paulo. Era a ant1ga 
pa t·ochia de N. S. ela Conceição elo Embatú, eleva.cla a essa 
categoria pela Lei Pro v. n. o de 19 de fevereiro de 1846 . 
Creacla ' •illa, com o nome ele C>·u=eil·o, pela Lei Prov. n. 8 ele 
6 de março. de 1871. Teve origem, segundo consta elo livro elo 
Tombo, por nma capella qtte {t sua custa ed ifi cou , em 1781, o 
Sargeu lo-m 61· Antonio Lopes da L:J.Vre, em te r.t•enos pat·a esse 
flm cedidos por João Ferreira da Encarnação . No anno de 1787 
foi concluicla a dita capella sob a invocação de N. S. da 
Conceição e os moradOl'es elo logar pediram e obtivet·am 
P~·ovisão pct ra. nella celebya1·-se mis'lfl. e otttros o.ffic ios. divinos . 
D1sta da -GapLtal 227,7lols . A la ve m·a consta ele café e canna 
de assucar. Criação ele gado . A inclttstl'ia fabril cons•iste em 
assucar, ag ttal·de nte, fumo, fal'inl:_a de milho e. cl mandioca, 
ohras ele olal·ia e teciclo8 de a lgo clao . O mun. e rega do pelos 
ribeirões do Lop~s e do E:mbabú, teilis. elo Parahyba. Aht fica 
uma estação ela E . ele F . Central do Brazi l e é o ponto ele 
ent l·oocamento da E. ele F. elo R io Verde, q ·1e atravessa a 
serra ela l\![ant.iqueira. Agencia elo Correio. Es~ação ~ elegra· 
phica. Tem clttas .eschs, pttbls. ele in st, prim. Comprehende 
o bairro Entre RtOs. Sobre suas ellV!sas Vlcle, enll·e outras, a 
Lei Pl·ov . n. 51 de 10 ele abril de 1872. 

CRUZEIRO. L os-. elo Estado elo R . G. elo Norte, no mun. 
de Canguaretama (lnf . loc .). 

CRUZEIRO. Log . elo E:staclo de S. Pau lo, em Piracicaba. 
A.bi fica uma esch. publ. de inab. primaria, 

C.:RUZEIRO. Pov. do Estaclo de P araná, no mnn . ela capital, 
ao qual fo i incorporada, Rendo desmembrada el o mun . de 
Tamandaré porj;Acto elo Pl'efei to Mttllicípal de 8 ele ma io 
ele 1893. 

CRUZEIRO. Estação ela E. ele F. Cenkal do Brazil, no 
ramal ele S. Paulo, entre as estações ele Lavrin~as e Cachoei~·a, 
a 252 155 kils. da Capital Federal, Agencia do correiO. 
Dahi 'começa a E. de F. Mioas anel Rio Railway, que 
·termina no Estado de Minas Geraes, no logat• cleoominado 
Tres C01•açõcs, e que a Lravessaodo antes a serra ela Mantittneica, 
at tinge o vali e do rio Vercle e percorre os muns. da Cht'lstma,. 
Campanha, Baepencly, Alfenas e 'l' res Pontas. Foi essa estl'acla 
vis itada pela primeLl·a vez pela ex-Família Imperial, no dia 25 
junho de 1882. A Lei Pt·ov. n, 8 . de 15 c!e l'eve t:eiro de 1884 
creou ahi duas eschs. pllbls. de ms t. pr1m. Fot elevada tt 

villa com o nome de Vllla Novaes, pelo Dac. n" 189 de 3 ele 
junho ele 189 L, disposição essa que foi revogo.d a pela, Lei n . 45 
cfe 18 de julho de 1892·. 

CRUZEIRO. Mon•o elo Es &ado ela Bahia, no mun . elo 
Brejinho. . 

GRUZEIRO . Sel't'a do Estaclo de S. Pau'Io, entre Rio Claro 
e Belém do Descal v a do. 

CRUZEIRO. Morro do Estado ele Minas Geraes, na ci·clade
de Ouro Preto. 

CRUZEIRO. Mon·o n• cidade ele Juiz ele Fóra,clo Estado ele 
Minas Geraes. Denominamol-o assim por ter duas grandes. 
cruzes erguidas por missionarios. 

CRUZH:IRO. Morro no Estatào de Minas Geraes, na f.~eg. 
do B@m J.arcl1m, mun. do 'L'urvo. 

CRUZEIRO. Morro na ft•eg. de· S. Sebasbião da Ventl\nia, 
no JJ:s•taclo ele 1\iinas Geraes . Es•bá em construcção ahi uma 
capei'la consagt•ada a Santo Antonio . 

CRUZEIRO. San·a elo Estado ele Minas Get•aes, na cidade 
de SeteLegôas. Em sua fl'aMa occ iclental , perto cl.a fa.ze ncla do 
Capitão Francisco José ele Avell!llc, hu uma g~uta, onde o celebre. 
naturilllista Luncl encontl'ou esqueletos. anti-diltwian.os. Na.. 
diracção de S. para N . ·tem ella sido explorada na clista':_cia 
de mais de um kil. Apresenta diversos corredores e sa lo3s, 
algu-ns dos quaes são de um aspecto encantado1•, pe~as en~rm-es 
corumnas q tte,. refiectindo·a luz que o visitante le-va, dao ao 
salão um a8pee bo phan~astico e bellb, 
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CRUZEIRO. Senado Estado ele Minas Geraes, no mun. do 
Patrocínio. E' ramificação ela serra Negra ( Inf. loc.). 

CRUZEIRO 'DA SERRA NEGRA . Log-. elo Estado éle 
l\llin'!l.s Gar aes , no mun . elo Pakocin:io. 

CRUZEIRO DOS MENDONÇAS (Santa Roza elo). Dist. 
elo mun. elo Patrocínio, elo Estado ele Minas Geraes . 

CRUZES. Serra elo Es·taelo elo Rio ele Janeiro, no mun. ele 
Valença. Tem seu i11icio proximo á Barra do Pit·ahy e termina 
no rio Pre:o. Nella acham- se diversas faze nelas. 

CRUZES .· Riacho do Estado das Alagoas, aff. do r1o Pa
r a hyba. 

CRUZES. Riacho elo Estado elas Alagôas, ai'!:'. elo Co
ruripe . 

CRUZES. l'tibeit·ão do Est-ado de S. Pa ulo, a!l'. da margem 
esq. elo rio Pat·ahyba. Corra na clirecção mais ge ra l de N . , a 
S., ent re os muns. ele ~ue1uz e Campo iBello . 

CRUZES. Ribeirão do Estado ele S. Paulo, ban h a o mun. 
ele Jabo·ticab::tl e elesagua no rio Mogy. Rec:ebe o JacuLinga . 

CRUZES . Ribeit•ão elo Esbaclo eleS. Paulo; nasce no Rancho 
Queimado. dentro do mun .. de Araraquara, e fórma, passando 
pela f,tzet1da do Coronel Leite Moraes uut salto g?·ancle que 
mede 206 palmos de altu ra . Recebr- o Lageaclo e desagtta na 
margem clir. do Jacaré-guas.sú,_ ~fi. elo 1'iete. De f~raraquara 
nos informam 1·ecober ess3 rtbe11·ao os affs.: LarauJal, PaJOl
sinho, Lageado e Bõa Esperança. 

CRUZES. Col'!·ego elo Estado éle Maito Gt•oss~ . aff. da 
margem esq . elo Cipot,.tba, proximo elo conégo elos Flecheit•os, 
no elist. ele S . Luiz de Cacer es . 

CRUZES. E' um dos afl:'s. do P\lclra ele Cal, galho elo Apa . 

CRUZ GRANDE. Bairro do mun. da Cotia, no Estado de 
S. Paulo, com uma esch. publ. creacla pela Lei n. 233 de '1 
de se tembr o de 1893. 

CRUZ GRANDE. Cot·rego elo gstaelo de Minas Get·aes, aff. 
elo rio I tapixé, no mun. ele Passos. 

CRUZINHA. Log . no termo ela Barbalha elo EslaGlo do 
Cean\. 

CRUZINHA. Serra elo Estado do R. G. do Sul. Faz parte 
ela Serra Gera.!. 

CRUZ MACHADO. Ilha no rio das Mortes, aff. elo Ara
guaya. Foi ass im elenominad <t em reconhecimento ao_illus lre 
administrador do Estaclo de Goyaz, o ex-senador Antomo Can
cliclo da Cruz Machado. 

CRUZ VERDE. Pov. no Estado das Alagôas, no mun. de 
S. José ela L age. 

CRY:STAES. Parochia elo Estado ele Miaas Geraes, no 
mun. ele Campo Bello. Diocese ele iVlarianna. Foi, em prin 
cipio um dist. incorporado á parochia ele Candeias pela Le i 
Pro v: n. 1.27'1 ele 2 de janeiro ele 1866, ao mun. ele Dores ela 
Boa Esper "1nça peht ele n. 1. 303 de 3 ele noyembro de 1866, ao 
mun. ele Tamanduá pela de n. i.4Si de 9 ele Jnlb o ele 1868. 
Reincorporada ao termo ele Dores ela Bôa Espera11ça pelo art . JII 
da ele n , 2. 085 ele 24 ele dezembro ele 18~4 e ao ele 'l'amaneluá 
pela de n. 2.353 ele -12 ele julho de 1876 . Elevada a l)at·ochla , do 
mun. ele T amanduá pela ele n . 2.61'1 ele 7 ele Janeiro de 18cs0; 
i-ncorporada ao num. tl e Campo Bello pelo m·t. V ~ I da ele 
n. 2 . .8-.lS ele 25 ele ottlttbro de 1881. Sobre suas chv1sas VIde : 
Loi Prov, n. L 204 d a 9 ele agosto de 1864: art. XI ela de 
n. 1.262 ele -19 de dezembro de 1865; n. ·I .<187 de 9 ele julho 
ele 1868; at't. V ela ele n. 3.272 ele 30 ele outubro de 1884 ; 
n . 3 .442 ele 28 de setembro ele 1887. Tem uma esch. ptrbl. cl? 
inst. prim. para o sexo feminino, ct·eadt\ paio art. 1 ela Le-1 
Prov, n . 2.6H ele 7 de jane1ro ele 1880 e uma para o sexo mas
culino creacla pela de n . 2.030 de 1 de cle:~e mbt·o ele 1873. 

·cRYSTAES. Pov. ao Estado ela Bahia, ne ter!Uo ele íVL!Ms 
do Rio ele Co ntas , com uma esch. puiJJ. de 1nst. pnm., 
creacla pela Lei Prov. n. 2.076 ele 13 da ~gosto de iSSO. 

CRYSTAES . Log. do Estado ela Bahia, no mun. do Bom 
Jesus elos iVleiras . · 

CRYSTAES. Log . do Estado ele S. Paulo, no mun, da 
Franca . 

CRYSTAES. Seua do Estado do Amazoaas, entre os rios 

Sul'llmÚ e .'l'acutú . E' das mais empinailas ela corclilh·eh•a e 
rJCa cl_e mmeraes. Tem Iegua e meta ele circumferencia e em 
seu c1mo um extenso e profundo Ja~>o, em cujas mar.>ens 
fazem os ineligenas suas p'lantações (Araujo Amazonas) . o 

CRYSTAES. Morro elo Estado ela Bahia, no mun. do Bom 
Jesus elos Meiras. 

CRYSTAES. Sert·a do Estado ele S. Paulo no mun de 
S~nt'A..nna do Paruahyba. ' ' 

CRYSTAES. Serra do Estado de Minas Gerae3 no mun. de 
C~mpo Bello. Em sua base está s ituada a frag. do seu nome. 
E a mats rica das ser ras desse mun. 

CRYSTAES. Vasto planalto, bastante acc iden taclo, no Estado 
ele Uoyaz. Eleva-se de i .132 metros ac ima do uivei elo mar. 
Liga-se aos planaltos da Formosa, do Gama e é braço da se:cra 
elos Pyre11eos, uma elas maás a l tas cordilheiras do ]!]st:Ldo de 
Goyaz, segundo Gerber, a mais aHa segundo Cunha Mattos e 
td guns o\ltros . E !la serve ele .aresta ás bacias hyclt'O"'l'aphicas elo 
Pat·anaua, elo S. Mat·cos e elo ri0 Cot•umbá, affs~ elo Pat•a
nah yba . De suas vel'tentes manam cliver;ss ribeiros com0 0 
Poção, At•t·ojaclo, o S. Firmino, o Cas ielhano e outros. Tam
bem é denominado ser t·a dos Arrependidos . No Almana,], de 
GoyM (1887) é ell a a;;8inl descripta : «Serra dos Ch,·istaes 75 
kils. a m. da cidade ele Santa Luzia , entre os rios S. B:~r~h~lo 
meu e S. Ma rcos.» 

CRYSTAES. Ribeiro do EsLado do Amazonas, na margem 
clir. elo rio 'l'acutú. Recebe o ribeiro X ul'ltini. 

ORYSTAES. Ribeirão elo Estado de S. Paulo, aif. da mar
gem di r. elo T ieté. 

CRYSTAES. Ribeir:1o do Estado de S . Paulo, no mun. da 
Franca. 

CRYSTAES. Rio do Estado elo Paraná, é uma das cabeceiras 
principaes do rio Piquiry, ail'. elo Paraná; nelle desaguando 
a lgumas m!lhas acuna do Salto elas Sete Quedas. Foi asstm 
denominado pelo engenhe>ro Antonio Rebouças. 

ÇRYSTAES . Ribeirão do Estado ele Minas Geraes, a!l'. elo 
rio P 1·eto, qtte o é do Pat•ahybuna. 

CRYSTAES. Rio elo Estado ele Minas Gera es, banha o muu. 
ele S. João Baptista e clesagu<\ no Arsétubal, a:!J'. do I:tama
r ancliba (Inf. Joc .). 

ÇRYSTAL. Serra do Estado ele Sergipe, a 12lcils. da cidade 
do Lagarto, na margem esq. elo rio Piauby. E' pouco elevada 
e compõe-se ele cristaes. 

CRYSTAL. Outeiro em fórma de co ne perfeito, mas muito 
alongado, situado a uns oito lcils. ao S. da capital elo Estado 
elo R. G . do Sul, na margem occidental do Guah.t ba. Visto da 
capital of!'erece um aspecto gracioso pela sua caprichosa confi
g ut·ação e posição em referencia á ag ua. 'I.' em o cimo coberto 
ele abundanti ss imas pastagens e as fralchts coroadas ele espesso 
arvoueclo, c11j as r amagens clebrttçam-se so b1·e as aguas elo Gua
byba. Por delraz de>te morro corre o arroio ela Cavalhada, o 
qual lança-se no re[!n·ido rio, em uma praia a renosa e límpida, 
encravada entt·a o refedclo morro e um promontorio-a Ponia 
elo Dionysio- em cuj ·1 extremidade vê-se uma xarqueacla bem 
montada e onde att•acam os navios, que ahi vão ca rregar para 
outt·os pontos . Na parte N. deste morro, nas abas, acha-~e o 
ediflcio do Asylo ele Sant1 'l'het·eza . Eu~lot•o Bedink constde
r a-o como uma elas ramificações da Coxilha Grande. 

CRYSTAL. Pequeno rio elo Estado de S. Paulo, aff. elo Can
guera, depois Piraglbú. Bànha o mun. ele S. Roque. 

CRYSTAL. Cot•t•ego do Estado de Goyaz, afl:·. da margem 
dir. elo rio S. Marcos (Inf. loc.). 

ÇRYSTAL LINO. Rio do Estado de Goyaz, afl:'. elo Braço 
esq. elo rio Araguaya. «Nasce o Crystallino, pelas infor
mações qne obtive, no chapadão que fica na e3trada q_ue desta 
Capital dirige-se para Cuyabá; é o seu rumo NE., n~o tendo 
menos de 30 leguas ele Ciurso. As suas aguas, na es'taçao secca, 
ficam tão baixas que é impossi vel entra•r nelle um barco de 
mais ele Qm,44 ele calado . Tem o Ct·ysiallino, na sua foz, que 
fica 6<1k,696 alnixo ela ponta meridional ela ilha do Bananal, 
as margens baixas e alagadas, pot·ém meia legua acima, até 
onde chegamos, a lteia a margem clir. Logo abaixo da foz 
fica a boca de um lagu, que pa.rece commnnicar-se c01ll o rio, 
e mais abaixo a entrada ele um p9queno cort'ego .~ (Relat. dG 
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Sr . Majot• Jard im , 1879). Os Caraj ás o denomin·am ll1am·ien· 
be1·ó, rio das matrinchans . 

CRYSTALLINO. Ribeirão arr. esq. do Parana·tinga, segundo 
o Roteiro de Peixo :o de Azevedo , que dá-lhe 57m ele foz ; 
sahindo abaixo elo rio das Pitas. 

C O' Á. Lago elo Estado do Amazonas, á 1margem elo rio Jm·ná, 
no mun . ele Teffé . 

CUACA. L0g. do Estado do E . Santo, no mun. ele Vianna, 
no Morro elo Frado. 

CUAÇU (veado). Cachoeira na alta J atapú, ·trib. do Uatumá , 
entre as cachoeiras denomi11adas Marcurian (mergulhão) e ltá 
(pedra). · 

CU AFURÚS. Tdbu indigena do Estado ele Matto Grosso; 
habita em dous conliuen Les do rio X ingú, acima ela conll.ttencia 
deste com o Ronuro (Paula Castro Relat. elo Xingú) . 

CUAJEJÚS. Um elos bt·aç•lS elo rio Corumbiara, a íl'. elo 
Guaporé, no ~.> tado ele Matto Grosso. Recebe o Ptn:acás . Tam
bem o denominam G'ltafejús , 

CUANATANA. Ig::J. rapé elo JTI~~aclo elo AmazoBas, afl'. el-e 
margem esq . elo Surnmú, aff. elo Tacn~ú. 

CUANDÚ-CORÉ. Igaparê elo Estado elo Pat·á, no clist . de 
Caraparú e mun. da capi ta l. 

CUANO-CUANO. Serra do Estado elo Amazonas, s ituada 
no terr itorio neutro que fica ent1·e o rio Rupunurí (da 
Guyanna Ingleza) e o 'l'acutú. E' abundD.n·te em madeiras ele 
constr ucção, pl'incipalme .1t;e em muirapinima. A' par te do 
tenitorio em que fica essa se rra t em o Brazil incontestave l 
dir eito. 

CU ANU. Ribeiro elo Es~aelo do Amazonas, des-agua na mar
ge ro elir. elo Solimões, acima elo Coary, entre os ribeiros Uariau 
e Catuá (Arau jo Amazonas) . 

CUARISANAS. Sel vagens que habitavam o r io Tapajós. São 
mencion<1.clos no Roteil·o que, em 1768, esc reveu o Padre Dr. 
José Monte iro clP. Noronha, Vigario ge r al do R io Negro . 

CUARÚ. Riacho do Estado elo Amazonas, desagua ::10 r io 
Neg ro. E' meucio11ado nas Noticias Geog•·aphicus da Ca1Ji
tcbnia do Rio N~gro, pelo conego André Fernandes ele Souza, e 
no Dicc. d u Sr . At·aUJO Amazonas , que diz desagua1· esse rio na 
margem esq. elo Neg-t·o abaixo do antigo Cumarú. Vide Ct~.marú. 

CU ATÁ . Cachoeira no rio Tapajós, aff. do Amazonas. Vide 
Coatá. 

CUBA. Sert·a do Estado de Minas Ger aes, no mnn. do Cur
vello. Em sua encosta occiclenlal exisee a cele bre gl'llta elo 
Maquiné, vis itada pelo Dt·. Lund. 

QUBA . Corrego do Estado de Minas Geraes, r e_qa o mun . elo 
Patrocinio e desagua no rio S . J oão, aff. do 1./,uebt·a Anzol 
(In f. loc). 
. CUBA . Pequeno rio elo Estado ele Minas Geraes, afl'. da 
margem clir . do rio Anclrequicé, trib . do Parauna ( I nf. loc . ) 
Do mun . do Cnl'Vello nos dão noLic ia ele um corpego Cuba , aff. 
do rio Onça, que o é elo rio da.s Velhas. «O corrego Cuba, lt·es 
c1uartos de leg ua abaixo de s ua nascente some- se em uma pe
dreira dentro do mat to elo Sumidouro, não l onge da famosa 
gt·u ta do i'IIaquiné; r eapparece meia legtta a baixo, e entr a 
no Onça.,. 

CUBANGO. Bail'ro d il. freg . de S . L ourenço e mun. ele 
Nyter õi, no Estado do R io de Janeiro, com uma esc h . pnbl. 

CUBANGO . Riacho elo Estado elo Ceará, trib . d a margem 
d it•. do rio Macaco, aiT. elo Acarahú, no mnn, de Santa Qui
teria . 

CUBAS . Bair t· o do mun. do Soccorro, do Estado ele S. Paulo. 
CUBAS . Pov . do Es·tado ele Minas Geraes , no m un. de 

Fe r ros. Tem uma esch. publica . 

CUBAS . Ribeirão do Estado ~e S . Paulo, afi'. do rio Turvo, 
nas divisas de Santa Cr uz do Rw Pardo e Santa Barbara do 
Rio Pardo . 

CUBAS. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes , no mun. de 
Itabira. Rega a pov. do seu nome. 

CUBAS . Ribeirão do Estaclo de Goyaz; vae para o Santo 
Anton10 e este para o Corumbá. 

CUBATÃO. Parochia elo Estado de Santa Ca Lh a l'i11 a, no 
mun . de S . José . Ül'ago Santo Amar o e diocese ele S . Sebas ti ão . 
Foi creada pel a Le i Pl'ov. n. 371 ele 29 de l1H1.Ío de -18õ4 . Sob1·e 
suas divisas vi de Le i Prov. n . 403 ele 15 de ma1·ço el e 1856 . 
Lavoura de café, cauna, mai'lclioca, milho, feijão e a lg·um at·t·oz 
e a lg-odão. A freg. d ista uns 20 kils de S. Pecl t•o ele A lcan-tara 
e ele S. José, 24 ela E11seacla elo Brito e 50 do Capivar y. O 
unico eclificio publi co que possue é a Matriz ainda por acabar . 
'l.' em duas eschs . publ icas . 

CUBATÃO. Bairr o elo rnun. de Mogy-mirim, no Estado ele 
S . Paulo. 

CUBATÃO. Arr ab alde da c idade de S. J oão da Boa Vista; 
no Estado de S. Pa ulo . 

CUBA TÃO. ~ P eq ueno pov . ex istente nas fra ldas da sen·a 
de Par a napiacaba, na a·nt iga es trada entre Santos e a capital 
(d<t província ele S. P au lo), da qual fica ao S., á mn.rg-em elo 
rio cpte lhe dá o nome, em terrenos concecl iclos a Pedro de 
Góes e li't·ancisco Pinlo por Mart im Affonso, '!tta nclo es te ve em 
S. Vice n te . Postet•iormente os j esuítas o foram obtenclo par
cial mente, j á pot· doações , já por compra , j á finn.lmente por 
dema ndas, até q 11e se acharam exclusivamente possu idores . 
D'então por cleante fizeram por muitos annos monopolio das 
passage ns de pessoas e cargas que trans itavam ele Santos a 
~ - Paulo e vice- versa. Com a exlincção ela compa nhia ele JestlS 
e incorpor·ação ele seus bens ao Es tado fo r a m estas terras inva
didas por in tr·usos e a lguns fo r eit·os, Neste Joga r ac ha-se esta
belecida uma barreir a para. cobrança ele taxas de passagens 
pertencen tes á fazenda pro vinc ial. Dista da capital 55,5 kils., 
e de Santos, a cujo município pertence, il ,L Em um proprio 
per tencente á fazenda nacional, que ah i ex iste, ha uma capella, 
em que celebram - se os ollicios div inos . A população OL'Çlt por 
2.00U a-lmas . , (.'lzcveclo Jl.![.;,,·q~tes). ill ra an~i gam ente denomi 
nada P01·~o ele Santa C>"ttz . A Lei P r ov. n. 17 ele '1 ele m oc t·ço 
de 184'1 incorporou-a ao mun . ele San tos . Vide CubMão 
(Estação). 

CUBA TÃO. Peqtteno pov . , h?j e r eduzido a pequeno sitio, 
na mat·gem es~J. do rw Gttapore, 24 ktls. actma ela foz do 
Galer a ; no Es~ado de Matto Grosso . Fica, segundo o B. de 
Melgaço, na lat. 14u ili'. « Antigo pov., hoje si~io e engenhoca 
decadente, á mat·gem esq . elo Guaporé, aos 14" 31' S., uns 50 
kils . abaixo da cidade ele MatLo Gr osso . Devia te t' sido uma 
g r ande fabrica nos tempos prosperas da capitania, e ainda 
hoj e indica, nos restos ela sua grandeza, a op ul enc ia de que 
gozou. Fica em uma larga colina, esca rpas ot•ientaes ela .;al'l'a 
ele Ricardo Franco. Talvez seja o Porto Bello dos pt· imeiros 
navegantes elo Guaporé» . (Dr. S . ela Fonseca . D·icc. ci t., 

CUBATÃO. Es tação ela E. de F. ele Ju ndiahy a Santos, no 
Estado ele S . P a ulo. Tem uma agenc ia do co t•t•e io, c t·eada pela 
Por taria de 16 de fevereiro ele 1883, uma capella e d uas esch s. 
publs. de inst. primaria . 

CUBA TÃO. Serra do Esta elo ele S, Paulo, ramificação ela 
serra elo Mar , atr avessada pela n: . ele F . ele Sa n\os a J un
clia hy . 

CUBATÃO. Serl' ote do Estado ele Minas Geraes, no mun. 
da ' Var·g inha (lnf, loc.) . 

CUBA TÃO. Serra do Estado de Goyaz, e nire os mtms. da 
capital e Jaraguá. 

CUBA TÃO . Rio elo Estado d e S. Paulo, reo-a o mun. do 
Caj urú e desagua no r io Par do. 

0 
• 

CUBATÃO .[.,Uma das principaes vet··ten·tes elo rio Barra 
Mansa, afl'. do 'l'ieté ; no Estado de S, Paulo. 

CUBATÃO. « Rio do Estado elo S . Paulo, ve r·te ela face 
aus tra l da sen·a de Paranapiacaba e, incorporado com o elas 
Pedras ele Cim a clespenha - .se a rtt mo NS. e desagua no Ca niú 
ou lagamar de Sa n·tos » (Azevedo Marques). « n:• formado por 
muitas cachoeiras , tem de extensão 20 a 25 kiis, e clesagua no 
Caneú» (lnf. l oc .). · 

CUBA TÃO. Carrego elo Estado de S. Paulo, banha a cidade 
da Franca. 

CUBATÃO. P equeno rio elo Estado ele Minas Geraes; nascê 
no logu Rosita, b~w ha o mun. de S. Gonçalo elo Sa puca hy e , 
a pós um curso de seia kils . , desagua no rio Sapucahy. 

CUBATÃO. Corrego do Estado de Goyaz, n asce a SO. da 
capital e desagua na margem esq. do l'ibeirão do Agapito, 

13.700 
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Lr ib . elo rio Vermelh o . 'l'em um CLll'S O ele nm e meio kils . e é 
o pri c ipal aff'. elas cab ece iras elaq uelle rio . (O F cw- W est elo 
Brasil). 

CUBA TÃO DO NOR T E. Rio elo E s~aclo ele San ta Ca tha ri
n a desao·tta na bahia ele S . Fra nc isco, d ista nte no ve kil s . ao N. 
ela 'la-go. a

0
Sa.gttass[t. Nasce ua ser ra elo I co mba . R eceba o Pal m i

t l r , 1'ig t·e, Cicll'a l, D. Gi1.b l'iella , A.ubil, J eronymo Col lho , Iü 
rir i, Pt·a ta , Pri nc ipe, Bouito e cl ivet·sos o u t t·os . 

CUBA T ÃO DO S U L . R io elo Estado ele Sa nta Co.tha rina; 
d esa"'ua no Ovean o em ft· d n~e á ilha ele San ta Cath arina . O S r . 
He n~ique Bo iteax, elesc l'eve lldo esse rio, diz: « ~asce nos co n
tra f'ul' tes da s orea d a Camhit·ella, costeando a vertente ele Oes te 
e Nor te elo 'l' aboleiro . 'l'em um cu rso superior a 96 kils. ; se
guindo nas dir cções ele Nor deste e Leste , va;e desag ua r n a ba
h ia elo Des terr o, junto elo mesmo Camb iL·ella , por tl'es boccas ; 
f8 ki ls . aci ma elé sua foz , ex iste u m log-ar cha ma do Ita upa ba, 
J llllto elo qual se acha m a s ag- uas thet•maes , , 

CU B ATÃO GRANDE (S . J erottymo elo) . Ba it•t•o do mun . ele 
Guam tuba , n o Estado do Para n á, co m uma esc h . publ. ele 
i us t. pri m . , creacla peh Lei P t·ov . n. 847 ele ~O ele novembt·a 
ele 1886 . Foi cr eado ah i um cl ist . p or Ac to ele o ele agosto ele 
1886 . Tem u mas '1.200 a lmas e 20J casas . 

CU BATÃO GRANDE . L og . elo Estado el e Sa n ta Ca tha
rin a, na freg . de N . S . ela Glori a elo Sahy elo te rmo ele S . 
Fra nc isco. 
. CU B A T Ã O GRANDE . Rio elo Estado elo Pat·aná , desagua 

n a ba h ia de Gua r atuba e tem comm unicaçii.o com o rio Guant 
gttass ú. Nasce n a set·r a elo Cu b;tLão. E' n avegavel a té o loam· 
co nhecid o p ot· Volta elo Mang ue; cla hi por cleante as s in uosida
des em q ue se dese nvol ve apreseulam um a pr ofunel icla cle, que 
varia ele quatro a ci nco metros . «0 rio elo Cuba tão Gmncle, es
ct·eyem-nos el e G ta ratuba , tem Stla nasce n te n a Se l'l'a elo Ma t• 
n a d ivisa cles~e m un. cum o ele S . J ose elos Pi nhaes, te m 20 le
guas de cur so e é na vega vel em cinco leg uas ela se l't·a elo Cubatão 
para baixo ; clesagua n a bahia desta. v illa cle l'l' onte elo pec1neno 
morro Gua nchnma . T em di;·ersos aii's . , todos navegaveis: o rio 
elos Qua ty~ , o Castelha no, At•r ai<Íl , Cub atãoz inho , P reto, Ta
lJat inga e Arar ibá• . 

CUBATÃO-MI RIM. R io elo Es·taclo elo P a ra n á, a ff. el o Cu
batão Gr ande . R ece b.e pela mar gem dir . o rio da Serr a ela Pra
ta . Canellas. Cannasv ieiras , R asgado e dive rs os otLtt·os e pel a 
esc1 . o Gra nde, Chato , Velh o, Pr·a ta, Henr iques e P a rado. Nasce 
na se l'l'a ela P r·a ta . 

CU BA'l'I. Rio do Estado elo A mazonas , n a margem cl ir . elo 
rio Ne"'r o acima elo Forte ele S . Gabrie l, entre os ribeiL'os 
Curian~t e' Cunia bú, h abitad o por Mepur is e Maués ( f'll·aujo 
Am azona s). 

CUBATI CU NI. R ia cho a ff. da m argem a us tr al elo r io Iça
n a ·bdb. elo NenTo que o é do Amazonas . «Dos rios e riachos , 
qu~ cl esa"'ua m 1~a St1as ma rgens (do lça na ), se i eu , pot· que v i, 
n a aus tr~l os dous r iach os Cubati cuni e Amana t•i ». ( Dr . Ale
xan d r e R . Ferreira . D icw·io 1786). 

CU BIO. Aldeamen to el e índ ios d a tribn Beijú, nas m ar gens 
elo rio \Vaupés , trib . elo N~g t· o ; n o Es tado elo A. mazouas . 
Orag-o N . S . elas Dà t·es . 

CU CAHÚ. R io do Est ado das Alagôas , afl'. elo Muncla hú. 

CU ÇARÚ . Log . elo Estado elo Par á , no m un . ele Mon te 
A legr e, com u ma esch . publ. ele ins t. pt·imar ia. T a mbem 
escr evem CLLçary. 

CU ÇA.RY. D i s~ . elo ter mo ele Mo:ü e A legre, no l!] s ~aclo elo 
Par á . 

CU ÇARYS. [ tt cl ios bt· a vios q ne h abHam a pa l'te s upe l'ior do 
rio Araguary . Passa m pot• se rem;tu t t'O}Jophag·os . 

CUCEAXI M . Nação sel vage m que habita a s m a rgens snpe 
:rior es clo r·io J a ry , bt·ib . d a m ar ge m esq. elo Amazo nas . 

CUCHIÚ. Igar a pé elo Estado elo Par á , no m uu . ele S . Miguel 
d o Gua m á . 

C UCHIUÁRA. . Ilha elo Estado el e Amazonas, no mun . de 
·Codaj az . Vicie Cu.vi~ta?·a . 

CU CI . Lagôa e pouso, n a estrada ela. C.or ixa elo Des taca
me nto pa r<~ Sant'A r.~n a ele Chtq tu tos , prox tma ao pa r a llelo 16o 
.e m erid ia no 17° ; no Estado de Mat to Gr osso. 
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CU CUHY. Um elos quarL~irões em q ue se di vide o mun . ele 
Alemqu er , n o Es tado elo P a r a . El m f 892 t inh a 236 h a bs . Tem 
uma esc h. mi x ta . ct·eada pela L ei n . 96 d e 18 ele ma r ço d e 
1893 . 

CU CU HY . ·o Cucuhy é nm posto milita r es ta belecid o n a ma r 
gem esqttercla do alto R io Negro , jus tame nte n a linha dos n os
sos limi tes q ua yae elo sa lto de M<l'ttu·acà, n a ser ra do Cupy ao 
mat·co collocaclo na otlt t·a ma t·gem elo R io Neo·r o, em frente á 
ilha de S . J osé, cerca de 1° e 14' de Lat . N . ~ po uco mais ele 
23o e meio ele Long . O . elo Rio ele J a neit•o. A nt igam ente o 
posto m ili ta t·, que hqje se ach a neste logar , foi em Ma ra bi ta
n as , à ma rgem c! ir . do mes mo l'i o, cê t·ca ele sa ~e leguas abaixo 
el o a,ctua l elo Cucuh y . Dahi foi m ttdaclo, cê t·ca ele 1853 , p a r a a 
ma l' gem ft· onte ira á 'l' a pera do Cu cuh y, do n de de pois ele 1880 
foi ele novo p:~ssaclo par a o s itio claquella 'l' a pér,t, á ma r gen:, 
clit· . elo igampé (l'i acho) do Cucuhy, ao s :il da Pedra ou Serro 
elo Cu cu hy , e em feen ta á i lha ele S. J osé, na q ua l sttrge o R io 
Negr o, a o ent t·a t• em te n ·i to l'io br az i le iro vindo do ele Vene
ztte la . Fica, po is, pet· fei tamente na ú·on te ir a , p or isso conh eci
chL pelo nome de « F r•onte ira do Cuc uhy " · ela qtta l di s ta ape
nas pou co ma i ~ ele um k il. A se r t•a elo Cucuh y, que l he fica a o 
N . . é a ma ior c :n·Losiclade ela r eg ião covizin ha ? torlaella p lana . 
O ce lebt·e n atm·a lts ta rn g lez A. R . ' Va llnc.e vrs ttou--a em 1851 e 
na sua pt•ec iosa A 7Ur->' l'at iveof tmvels on the Anwzon anel Rio 
Neg>·o, dit i.le ll<L a seguin te cl esc l'i pção : « El' uma roch a ele 
gean ito, abe up~a, com fi; fo r ma apr ox imada elo t r onco q uad r a 
elo de um pr 1sma, ele ce t'C<L ele m il pés ele a lt m·a . E leva- se iso
lada na plan icie cohena de ma tta e é e lla mesma , n o cume e 
nas pat· tes menos abt·up tas , cobe l'ta de espessa mattnria. Aqui 
os pinns ou mosqui tos mor cleclores , per segnc m-vos e vos t or
nam imposs ivel descaqsar dur ante o dia.>> vVall ace ach ou cu
riosa s ft g· uras grava das n a r och a elo se n·o elo Cncuh y a ba i x:o ela 
ma rca elas g r a ndes ench entes , e teve a fe licid ade de ver, como 
elle diz , a sua velha am iga, a e> tre lla polat·, e m bor a apentts se 
achasse ti . ~" 20' ele Ln.t. O ma is r ece n te , pol'ém , elos viajantes 
cl?sta t• eg tao q ue cotthecemos é o con cle E t·nutn o S traclelli que 
vm clo ele Venezu la e R to Negro, a pe t•cot•t•eu em i S~S . 
E is como a desc reve. elle : « Um pouco ac ima, ( elo li mite 
de Ve nezuela e Beaz t l ) na ma rg·e m esq ., e raue- se a Pedr a 
elo Cucuhy, t hea~r o, segtmclo me !nfor m·u n, de um cur ioso 
phenomeno, q Lie não prese ncie i . Nos mezes m(l is quen tes , d u
r a nté a extrema secca, par ece que pelos flancos negeos e cal vos 
elo sen·o elevam- se. c~ mo qne g lobos ela fogo, qne illumi nam po r 
u m m sta n te a pla nwte e , chegando ao er mo, desfaze m-se cahiu
clo .em m w da ·chuva de es t t•ellas . A l i era que, co nsoan te a nar
ra ttva ele H umbolcl t, o famoso chefe Cttcuhy levava os seus 
gos ~os de gastl'o nomo a té te t• u m serra lho onde nutri a e en "'or
~ava as pt·oprias m ulh eres , para ter depo is o prazer ele comel-as 
a mes~, re fin a mento el e a n th r.opophag ta elo qual per eceu toda a 
tt·a cltcao . .. Ao en trar n o t errrtor10 br a zil e iro con tinúa o Conde 
S tt• aclell i, fó r ma o r io mna pe[! ue m\ ilha' ch a m ada de S. 
J osé, de cet•ca ele utn k ilometr o d e e x: tensão, cor tada pelo m eio 
pela linha ela ft·on te ~ ra . L ogo aba ixo, quasi defr onte ela stta 
p onta OL'Je n tal , ex ts t.m e m -1879, em um teereno baixo e a l agado 
ela mar ge m esquerda , u!:l1 pos to milita r bt·az ileir o, que p or isto 
e porque nma embar cayao proventen te d tJ V endzuela podia che 
ga t· até a lu sem se t· vts ta e passat• de la1·go com p robabilidade 
de e:;capar a qttalq uet• pa rsegu ição, p or pouco que fosse bem 
eq m pada, fo t t t·a nsferH!o para cê rca de uma legua mais abaiw, 
sobre uma peque na emmencta , da qua l domina extenso ~recho 
elo n o, de n~ odo que tornou-se imposs ive l qua lquer sot•p t·esa por 
este l ado, a rltcla c m a m enor vig ila ncia. Não ê um for te. A' 
ma rgem eaquerda uma casa par a o com man d o, uma que ser ve 
~le qua r tel e q uatt·o ou cinco palhoças, d ispostas pa r alle la meute 
a_ m ar ge m, cpns tttuem o pos to el o Cucnby ; as duas p t· imeü a s 
sao el e m ad en·a rebocaclas ele teera e col.J e t·tas ele pa lha e se r 
vem ele a lop me nt.o aos so lda dos c1ue teem mu lh er ou a l o- uma 
co usa CJ. Ue as Stibs t tt ua , pot·q ue o Braz i! permitt ) aos solâados 
casat·em -se . . . E m f ren·te a ca s:t elo com ma neio, so b uma peque
na pl a.tafót·ma n atn l'a l, se is pequea as peças d e fe l'l'O ameaçam 
pla to tuca men be o t•i o ; 11 0 es tado em que estão os mais a meaça 
elos s . r mm co m cert za os a t•tillte ir os ettcaL'L'e"'aclo> ela ma nobr a 
e es ta mes ma tl ão seria facil. p~stas co mo estão a quellas peça~ 
e m clous troncos cl'a r vores q uas i nacl a clesba staclos q 11e lhes ser vem 
ele ra pa t• os . .. O Jogar é , como di zem os na lurues, famin to ma s 
nã o tan to que em cel' tas épocas n ão forne~.a abund antem ~n te a 
cosinha .. As coucl ivões d o P.eque no rles.tacameuto são pouco 
m veJaVe ts . No bem po el a chera os pt· mc tpaes r acursos são os 
C(J,Ctwys que d ão nma pesca l'acil e abunda n te. O cacw ·y é um a 
espec te ele gawl a. for ma ndo um qua l' t.o, co n ~trn iel a de ta las de 



•CUI - 610 C .Ui! 

paxiú'w, baslant altas para exceder a enchent~ um meio mett•o 
eeorn trm a es treita abert ttra em um d os lacl o~ . Mergulbaclo no 
,rro no tempo da enchente, segu indo e adap taudo-.>e aos a,cc i
dentes do fando .•. é ma n tido solidam en te com paus, a ahe t·tu
r a voltada a fa vo r da col'l'ente e pela força d 't mesma cor- I 
rente. O peixe que sobre o rio seg ue d~ prefer e ncia a Unha da 
correuteza, encont ra o cacur:y, obstaculo de que não desconfia , 
procura vencei-o, enco ntra a al>e rtura, força- a, el la cede e elle 
entr;~ ; mas, se o deixa entra r, não o dei~a sab it•. D " as vezes 
por dia o home m entra no cacu~y com nrn pa neit·o (cesto) ott uma 
especie de rede chamada pnçcb e apanha os petxes que a h1 ae 
acham». (De Cucuhy a Manaos, Roma i 889). As commun ica
ções entt•e Cuct tby c Manáos são rar as e di[ficeis . De Manáos a 
Santa Isabel, na margem esqnercla do r i o, ha na.veg<~çiio a 
vapor por 1.623 milha-s ge.ogt·apbiça~ , d'ahi a té Cucuh y, em 
v ir tude das ca choe tras , a vtagem se faz em canôa . De; cendo o 
rio a viagem de Cttc thy a Manáos, sendo boa , p6cle se t· f it:1 
em'17 a 20 d ias; Sllbi flclo - o, porem, toma as vezes um mez e 
.mais pel<ts diffit:u lLlades qtte o!ferecem as cachoe it·as, sen do çrue 
e m cet·tas ép?ca· (jan eit·o a mar ço) não pode o vapor ir a lém de 
Mot·e ira. As comm ttnicações com o Cucuhy são, portan ~o , rants. 
R e,. ula rmeote ha um COl'reio milita l' q Lte de clons em dous me
zes0 vae enconLt'al' o vapo t· gue faz o ~e r v i ço do baixo ri o Negr o. 
« Cucuhy é con·ttptela de Cuc1ti-i «cabido por s i \Uosmo ~ . De 
cucui, «cahir-se» , i, posposição, par a a ss ig na la t· m elhor a appli
cação do vet'lJo ao facto, exprimi •do, nes te nome, a acção da 
propl'ia causa . Gom e!feito, o nome é um P.n•Jt'me meteo t•olttho, 
alli cahido ria atmosplie ra :-tem es te a fórma cru arl racla, com 
u rna elevação de cerca ele trezentc•s metros ; e está iso lado n o 
m ei tJ das flores tas que o r odei;i:o, 1n ootn\ ndo e"cal vadas as en 
costas , coroado de vegetação o seu cttme. 

CU OUHY . Lago do Estado do Pará, ao NO . da cidade de 
Alemquet·, 

CUCUIARY. Bt•aço qne o rio A mazon a s, despede de sua 
m argem esq. e qne vae d esaguar u a margem di r. do Paraná
mit•im, vul ga r me nte de nom Lnado Paraná de Silves . 

CUDAJAZ. Vide Cvdebja~ . 

CUDIÀ . R iacho do Estado elo Ceará, afl'. d a m ar gem dir. 
do Banabtlitt. R ecebe o ri ach o do Me io . 

CUIAMBUCA. Log . no termo de Seri nhaem, do Estado de 
P erna mbuco . 

CUIANAN . Ilha do Estado do Amazonas, no mun. de Co
d ajaz. 

CUIARUTÉ . Fur o do Estaclo do Amazonas, na margem 
dir. do Japtlr á , aiT. elo So limões . F ica entre as ilhas Maripi
assú e Maripi-mirim . 

CUIAÚ-MIÇÚ. (Rio elos CiJJiaús) . E' ass im d<!lnominado 1 

pelos Ch uyás o r io Ronuro, um d os for mado res elo Xiugú . 

CUIC.UIAPE . Cachoeira no rio Crepur y, aif. da margem 
esq. do Tapajoz . 

CUI CURÚS . TribLl ind igena elo Estado de Ma~to Gr osso, 
h ab ita em clous conlluentes do rio X ingú ac ima da confluencia 
deste com o R onuro (Paula Cas tro.' R e/at . do Xing~í.) 

CU I EIRAS. Este rio, a.ff. elo Negro, ftca a se is horas de 
viagem ela capUal. Sobre ~ lle : e rer e a Vo.<' do Povo •. do 
Amazonas o segu tn te : « Fo t all J, que em ·1669 o capt tão 
Pedro ela Costa Favella, acompanhado do t•e li gi oso da OL'Clem 
de Noss!L Senhor a das Met•cês, frei T heocloz io , futt dou o pri
m eiL·o pov. do rio Negt·o com os índios Aruaq uiz . O Ca
pitão-mór Pedro 'l'ei xe ira , de volta de sua e xpedi ção de Belém 
a Qui to eflect11ada no an no de 1637, r eco nheceu a foz do ri o. 
Ne crro e'm '1639. tendo sido Favella seu companheiro de viagem. 
Aq~tella povoaçã:v foi denomin ada. por es te- Alcllia el e T a rum ã . O 
Cu,ieirws lan ca·sa n o cen.t ro d<t amplt s~ tm a e nseada de Anna
vilhan:~,, onde habita ra m os iu clios AL'Ltaquiz, e corn o fo sse o, 
denominação dada á aldêa de T arvmã., por isso acl'ediLou-se 
até ha bem ponco tempo , que o lagar d ella tivesse sido no 
Ta~taquéra ex tste nte na e nsead ·t de T.w·tm~ã . Pat·a attf)s ta.r 
a ex:istencia ela primeira a ldêa fundada p>l os l)ortugue zes no 
rio Ne"'t'O encontra -se dentro do rio Ct tieiras o fosso, que ~o 
redor delta fót·a m a ndado a brir pelos fundaclot•es para res 
guardal-a d e otlt t• as hordas ele sa l vagens c1ue a viessem 
atacar.» 

CUIEIRAS. Tgarapé do Estado do Pará, banha o Lerritorio 
do muo. d a Caehoeil'a . 

CUIETÉ. Parochia do Esta do ele Minas Geraes, no mun. 
de Caratioga, sobre o rio do seu nome. Em seu terd torio en
contt·a-se our o, a lém ele outros miner aes. OrAgo N. S . da 
Conceição e diocese ele Mal'ian na . Foi creacla parocbia por 
Alvará de 1.824 . Per te nce u, em principio, ao mun. de llia 
ri an na, t endo sido incorpomcla ao de Itabira pelo a rt. X da 
Lei Pt·ov. n. 27 l de i5 de abril de 1844; ao do R io Doce pel-o 
a t·t . I ela de n . 2. i 32 çle 25 ele outubro de 1875; ao de Manbassú 
pelo art . I § I da de n. 2. 763 ele 13 de se tembro de i8S1 e ao 
ele Caralinga pelo Dec . n. 16 de 6 de fevereiro de i 890 . Sobre 
suos di visas vide ar L I da Le i P ro v. n. 1.20l de 9 de agos to 
de i 864 . Te m Agencia elo correio e duas escbs. publs . de in st. 
pri.m. O vigari o dessa ft·eg , honrou-nos em 20 de maio ele 
1887 com a se.:; Lti ute informacão : «O aspecto physi :o desta 
pa r ochia é notavel pelos ca mpos ar tift ciaes, compostos ele ser
r ado e capitin g a, onde a criação do gado vaccLtm e ca vallar 
tem admit';~vel pt•oducçiio, ex: is tinclo mem10 em d iversos lllg m 
douros ga do bt·av io, pela ube1·clalle dos pastos e sua l ar g ueza_ 
O gado abi cr imlo é gordo e luzidio, niio tendo con 1m si lesão 
alg uma n a pelle qne r esuHa ele verm es d e qualqnet· es pecie . 
- O ouro ê a bundante e rn todo o Cnieté, e r~s innLt mer .ts mi
nerações e"ploradas desde o anno tle 1740 pel os pa ulis tas, que 
vieram em Slla proc •tra, deram excellen tes r estt!L>tdos, mui to 
em bora. seja in sign ifica nte o clesenvol vimento desse impor ! ante 
ramo de i ndnst l'i a nes la ft·eg·., d~vido á nimia pobrez1~ dos seus 
ll abs. e ao esqueci mento e m que jaz esta zona tão importan te. 
A pov , decadente e quasi n ulla, est~. s itu ada a poucos 
me tros ela serra do Cu i e ~é , que é 11m a ped ra m assiça e d' dia
metro de me ia legtu< mais ou me nos, de al tur a Ü'J' gular, 
porém elevacl i~s i ma. .- A lavo ttra é ft·aquissim a, n ão obstant3 
a uberdalle do so lo, sendo igualmente fra ca, OLt m es mo nnlla, 
a in dustri fl . O povo e ntrega- se mais facilmente á oc ios idade 
do qtte ao traba 1ho, no m ei o üelle encontr a-se grande nu
meros de criminosos, qtt aqui s e julgam seguros e li vres da 
JUSl tça .-:- As mabLas. que e ú stem são da me lhor qualicl<tde e 
mtuto :ICas em made •,r as ele le1, de quas i tochls as qna licla cles 
conllectdas no Imper to.- As. aguas gttasi todas são crystal
ltnas e frescas. - O ~e t'l' Btlo 1 e em ge ra l, ar enoso, e as ag-LtaS 
dos pequenos cot•regos geralm ente seccam por a ln-um tempo 
durante o in ver no. - O clima é em geral bempe t·acl~ e sadio 
faze ndo excepção desta r~g 1·a as ma r ge ns do rio Doce que sã~ 
paludosa~, clesen.volvendo-se na e>t.<ção chuvosa fcbt·es inter
mittentes .·- E ' importa nte 1t circumstancia q ue ma ia concor
reo para a creação des ta f reg . de Cuieté e vem a ser a se
gu in te : Como já no ticiamos foi este l agar e.:plor a.do em i740 
e em 1741, e designado por Decl'eto Imperial laga r de presidio, 
preroga tiva que só foi revogada em i830. Gr a ndes J eva~ ele 
criminosos fol'am pa ra ahi conduzidos , ex istindo ainda hoje 
muitos cle. ll es em idade ava nl(acla e com g rande descendenc ia. 
·- Os JUizes de paz e m exe t·ctmo foram eleitos a inda pelo a n
ti go systema de el eições e servem ha doze ou qua torze a nno s . 
Em auclíencia elo jtlizo conciliatol'io cos tumam decidir questões 
·el e grande al çada.- Existem cadeiras de !i.n st. pl'i m . ele ambos 
os sexos, porém vagas pe la dl ifficuldacle de se encont t'Ul'em 
professores qtte a eeitem o m agisterio n este loga1·.- A séde 
ela freg . acha-se em dec<ldencia, conserv~Lnclo, porém, a té hoje, 
vestíg ios de gr andes predios , que ex isti ra m nu tempo do de· 
gr edo, tempo e%e em q ue o comme t·cio era flore scente .~ 

CUIETE . Rio do l];stado de Min as Ga raes, banha a parochia 
elo seu nom e e desagua no ri o Doce . Recebe, en Lt·e o:Jt r os , os 
l'ibeirões Tamanduá , do Paul o, Inhapim, J ata by, Pacheco; 
Lage, Cus tod io, Lattr indo, Bananal, Adão Coe lho , Volta da 
P edra, e tc. . 

CUIN ARANA. P ov . do lTis taclo el o P ará, no mnn. ele Ma
l'a pa nim, n o ri o Paranahú; com uma esc li . pubJ., Ct'eada 
peb LA i n. 96 de '18 de março ele i 893. 

CUIPEITA. Um dos, qual'teirões em que se .div ide o mun. 
de Al emquet·, no Es ta do de Pará . Em 18'.J2 tinha 326 h aba. 

CUIPEUA. Set·t·a ele Els ta d o elo Pará, mo mun. ele Alem
quer. 

CUIPEUA. Igarapé elo Estado do P <J.rá, no mun. de Alem
qua l'. E' um braço elo Amazonas . 

CUIQUICHY (Onça). Cachoeira no a lto Jata pú ou Iatapú, 
trib . elo rio Uat umá. Fica entre as cachoeiras denominadas 
Cuatá otl Orot6 é Cut·urú ou Coary. E' t a mbem conhecida pe lo 
nome de Iauarité . 

CUITÉ. Villa e mQn. do Estado do Parabyba do Norbe, 
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aéde da com, ã e Borborema, no alto el a serra ele seu Home . 
(i) muu. o·eral metyte mon tanh os0 e c.oberto de mattas, é reaado 
pelos riosbCul'ima taú e Jact\ Nelle fl.cam a s lagôas de Fóra, 
cto Meio MontevLdéo e Cerca,cla. Cttltru·a ele a lgodão, miiho, 
feij ão .~1an el ioc a e t1.1Jbaco . Criação ele gado. A villa el is:a 
72 kils . ele Bananeiras e 2'[0 ela capi 1 a l. Orago N. S . elas Me1·ces 
e diocese do Parahyba . Foi essa villa . em pt·incipio, uma po v. 
creacla em 1760 pelo coronel Caeta no ·nautas ,_ que ed ificou . em 
suas Le r ras nma ca>]jlell a com a quella invocaça.o. Creacla freg. · 
em :800, foi i11corpor aela ao mun . elo Bre.io d' Arêa J~el~ 
art. I! da Lei Pt·ov . n. 2 ele 2 1 el e out•tbro ele 1840, e elevada a 
categl) ria ele vi li a pelo a rt. 1 ela ele n. 4 ele 27 ele ma io ele 1854 : 
F oi Cl'eacla com. com o nom e de Bor bor ema pelo a rt. E da Lei 
Prov. n. 480 ele 25 de .iullto ele '1872, s upprimicla p~ Lo art . fi 
da ~le n. 664 ele 18 ele fever eiro ele 1879 , r estabelec tela pe l<e de 
n . 733 ele 20 ele o:tt.ubro ele 188 '1. Sobre s uas diyisas vide : Leis 
P 1·ovs . n . 27 ele uovem bl'O de 1888, n. 678 ele 3Q de setembr o 
de 1879 . Ah i fi cam os po1·s. denominados Cinco Lagàas, 
Coto vello, Cimo do Serrote. Tem Agencia do Correio e cl Lws 
esch ls . publicas . 

CUITE. Serra do Es taelo elo Para hyba elo Norte, ramifLCa.ção 
dn. Bnr boretrt a . 

CUITÉ. P eque11o rio elo Estado elo R, G: elo ~arte ~ banha 
o mun. ele Canguaretama e clesagua no Cunmabau Ont. loc.). 

CUITE . Lagôa elo Estado elo R. G. elo• Norte, no m un. elo 
J a 1·d im (Inf. loc .) . · 

CUITE DE GUARABIRA. Pov. elo Estado do Parahyba 
do NoL·te, á m~trgem elo Araçagy . Fôrma um clist. po~ici ru l do 
t l'm o ele Gnarabira. 

CUITESEIRAS. Vi lla e muu. elo Es-tado elo R . G. do 
Nor~e, ex-parochia elo nmn, ele Cangmtt·et a ma. l!'oi ele vada á 
categorh de villa pelo Dec. n . 23 el e 10 ele ma io ele '1890. 'l'em 
duas esc bs. pub1s . de ins t . pr im. Confina com o Es la;d o elo 
Pa~a lt yba , elo qua l é separada pelo rio Guaj1ú. 

CUITESEIRO . Uma das es tações da ferro-via C<mcle. cL'Eu, 
no Estado du ParahyLla do Not·te , no kil. 4ê . 00@ m. Gelo ramalj. 

CUITESINHO . Fllol'O no mun .. ele Al meidm e1 Esta.do do 
Pará. 

CU.TARY. R<iacbo do .Elstado elo Pará, rro clfis·t, do• Conde, 
t ermo ela capit:JJl. E' um rll·açu elo Bl'aeng.a. 

CUJUBA. Vide Coj~tba.. 

CUJUBIM. Lago elo Es tado elo Ama:1!io t; as , n a mrut•gem esq. 
do r io Urttbü, aba ixo el a foz elo r10 Amba (i 0 tenen.te Shaw). 
O S1·, B . Rodrigues n ãi0 o menc1onaJ , 

CUJUBIM. L ago do Es ~aelo elo Pará, na cem. de Macapá 
(Alves da Cunha. O/ir. cit,). 

CUJiUBIM. Canai CfUB' sah e do t•io.Brarrc'o a~ba; ir.xll. cl•a• Cauda 
ela Cachoeira, no llistaclo do Amazona•s. ]J? n avegave l nas 
encbe 'l tes e corta. a p:JJsswgem pela zona encachoekadw 
elaq•ue lle rio . 

COJUiRÓ:, R io a li'. esq. do A:raguaya, cup: l'b7. sabe l't·ou
teira t~ po n Li!l N. da ilha Car wmbaré. E' tambem de nominado 
Cttxttrú. 

(])ULAP A DAS. Caeh0eira cl0 rio G0xim , no· Estado Ele 
Ma Lto. Gt·esS•J (B. ele Mil g ;.uço). Rica; 1.2 kils•. a ba i:w ela; ca
choei m elo \íaré e tves M lma cltt elas T r es Pedras . 

CULLUX.Á.. Lago do. lli'staelo elo Pará, na: com . ele M'acapá. 

CUMAHY. Ilha situada no Alt0 Jatap.ú. Dista pouco elas 
L alies do 1Jrubú. loga.r em que 0 1 Jatt~pú. apr ese nta;, não só 
pelas, margens · coma peU0 m:eio, gra.111des Ja:ges, sob1·e as 
quaes cres·ce. um. s0 la,mum , q.ue mesmo deba ix0 cl'ag 1,1a n ão 
llio0 L'l'6 ,. 

CU MAN . J.Dov. no nHl'll. de San trurem cl'o illsbwclo do• Pará ; 
com urn a esch. publ. de, ins t , p·rim., creada p ei'a L B'i· PJJov. 
n. 842 ele 19 de a bl'il ele 1'875 . 

CUiMAN . l?ov . na cem. ele €htima;rães do Estado do Ma
r.anhão com uma ,esch . publ. de in~t. pl'im . , m~eacl'a ]!le ia . L ei 
'P rm~ . ~ . 1.289 ele 30 eLe julho ele 1883 . 

CUMAN. E!ahi aodo Es tado cf/0 Mat•an:hlã o, s i ~uacla na l1at-. 
S•. cle 2o e· n:a JLong. (!)cc., d'e 46°' ~1 ' I!J" muoito .espayosa', pois 
l!em 18,kil's' cVe•wmprimento e ma>rs•ou menos:s·e•tos de largu•ra ,, 

Asse·ritacla a sua margem fica Guimarães . Os t•ios Pericuman 
T a pitininga, H.aymundo- assú, Pira'ttassú e Pi laL' nella des~ 
aguam . E' toda c it•culacla de bancos, os quaes es tendem-se 
para o mar aLé oito mi lh as e são denominaclos- C01·ôa cl<os 
01•os . « ffis ta bahia , d izia em 1820 o Coronel Pet·e ira elo L ao·o 
no verão ' tor n a-se perigosa ~e los ventos fort íssimos elo N ~ ~ 
Nffi .; sua larg ura é ele 1 3/4 de leg-tta; n o in ver n'o é ele mar 
chão . Podem entrar por a li, isto é, pelo cana l elo st1l, bl'i anes 
mas com pntli co , e j á e nt rou u m bl'i~:ue inglez e uma o-alera: 
Do lado elo S. ela ba bi·ru é a villa ele \.:fu imarães . , " 

CUMAN-GRANDE. L :tgo elo Estado elo Amazonus, uo 
clist. ele Ptll'upurú . 

CUMAPY. Ilha elo Estado elo Am azonas, no rio J apurá; 
proxim a el a maL·gem d ir. des te rio . As bá t•l'e iras que alti fica;m 
e que teem o mes mo nome, estãe n a L ong . Occ. ele 22° '13' 06". 

CUMAPY . R io elo Estado elo Amazo nas, a fi'. el a maraem 
esq . do J·arurá . E' menciOtlaclo e tu uma Ccwta. dcb Comcvro~ elo 
Alto ~lma.wnas , leva nt::ela nos. a_nnos ele '1780 e 1789 para 
ser vil' a s r eaes elema·rcaç0es ele l mutes (In st. flist.) e no Dia1"io 
ela viagem qae fez He nrique J oão Wichens em 1781 a o 1·io 
Jnptuá por ordem ele S ua 1\<Iagestade . O S 1· . .1h a uj o At~azonas 
nó se11 Dicc ., f ruz meoçãie não elo rio, m as elo l<ego Cum a pi' 
q.ue s itua na marg m esq . elo Japttrá acima elo rio Mat·u~ 
(M<waá segtmdo outl'os). Na car ta elo Sr. Costa Azevedo acham~ 
se nguraclas a ilha Cumapy e as Bart•eiras el~ 0u mapy, estas 
n a Long . O. elo 22o43•06" . 

CUM ARI.Á.. Ilha elo Estado elo Amazonas, no t•io Sohm·ões, 
acima elo Coary, proxima das ilhas clenomi nadas Tucuman e 
S ul'ltbim, O Sr . Costa Azevedo na stta Ca,·tcb elo Rio A!ma:.. 
zonas escreve Cumariá; J. V. Barreto , no seu Roteiro, 
esc reve Cc•ma?"ahcí.. 

C.UMARÚ . (Sa nto Angelo ele). Pov, na marge m cl ir . elo 
rio Negro, en tt·e ·i'll8 n áos e J ahú, 23 leguas a cima ela conflue n
ci a . elo L'io Negro e 1.06 d t\ foz elo Nhamunelá . Foi o seu · pri
mea•o assento na: m a: t·gem chl r. do mesmo r1o, e n tr e A-t'a.car i e 
I.VIar i uá, donde se ·tl·aslaclou para o logat· 0ucle lima e·xiste·. 
Amcla se destgna pot• PoiM·~s sua ani iga situação, o nc1e teve 
boa.s pla,ltações de ani l , ca l'ê e algodão. Sua p0p. , em nu
met·o ele 200 em 30 fogos, provinda ele Manáos, Barés e Passés 
p~anta café e a,l'godãio, a'lém ~0 pt•eci•so p &r a; o seu sms tent·o; 
tece pa u nos e. r edes ele a;Ugoclae ; p esca pira.'cttl'Ú e peixe-boi; 
man~pula azM·tes ; e extrahe salsw, b·reu e m ttdeira fina para 

I mwr·ce uel'ia ~th·anjo • t~m<tzeNas~. 

CUMARÚ. Ant iga a ldeia fundada pelo missionat•io jesuita, 
o padr e Ma:no~·l Ra~e11o ,_que,, com o fim de ,PI1l' l.l a hi pass-ar 
a alde1a elos rapaJos, nao so pelas moJ ,,sfias que ha.viam 

I 
como para ve1·-se livr e da oppressãe da ge nte da fortaleza, , a:hi 
[ez u~n nucleo des tes inclios. C?mpnnha-se a aldeia d e i~ clios 
A raplllns, Comanelys, Goanacuas. i\larxag.oal'as, Apuat iás , A..!!l1· 
pucús, Andrragoa:l'ia e outro:r. Em v it"fud'e· d'a Lei. ele 6' ele 'jiÍ!llío 
ele 1.755 fo i pelo Governador Francisco Xavier dt~ Mendonça 
F ul' taElo e le vach áJ categ:o r1a; ele villa em mar ço ele 1758 com o 
rrorne ele TTilla F'ranca. 

CUMARÚ . Pov, n o t e1·mo elo Limoeiro, no Estado ele Per
nambuco. 

CUMARÓ. Serra; do Es~ad!o de Pernambuco, no mun. do 
Limoei ro. 

CUMARÚ. Ilha Glo· Est«clo lilo Amazonas, no rio· J wpurá, 
aff. dtt mar gem eSCJ!. elo Solimões, ac ima ela ilh a 1'imb6- tLtica. 
P ar a o occi clente fica trma outm idl1a dlil mesmo nome . 

CuMAI1Ú . R iac·ll•o elo Elstacl0 do Ama:zonas , atl': ela mar
gem esq. elo rio Negro, e oMe t:a rvoeire e Barcellos· (Souza 
Coelho. Relo,t. ciL). ,A.yres de Gaza!, Baena e Araujo Ama
zonas escre ..em G-uar~t .. 

CUMARÚi. Igara['lé elo illsta.da ào P a rá, na freg . d'0 Mos
i quei>t·o 

CUMATIÀ. fga l'apé elo Estado do Amazonas; clesagua n:a 
t:n, UJ~gem. elir . de r.io Solimões, p ouco aJcima de S. Pà.ulo ele 
0 .1ive nça . E' c(e agua preta (Costa Azevedo. Ça.• ·ta. do R io de 
Aima.zonas) . 

CUMBE. l?o,v. elo lll s ~a:do d 0 Cea1·á·, á beira-mar, pMxi>ma: 
clw cidad-e ele ~racaty. , Ne~s~ Ioga L" exis tem o h os d'agua mine;, 
ral• com aJclst rmgell c ta. cl'e fer.ro que é usada; em ba.nhosi. Os 
morros (dunas) de a lva e finí ssima areia que em pat·t~ oriam1 a 
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costa elevam-se m ·1 ito nesse Jogar e privam a vista elo mar; 
um clelles forma o po nta l ele leste ela barra tio rio Jaguaribe. 
Vide Cwnbe (mono). 

CUMBE . Log . no mun. cl Mar tins elo ILstaclo elo R . G. 
elo Norte, 

CUMBE. Log. elo Estado ele Pernambuco, na freg. ele B -
beribe; com uma <:>sch. publ. ele insL prim . , creada pelo art. 
I§ I ela Lei Prov . n. 1 .5 17 ele 11 de abril ele 1881. 

CUMBE. Pov. no termo ele N. S. das Dôres do Estado de 
Sergipe; com uma escb. publ. mixta ele inst. pt•im ., et·eacla 
pelo art. IV ela Lei Pro v. n. 1.2:21 de 25 ele abl'i l ele '1 88:2 . 

CUMBE. Anaial elo Estado da Bahia, no ter mo ele Monte 
Santo; com uma esch. f) ubl. ele inst. prim., ct·eaela pe lo art .. I 
da Lei Prov . n . '1.965 e e H ele jnnbo ele 1881. Orago N. S. ela 
Conceição . Para el!e o art. I ela Lei Prov. n. 2 .15:2 ele 18 ele 
maio ele 188'1 transfet·io a sécle da parochia ela Santiss ima Trin
dade ele LVlassacará . Vae tendo a hi grande dese nvolv im en to a 
colheita elo fum o . Está sitttacla ao pé· ela serra elo se tt nome, 
distante cerca ele '12kils. ele Massaca rá e 50 ele Monte Santo . 

CUMBE. Morro elo Estado elo Ceará, perto elo At".1caty, Jun
to i costa, notavel porque ouve-se sempre urn ruiclo em sua parte 
inferior, e por vezes tem oscillado e revolvido as arêas ele 
que se compõe . Parece agitado por uma acção vulcanica. Ao 
pé h a u~a fonte tbermnl. 

CUMBE. Outeiro na f t·e5. ela Varzea, elo Estado de Per nan-. 
buco. LimiLa essa f reg . com a de Afogados . 

CUMBE. Serra do Estaclo das Al agôas, n as pt•oximidades ela 
Matta Grande. 

CUMBE. Sert•a elo Estado cb Bahia, no mun. elo Monte 
Santo. 

CUMBE . Riacho elo Estado. do · Çeará, trib. ela margem clir. 
elo rio Macaco, aff. elo Acarahú, no mun. ele Santa :QLtiteria . 

CUMBE. R iacho elo Estado ele PemambLwo, afl', ela mar-
gem cli r. do Capiberibe. . 

CUMBE. Riacho elo Estado das Alagôas, atr. ela margem 
esc1. elo rio Mtlllelahú. 

CUMBE. Rio elo Estado ele Minas Geraes, nasce ao S . da 
Cachoeira do Ca mpo, no Jogar denominado Papa-cobra, junto 
ao ramal Out·o-pretano, e após um cm·so de 18 kils. reune-se 
com o rio Sardinha na fazenda de D . Genoveva Luiza ele Sou
za (In f. l o c:) 

CUMBE . Lagôa do Estado do Parahyba do Norte, no mun . 
de Faguncles . 

CUMBE DE CIMA . Log. no mun. do Cttnha, elo Estado 
ele S. Paulo . 

CU MBÚ. Ilha do Estado do Pará, em fr ente á boca do rio 
Guamá. 

CUMIÁ. Igarapé elo Esta do do Amazonas, liga o lago elo seu 
nome ao l'io Tac ~ tú. Sua foz ftea entre a dos igarapés hué e 
Miaumb(t. 

CUMIARI. Rio do Estado do Amazonag, na margem e3q. 
do Japurá, acima elas cachoeiras, que limita o lmperio com o 
}!;staclo ele Nova Granada . Req,tena, commissari<i plenipo
tenciario h espanhol, em seu affinco de encurtar as possessões 
portuguezas na Amazonia, recusou clemarcat·, como cumpria , 
pot· este rio, do que se seguiu paralysarem- se os trabalhos das 
demarcações. E' conhecido este rio ainda pelo nom<J de - Rio 
elos En!Sanos - em allusão ao que commetteram a s Partidas, 
·tenta na o demarcar pelo Apaporis ( Araujo Amazonas ) • 

CUMINÁ. Rio aft'. da margem esq . do 'l'rombetas, no 
Estado elo Pará . Sna odgem é de sconhecida, parecendo todavia 
vir elo N., dos campos geraes ela Guyana Braz i!~ ira . Depois de 
receber um outro aff. que vem ele ENE . , dirige-se elle para 
O., percorrendo uma região baixa e deprimida, onde suas 
aguas, como que estagnada~, anastomoseam-se repartindo- se 
em defiuentes, ora estreitos como o Janauacá e 'l'erra Preta, 
ora tomando proporções ele extensos lagos, como o Arapecurú 
e o Salgado. O Cuminá reune todos estes braços em um só, 
exactamen·te ao l ançar-se no Trombetas. Foi este rio pela 
primeira vez explorado até ás suas nascentes pelo Padre 
Ntcolino e u ltimamente pelo Eng. Tocantins. Muitos escrevem 
Cumman. 
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CUMINÁ-MIRIM. Igarapé elo Estado do Pará,clesagua lja 
margem ' esq. elo Aripecurú. No in vemo une- se pelos igapós ás 
calDecei ras elo rio Cut'llçamba . 

CUMQUIBUS. Assim denominava- se ant igamente a acLual 
cidade da Cbristina, no Estado ele Minas Ge t· aes. 

CUMURAMÁ. Nação indígena do Estado elo Amazonas, 
da qual provem a pop. ele Fonte Boa (Araujo Amazonas) . 

CtJMURÚ. Log . elo Estado de Pernamb uco, n o mun. elo· 
Bom JaL"Clim. 

CUNACOÁ. Rio elo gstaclo elo Amazon<-s, elesagua tut mar
gem clil'. do hpurá aéuna elas cachoei t•as. 

CUNAMAUA. Nação indí gena elo Estado do Amazonas, no 
rio Ju tahi, ela qual provem a pop. ele I<' onte Bõa ( Araujo
Amazonas ). 

CUNAMBY-SUCAUA. Igarapé elo lTistaclo elo Pará, no 
dist. ele Inhangapy e mun. da capital. 

CUNAUÁ . Ilha do EsLaclo do Pará, nú rio Tocantins, pro
xima elas ilhas 'l'Ltcumancluba e Magelalen a 

CUNAUÁ. Rio a ft'. ela margem dir. ele X in gú. E' abun
dante em pedras de a molar. 

CUNAUÁ. Riaoho elo Estado do Pará, desagna na margem 
clir. elo rio 'l'ocantius clefrotl'te elas cachoeit•as elo mesmo nome 
(Bibl. Glteb?Ubbcwensc). 

CUNAUARÚ. Vide Gocmcwú. 
CUNCACAS. Log. elo Estado elo Maranhão, no mun. de 

Midtiba. 
CONCAS. Pov. do JEstado elo Ceará, com ttlíla c;tpella. filial 

"- fl' eg . ele Milagres . Foi ahi Cl'eado um elist. pelo art . I ela. 
Lei Prov. n. 1.1.69 de •17 ele agosto de 1865. 'l'em uma capella 
da invocação ele N . S. elas Dót·es. 

CtJNHA . Cidade e mun: do Estado ele S . Paulo, na oom . 
de seu nome, ex-te t·mo da de Gtta raHnguetá; a 23'30' ele Lat. 
S e 333o H' de Long. ela ilha de F'ert·o ( Azevedo Marques) · 
distante 222,2 kils. ela capital, 50 ele Guarating·uetá, 38,8 d~ 
S. Luiz e 61,'1 ele Lorena. Lavom·a ele café e cereaes. Ot•ago 
N. S. da Conceição e diocese de S. Paulo. Consta que foi 
creada parochia em 1736 e villa em janei ro ele 1785 por ordem 
elo Capi-tão-genet·al Francisco da Cunha Menezes, elo crual to
mou o nome. Cidade pela Lei Pro v. n. 30 de 20 de abril de 
1.858. Está situada nas margens do rio Jacuhy, afl'. do Parahy
tinga (Pat·ahyba do Sul). Quando simples parochia era ele no· 
minada Facão. O mun . , além da parochia ela cidade, compre
hencle mais a de N. S. elos Remeclios dos Campos Novos. Foi 
incorporada á conr . de Guaratinguetá pela Lei Prov. n . 37 de 
21 ele fevereiro de 1881, creacla com . pela ele n. 27 de 29 ele 
março de 1883 e classi!icada de prim. entr . pelo Dec. n . 82 
de 23 de dezembro de 1889. Agencia do Co ,·reio . Sobl'e suas di
visas vide : Dect·eto de 29 de janeiro ele 1833 , Leis Provs. n. 4 
de 14 de março de ·1849; n .1 de 20 ele fevereiro de 1857, 
de i '! ele março e :25 ele a bril, ambas de 1865 ; ele 8 ele julho 
ele 1867; n. 34 de 2 de abril ele 1868; de 7 ele julho ele 1869; 
art. II ela ele n. 69 ele 20 de abr il de 1873; n. 45 ele 15 de 
abl'il de 1886 . No livro A P?·ovincicb de S . Pamlo (1888) e ncon
trn.-se a seguinte noticia a NSpeito dessa cidade : MUNICIPIO DE 
cuNHA. Diviscbs. - Confma este mun. ao N. com os de Guaratin
!l.uetá e Lorena, pelo logar denominado Angico e Pecegueiro, ao 
~. com o de ParaLy, pt·ov. elo Rio ele Janeiro, pelo alto da. 
Serra elo Mar; a E . 'êom os de Silveiras e Paraty, este ela prov. 
do Rio de Janeiro; e a O. com os ele S . Luiz elo Parahy·tinga 
e Lail'oinha. (Vide Dec. ele 29 de janeiro de •1833 e Leis Provs .. 
de 2u de fevereitoo ele 1857, H ele março e 25 dç abril de 1865, 
8 de julho ele 1867, 2 de abril ele '1868, 7 de julho de 1869 e 20 
ele abril el e 1873) . .1ls1Jeoto g"ntl.- O mun. é montanhoso e co
berto ele mattas em alguns logares ; conta tambem alg.uns 
campos. Se?•ras.- E' o mnn. atravessado pela Serra elo Mar e 
do Quebra Cangalha, nu. clirecção de L. 1iara O., e pela ela. 
Bocaina, que segue. a direcção de N. a S . Rios e lagó:J.s. -Os 
principaes rios do mun. são os seguintes: o Pat·altytinga, que 
nasce na serra da Bocaina; o Jacuhy, que nasce no logal' de
nominado Gramma, vertente da Serra elo Mar para o mun., e· 
o Parahybuna, que nasce no logar .denominado Appal'ição. 
Diversos ribeirões sulcam tambem o lerritorio, dos quaes os 
mais consideraveis são: o do Taboão, o do Gouvêa , o ela Ursa, 
o do Jacuhy-mirim, o do Mandinga , o das Guabirobas, o do. 
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Encontro, o da. Pedra Branca e o elo Bug-io, todos os q uaes 
convergem para os rios mencionados. I-la, clivet·sas lagôns ua
turaes e o uLras fol'madas pelas enchentes elos rios; nenhuma, 
porém, bem im portancia . Salubrúlcule . - E' o m Llll. ge l'a lmente 
s~elio , del"ido ao pl'ecioso clima que possue e c1ue é aconselhado 
por clislinctos clinicas ela côrte e de outros pontos, para pes
soas que sofl"rem de molestias pulmonares. As enfermidades 
predominantes siio a pleuriz e a ptlenmonia e r a ramente a lguns 
casos ele feb r es pol' infecç&o palustre. Nfinm'c!es. - Não são -co
nhec idas j azi elas ele m ineraes, comqna nto conste a existencia 
ele ferro e ouro. Conta o mun. muitas fotrtes de agLtas feaeas 
e um a no Jogat· denominado Serra, conhecida com a designação 
ele Viduosa , que contém , segun do analyse fei ta·, magn esia, en
xofl'e, cal, etc ., e que tem produzido bons resnlt<tclos em moles· 
tias ela pelle e elo estomago. Histo?·ia. - Em principio elo anno 
ele 1724, j á iniciada a explo t•ação desta zon<t por aventureiros 
que se a ni1uavam a transpor a serr a elo i\~l a r , em bttsco. elas 
l'iquezas occult<1.s nos sertões de Minas Geraes e S. Paulo, 
alguns p:tulistas e portuguezes, ent re os quaes um Silva, Porto, 
es·tabelecet·am- se com suas familias nos lagares a que cle1·am 
a denom inação, que ainda co nse rvam ele Campo Alegl'e e Boa 
Vista, começando, no fim daquelle anuo, a erecção ele umn 
capella sob a invocação ele Jesus M3;rill:_ José, a qual ainda 
existe 110 mesmo Jogar . Nas unm eclutçoes claquelle segullclo 
ponto, além do rio chamado da Encl'Uzilbaela, nos annos sub· 
sequentes, os tl'oncos das famílias Th~onteiL"?, Galvão, Vaz,_ ~i 
queira, M"ceclo, Rodl' 1gues e Alves, foram formando seus S1t10s 
para os la dos ela ·Santa Fé, e elo pl a na lto que ftcava acima elo 
ribei r ão La.va·jJés, actualmente denominado Alto ele José Dias 
ou ela Mantiqueira. Em1730, .existia formado por aq ttelles in
divíduos, no mencionado planalto, um pequ~no pov ., em cujo 
ceutt·o ergueram uma capellinha. Em abril desse anno uma 
familia por ~ugneza chamada elo Falcon, e composta do chefe e 
su a mulher, um genro e sua esposa e ft·ei Manoe l, il'm ão 
daquelle, ga lgou a ~erra elo Mar com destino á prov. ele Minas. 
Chegados ao pov., não se puderam sub tn hit· á agradabilíss ima 
impressão que o aspecto ma;;estoso elas florestas , a pureza das 
aguas, a amenidade elo clima, a puJança elo solo e o tl'ato 
hospitaleiro ele seus habs . lhes causavam, e r eso lveram fixat• 
moradi a na co llit~a qué ficava fronteira á "]JOV., áquem do 
ribeirão Lava-pés. Na capeUinbade que fallamos collocou ft·ei 
Manoel uma imagem ela San tissima Vil·gem da Concei~.ão, de 
que era fervoroso devoto, Por tres vezes clesappa1·eceu da ca
pella a alluclida imagem, tendo sido encontrada sem pre no 
mesmo logat•, na proximidade elo sitio em que se estabelecerem . 
Attribniclo o facto a milag1·e, deliberou o povo, a inst<l.ncias 
claquelle religioso, erigir, no Ioga,: onde havia sido encontrada 
a imagem . um templo cles tmaclo a mesma. Em 1731 J osé dos 
Santos Souza. F1•ancisco de Mendonça Cavaco, José Alves ele 
Siqueit·a, Nuno dos Reis, Nicolan Monteiro, Jeronymo ele Cam
pos Mot·eira, André de Sampaw, Franc1sco Roclngues ele Car
valho, An·tonio Galvão elos Santos e muitos outt·os, com os 
inehos e escravos que ji possuiam, metteram hombros á em
preza, erguendo o templo com as proporções colossaes, solidez 
e decorações que os ten ta . Inquestiouavelmente eleve- se ao es
forço da famil ia Falcon e Iwtaclamente a frei Manoel. grande 
·parte elo trabalho para a edificação ele Cunha, que por mui Lo 
tempo e em razão elo motivo apontado, clr.nominou-se, pot· cor
ruptela, FregtJeziD. elo Facão . Desde 1731 at.é 1747 os m ora 
d!iJres elo povoado foram- n ·o abandonando pouco a pouco, 
transfer indo-se pa ra a ftJtura freguezia de N. S. ela Conceição, 
que já contava multes casas ele talba. O pov. de N. S. ela Con- · 
ceição elo Facão foi elevado á freg . em 1718, segundo consta elo 
t~rmo de po sse de seu primeil'o Vigat•io: :!-- freg . foi erecta em 
vllla a 28 de outubro ele '1785 pelo Capitao-general Franc1sco 
da Cunha Me nezes : ele enti'io em diante começou a denomi
nar-se vil! a ele N. S. el a Conceição do Cunha. Obteve os fôt•os 
de cidade por força da Lei Pro v . n. 30 ele 20 ele abril de 18õ8. 
Têm tido a parochia 19 vigarios . Topog?"aphia. - A cidade ele 
Ctmha acha-se situada a ENE. ela capi~al da pro v., a mais 
de 1 .. 000 metros acima elo ni v e! do mar. '!'em casa ele c amara 
e cadeia em edificio proprio e possue, a lém ela igrej a matriz, 
diversos outros templos. Populc!ção . -A pop. elo mun. é ele 
10.850 habs. Ag?·ictlltU?"a e pecuaria.- Senc;lo, durante o in
verno, quasi toda a zona elo m un sujeita a geadas, a culturtt 
elo café não t em ahi sido explorada; alguns lavradores que a 
ex.perimentaram, na f reg. ele Campos _Novos,. abandonaram-n'a, 
desanimados com a des tgual maturaçao dos lructos e a pequena 
porcenia""em ela proelucção. O algodoeiro, que, durante a 
guerra d~s Estados Unidos ela An1eric~, ch.egou a ser culti-

vaclo com enthusiasm0, foi pa l' a logo clespresaclo, apenas bai· 
xott, ?Om a con~lu~ão ela guert·a, o preço elo at·tigo, que é hoje 
manttclo em mm clu:mnuta zona . Sem f a !lar ela v1deira, é in· 
questionavelmente o ftuno um a elas plantas que m elh o1· s~ 
adaptam -á naturez<J, elo solo e cuja cultura mais r emuneJ·ação 
tem otrereçiclo aos la H adores . Pelas mesmas razões que os 
desviaram ela cultttra elo café, os l õ> vraclores nã0 tee m insis
~ido no plantio ela canna, que apenas fo t'J\ece aguardente ele 
mfel"iot· qualidade, n ão constando qu~ os nünttsculos canna
viaes, collocados nas grimpas ele certas situações, hajam sido 
aproveitados p<tra o fabrico elo assucar. Rotineiramente afer
rados á lavoura elo milho e feijão, os g l' andes agricultores do 
rnun. teem desviado os olhos ela cultur::1· que está predestinada 
a transformar, em futttro proximo, es ta região, numa elas mais 
ricas e felizes de toda a pt·ov. E' inoontestavel que a vinha 
ap rese nta para esta zona a me.sma vantagem que o cafe para 
o oeste ela prov. Com a Lransfo rmação elo trabalho, a viticul
tura tem infallivelmente ele invaclit· este pedaço elo !J;staclo, 
a ·t ~ ag or a esquecido, sinão ignot•aclo ela maior par~e dos pro
prws filhos ela pro v ., que ai nela consen·tem que a Republica 
Argeutina seja o pom a1· elo imperio e tal vez que em breve a 
sua adega. Alguns pequenos _agricultoros, que, clesau im aclos pelo 
cansaço elas ter t•as e carenc1a ele bt•aços, atn·aram-se ao p lan 
tio da uva, teem tido a satisfttção ele ver a sua tentativn co
roada elos mais felizes r es ultados. E' a.ssim qué, não havetldo 
excedido a 12 pipas a colheita de vinho ele f 885, e a 15 a ele 
1886, já a ele 1887 montou a 45, esperando-se que no anno se
guinte eleve-se este numer o ac ima elo duplo. QueL' isto dizer 
que bas(a que clous ou q uatro lavradores mag abastados plan
tem, como fazem com o milho, 20 a. 25 alqueires ele terras 
cacln. um, para ni\o set• clifficil determ ina r desde Já o nume ro 
ele pipas ele vinho a colh er dae1ui a seis ou sete annos. E será 
facilimo clu-se es ta nova orientação á agri cultura., logo que os 
poder es publicos assim o queiram . Neste proposito a camara 
municipal ele Cuuha pretende, -a começar do anuo ele '1 888 , 
estabelecer anntLa lmente uma exposição regional <Lgr icola, para 
não só pt·emiar como tornar conhecidos, nos mercados mais 
abastados, os melhores vinhos que concorrer em ao certame. 
E' tão el:ficaz o estimu lo produzido pelas exposiç ões, que o ~im
pies facto de havel'em os vinhos-fabricados pelo Presidente da 
Camara, cidadão Antonio de Serpa Pitt to Junior, obLiclo no 
anuo ele 1887 a medalha ele pt•ata, na exposição ele Berlim, já 
va.i ter como consequencia a creação de clous estabelecimentos 
agricolas· destinados ao pjantio em alta escala ele videiras ele 
~o das as proceclencias , ele fructos e ce1•eaes eu.ropeus . Quanto á 
criação, o mun. deàica-se qnasi que exc lusivame nte á do gado 
suíno, regulando a média annual ele 15.000 a ·20 .000 cabeças· a 
média da elo boviuo oscilla de 500 a 600 cabeças: o gado ca
vallar e muar é Cl"eaclo unicamen~e para occorrer ás necessi
dades elas proprias fazendas. sendo raram ente vendido para 
fó ra. Semanalmente a peque.na lavoura abastece de aves ai
alguns mercados circumvisinhos. O preço médio elo a lqueir e 
ele terra (2,45 hectares) va ria ele 50$ a 100$, segundo a. qua
lidade. Co·;miwrcio e ind1~stria . - O numero ele estabeleci
mentos commet•ciaes e inclus ~l'iaes collec-taclos no mun. é o 
seguinte: 13 lojas ele fazendas, 26 casas de molhados, oito
el e generos seccos, dttas I a toarias, duas pharmacias, uma pada
ria, se is alfaiatarias, duas casas ele selleit·os,uma n·arceuaria. 
doze carpintarias, cinco ~errar i as ,tL" eS ourivesarias, tres olarias 
ele telhas e duas sapatarias. lnst!··uoção.-Em 1886 fuucciou a
vam no mun. nove cadeiras publs. pl'ims . pat·a o sexo mas
culino e duas para o sexo feminiuo elas tres nelle creaclas; nas 
primeit·as achavam-se matriculados 204 alumnos; elos quaes 
eram fL"equentes 165, o que procltiz a média ele 18 alumnos fl'e
quent~s por escola, e uas do sexo feminitlO <tchavam-se matl"i· 
culaclas e era.m frequentes 45 a lttmnas, o que produz a mé_düt 
ele 2.2 alumnas f.requentes po t· escola occupada. Cada esch.prun. 
corresponclé a 837 habs. Funccienam tambem 10 eschs. pnms. 
particulares no mun. Div-isão ecclesiastica . O mun. é constl ~ 
-t u ido por duas fregs . : a de N . S. da Conceição de Cunha, 
criada em 1748 e a ele N. S. dos Remeclios de Campos Novos . 
D·iv isão policial. - O mun. é • dividido e m clous districtos poli
ciaes: o ele Cunha, com um delegado e um subdelegado, con
sLando o districto de 22 quarteirões , e o da frag · ele Campos 
Novos, com um subdelegado e constando cl:e oito quarteirões. 
Cw-iosidades na.ttwaes. - Dentre as cascatas e saltos not ave is 
sobresahem: a do Deste? -ro, que é ele aspecto lindíssimo e sob 
a qual existem lindas gt·utas natl!l'aes ; a do Miguel Dias, a ela 
Ponte do l'aboão, a do Taboão, a elo Itambe e a elo Ced1·o, além 
ele outras ele menor importancia, Existem no mun. algumas 
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cachoe il'as formadas pelos l'ios e ribeirões , Dis't~r.cias ,- Dista 
esta cidade : Da capital da. pro v. 297 kils ., ela cilalacle ele 
Gual'a \i nguetá. 58 kil s ., da cidade ele L ol'ena, 53 kils., ela vi lla 
el e L ago inha, 33 kilq., da cidade de S. Lu iz,58 k ils.,da cidade 
ele Sllveiras, 79 kils . , da ft·eg . de Mambucaba, P. do Rio, 48 
kils. e ela ciclarle de Paraty , nn mesma prov., 46 kils . Y ·iebçáo. 
- 0 m:m. commu ni c.1-se com as povoações cit·cumvisinhas por 
meio de se te estradas ordinarias abertas há.muitos annos " · 

CUNHA. Peqttena pov. doEstado de Minas Gel'aes, no 
mun. ela Ponte Nova, nas mal'gens do ribeirão Va u-ass ú, 15 
kils. ac im a ela sua foz no Piranga . 

CUNHA. Morro elo Estado de Santa Catharina, na estrada 
cb fl'eg. de S. Pedro ele Alcantara. 

CUNHA . Ribe it·ão elo Estado ele S. Paulo, atr. ela mar gem 
dil' . do Pat·ahyba . Corre na cl il'ecção mais ge ral d e SE . pal'a 
NO., enLre os m uns. ele Caçapava e Taubaté. 

CUNHA. Ribe irã o elo Es t&clo ele Minas Ge t· aes, nas divisas 
da freg. ele Campo Bello. Recebe o' conego Forqui lha. 

CUNHA. Col'rego do Estado ele Minas Gera~s, banha o man . 
de Cataguazes, e desagua no rio Muriahé, na fazenda do 
Reiiro. 

CUNHA. Lag,)a do Esiaclo elo Para.hyb<~ do Norte, no mun. 
de Cabace iras . 

CUNHA BUENO. Uma das es tações que a Companhia Pau
lista mantem no tl'ecbo elo rio Mogy- 1\' uassú, comJ!lt•ebendido 
ent re por to Fene ira e porto Pontal. E destinada ao r ece bi
mento ele pasaageit•os e mercado t'ias . 

CUNHÃES. Serra do Estado do Ceará , no mun. ele Santa 
Quite ria. 

CUNHAMBÉBA . Ilha do E~tado do R io ele J a ne iro, na 
freg . ela R ibeira e mun. ele Angra dos Reis. Sobre ella assim 
se expressa o Sr. Honorio Lima no se u livro Notioia H isto?·ioa 
e Geographica de Ang1·a. dos R eis: «Nessa imponen te ilba 
tinh a s :m vi venda o chefe dos goyaeás, o afamado cacicfue 
chamado Cunhambéba . Destemido e f~roz,· nu nca aleixou de 
lutar contra os portuguezes, sem embargo as continuas lntills 
que sustentava contra os carijós . Pal'a de algum modo colllhe
cer-se a temeridade indomita do cacique 0unhambéha, basta o 
seguinte facto ql!le na rra m as chrouicas. Um navio portuguez, 
em 1558, apol' tanclo na bahia da Ribeira, conseguiu apriaiouau 
alguns índws goyaná.s qae estavam pescando. Log<J qne Cun•h am
béba teve disso conhecimento, tratou de tomar suas pt'ovidem
cias para de prompto ' 'ragar- se . Nãe demol'Ou-se . Em u llilla 
das noites immecl iatas, Cllnhambéba, á freute ~le um punhado 
de destim idos, como elle, em ba>·cou- se em -i,g&J·ités 1 e abordou 
o navio. A lu ta foi tenaz e medonha! Por al·gum as horas, d'e 
envol\a com o echo dos ·th·os dos mosquêtes pm·tuguezes, ouvia-se 
o da tebcápe • que rijamente cahia sollreo a cabeça <ile• lilm b~avo 
luzitano ... Afi nal, estes, s·upplantados pelo gran•de numet·o ele 
.goyanás, ti v~ram de ceder, entregando o n <L vio a Cnm.hamb€ba 
que, nar:t mostl'a r aos seus subordinaclog a sua gt·ando vict0-
ri.a, ma nd ott enche l·o ele sapé e l a nçar t'o~o , na noit" seguinte! 
.So o tn.ca ns•<vel, o veneravel José ele Ancnieta, tão bem deno
minado o. Evangelho das Selvas pelo mavio<~o poeta do Cantio~ 
do C:alvar~o, poucle, com a sua bondade inexcedrve l, cte mar a esse 
chale eles timiclo, bravio e feroz. Sabendo elle do l·ac to que vimos 
de narl' ar, immedi alament~ , como verdarleiro ewa n,.,.el ista , m.ã0 
olha ndo o pe l'igo, dirige-se pa ra a bahia cln. Ribei;a em busca 
de Cunlia mbéba, para ensinar - \lhe as ~acrosantas cloutr unas &e 
paz e ele amo t· ele se u Divino Mestl'e. \1.'0dos qqe conheciam 0s 
feitos elo feroz Cunhambéba, a mna voz, clissuaclirll!m a José de 
Anchieta da sua temera ria em preza . • . Mas elle. como emulo 
dos verdadeiros apoR tolos ela nova lei do Nazat·eno, que se l ~a
r am a fé com martyrio•, n ão importando-se com que lhe cl izi&m, 
porque sabia que sens Mestres, por prega l'em tão sa \tbtaJres 
doutrin as for am queimados nos jardins .elos Neros, until!dos ele 
pez e pos tos ao r edor ele sumpLuosas mesas par <~ allum ial-as e 
aos convivas. ao envez ele bt·andões, confiado na promessa ele 
seu Divino Mest t•e, não atte nclell a n inguem, mas sim ao 
seu dever : - enRinat• a lei de paz e ele amor aos gem.·t ios . 
Ass im cumpl'io sua g loriosa missão . Chega ndo á ilha. ao 
saltar, com pasmo ele seus companheiros, ninguem OJilpo~-lhe o 

l Lige iras can6as de um páo gó que usa..vam os irrd ios. 
2 Arma de guerra dos irrdíos. 

mono·r embaraço, não obstan te es~a rem muibos goyanás nas 
proximidades elo porto ele Eles em bal'q ue , armados de ar cos e 
fle chas . Ergtteodo o sym•bolo cht paz e ela car>cla cle, a Cruz, 
confiadamente seguiu Anc!IJ. ieba sem companheir0s pa ra a~ 
vivenda de Cu nhambé ba, fazendo vet• aos indios que ahi se 
achavam, no J!ll'.0prio idioma, que e m nom•1 elo Marbyt' elo 
Go,lgotha ia propor ao seu chefe a paz ... ;t salvação. Apce
sen taclo a Cltnbambéba, taes fontm as pal av ras de uncção 
eva nge lic& profer idas pelo ven el'anclo Anchieta, que o !)l·av io e 
fet·oz caciq tte elos goyanás, t•econ hece n do- o como enviado me 
Tupan 1, accedeu ele pt·ompto ás su<ts ]9t' O@OS l;:t,s . Foram 
Cunhambéba e muitos rios se tts companhe-iros bap ~ is aclos e, 
confot·me havia Anchieta pt·ometticlo <LOs chefes· elos car itl ÓS, 
consegttiu enll'e elles, mais tarde , a paz co mple ta. Para ta l liru•, 
foi J osé el e Anchieta concluzielo pelo pt'oprio Cttnhambéba na 
sua li•geira e ra mos;, igOJl·~té, ao s itio onde L' es idi a o cacique c\los 
c:1rijós, nas pt·oxinüdacles ele S. Vicente . Da bi em elennte pttde
ram os po l' tuguezes estn.be lecer- se no te rl'iborio que forma essa 
actual pa rochi a ». 

CUNHAMBÉBA-MIRIM. Ilha elo Est<J.clo do• Rio ele Ja
n eil'o, na freg . da Ribeira e mun. ele Angra elos R eis . 

CUNHAMBIRA. Vide Mc•mel:uoo. 
CUNHÃPORANGA. Rio cto Estado elo Paraná, banha o 

muo. ele Castro e clesagua na margem esq. elo rio Iapó. 

CUNHANCUTY . Riacho do Estado elo Ceará, l' eune -se ao 
Madeira Cortada e junbos vão desaguar na mar gem es cJ, do 
Jaguaribe, a ba i xo ela foz alo rco Fae l. 

CUNHARIZ . Log . elo t ermo ela Palma , no Es'tado do Ceará. 
CUNHAS. Log . no Estado ele Santa Ca thar i na , no clcst. de 

Itaja by . 
. CUNHAS. Pov . elo Esta1clo ele Minas Geuaea, no mun. ele M•a

n annn, com uma esch. pn•bl. de ins t . pl'imaria . 
CUNHAS. Serro·tas no ·lermo e fre:; . ela Fot·taleza no Estado 

elo Ceará, per to el a serra ele Joá , onde t ee m origem os rios 
Catthipe e Anil. 

CUNHATAHY. Se t•ro d o Estado elo R. G. úlo Sul, no rnun.. 
de D. Pecl t·ito. E' um co!l.e Jílevfeito• encimado por um grupo ele 
arvores que dá- lhe o as)!lecto de um pe ito . Pertence á Coxil!ha 
Gt•ande, ar que se liga P.Or extens o contl!aforte, 

CUNHATAN. Igarapé elo Esta-do do P ará; rega o terri'torio 
do elis t. ele Ana jaz. 

CUNHAÚ.R:io dos•E s iados do Parahyba e R. G. do N0rte; 
nasce no pr1tne1ro li e um con•tra fol't e da serra lilorborema une
se com o C:11:ima·t.a.ú a·travessa o Es tarlo elo R. G do Nol'te, 
o nele banh a o mun .. . ?e Cang!laDe~ama e clesagua no oceano 
entre a barra do GuaJu e a ponta da.Ptpa. Sua. h<~l'ra é cirl'ulada 
ele Feci.feS:, em cujas. pt·oxim.idacles o navep;an·te eneon tra bastante 
fundo. F ica e!la na Lat. ele (;) 0 19' 36'' S . e Lonn- . Gie so 3' 24" 
E do Rio de Janeiro (Vit al Gle Oliveira) . Do mug, d~ Can.,.•ua
rebama não nos fazem mençãe desse rio, mas s im elo Crnlma
taú que s ~gundo o nosso int:Ormante, vae desaguar no ocean·o ne 
log·ar elenomlllaclo Ba,r,·a do Gunhaú.. Serão clous ri 0R d ift'e
t'eute~ , ou será Cu nhaú o nome que t e m o Cul' imatm't ao des
aguar? Foi essa duvida que ~ujeitarnos ae cr ite t• io ela clivet•sos 
cavalh ei t·os elo Estado d0 R . G. d'o Norte·, os q rtaes t'e9poude
ram-nos clec lal'anclo que c:~mhaú é o nome que toma 0 rie 
<Ju r im a taít çlesde o engenho daq,lle lle n,ome até o mat'. 

CUNHAÚ . Log. e lagôa do !Estado elo R . G . elo Norte, no 
mun. ele Ca nguareúama . 

CUNHARI. R io do Estado elo Amazonas, alf. do Cum iavi 
por cu.Ja.s ca.becetras passa a linha d·i viso r ia, vinda de· Cucu•h/ 
e donde seg ue pa ra T <>bat inga , no So limões (. Arallj:o Ama,.. 
zonas ) . 

GUNIAB Ú. Rio cl'0 Ee·taclo do Amazo r1as · clesagtta n a 
m a:rgem clir. elo rio Negr o , abaixo do Uaupez : E' h a b.i tado 
p0u Mepul' is e Mauis (Arau ·o Amazonas.)•. 

CUNIUÁ. Rio tri'IL ela margem cl ir . çlo P urús, a.fl'. Gl0 
Amazonas. « NeUe, dtz o engenheir o Dr. S . Ceutinho contam-
se tres aldeias de Matl'\orys. , · ' 

'QU N TUY'. R io do. Estado alo Pa.r aníb , trib. se•ptembl'ioB'all elo 
rio• l? iqui-ry . 

1 Deus, no id'i·orna gua ra:ny . 
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.cuNUARÚ. Com esse nome f az o Sr. vVilkens ele Mat tos 
m enção e111 seu Rot~iro, d e u m p ar a n á- mi rim , sltua d0 n o t· io 
Soli mões e Es~a clo do Am azo nas , en t re a f oz do lago 1~ puar y 
e a s ba n ·eir as Iuua rasica . V ide Guancwú 

,.. CU N UARUQUARA. L og . elo Es tad o do P a r á , no mun . de 
Braga nça . 

CUNURI. Nação indígen a do Es La rlo do Amazonas , n'o r io 
ifam ttuclá ou Nh amu ndá, com cujo s g tterre1ros, em r azão _de 
su a mocidade e be iJa confonnação, s.e preten de h aver -se ba ttclo 
Ore lhana, q ue presum ia tel-o fe i ~o com m ul he res, que chamo u 
.Am~.zo nas (A ra ujo Am azo nas ). 

CUN URI. lg<ll'apé do Es tado Cio Ama zonas , ~if . ~l a m ar gem 
clir. el o rio Pa da niry , tr tb elo r to Negro . Sua foz tica. entr e a 
dos i gar apés Cur urú e Ara pat·y. 

CUN UR I. 1'al er n o nome pel o t;jual o genLio conhec;ia o ri o 
J amt.tnclá ou Nbamu11dá . P r ovi nh a elle d o cuefe ela n ação 
Uabóys , q ue a ll i habitava .. 

CU P ACÁ . Ilh a do Es tfl. d o , clo Am azonas, no rio Soli mões, 
ac ima ela foz do Japurá (Costa Aze vedo . Ca?-ta do ?-io Ama-
zonas . 

CUPA CÁ . L ago do Es la do d0 Amazonas, na m a rgem di r; 
elo Soli mõas acima d a pon t.a elo Paran al'l , em ft·eMe el o J apura 
,o I!J. Ual receb~ agtuts elo rio Ju l'luá. H0uve em sua m argem 
oriental uma alcle ta ele Achuar1s e J umas, qtte por se h avel'em 
i n surg·iclo foram ba ·~ i cl os, cles ~ruida a pov . po r or dem do 
Governador Berreclo. Pos~eriorme n ~e a OCClll'l"encia elas demar
cações, o commissfl. rio b espanhol R equena plantou em suas 
margens consideraveis eslabelec imenLos, paril. p t·eceãentes qLte 
impol'tas sem a os hesp anhoes el tretto áJlOSse elo te rr ito ri o, como 
j à hav ia acontecido em S. Car los do R io Kegt·o; o que fmstt·ou 
o d ig no compo t·tamen ho do Governaclot· da capitania, Manoel 
ela Gama Lobo ele A lmada, em o obrigar a evacuar o p aiz 
(At·a uj o Amazonas) . 

CUPACÁ-TAPERA . Taper a ele u ma al deia de Achua ri s e 
Jiu mas, na ma l'gern orienta l elo l ago Cupacá, d est ruída em 
cast ig-o d:t ins n rre ição de seus h abs . , sob o gove t·no de Bel'l'edo 
em 17t<l. (Ar auj o A ma,,o nas) . 

CUPAÓBA . Serr a elo Es tado elo Para hy ba d o Norte. As 
seguintes con c essõ~s el e. ~es mar i as faze m menção cless;t serra. 
D . Lu iz ele So ttza , Ca.p1tao-gene r al Glo Br a ztl. F.rancrsco N unes 
de Sá, Cap1tão- mór elo Para hy ba. Di z Rafael Car1•a!ho , que 
f oi um dos p ri meiros que com sua pessôa, ar eados e esc r avoQ s e 
m a is fab ri ca assis Li o el e mui~o tempo n a p ovoação d a ca pita nia 
c10 Parahyba, sel'V indo em .toda s as occasiões de guerra, que 
n ella houve; pol'que tem nnuta fa br1ca. par fl. 1~ vo ura.s e gr .auge
r ia, r eque r la nas fr aldas da serra de Cuvaoba, n a pa r te que 
cbamão Gu1·imatay u ma legoa ele te r• t·a em quadra, que come
ça;·á ~lemarcar elo di to rio Ou'l'imata.y em fo t:m a que liqtte u m 
po ~.o que faz o él lto r1 o, cba maelo Ibnry -U tmga no me10 ela 
ctiità legoa, e fadt sua demarcação a.cl iante p elo r umo q t ~e mais 
gu i7.er, poclettclo n a largur a compnmen tv e no co mpr1m en to 
lar gnra, e ass un n a mesma testada ou t.r u le,gua ele te t'L'a em qua
dro par a seo cunhado F r anc isco Par do. Fez-se a co ncessão r e
q~,teri cla , 2 legons, u ma ~a.ra cada u m aos _6 de Ma rço c1e i619, 
n a villa ele Olm da . - Uove r·no ele An ~on 10 Ve lho Coelh o .
éapitão F r anc isco Falcão , Marçal de. Mira nda e Sim ão Fer re i
r a da. Sil va, mot·aclot·es nesta cap tta m a , que elles ·tem seos ga
d os e não tom ter r as pt·oprl as pa r a os crea rem ; e porqtre os su p
p l icanles tee m lleacoberbo á sua cus ta um as lerFas capazes de 
cri a r na sen ·a ela Gttpaóba , distri c to des ta, cap ttan ta , querem 
h a ver por data nove legoas de com prido , ·t rez pa ra cacl ~ um em 
i gunl par te i!le bôf!J e m á, começancl0 el a sP. r t•a d os. To>"•l" @e.s, cor: 
r end0 pela ser r a de A. lagôa- Nova , buscando o rto Cu.nmatau 
até S ? e ncher em d o comprimento onde h ouver a uma leg0a de 
l a t•go pela pa1• te que der Jogar, ~· e s e t•van do os jDl'Ovldos , fican do 
os s upp l~cun ~es ch eios de comprunento e la r gut·a na pa t·te me n-

. ciona d·u, co mo o ru mo e Jlr ov tdos derem l agar a qual da ta , por 
est ar em devolu tas, a inda que em .a l g um temp o fosse m c0ncedi
clas . Op inou o Proved or qne se conc~clesse aos suppl ica nt es t res 
le.,.eas á cada um, su cc.ess ivas ·e nao saLteadas, h a ven d0 e m 
m~ ito a~-g·ttma ·qu e já es te ja d :lld a (1) F ez- se .a concessão reque
·ricla elas nove l egoas ele 'comp r ilcle e ~res de 'la rgo (?) a os dez de 
Jan eiro de 1718 . 

ClJP AR Y. R io lrib . cl.o Ta pajós pela m a rgem .di r . E ' .muito 
.]»roconisatclo pelas suas terr &s de p rodtgii.<i>S Gt fertlladade e p or 
a lguns prod uctos m1neraes de 11nportanc1 \l , taes como o gesso, 

o a miantho, peclt•as calcareas, e tc . Pouco aba ix:o da sua foz 
fi·ca a fr e.g - el e N. S. da Concs ição d e Aveil'os. Bates em i 85i 
s ub i o por esse r io e estudou a sua fau na , ' ' 

CU PARY-ASSÚ . R io d o Es tad o do P a r á clesa ,.u a no Cu
pary, aff. d a ma rge m c~ ir . d o 'l' a [lajós. Em s~ as Cfl.beceiras do
unnam os 1nd1os J aca r eua ra s, tnbu enante e feL'O> .. p er segu·icla 
p el os Mu n durucú~, · -

C~PATY. Cachoeir a n o r io J apurá , af!'. elo So li mões . O J a_ 
pura é navegava! a va por a té essa cachoei ra (Grogr . Physiea 
de W a ppoo us, ps . 96 e 97 .) 

CU P A U Á . Rio do ,Es tad o do R. G. d_? Nor te, banha a vill a 
elo Sabogy (J offily) . E m u ma rnformaçao que r ecebemos elo 
m un . de Cúcó faze m-nos me nção do r io Bal'!' a No va (a n t i-ga 
mente Quipa uá.) 

CUPE . Pov . no tgrmo ele Ipojuca , elo E stado de P ernam
buco. 

CUPE. P on ta se is kils . a1 N . elo por to ele Gall iuh as · aos 3o 
26' 23" de Lat,., S . e 27° iS' 55" ele L ong . Occ . , no. Es'tado de 
Pe rna mb uco . . !]; um !tgeu·o pon·tal, on de se n otam baixos co
m or as ele a re ta, por de tr az elos quaes ex:is le um psque no po
voado . 

CUPECAIA. Il ha siLuacla na cos ta do Estado elo Par á n o 
m n n . de Vi.zeu , prox ima ela povoação de Salinas . E' cer~aela 
de mut tos cabaços. O navega nte em f t"ente elessailha deve orcar 
p ar a NO . Ha a hl um cabo do mesmo nom e. · 

CUPER T INO. Explen d iclo e populoso snburbio do Distr icto 
F ede ra l , 11a. f reg . de Inh<túma, en tr e P ied i<de e Cascadura; com 
u ma estação ela E . ele F. Centra l el o Brazi l, aberca ao tra{e<>o 
n o dia i 0 de maio de 1886. 'rem bell ~s ch acaras e u ma imme~
sidacle el e pequenos predios , que, esparsos ~qui e ali , dâio a o 
p ov . um ~oberbo aspecLo. 

CUPETY. R iacho do Estado de Pem a mbttco entre P aj ahú 
d e FJo1·es e Ah<gôa de Ba ixo.. _, 

CUf:'I. L agôll. n o Estado d e S . Paulo , n o, m un. ele Mogy
gu ass u. 

CUPICH AO A _ Igar apé elo E~ ·taclo elo Par ft, na ill1 a Ma.r aj ó: 
b•tnha o. mu n. ele Pon ta ele P edms e corr e para a baliiá 
de Ma ra . .J Ó-

CUPIJÓ . L og. no d ist . de Ca metá , do Es tacl0 elo Par á . A 
po1·tana de 23 ele a brtl ele 1.874 creou a.b i u ma escb. publ. ele inst 
~=Mill . ' 

CUPIJ Ó. R io elo Es~aclo do Par á nasce ao su l do mun de 
Baião,, b~~ha o. m un. de Cametá e ' vae desaguar pa lvab i ~ ele 
MaraJo . E r1 o 1 mp~r taute, }lovoael o c extenso, com Ihnclo su lli
etemt e para nav~gaçao a vapo r . O terren o comprehend ido entre 
a bocca desse no e a elo Ma ri tuba p erten ce ( 1886) ao mun ele 
S. Sebas tião d a Boa Vista . · 

GUPIJOCA. Igarapé elo E stad o do P ar á, trib . ela marge m 
clJi r . el o r1o Oap tm. Corre e'lltr e 03 i-gar ap és Carr apatlnho e 
L OHl'O•. 

CUPIM. L og . do Es t~do do R io de J aneiro, no m uu. de 
Campos , co m uma esch . pu blica .. 

CUPIM . L og. do Estado ele S. Pau lo, n o ri o T ieté, na es tra
da ele 1\iogy elas Ct.· uzes a Ja.car ehy . 

CUPIM . Bairt·oclo m uu . eleS . J osé do ~ Pinhaes, n o E st ado 
clo P~~ t· a.ná ; co m um a esch. publ. ele inst . prim . , creada. p el a 
Le t Pro v- n . 597 de i 6 de abt·i l de 1880 . 

. CUPIM. R:n:na l fe L'L'eo qu e parte el a es.bação de U rnrah y, na 
hnhta ele. [1~betr ba e Campos, com 7.800 me~ r os ele ex tensã o e 
1m,0 de b1to ta ; n o Els t ldo do R io de Ja neiro. 

CUPI M_ Ilha .ll.O r io Iguar assú (bt·aço elo rio Parnahyba ) 
entve Pa r nahyba e Amar r ação_ E' cG> berta el e m angue mud t ~ 
-verde . 

CUPIM. R ia cho elo E stado do Cear á, b fl. nb a o mun. de Uma
ry e clesagua na m a rge m esq . d:o ri a ch o P encle nc ia . 

CUPIM. R i acho elo Estad o cl0 Ceará , n asce ao pé ala serra do 
Cal ista, _na faze nda P om bas, ao SE . d a \•i lia da Independ.e ncia 
e <a. 36 luJ<s. ,eorr e dep ots de S . a N . bam ha tldo a m esm a villa 
!baixo du q Lml toma a d i recção ele E. a O .. a té a fazen da Al~~ 

g·ôa, ol.lde vae l'eun ir-se a0 rio Verte n tes , afl'. do Po·ty, d epois de 
um curso de 120 k ils . R ecebe o r ia cho elo Gado. · 
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CUPIM . Ribeit•o do Estado de Mal to Gt·osso ; n asce a ESE. 
ela cidade ele Cnyabá e a S. do rio Aricá-mirim . Vae desfazer
se no pantanal elo Mimoso, ao N. da bal11a de Xacororé . (B. 
ele Melgaço). 

CUPINHARÓS. Ayres de Casa l dá noticia ele uns selvagen s 
desse nome, que habitD.vam o E'taclo do i.\Iat·anhão e er a m vi
sinhos elos Mannaj6s e Bús . 

CUPISSARA. R io elo Estado elo Para hyba elo NorLe, no 
mun . ele Pitimbú. 

CUPIUVA. Baino elo lllUU . ele Antonin a . no EsLàdo elo 
Paraná; com uma esch . promíscua ele inst . pl'im., cr eacla 
[l3la Lei Prov . n. 889 ele 3 L de março de 1887. 

CUPUIOCA, U m:1 elas tres bocas pelas q uaes lançD.- se no 
rio Tocantins o rio Ipaú. 

CURAÇÁ. Pov. elo Estado. ela Bahia, no mun. ela c iclacle do 
Joaseiro. 

CURAÇA' . Pot• Ado ele 3 ele j ulho de 189J foi creacla uma 
cotu . com séde na villa d'J Cap im Gt·osso, no Estarlo elaBahta, a 
qual por Dec. n. 559 ele 1.0 ele julho fo i declarada ele primei ra e n~r. 
e installaela em 28 elo mesmo mez c a nno, com a denom m açao 
ele com . elo Cul'açá. Pol' Acto ele 3 de agosto de 1892 foi suppri
mida e;sa com ., ficando reduzida a termo d~ elo Joase~ ro, com 
a clenom inação, por em, de ·te t·mo elo Curaya, CUJa sede é a 
mesma villa do Cap im Gt•osso . . 

CURAÇA' . Pov. do Es tado ela Bahia , no mun. do J oasei ro . 

CURAÇA '. Riacho elo Estado ela Bah ia, atl'. da margem 
clir. elo rio S. Fl'ancisco . l!:m sua embocadut'a está o pov. ela 
Ba1'1·a Grar1ele elo CL!l'C!Ç éh (Halt'elcl). 

CURACEU. Ri beit•o elo Estado do Amazonas , desagu a na 
margem clir . elo rio Japud., acima das cachoect·as (Ar a ujo 
Amazonas) . 

CURACY-PARANA'. Igara pé elo Estado elo Pará, l'ega o 
mun . ele Vigia e une-se ao l'io Gurupy . 

CURAJA'. Arroio elo Estado elo R. G. do Sul, a tl'. da 
mar gem eli r. elo rio Camaquan , ·kib . ela lagôa dos Patos. 

CURANABY. R iacho que com o Merity fórma o r io Gua
ranatuba aJI'. do Maué- assú. 

CURANAHY. Rio do Estado elo Amazonas; clesagua na 
margem clil'. elo Abacax is pela lat. S . ele 5o 18'. 

CURANAÚ. Nação indigena elo EsLaclo do Amazonas, nos 
rios Maraviá, e Inabú, ela qua l provem a pop. ele Maracabi (Araujo 
Amazo nas). 

CURARY. Ilha elo Estado elo Amazonas, no rio Solimões, 
comprehenclicla entre as duas bocas elo l ago do se u n ome. Fica 
ac ima ela ilha elos Muras e ela foz elo rio Negro. Ha ahi um 
l ago elo mesmo nome que clesagua n o Sol imões po t· cluaq bocas. 

CURARY- GRANDE. L 0g. no mun.. ela capital elo Estado 
elo Amazonas. Em SLlas divisas ftcaru o rio Solimões, o i ga r apé 
do Aturiá e o fu ro Autá - mirim. 

CURAU. Sal to do rio Pardo, no Estado de Matto Gr osso . 
Fica entt'e as cachoe iras do Roba lo e elo Banguê . Tem ele altura 
ele c1ueda 8m,8 . 

CURAU À Igarapé cl.o Estado do Amazon as, afl'. da ma r g m 
esq . elo rto Mara r y,,trtb. elo P acla mry, que o é elo Negt·o . F ica 
pruximo ela foz elos tgarapés Quaty e Gü ou Machado. 

CURAUARY. Lago elo Estado elo Amazonas, na margem 
clir . elo rio Nhamundá. Para o N. reune - se ao Chi t· eburú. O 
Sr . B. Rodr igues ora escreve Car auary (Vide Planta elo d o 
Nhamnnclá; e p. 15 elo Relc!t. sobre o m esmo rio) ora Gu
rauary (ViCie nota 5 ela p. 15 e p. 16 do R elM . ). Escl'evemos 
Curauat·y porque o mesmo Sr . B. Rodrigues 'diz sign ificar 
essa palavra Cun wéh peq11eno, uma planta ela fa milia elas bro
meliaceas . 

CURAUATA•. Vide Coroc1tá. 
CURAUHY. Vide Ca1·auhi . 

. CURAUTETE. Pequena ilha elo Estado elo .\. mazonas , no 
no Solunões, p~·oxim a ela ilha do Caldeil'ão e na pat·he elaq uelle 
r to comprehendtcla entr e a foz elo i "'a r flpé Talla r y ou Tanarú e 
a elo Capialty . 0 

• 

CURAUTI. Sen·a elo E sLado elo Ama.zonas, nas cabeceiras 
elo rio MaJary . 

ClJRECACA . Vide Cw·icaca. 

CURECURÉ. Lago elo Estado elo Amazonas , na margem 
dit· . elo rio Jamtpet• y, acima ela foz elo rio Chiohi1tcbhú. 

CUREMA. Dis t . elo tet•mo ele Pianc6, n o Es tado el o Parahyba 
elo Norte. Orago San·ta Rita. 

CtJREMINA. Ilha no L'io Neg t·o, aff. elo Amazon:ts , no 
Estado cles·te nome. Fica pt·oxima elas ilhas denominadas Anabo, 
Morcego, Cu r emin a , 'l'em ~t. e outt·as. 

CUREQUITI. Rio do Es tudo elo Amazonas, no mun. ela 
Labrea . 

CURERÚ. Ribeiro elo Estado elo. Amazonas, na ma1·gem 
esq . elo rio Negro, ncima de Anav ilha na, entt•e o rio Canamaú 
e o ribeit•o M~t.pa uaú (Araujo Amazonas ). 

CURETÚS. Cabilcla ele sy lvicolas qLle habi ta m as e<t beceit·us 
elo ri a J apur á, na cooflue ncia elo Apapo1·is . S tto monogamos, 
dotados ele bons sentimentos e accessiveis á civilisação . 
l\{u i tos clelles j á tem ab l'aça clo o clll' is tia nismo. Acham-se 
algum tan to r ed uzidos, a Ltento ás fe bt·es palustres que são 
enclem icas naquclle logar. São mui zelosos pala honrá , chegan
do a punir o aclultet·1o com a mor te. E ncontra - se lambem 
escripto Cmutús . A. R . Ferreira seg·ue esl.e ultimo modo ele 
esc rever. 

CURIACURÚ . R io do Estado elo Amázonas, clesagua no 
rio Negro, entre a pov. de Camnnclé S. Péclro . Dista 26 kils. 
elo rio J\lariá. sendo toda essa extensão cobet·ba ele piassabaes . 
Liga- se ao Uaupez pelo canal chamado Ineb ú. O MaJOL' Antunes 
Gurjão em sua descripção elo Rio Negro, escr e1•eu Ctni curial'i 
(Vide Rc·v. do Inst. Hist. '1' . 18, p . 'l87 . ). 

CURIAMAM . L ago elo Estado do Amazonas, na margem 
esq . elo rio l:'uJ·ús ( Dt· . S . Coutinho . ). 

CURIANA (N. S. ele NazareLh ele). <<Pov. elo Es tado elo Ama
zonas, n a m::u g·em esq . elo rio Negl'o, entre os ri b iros Im mutahi 
e Cauá em frente do ribeiro ele que toma o nome e da 
cachoei;·a das Furnas. 194 leg ttas e meia acim a ela con thteucia. 
elo rio Negro e 272 e 'meia ela foz elo J anHmclá . Es tá si tuada 
e m uma plan íc ie extensa e agt·adavel, q ue se pl'es ta á cultura 
elo an il e elo a lgodão , que já occupou uma pop. correS])Onclenle 
a 800 fogos que teve; h oje ( 1852 ) r eduzida a 190 a lmas em 
15 fogos, oriunda de Ahirinis, Barés, Macús e Mepuris, planta 
escassamente par a o setl sus ten to , e algum a lgodão ele que 
tecem r edes e pan110S, extrahe sa lsa, puxiri e breu, e tece redes 
ele maqueira." (Araujo Amazonas). « Antes ele S. Gabriel e na 
distancia de um quar to ele hora de ' ' iage m pal'a ba ixo da 
Praia Grande, está situada a pov. de N. S . clj) Nazareth .de 
Curiana, sobre a ma r ge m septetltrioaal. Constava ele nove casas 
ao l ongo della ; é p ov. t ã o antiga como a fortificação, que 
a lgam dia se fez, e exis·t io na ilha ele S. Gabt·ie l, a qua l lhe 
fica frontei ra; funclou-fl. o capilão Joseph da Silva Delgado no 
a nn110 de 1761, C( lte foi quando erigio uma casa forte, para 
gual'.nição da referida ilha." ( Dt·. A . R. Ferrei r a , 1786 ). 
"Pro:dmo ás Ful'nas tambem out!''ot•a existio outra pov oação
N . S. de Nazal'eth ele Cur iana, na margem esq. elo rio, cerca 
de quatro le&·uas ac ima el e Camanaú, ou se is milh as abai xo 
ele S . Gabriel, Lendo sido mnito populosa , chega ndo a contar 
800 fogos e impol' la nte co mm et·cio de anti e algodão . Hoje n em 
mais ves tigios existe m elo seu passado . » ( R elcbt . ela Com . ele 
l·imites com Yene.:::uela). 

CURIANA. R iacho do E s tado elo Amazonas, clesagua na 
ma rge m clir . elo l'io Neg ro, entt·e as cachoeil·as ele Ct•ocob i e 
Furnas . 

CURIATATEUA. Ilha elo Estfl.clo elo Pará, enLl'e a p on ta do 
Clntpéo Virado e a ciclarle ele Belé m. [!]' cil'culacla pelo igarapé 
Magoary e cheia ele bal'l'e ir as vel'me lhas, donde lh e vem o 
denominar-se ta mbem ilha elas Ban·eil·as . 

CURIAÚ. R io elo Estado elo Pará , no mun. ele Macapá. 
Vae pa r a o Amazonas. H.ecebe os ig-ar a pés Bacale, Pirativa, 
Cedro, Lontr a , Pescadinha, Pescada Gra nde , l•'ug idinho e 
diversos outros ( In f. loc . ) . 

CURICACA. Um elos quarte il'Ões em que se divide o mun . 
de Alemquer, no l~staclo elo Pará. Em 1892 tinha i 26 habs. 
Vide Ct-wic!co.o:~-. 

13.897 
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CURICACA . Log. elo Estado elo P iauhy, no mun. ele 
"Parnaguá. 

CUiRIC.AJCA. Serra do Estado elo R. G:. do Norte, no mun. 
de..Sant'Anna do Mattos . 

CURICACA. Igarapé do Estado elo Parà, en·tt•e Alemquer 
-e San L arem, 

CURIOACA. Lago do Estado elo Pará , ao nascetlte ela cidade 
de Alemq uer . 

CURICACA. Lagôa n o mu\1. de Ipú, do JI:stado do Cea t·á 
·(In f. loc. ). 

CURICACU. R iacbo do ITistado do Mat·anhão, aff. do rio 
·OLirives, qlle o é elo Corda e este elo Mearim. 

CUR:ICAN A. Lago elo Estado do Pará, no mun, ele i\l acapá, 
n a, bac ia do l'io Macuacury ( I n f. lo c. ) . 

CüRICA.S. Igarapé elo Estado do Amazo11as, desagua n a 
marg-m esq. elo rio Urubít, acima ela foz elo rio Sangaua ( B. 
Rodrigues). 

CURICÚ. Lago do Estado do Amazonas, na margem dir. 
do rio Urubú, ac ima elo fu ro denominndo Canna (Ct.wta Iiy
drographica elo rio U?·u bú, levantada em 1883 pelo 1° tene nte 
Shaw). Na Plantr;, elo mes ,uo ri o levotntada em 1875 pelo 
. Sr. It. Rocl 1·igues niio é mencionado esse lago. 

CUR[CUQUEN. Rio elo Estado do Amazonas ; é o pt'Úl
cipal ai:I. do Uraricapará, no q1tal desagua pela mat•gem 
direita. 

CURICURIAÚ. R io elo Estado do Amazonas, ali. c!a margem 
clu· . elo r w Neg 1•o. O naturalis ta Dr . Alexandre Rodrigues 
·Fel'reira, escreveu em '1786. q Náo me foi nossivel cheo-or neste 
dia a foz elo l'iO Curicut'iaú; cheguei a ellá pelas sete 'horas ela 
ml).nbã ele 25, vi, que ao longo do rio corriam aHas· sert·as, que 
se ultet·navam por elle; é habitado das nações b'lepori, 
Maiapena e Macú, abunda de piassa,ba e pau vermelho, na 
lingua elos índios embi?·a-piran_qa . Sobre a pa'lavra do autor 
do R otei?·o, e elo que dizem os praticas, inlit·o que exis \e, entre 
a sua margem occiden ta l e a austral do Uaupés, o canal de 
Jnebú, pelo q_ual se communicam ambos os rios., Baena escre
ve Ouricuna,ú, 1\.n~ujo Ama7.1enas Q·u?·ilwiat!; Souza Coelho 
(Rolat. cit.) . Cudolwia?·i .. 

CURIEU. Riacho do E,staclo do Amazonas, a Jf . do rio 
·urat'icoera (Araujo Amazonas). 

CURIMAHY. Rio do ffistado ela Bahia, banha o mun. do 
Conde o desa•''LHt na margem esq . elo Itapic.ut·ú. E' navegavel 
.po t· ca nôas ed{ peq twna ex·tensil:o. 

CURIMAN. Insignificante igarapé do Estado elo Para, passa 
junto ·~, pov. dos Parijós, no nmn. de Gameta., e desagua na 
margem esc1 . do rio Toca,ntins. 

CURIMATÁ . Log. do Estae1o do Amazonas, á margem di1·. 
4o rio JuntL 

CURIMATÁ. Pequena pov . do Estado do Maranhão, 
·entre Pae Simão e :::;. Miguel, á margam elit·. do r io Ita
picurú. 

CURIMATÁ. Ilha elo rflsta.clo elo Amazonas, no r.io J apurá. 
Fica ent t·e o.s ilqas da Jangada e Trucajá. 

€!URI'M'A T Á . lgarapé elo EJq•tado do Maranhão, desagua no 
l'ÍO Grajab.u cerca ele rr es kils. acima ela foz do igarapé das 
Al'raia.:i . 

CURIIviATÁ. Lagôa n o mun. do Rema nso, elo Estado ela 
il<thJ a . 

CURIMATÁ. Riacho aurifero elo Estado do Cea rá, n o termo 
·d o Ipú. 

CU!RIMA 'J' Á. Riacho q.ue desaguru no rio· Pa't'nahybw, pouco 
abaixo ela foz• elo rio Balsas (Relat. cit.) . 

CURIMATÁ. Cach oeira no rio Crepury, aff . ela mat'gem esq. 
·do Tapajós. 

€!1JTRIMA!TAN. ou Ce~ t•im atá (scbizoclon fasciat t!S): pehe ele 
ag ua doce, ele esca ma , de pa lmo e meio ele comprimea to, mui~o 
apreciado pelo sabor. A:nda se mpre em cardumes, a~os saltos 
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como a ta inha, p11ocuranclo as correntes e cachoei ras . Etym.: 
curimã e antc~n, .9?'0SSr:J,. J. Lucook, cit., 28. 

CURIMATAÚ. Uma elas es tações ele E. de F. elo Natal a 
Nova Crttz, no f!!stado do R. G. elo Norte; no kil. 9.2,000m, entre 
as estações ele Pequiry e Lagôa elas Montanhas. · 

CURIIviATAÚ . Rio dos Estados do R. G. do Norte e Para-• 
hyba, a__traves;ado p~ l a E . de F. do Natal a Nova Cruz, qne o 
tra nspoe sobre um a p;>nte ele 42m (systema P1·at.) Nasce no Es
tado do Parahyba, no mun . da Campina Grande corre de S. a1 
N., l' cceb3 na distancia ele 48 kils. ao pJe nte da ~idade d'Ar~a . 
no logar Mocós, o riacho Jandahyra e mais abaixo as aguas cl~ ' 
Salgado e Ur 1bú e , ent t·ando no mun. ele Bananeil'as, ns ria 
chos Pole irvs, Sa nta Rosa, Jat•clim e Souto, continúa seu curso 
pelos· muns. ele Banane iras e lnclepenelencia , passa junto a Nova. 
Cruz, no R. G. elo Not· e, banha o mun. ele Canguaretama e vae 
ele.sagua t· no oceano no Jogar Ban·a elo Cunhaú . Do mun. ele 
Cartg Jat·e~am<~ nos fazem menção elos seguintes affs. desse rio:Ca-· 
&aca, Oiteit·o , A gu:J. Branca, J ulia na , Gttára tuba, Es tralla Cuá-
té, Pequit•y, At'erê, Pit:1-as9ú e Golandim. EncGn tra-se' tam
bem escripto Q,•umatuú. Esse 1·io é só navegavel por peqttenas 
émbarcações clesde o enge nho Cu11haú até á bart'<~ deste nome, 
onde desagua . 

CURIMATAÚ-MIR'IM. R io elo Estado elo R. G . do Not·te 
aff. elo Cur imat<lÚ, banha o mun. de Nova Cruz. E' tambem de~ 
numina.clo Bnjar y (In·f. loc .) . 

CURIMATAHY. PMochia elo Estado da Min as Ge1·aes, no. 
mun . ele Diama ntina. Orago N. S. ela Conceição e diocese ele 
Di amantina. F oi c t·2acla p3. t•ochia pela Resolttção ele i4 ele ju
lho ele 18.32. Co rt·e- lbe proximo o r io elo sea nome. E' pcLrochia 
agr ícola e cl iamanti 1l:l .. Tem duas eschs. p ·1bl s . ele inst. prim., 
uma elas qnaes creacl:t pe lo. Lei Prov. n . 2.1:!47 ele 25 de outubro 
ele 1831. Agencia elo Correio . Uma estt·acla, que paasa por S. 
João ela Chapo.da, liga-a a Diamantina. 

CURIMATAH.Y. Se rra do Estado de Minas Geraes; es-
tende-se pela margem di t· . elo rio das Velhas. 

CURIMATAHY. Rio elo ffis(ado de Minas Geraes aff. 
da margem dir. elo rio das Velhas. Liuis faz m~nção 
de um corrego do mesmo nome, aíl'. da margem es
q).!erda. 

CURIMATÀ-NEMA. E11seada elo rio Xlngu, no mun. de 
Porto de .\Joz, do Estado do Pará.. 

CURIN.AHA.. Nação indigeua do Solimões, no· rio J uruá 
( Ara,ujo Ama zonas). 

CURINAHA. R io a tr. da margem esq . elo Ptmís, trib . do 
Amazonas ,(Cbanclless. ) 

CURINDIBA. Serra do Es Uaelo elo E . Santo. Serve cL di~ 
visa entre os muns. de Gual'apar y e Anchieta. 

CURINDIBA. ·Rio do gstaclo do E. Santo, desagua na 
margem esq. do rio Benevente proximo da pov. ele J abaquara. 
ffi' tambem denominado Cabeça Queb1·ada. 

CURIPE. Rio elo Estado elo E. Santo, aff. ela mat•gem clir. 
elo Stu nttL Maria;. 

CURIRY. Pequeno rio d> Estado do Pará, a,ff. da macgem 
clir. do Caeté (lnf. 1oc. ). 

CURITYBA. Cidade capital elo !Tista;c\o do Paraná , séde da 
com. elo se u n ome, a 25o 25' de Lat. S. e 6°9' cle· Long. O; 
elo Rio de Janeiro (segu ndo Kel le t·), a 900 metros acima d:o 
n ivel elo !nar, c01:~ada por tl'es pequerros tribs. elo rio Igua_ssú 
em SJtua,,ao vanlaJuS ~ e saucl avel, com boas eg t'PJaS , hospital 
el e 'ariclade, inaugumclo a 22 ele 1paio ele ·1880 , museu, fu n
efarlo a 25 ele setembr o de 1876, eschs. publs. e particulares 
animado commercio; llgada a Paranaguá por urn a. estrada de 
fer ro. Os tet'1·enos que cercam a cidade são campos abertos. 
a lgum ta nto oncluluclos e ele uma fer !iliclade assom•brossfl.. 
Sua pop. pód e ser avaliada em 1.3 .000 habs., haventlo ce t'Ca 
ele 1. 500 es t,.angeiros . O Sr . vVi lliam Lloycl em seu Relat. 
do caminho de fe?' ?"O de D. I sxbel da P1·ov . elo Para.nci ci de 
Nlatto G•·osso ( 1875), diz: «A cidade fica, em nu meros redondos 
a 900 metros de altitude sobre o nivel do ma·r. Nessa altitude 
o· cl ima não é ~uj eito a g ra•ndes variações ele tempet·atura, 
como cl emonstt·a r a a segumte tabella da tempemtut•a maxima 

' e minima (dada pelo thermome~ro F âlh:enh eil), durante os 
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annos de 1871 e 1872 registradas por M:r, \Vilham Braund em 
Curityba : 

Janeir o ...... . . . 
Fevereiro , .. ... . 
Marco .. ....... . 
Abl'il. ......... . 
Maio .. . . ...... .. 
Junho ....... .. .. 
Julho ...... , . . . . 
Agosto ... .. ... .. 
Setembt·o .. . ... . 
Outubro 
Novembro ..... 
Dezembro .. , ..•. 

:\fi:\'1:\íA 

56° 
510 
560 
380 
310 
2So 
2'LO 
280 
410 
410 
450 
51.0 

:1871 

i\CAXII\1.\. 

1000 
870 
gt,o 
910 
SGo 
90o 
soa 
8:10 
890 
920 
8'10 
sso 

1t11NL\IA 

58° 
570 
520 
350 
26° 
3:10 
24° 
360 
4'10 
480 
540 
530 

:1872 

1\lAXDIA 

\JOO 
sso 
910 
590 
840 
700 
780 
8)0 
910 
SilO 

no o 
980 

- -----1----- 1----- - - - - - - -

Média. •..... sso 430 82~ 

Assim, n a es tação fl'ia, a mais baixa temperatm·a r egistrada 
foi de 2<1o em julho e a mais aha de 100° em j ane iro ele 1871. 
O clima, conveniente para o cles~nvolvimen·to elo pinho bra· 
zileiro ( A?'auocwic• brcosi liensis), é ·tamberu o mais favoravel 
para os cet•eaes e para as batatas. Tambem ne~se clirJ?a p1:o~ 
duzem abundantemente os ft·uctos europeus». Ct<ntyba, cl tz Samt 
Hilaire, deve seu nome á. prodig iosa quantidacl~ ela rl rauca,·ia 
B1·asiliensis que crescem em seus arredores . Em guat·any 
ot<rii siguifl~a pinhei t·o , e tiba reunião 1 • No tempo de minha 
viage m todos asseveravam; nessa cidade, que os primeiros 
habs. do paiz tinham- se es·tabelecido a principio no logat· 
nenominaclo Villa Velhcb, que fica mais proximo ela serra ele 
Paranaguá, e onde elles haviam ecliftcado pobres choupanas. 
Não sei si esse lagar tinha algum inconvenien·te para elles , 
pois ahi pouco se demora ram. Segundo uma anüga legellcla 
a imagem ele N. S . ela Luz, sua padroeira, tinha todas 
as manhãs, os olhos voltados para o lagar em que esL~~ hoJe 
Curitiba, e foi devido a isso, continüa a legenda, que pa t•a 
ahi se transpor ta ram os colonos de Villa V elha . Elles pro
pt•ios elevaram o novo povoado a villa, inquietando-se [Youco 
com os dit·eitos ela autoridade e ele seu soberano . Acabou-se 
finalmen·te po1· comprehender que era illdispensavel fazel-os 
sahir da posição irregular em que el!es se h aviam collocado, 
e nos ulümos annos do seculo XVII, Curitiba r ecebeu legal
n:{ente o ti Lulo de villa 2 • Quando a capitania de S . Paulo, 
que dur<t n te muHo tempo, teve u m só Ot.vidor , foi dividida 
em duas comarcas, a do norte e a elo sul , Curitiba fez natu
ral mente parte clesLa ultima. O ouvidor da comarca do snl 
resicl.io a pt·incipio em Paranaguá; mas pot· um Decreto de 19 
de feve1·eiro de 1812, foi-lhe ordenado que se mudasse para 
Cttl'itiba, que enlão tomon-se a. verdadeira sécle da comarca 
do sul, que recebeu o nome de Paranaguá e Curitiba, a, na 
intenção sem dttvida de evita r as queixas elos hahs. ela 
costa. Mas, esse meio não foi muito efficaz; porcrue, por 
occasião ela minha viagem , não havia pessoa alguma qne não 
designasse a comarca do sul pelo nome de comarca ele Cul'i
tiba ••. Desde o estabe lecimento do governo constitucion a l no 
Brazil Curitiba foi honrada com o titulo ele cidade. Visinha 
ela pr~vincia elo R. G . elo Snl , ella, entt·etanto, não par-

t E' claro que segundo essa otymologia, não s" deve escrever 
Curityba com Cazal, Ccn·itiba com Fe ldnet• e muitos outros, e muito 
menos Corritiva com John Mawe, ou Co'!'itigba com Pizan·o. 

• Os detalhes que aqui dou são fundados unicamente. na tradição: 
J?Orém, na occasião da minha .vi~gem e!les orat.n constderados .c?mo 
tncontestaveis pelos homens. ma\S tmp ol'tantes . Ptza t·ro 41~ que io L um 
certo Theodoro Ebano Pet•en·a que, em1654, fundou Cunt1ba; segun~o 
D. P. Mltller o primeiro nome desse homem fot Heltodoro e nao 
Theodoro (Pizart•o. iKom. hist. , V .Ill, 2~1?;-P . Muller Ens . Est. 58 ), 
emfim o paulista Perlt•o Tacques de Almeida Paes Leme, provavelmente 
melhor informado que esses dous escriptores, dá a Ebano o nome de 
Leo<toro (Iiist. c!a cap. ac S. Vicente, m Rev,tr·im. ~a se t· ie II, 328.) 

3 Pizarro . .1\'Iam. hist. , V . III, 299. 

ticipou dos movimentos que agitaram essa pro v . , e o pre
sidente ele S. Paulo, em 1840, elogio u sua fide lidade, que 
realmente, foi t a nto ma is h onrosa qua n·to os Curi tibanos, so
licitancio desde '1822, e sempre debalde, sua sepat·ação ela 
prov. ele S. Paul o, podiam manife s ta r a lgum clesco n ten~ltmen~o 
contra o governo cenLra l. Aqui ergue-se uma ques tao, cup 
r~so lução não deixa ele ·ter interesse: cl'oude vieram os habs. 
que se es tabelece ra m, em Cul'i~iba, no seu cli s tricto e nos 
Campos Geraes. Pertencendo pela mót· par~e, á raça cau
casica perl'ei tamente pura, prommcianclo o portugtlez sem a lte
r<tção alguma, os habs . actuaes dessa r egião não podem 
evidentemente clescenclet· dos seus vis inhos os mes tiços elos dists. 
ele Hapeteniuga e ele Itapeva. Não · se póde suppor que 
elles seja m oriundos ele um a colonia vinda ela cap.ita l ela ca
pita nia, porque nesse caso elles a presen·tart am s1gnaes que 
demonstrassem um a mis·tura ele sangue indiano, pois que os 
mamelucos constituiam em grnncle parte os bandos crue ele 
S. Paulo espal haram- se ':os desertos ela Amel'ica. Parece- me 
pois, que se eleve admttt tt' ter s tclo a comar?a d e Cut•lttba 
originariame11te povoada por mUl'O[J ;' OS C(llB tmh am chegado 
di rectamen&e ele Por tu~al a Pamnagua, . ~ttraludos provavel
mente pelas m inas ele ouro dessa r eg tao e que ma ts tarda 
atravessassem a sert·a do Mar, quer para proseguirem na pro
Cl1l'a ele ouro, q ue t· para ev itar o c ltma cloen ~io do lit toral. 
Essa opini ão parece ·ter tan~o mais funclam ento,quanto Gabr tel 
de Lara veiu, em 1647, estabelecer sua r es iclenci a em Para 
nag uá como representan~e do Ma_rque~ ele . Cascaes don a tano 
dessa região traze ndo comstgo mm tas Jamtltas europeas (iVlt llt~t. 
Dicc.) Cul'itiba ach:t- se ecli_ficada e m uma das partes mats 
baixas ele uma vasta planime ondulada, que apresenta . uma 
agradavel a l terna ti va de bosques e ca mpos , e que é lnmtv. cla 
ele S. ao NE . pela serra ele Paranaguá. Essa cidade tem a 
fórma q nas i circt!l a t· e compõe-se ele 120 casas ('1820), pequenas 
cobertas de telhas c qnasi todas terreas, lnvendo muitas con
struídas ele pedra. Todas as cuas, como em Minas e Goyaz, 
tem s~u qttinwl, mas aqu i não s" encontram, nessas espec ies 
de jard ins, nem ba11ane t ras, nem cafeeiros, mas macieiras, 
pecegos e outras arvores fl'uctiferas da gm·opa. As rttas são 
la rgas e bastante r egulares. As ig rej as, e_m numero ele ·tres , 
são construielas ele pech·a, merece n.do me nçao espectal a matr tz 
dedicada a N . S. da Luz, ed th cacla 1solaclamente em uma 
praça, mais aproximada ele um elos lados do que elos outr os, 
o que prejudica a r egula ridade da p t·aça . Ha eu: Curitiba duas 
pontes de pedra sem ornamen·to a lgum. A baixo ela mclacle 
col'L'em dois regatos, ele cujas aguas ut il isam-se os h abs . 
Ha a inda ao redor ela cidade nlgumas fontes ele agua pura e 
abunclan·te . .. »O Sr . Azevedo 1\iarqnes diz: « Cttritiba é cidade 
q tte teve origem pela agglomentção ele exploradores de ouro, 
que ele S . Paulo e Parnahyba sahlam a descobrir este metal, 
entt·e os quaes ee distinguia o Capit ão E leoclot·o E bano Pereira. 
Foi fundada e Cl'eada villa pelo capi tão Gabri el ele L a t·a, em 
165<1. Provem- lhe o nome cla,s palavras Cw·y, pinhão, e ·tyva, 
muito . O Alvará ele 19 de feve reiro ele 1812, qtte clis ignoll a 
vi ll a de Curityba para r esidencia do Ouvidor ele Paranaguá 
er igiudo- a em cabeça de com ., detel·minou ·tambem que se de
nom in asse com. de Paranaguit e Curityba, sendo elevada a 
cidade, por Lei Prov. ele 5 ele fevereit·o ele 1842. A com; ele 
Curityba to i elevada à categori a ele pro v, elo Para na pot· 
Lei Ge t·a l de 29 de agosto éle 1853 . Foi a nova pt·ov · 111SL<tllaela 
l~ 19 ele dezembr o do mesmo anno pelo seu primeiro presidente 
o Conselheiro Zachat·i as de Góes e Vasconcellos . A prim itiva pov. 
·teve começo em l agar mais pt'oximo á sel'l·a ele Para naguá, 
até hoje chamada Yilla Velhm> . Em um manuscl'ipLo,. exis 
tente na Bibl. elo lnst. H tst. encontra- se a seguulLe capta da 
Nfem o!'ia da creaçiio da villa ele Curityba, extt•ahicla do Livro 
elo Tombo da r espect iva camara: <<Saibam quantos este publico 
instr ttmento ele posse e l evantamento de pu lour inho vi rem que 
aos 4 dias elo mez ele novembro ele 1668, nesta villa de 
N. S . da Luz dos Pinh aes, estando o capitão-m6r Gabriel 
Lara nes ta dita villa, em presença ele m im tabellião fizeram 
os moradores clesLa dita villa requel'imeolo peran·te e lle di
zendo todos a hum a voz qne estavam povoando ll "stes Campos ele 
Curityba em terras e limites ela demarcação do Senhor Marquez 
ele Cascaes . E assim lhe r equeriam como capitão-mó t· e pro
cur ador bastante do dito Se nho1· mandasse levantat· pe lourinho 
em seu nome por conv ir assim o serviço cl'E I-H.ey e accrescen
'tamentos do clonatario. E visto o r equerimento elos mora
dores ser ,jus·to mandou logo levantar o peloul'inho com todas 
as solemmdades necessarias em paragem e log<> r clecenl e ... e 
mandou passar este termo por mim tahelli ão, on de todos se 
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assignaram commigo Antonio Mat:tius Leme q ue esct•evi .
Gabriel La>·a. (Seguem-se mais 16 assignaLuras)» . Como se ve 
foi Curi.tyba creacla vi ll a primeiramente pelo Capitão- mó t• 
Loco-te!lente e Ouvidor Gabriel de Lara e mais tarde por accla
m t<ção tumLtltuaria do povo a 29 ele ma rço de '1693 (essa 
tam bem é a data crue dá o Relat. da Estatistica), como , e vê 
elos documentos seguintes : « Petição. Sr. Capitão. Os 1110\'a
dores toeloH ass istentes nesta pov. ele N . S . da Luz do 
Bom JesL\S elos P in haes, que altenclenclo ao serviço ele Dens e 
o ele Sua ~lagestade, q tte ])eus guarde n a qu ietação e bem 
commum deste povo, e por ser já hoje mui conhecido pot· pa~ 
sa J·em ele novent>L homens e quan to mats ct·esce a gente se vao 
fazendo mores clesafot·os e bem se vi u a esta festa aP.darem Lodos 
com as a rmas na mão e a pelon rou- se do is out t·os homens e 
oult·os insultos de roubos como é notaria e constan te pelos 
casos que tem succecl iclo e daqui em d iante peior fl erá o gue 
·tudo cansa o estar este clit~ povo tãCI de;amparaclo elo governo 
e discipl ina da justiça. lJ; attenclendo nós gtte adiante será 
peior por não haver a dita j11>tiça na dita. pov. nos soccor
t•emos de V. Mce. co mo Capitão e cabeça delt a e por se r J<~ 
desrespeito e não lhe obdecerem seja servido permittir a quo a 
jttstiça nesta dita villa, pois nella ha ge n te basta nte para 
exercer os cargos ela clita justiça q·te faz numero ele Ires povos. 
E pela Orclet tação ordena Stta lVlag·estacle que havencln 30 
homens se e!Pja jttstiça e ele mais de que consta que V . Mcê. 
por duas vezes tir ocmon aos Gapitães- mores das capita 11ias 
debaixo que lhe viessem crear j ·tstiça na dita pov . , sendo qne 
não era n?cessar i'o por ter h av~cl_? já, aqni justiça ou algum 
tempo ct·eada pelo defunto Capltao-mor Gabrtel de Lat·a, que 
levantou pe lourinho em nome elo clonatario o Senhor i\larque1. 
de Cascaes . P . q. r equeremos a Vrncê. da parte ele Deus e de 
E I- Rey, que visto o que allegamos e o no~so pecl it• ser jus to e 
be m commum de todo este povo o mande aJuntar e faze r eleição 
e c t•ear justiça e camara fo r mada pa ra c1ue assim haja temor ele 
Deus e d~ EJ- Rey e pôr as ca nsas em caminho. E . R . i\1. 
Junte-se . Pinhaes, 24 ele mat'\)O ele '1 693. - Lame . Aos 29 de 
março ele 169é\ nes ta egrej a de N. S. da Luz e Bom J esus 'elos 
Ptnhaes, por despacho desta pet ição se ajuntou o povo todo 
desta villa e pe lo capitão della lhe foi perguntado. a q ue todos 
respollClera m em voz a lt a lhe creasse justiça pat·a com isso ver 
se obs tavam os muitos desaforos que uella se faz ia m, a que o 
dito capitão vendo que era justo o que peclhrn lh e r espondeu 
que nomeasse seis homens de san conscie ncia para fazerem os 
officios que haviam ele servir, o que logo n omeat·am e como 
assim houveram todos por bem se assignat·am commigo Antonio 
Rodl'in-ues Seixas, em falta do escrivão que o escrevi-1\!Iat!w·tts 
.Jlt[a?·ti~s Leme e mais 59 ass ignaturas» . O copis ta que r emetteu 
esses documen tos ao Inst. Hist. decla ra: «Nos livros ela Ca
ma1·a não se encont t·am os nomes do capitão T heodoro Ebano 
Perei t•a e Eleodor o Ebano Perei r a, qtre muitos autot·es dizem 
·terem sido os r.r eadores ela vi !la. de Cu ri tyba. » A cidade de 
Curityba foi elevada a essa categoria pela Lei P ro v. de S. Paulo 
n. 5 tle 5 de üJveJ·eiro de 18,!2 e cleclaraela capital da pt·ov . 
pel a ele n. 1 ele 2G elo j ulho de 1854 . E ' com. de t_ercei t·a entr., 
creaela e classiflcada pelo ;\] vará de 19 de fevere it·o de '1 812, 
Lei Pt·ov . de S . Paulo n. i1 de 17 de j11lho de i8E2 e Decs . 
ns. 687 ele 26 de julho ele 1850 e 4.869 ele ~9 ele janeit•o cie 1872 . 
'l'em an-ench\ elo cnrre io e eR iação telegl'aphi ca . Sobre os limites 
do mnt~ . vide Lei Pro v. n . 2'l ele 28 de feve t•eit· o ele 1Sõ5, ns. 3 
e 7 de 7 e 22 de a!ll' il ele 1856 n. 50 de :lfi de fe l'ei"eil·o de 1859, 
n. 260 ele 29 de ab t•il de :l87l, n . 313 de 8 cl<' a bt•il de 1872 . A 
Revista elo PcwcMui publicou em 1885 o seguinte a r tigo: « CDI·i
tyba em 18 55. - A cidade de Cori tyba es~á s i ~uada nu m t eso, 
assaz ond tdado e banh ado por clivet·sos peqnenos t.ributarios 
das cabecei r as do cauda loso Yg·uaç(t, elo planalto do Cubatão a 
~5° e 2>' de I ,at . Sul e a 6 e 9' ele Long. Occ. elo Meridiano elo 
Rio de Jane iro, e a 89-! melros acima elo nível do mar , ele
vando- se n o quadro sllbur ba no, em um local t•egaclo pe lo 
ribeirão Baryguhy a 921 metros de altitncle hyclromett•i ca. Deve 
o seu nome a inapt·ecia v0l, sinão tncalcttlaml, qu tlllticlacle de 
A.?'aucm·ict Bntzili~nsis, qúe veg·e ta em se u clist;r., cuj as r aias 
ci·r cttm screvia m primitivamente toda a peripheria centl'a l ela 
Pro v.; deriva-se ele clous vocabnlos aggl nLin aclos do icl i o ma 
expreRs ivo dos guaranys: - Cor·y, que significa-- pinhão ou 
amencloa feculenta elo fl'lJCto el a A1·a1tCa1·ia Rrtl•ilúnsis en
volto numa epiderm e aver me lhada como um a vat·iedacle le 
ar[!ila (erl'!t!JÍ IIO'a ~as margens elo Amazonas, clenot.nin"ela 
tambem-Go>·y, ~ tnao meto nycamente a prop t•ta CO?'Iltfe?'a., e 
tuba, qu e quer dizer- muito, visto como os Incolas J!?'Çbzilicos, 
tinh am. em sua nomenclatura nurnel'lca a pena~ os cltg"ttos um, 
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dons , tres e quatro e designavam, por is so os quantitativos 
superio re~ a quatro pelo collectivo - tuba, ~clu l terado com 0 
deco t•rer elo tempo em tiba; e uma ta l palav ra se escre ve mor
phologicamente de diver sos modos: Ayres elo Cazal dizia 
Glwytiba , Felclner - GO>·itiba, John Mawe - Co,·ritiva. Pizarro 
Go?·?·itipba, Saint-H ilaire - G-t~?·ihbct, ns jesuítas - CO?·ytuba, 
os a n ttgos portuguezes - Conytyba, e Ferdin anel Diniz - Co
,•ytibct. esquecendo-se quasi todos que a O?"tluepico T~tpyoa 
tem em sua corda vocal uma voz a lgum tanto seme
lhante ao. fra ncez - ~t - ou a . vogal teutonica % que os je
Stll~~s desJg·naram, na. ca t•encta ele cara ter adequado pm·a 
dts trngun• a voz bras tl tca dos son s vogaes dos fmncos e elos 
ger manos, pela voz grega - y . Foi fundada a pov. no decurso 
do a nno de 1654, pelo Capitão das Canôas de Guena ele Para
naguá 'l'heoclot•o ou Heledot·o Ebano Pe reira, que assentou a 
stm:tlcle ia primitiva no sit io hoje subu l'ba)lO denominaclo 
Gch·tcs, oude os ant igos portug-uezes se estabeleceram e eclifi 
cat·am uma emlich~ sob a invocação ele N. S . da Luz. tran
sfe t·i nclo·se mais tarde a coio nia de l av radores Gu ele ache'nticios 
mineiros para o local em qne actualmente se acha cclificaela a 
cicb.de, visto, segundo resa uma le nda tt·adicional desses sa,u
closos t~ mpos, o orugo da Yilla Velhct fitcw todas as manhans 
o seu olhai' aconselhador para a par age m banhada pelo Ivo. 
Segundo Sa int Hi la irc, que visi to u esta cidade em 1.820 e que 
a i t1da obser vara os ves'Ligios ela tapéra clct V!lta Velha, os seus 
pl'imeiros povoadores clevet•iam ter sido pot·t uguezes, immigraclos 
clll'ectamente da Metropole, talvez quando em 1617 Gabriel de 
Lt\l' ll. chegar a a Pat•anaguá e ahi fixara a sua residencia como 
logar-·tenen~e elo donatar io da Capitania, uma vez que era a 
unica pov . central do Br azil, onde se fallava bem o bello 
id ioma htzHano. A pov, cresceu ptwlatinamente, por que, a pós 
os descobrimentos aurifet•os em -1580 por Sulvado t• Jot·ge Velho 
e as miner ações elo• Ahu, Atuba., Uberaba, Caym·ú, Baryg·uhy 
e A.t•raial Qtl.eimctdo, que foram muito pt•oductivas até '1772. os 
forastei ros ganclaei?·os ou gcwimpeú·o; entenderam que melhot· 
partido tira riam em cultivat· o solo para clelle colher a pt·eciosa 
pa~e i a ele 'tt'igo do que cavat• a tena para clttbitativamente 
a uler1r elo_ resp~c~~vo cascalho algumas oitavas de pipiLas de 
out·o, q~e rr tam JOe tra r-se em ac~o. qnasi contin uo na Fundição 
elos (~uul"tos Reaes ele P<tranagua ; data dessa epocha o- genis 
ela Lavou?'Ct de Go?·ytiba, cuja aza ra ma ·tanto embevecer a ao 
rll.ttstre sab ia fra.ncez que tão fie l e poeticamente descreveu La 
1'1lle de ?Volre Da.me ele la Lümiere. tes temunhanclo-nos e trans
mittinclo- nos assim factos acontecidos a·té 1820. Foi elevado. 
á categoria ele villa. , por ini~iat i va elo povo , que se r euniu e 
nomeou as Justtças e os Oflic1aes da Camara Municipal, con
forme consta elo respectrvo a ucto em que se lê o seguinte: «Nesta 
vtlla ele N. S . da Luz no anno ele 1093, em 1:eunião dos povos, 
u omem·am-se as JustLças e elege t·am- se os Ofhciaes ela Cama ra 
sendo esta deliberação tomada sem auctorisação e auctoriclacl~ 
alguma, e s6 por consentimento do Capitão- mór então existente 
have ndo já sido levttntaclo, em 1668, o pelourinho pelo Ouvidot: 
Gabriel de Lara. Pot• ·Al vat•á de 19 de feve t•eiro ele 1812 foi 
considPraela séde ela com. ele Paranaguá. visto s~ r mais san 
cl ave l elo que esta ultima pov . 'l'eve a categot·Üt de cidade pe la 
Lei Pt·ov. de S . Paulo n. 5 de 5 de .fever eiro de l8<!2 · e ele 
capital ela Prov. do Par a ná pela Lei n, 1 de 26 de julho de,'i85·:L 
E tt sua cstat istica , relativa ao anno de -1855 em cuja clacta 
lõra_ tirada ela ~stracla elo Arr,l ial ou talvez do 'Alto da Gloria, 
a v1stct que hoJ e orna o verso desta pagina e cujo desenho nos 
f6 ra obsequiosamen te cedido pelo di gno Di rector do Mnseu Pa
rannense, Sr. Commendador Manoel Ricardo Carneiro cift·a-se 
nos se_gt~io tes dados officiaes: - Comprehendia a clctade 27 
qn~rteH·oes, ?U.Ja pop. a ttingia a 5.8 19 almas, se ndo 47 estran
g-eH'OS. Continha o qua dro urba no 308 casas fó r a 52 e m con
s tr ucção, quatro egrejas, uma cade ia e um preclio adequado a 
Passo da Assem bléa Provinc ial; 73 commerci<\ntes , nma ouri
ves:.n·ia, _ci nco f'errarias, duas m a l'cenal'ias, uma se lhr ia, seis 
alfHiat.a.n rLs, nove sapa"taruts, tres açougues, uma pacla.ria., al éJn 

_de d i ffe~·et:tes casa.> de quita11da e de uma typog-rapli ia, onde 
se unpnnua o Dezenove de Dez.embJ··o. Nessa epocha tiveram 
começo as tot'l·es da egt· ~ja m ~t ·tri~, cl em oli.cl .1 em ·1876; e demar~ 
cou-se o local preciso para o cemitel'io p :tblico, cessattdo assim 
os cnte?"?'OS nos aclelt tos elos templo., ela cidade. E era Presidente 
da P r ov . o Sr. Consel heiro Zacarias elo Góes e Vasc:> ncel lc8» . 

CURITYBA . Estação da E . de F. do Paraná, na cidade 
de Curityba , 110 kil. U0.-120 e a 899.020 el e al tura . Gobre uma 
arêa de 2 .999 1112 ,30 e conta di v t'sos eclificios . 

CURfTYBAHIV A . Rio elo Estado elo Pantn {~, Lt·ib. üa ba-
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h-ia elo Paranaguá. Nasce na se L·r a Mãe-catir " e tem u m per
curso ele 48 a 60 ki ls. Enconlra- se escrip to tambom Cw·ity
b{Jf-aiba . 

CURITYB AN OS. Vi.Jla e mun . do Estado ele SanLn Catha
rina, termo do com . elo se u nome , ligada a Bl umenau pe la es
tJ.tada do se:~ nome, a oi to kil. da marge m esq. do r io Marombas 
e ao N. da cidade ele Lages. Orago N . S. ela Con ceição e dio
éese de S. Sebastião elo l{ io ele Jane im. FoJ. CL'eada pacoch1a 
pela Lei Pro v. n . 535 ele 22 ele mar ço de ·1864. E levada á ca
tegoria de vi lla pela de n . 626 de H deju nho •le 1869; instal.Ja 
da em 7 ele maio ele 1873. Foi c reacla com. pe la el e n . 745 ele 
19 de abril ele 1875, classi fLCada pelo Dec. n. 6.416 ele 22 de 
dezembro de ,187ô. supprimiela pela Lei Prov. 988 ele H ele abri l 
de 1883, que transf'e ri o a séde ela com . para Campos Ncvos, res
taurada pela ele n . 1.089 de 4 ele agosto de 1886. O mun ._, a lém 
ela paroc hia ela vi lla, comprehencle mais a ele SanLa Cec d ia ele 
Rio Correntes e a de N. S . elo Amparo do C::tmpo ele Palmas . 
Sobre suas divisaq vide : Lei Prov. n . 612 de 27 ele abril ele 
1869. E' o mun. regado por dive rsos rios, entre cs qnaes os de
nominados Ponte Alta, Cachor ros, Pedras e Ribeirão ela Ilha. 
Tem Agencia do Correio e duas, eschs. ptLblicas . 

CURITUBA. R iacho do Itstaclo de Serglpa, clesagua no r io 
S . Francisco , junto á cachoei ra do Canindé Velho e acima da 

foz elo rio Per petua. O engenheiro Halfe ld diz clenomin<vr-sa 
esse riacho tambem Tamanduá. . Em uma pequena Cm•ta de Ser
gipe elo Dr. Pimenta Bueno encontra-se esse r io com o nome 
de Cwrt~tba. 

CURIU AIAS. E' o tlOme de uma tl'ibn, que habita o centro 
elas ma ttas, e a não pequena distancia das ma rgens. elo r io 
Xingú. Os Otwittaia s são IJL•avos, des temidos e ininugos de 
todas as ouLras t.ribus, á. excepção da tribtl dos Tucunapeuas, 
que cultivam as st1as re lações com mu ita reseL·va .. 'r em caban~s 
em que mol'am permanentemente; plantam ma ndiOca e algoclao 
e fazem redes. ]!;vitoc m cvidadosamente apL·oximar - se c1o rio e 
c1uando uma ou ouH·a ve~ o fazem, mostram ·se a·terradus e con
fusos (Co nego F. B. ele Sol,lza. Lemb1·anças e Cwdosidctdes elo 
Valle elo Ama.::onas). A respeito delles diz ia o finado Conse
lheiro Brusque <t em setembro ele 1886), er.n set L Relat . de 
1863 o seguinte . «CUR.lUAlàs, - E' bastanle extens:t esea kibu. 
Tem a séde ele sua res iclencia no centro das matta~ , e a não pe
quena distancia elas margens do g-rande rio X i 11gú no lado oc
ciclen ·tal. São bL>avos e destemidos, inim igos de todos os ontt•os 
de diversa tribu . Apenas Leem relações com os Tucunapeuas, 
que as cul tivam en tL·etanto com mu ita 1·aserva. 'l'eem cabanas, 
em que moL·am pet·manentemente, plantam a mandioca, e o al
godão, e fazem redes. Evitam cuiclaclosamenLe aprox imar- se elo 
rio, e quando uma ou outra vez succede srLhirem em suas praias, 
mostram-se aterrados, e confusos. A not icia , que tenho desta 
tribu me foi fot•neciela por inclios ela tribtt Tucanapeuas, que a 
tem visitado .» 

CUR IUCÚ. Lago elo Estado elo Amazonas, na margem esq . 
do rio Bra>lCO, entL·e o rio Emememeni e o l ago Uaricuri 
(Araujo Amazonas) . 

CURI URIAU. RibeiL'O do Estado do Amazonas, na margem 
clir . elo Rio Negro, entre o rio M r ià. e o ribeiL'o Cariana, ha
bitado po1· Macús, Mauis e Meput·is (Aranjo Amaz•Jnas .) Vide 
Curicuriaú. 

CURÍXA, s . r. (N[atto-G>"Osso I. Nome que dão aos sang· L·aclon
l'O S por onde coL·rem, a clespejaL"em-se no~ rios, as nguas que 
se accamulam nos campos, 011 procedem ele l agoas qne 
transbordam. Corresponcle ao por·Luguet clesaguarleiro, ·'·an grct
doU?"o, vttlla po.ra desag~tar campos, etc., com a c!HJ(n·ença, po
rém, qne estes termos envolvem a idéa ele nm expad iente nr lil'i
cial, entL·etanto que a Curixa é obra ela natu t•eza. (B. Rohan 
Dicc . cit) . 

CURNI CHAUÁ. Rio do Estado elo R. G. llo Node, banha 
o mttn. do Jardi m e clesagua no Seridó. 

CURRAES. Log . elo [J; staclo do CeaL'ÍL, no mun . da Un ião. 
CURR AES. Pov. elo Estado elo R. G . do Nol'le, no mun . 

ele Papary, perto ela l agô:t des te no mA e ele uma tloPesba com 
bôas madeiras de construcção. 

CURRAES. Pov . ele Estado ele Sergipe, na margem cl•ir . do 
rio S. Francisco. 

CURR.A.ES . Pequeno rio do Esta do ele Mi tlas Ge raes , atf. 
da margem esq. do Andrequicé, ·trib. elo Para una (Inf. loc .) . 
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CORRAES . Corrego elo Es tado de Minas Ger aes, a ff. da 
margem dir. do rio S .li'r ancisco, pmx imo ao .corrego D. Basi lio. 

GURRAES. Corrego do Es tado de Minas Ge raes, ba nha o 
terri to l'io ela freg. ele S. Pedro elo J equi Linhonha e elesag11a n a 
margem esq. do rio deste nome (Lnf . loc. ). 

CURRAES NOVOS. Villa e mun . elo Es tado elo R. G . do 
Norte, ex-parochia do mu n . cl~ N .• S . _da Guia do Acary, cot~ 
duas eschs. p ubls . de in st . pt•tm. Fo L ct•eada f reg. pela Le1 
Prov . n. 89J de 20 ele feve reiro de 1884. Agenc ia el o col'l'eio, 
creada em novembro ele 1887 . Fo i elevada á vi!l a pelo Dec. 
n . 59 de 15 ele ou tubr·o de -1890. O mun . é L? gado p~ ! os rios. 
Cur raes Novos, Tobor ó. AL'êa, Cipó e Mn.!n ngú e per cor r tdo pelas 
serras de Si.l n t'Ann a . I mburanas ou P rassin uoga e Vermelh a . 
l!;ncon Lr am- se nelle. cl i;ve rSilS m inas, notando-se entre outt•as a 
elo enxo fre que "lxiste no si ti o Tra ngoJa O solo é ferLi li ssimo. 
P r oduz algodão, mand ioc1 , m ilh o e fe~jão. O ga.cle é a princi pwl 
i ndus tr ia elo mu n. A. bor L·acha ele mamç0ba é nm a 1ncl ustn a 
qne pL·omette um bom futu ro. A vi]Ja fica a 30 kils . ela do 
Aclli ry 54 da elo P icuhy (Es t.a clo elo Pa rahyba), 84 da de San.ta 
Cruz 60 ·cle Sant'!\ nna do Mattos e 54 de Frôl'es . Foi em se u 
p l'i n~ipi o uma fttzencla êle cr ia r , de nominada Cur_:aes Novos , e 
pe rtencdn t.e ao Capi tão- mór tCy,priano Lopes Ga:Jovao . 

CURRAES N OVOS. Log . elo Estado do P iauhy, no mun. 
ele Banas. 

CTJRRAES N OVOS . Etio elo Estael0 elo R. G. elo Nor te, 
nasce na set'L'a clenom i nada do 'DDLJtor e depo is ele um curso de 
48 kils . al.ravessa a vill a dos Curraes Novos e entra no m un. 
do Acary . H.ecebe os r ios ToL'Ot'Ó, Arêa, Cipó e lYl ulungú. 

CURR AES V E LHOS . Pov . elo l~staclo da Bahi a , no mun . 
ele .San to Anto ni<J da Barra . 

CURRAL. Ant iga pov . do IEs taQlo el e Mino.s Gemes, no mu n . 
de lt~tpecel'ica ('l'wmand11á) . Orago S. Sebastião .. Foi elevada a· 
cl istric1o com ::t elenom inacão de N. Se nh ora elas Mercês pela 
Le i P ro v . n. 1. 476 de 9 de j ulho de !l868 ; d ispos ição essa 
que foi revogada palo aL·t. li ela ele n. 1.665 ele -16 de •e tembro 
de 1870. Tol'nou-se sédo da parochii1 ele N . S . do Desterro pelo· 
a r t. II §V ela Lei P r ov. n . 2 .775 de 1~ ele se tembro ele -1881. 
F icou co m a elenominaçõ:o ele S. SebastulJO elo Curr a l pe l::t Le1 
Prov . n. . 2.995 de 19 de ou t 1bro ele '1882 Lavoura ele algodão e 
cereaes , criação de gado. E' a>travessada. pela estL·acla _que ele 
J;Lapeceri ca vae a Sabar <i. Sobre suas clivJsas \nele : Le1 P L' OY . 
n. ·1. 509 de 20 c1e ju•lho de 1868; a r t . X da de n. 1. 667 ele 16 
de setembro de '1870 : art . H ela ele n . 2.775 de i9 de setemb L'O 
ele 1881 ; n. 2 .980 de 1A ele outubro de 1882; n . 3.113 de G ele 
rm tub t'o de 188:~. Tem duas eschs . p ~tbl s . de inst. primar ia . 

CURR AL. Pov . do Estado da Bahia , á ma.r gem elo rio
S . F r ancisco, pouco ac ima.cla villa do Capim Grosso. 

CURR AL . Log. do Estado c1e Minas Geraes, na freg·. elo 
Pec1ui e mun . elo Pará . 

CURRAL. Mor ro do Es ta do de Minas Ger aes, n o mu n. da. 
capital. 

CUR R AL . Il ha en tr·e a cachoe ira elo Fen ete e·a il ha da 
Ass'nmpção, no rio S. F ranc isco. Ha uma outra i lha do mesmo· 
nome. entre esta ilh a e a vi lla elo Pambú . 

CUR R AL . Ilha do EsLMlo de Min as GeL·aes, á margem esq. 
elo rio das Ve lhas, pr ox ima á cachoe ira do Emborque (Liais). 

CU RRAL . R ibe irão do Estado ela Bah ia, aft'. elo ri be irão 
da Lacleit·a, q ue o é elo rio Par do (In f . l oc. ). 

CU RRAL. Rio do Estado ele Minas G~raes ; nasce no morro 
do F erru, corL'e eo·bre os mu ns ele Oli ve iua e S. José d'E l Rei 
e clesag ua no r io Pa r á pela mn L•gem esq. Rece be o S . Joãu 
BapLista . 

CU RRAL. R ibe irão do E:stado de Goyaz; desa-g- 11 a n<L maL·-· 
gem cl ir . elo ri be irão Sa nta Ma ria, que é um br aço elo Cri x<\
mirim . 

CURR AL. L~tgôa elo Estado elas Abgôas, :i, marg~m esq. 
do rio S. Franc isco, no mun, elo Pão de Ass ucal'. 

CURRAL. Lagôa elo Estacro ela Bahi a, no mun . do P L·ado. 
CURR AL. Lagôa elo Es tado de Mi nas Geraes, no mno. de· 

Pitanguy . 
CURRAL . Cach oeit·a n a r io Captlcapú, aff . do J a tapú . E' 

sepaeacla da cachoeira Camal' á por umilJ il ha . 



OUR - 621 CUR 

lCURRAL ALTO. Ilha fluvial du E.stado _do R . .G. do Sul , 
•no rio Jacuhy, ad eante do Lag-oão de Santo Amaro. E' for
maeba po'l' elous bracos elaq,uelle rio : o elo S. tem o nome de 
Vol.ta do Cu l' r a l Ai'Lo e o do N . Volta do F.u~ado. 

ÓURRAL l:>A MACEGA . Log . do Estado do R: O. do ~ul, 
na fr eg11ez ia el o Via mão ; com urna esc h. publ . ele 1 nst. pl'lm., 
creadH. pelo art. III da Lei Pro\'. n. 887 de 5 de maio de 1873. 

CURRAL DA PONTA. Log. do l!:stado da Bahia, no mun. 
do Campo Fo1·moso. 

CURRA:L D'ARÊA. LDJgôa no mun. do Remanso do Es~ado 
da l3ahi·a. 

CURR AL DAS EGU AS . Col'l·ego do Es tado de Minas Ge
r~es, ail'. ela maL"gem dit· . el o t•io Abaeté, trib. do S. Fran
CISco . 

CURRAL DA VARZEA. Pov. do Estado do R. G . do Norte , 
no ·termo elo 'l'l'iumpho. Fôrma um dist ricto policia l. 

CURRA,L DE CIMA. Pov. do Es lado d:J.S Alagôa"S, no 
mun. do Penedo . 

CURRAL DE CIMA. Cachoeit•a no rio Cuyab:l., dous kils. 
abaixo do Cox ip6-assú e qm\tro ac ima ela. foz elo rio Machado ; 
no Es tado de Ma t&o Grosso . 

CURRALDE DENTRO. Log . do Estado das Alagôas, em 
S . Bt·az . 
CURRA~ DE FÓRA. Log. do Esta do do R io de Jane it·o, 

no mttn . de Nyte rôi. 
CURRAL DE FÓRA. Lagôa do Estado d as Al<tgôas, no 

mun. do P:'i.o de Assucar. 

CURRAL D'EL-RE I. Ass im den omina va-se a ac l.ual pa
r ocbia do Bello Hor isotlte, no l%taclo ele !Vlim~s Ueraes. 

CURRAL D'EL-R EI . Se rra do Estado de i\Iinas Geraes, na 
fr eg . do Bello Hori so n te. Sofft· e unut clep ressii:•J no !O"'Ul' deno
minado {i'unil o vae se es te ndendo J.!lOl' otttl'as ft·egs .,

0

toman do 
ditferen tes denominações . Contem grandes ,.iazidas ele cal e em 
suas fl'aldas as lavras d o 'l'aquaril, outr ora exploradas pot· 
u1na co1npanhia in gleza.. 

CURRAL DE PEDRAS . Vide G.:warú. . 
CURRAL D E PEDRAS, Log. do Estad'O do Piauhy, no 

mun. de S . J oão elo Piauhy. 
CURRAL DE PEDRAS. Log. elo Estado do R. G . de Sul, I 

entt·e Bagé e J aguarão. E' um a d as estações ela «Loco motora 
Jaguat·ense>> . 

CURRAL DE TAQUARA. Ri.beirão do E.s tado de Matto 
Gl'osso, atl'. do rio Mil'ancla , em cuJa margem dtr. entra, uma e 
mei a legtmacima elo Poe ira (B. de ~1elgaço). 

CURRAL DO AÇOUGUE. Log . situado no in te l'ior doEs
t adc do Cea l'á. Gua l'da os r esLos de numerosas vic lirnas da sec
ca que, em '1877 e 1878, fl agellou esse Estado. 

CURRAL DO ENG~J;ITADO . Log . elo Estado do R . G. do 
No rte, nodi~t. da et'l'a - Negra. 

CURRAL no' MEIO . P ov. do Estado das Alag.Jas, no mun. 
de P i assabus~ti. Ha outros l o~s . com o mesmo nome nos mt1n s. 
da Tri tunpho e San"t'Anna elo Panema. 

CURRAL DO MEIO. Pov. elo Est~td o deS~rg i pe, na ft•eg. 
. ele Sa nto A maro de Brotas, com duas eschs. pttbls. de r nst. 
prim., creadas por A c to de 2'1 ele novembro ele 1~70 e Let P r ov. 
n. 1.136 de ·12 de abr il de 'l880. 

CURRAL DO MEIO. Riacho do Estado elo Ceará, aff. do 
rio Fi gueiredo. 

CURRAL DOS BOIS . An'tiga denomin ação da pat·ochia da 
Santo A n Lo nio da Gloria, no Estado da Bahia. 

CURRAL DOS BOIS. Arra ia l elo Estado tle Ser·gipe. á 
margem clit•. elo d o S. Fra11cisco, 24 lds. aba ixo ele Villa 
Nova . 

CURRALEIROS. Arra ial elo Estado ele Minas Geraes, na 
freg. elo Se nhor Bom J esus elo Livramento do rr,un, de Ayuruoca . 

CURRALEIROS . Sel'l·a do Estado de Minas Gera.es , no 
mun. ele Ayuruoca . De sua vertente oriental desce o rio Turvo 
Grande, q ue, r eu nido a o Tm•vo Peqrteno, vae desaguar na 
ma rgem clir. do rio Ay uruoca . 

.CUR-RAL FALSO . Log . do Esta do das A lagôas , no mun. 
cle S. Braz. 

CURRA L FAL SO. Log. no mun. ele Campos do Esta do do 
Rio de Janeiro, com uma egt·eja consagt·ada á Vit'gem Senhora 
da Penha. 

CURRAL FALSO. Pov . do 'Distl'ic to Federal, e m Sa nta 
Cruz. com ttma cape !la, onde se venera 8. José e C\tj a festa se 
celebra em março. 

CURRAL FALSO. Logõa do Estado d o Ceará, no mun . de 
Aracat.y, clesaglla no rio Piraug i . 

CURRAL GRANDE . Pov . do illstad'O do Ceat•á , no clist. 
de At·eias. 

CURRALINHO. V illa e mnn. elo Estado do Pará. na 
com. ele Bt•eves, á margem da bahia de seu n ome, em tei-reno 
ba ixo da costa S . ela il ha ele Marajó, 3il milhas a O . ela barra 
do Toca ntins e a mais ele 100 da Capital. T em alguns campos 
proprios para criação de gado e vastas florestas ; é r egado pelos 
rios Q.11anaticú, Piriá , Mutr:acá e Gua)ará. A agriculturd. não 
a ppa re.ce neste m11n . stnao no culttvo, em pon to pequeno, 
de cacao e de ma neltoca para farmha. A borracha é o principal 
e quasi un ico genero de exportação, e o é em grande esca la. 
Diversas vapores tocam no porto ela ülla e gnt.nde numero de 
canôas pei·co t·rem os rios elo mun. O est<tdo san itado foi 
durante algum tempo, muito alter ado pelas febres paLustres; 
hoje é qaas i s·t tisfactot·io. Et·a, h :1. 20 antlos, uma faze nda 
pertencente ao T ene nte- co t·onel João Atttonio Lopes Parreit·a , 
qLte off'ereceu - a para nella ter sua sédo a a ntiga villa de Oeira~. 
Sua egt•eja matl'iz tem a invocação de S . J oão Baptista e 
depe nde ela cli oces~ elo Pal'i\. Foi C l' ~. acla pat'och ia pelo a rt. l da 
Le i Pt'ov. n.. 479 de 6 ele mttrço d e 1865, que, no art . II, 
determi nou qu e par a ella fosse tra nsferida a sécle ela villa d e 
tJeiras com a detlom in açiio el e vi lb do Curral inlto, ficando 
Oe ir as l'ed uzicla a s imples freg . !ncot'por11.da :i com. de Breves 
pela de n . 497 ele H de abri l de 1865. Sna eg t·ej a matriz, um a 
das melhol'es do E sta do, custou mais ele 50.000$. T em diversas 
eschs. publs . d e in s t . pl'irn . Agenc ia do corre io, ~Ob !'e suas 
divisas vide : Porta t·ia ele 20 de novembro de ·1866, Lei Prov. 
11 . 856 d e 3-1 de março de 1876. a t•t. rn da de 11 o 886 ele 18 de 
abri l de 1877, 11. 1.201 a 28 ele ·novembt·o de 1887. 

CURRALINHO . ·Villa e mun. elo Estado e diocese do Ma
r anhão . Orago SanVAnna . Foi c t·eada pa t·ochia, tendo sécle 
na pov . elo Bur1ty, pela Let Prov. n . 157 de :19 ele ou Lubl'O 
de 1i:l'13, transferida de Burity pal'a o Curralinho pela s Leis 
Pt•ovs . ns. 625 de 27 de setembro de 1861 e 1.092 ele ·17 de julho 
ele 1874 . Elevada á categol'ia de villa pela de n. 1..053 de 15 de 
junho ele 1.874 e Lei n. 53 de 15 de maio ele 'l893. Tem duas 
eschs. publs . de inst. pl'im . Sobre s uas divisas vide : Leis 
Prov. ns. 3-14 ele 24 de novembt·o de 185'1 n. · 2~5 de 4 ele 
dezembro d e 1850. F oi crea.cla com . tendo por' !imites os mesmos 
elo le rmo do Burity, que fico tl supprimido, pela Lei n . 38 de 
i de maio ele 1893. 

CURRALINHO. Villa e mun. elo Estado da Bahia, na 
com . de S . Felix , siLuacla em ·terrenos cleoominados catinga.s 
tenelo, poré m, fóm da séde mat tas, campos e monLa nhas . Entr~ 
afreg . cloCttl'!'a linhoeacle Santo Anton io do Ar·o-nim passa o 
ri o Parag~rassú, que t'ecebe :1 0 •nu;1 . o Danda, Ca]Jivar y, Santa 
Isabe l, Pene, Poço e Pa t·a ttgy . No tnun, Cteam os morr os elo 
Cha tô e elo .Angel im é as sérr as do Cairit•ú e elo Se t•r ote . 
Lavou!' a de feij ão, milho, mandioca e fumo. H a tambem lavoura 
de. cale muito li.m itacla no Boqtte irão. Criação ele gado. 
A mdttStl'Ja cousrste na fabt·i0ação ele cha ru tos e de oleo d e 
mamona. Além da lfl . de F . Cent ral, tem estt·aclas para di
versos pontos elo Estado. Dista 18 ki ls . de Sa n to Antonio d o 
Argnim, 1'3 , pe la linha fet'L'ea, ela 'Jape1•a , 15 par a a Pedra 
B l'a nca, 20 d a Giboi a, •18 de Santo Antonio de J esus, 54 ela 
Amal'gosa e 50 ela Cachoeit·a . Ot·ago N. S. da Conce ição e 
diocese a t·chie piscopa l de S. Sal vador. Foi creada dist. pela 
Le i Pro v. n . <178 de 21 ele maio de 1853, elevada á categorla 
ele parochia, se ndo por isso desmembrada da ft·eg. el:t Crttz das 
Alm as,. pela ~e i Pt·ov. n . 1.334 ele 28 de junho de 1878, á 
categon a de vtl l a pelo a rt. I da Le i Pro v. n. '1.987 ele 26 ele 
j un ho dt> 188), que cons ti tuio seu te,.mo com as fl'egs. da villa 
e el e Santo AnLon io elo At:guim . Insta lla da em 11 de ja neiro dç 
1883. F0 1 tncot·porada a co m. ele S. Felix pot• Acto de 3 tle 
agos1 o de 189.2 , T em agencia do corre io e du as esch .l . puhls ... 
ct·eadas pelas Lei.s Pt·ovs. n . 783 de 4 ele julho de 1859 e n . 1.44{ 
de i ele setembr o de 1874. Sobre suas divisas vide: Lei P 1·ov, 
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n. 2.110 de 23 de agosto de iSSO. Comprehende os povs. 
Genipapo, Candeal, Boca do Campo, Boca do Matto , Boqttei r ão , 
Sitio elo Meio. Estl'ada Nova e Maria Preta. A v ill a fo i em 
pl'incjpio uma fazenda ele criar perten cen·te a João Evangelista 
de Castro Tanajura . 

CURRALINHO . Villa e mun. elo Estado de Goyaz , na. 
com . da Capital, d-a qual dista 46 lüls. Ül'ago N . S. da Abbadia, 
e diocese de Goyaz . Foi em principio uma capei la da cathedral 
de Sant' Anna, da qual o art. I da Lei Pro v. n. 5 de 5 de 
deze mbt·o ele 1840, elesmembt·ou para elevar ít categoria de 
parochia . Foi elevada á villn, pela Lei Pt'O''· n. 4 16 ele 9 ele 
novemb1·o ele i868 . Sob re suas divisas vide: a rt. I! da Le i Prov. 
n. 5, art. r da de n, 6 14 de 30 de março ele 1880. 'rem duas 
eschs. publicas . 

CURRALINHO. Log. do Estado do R. G. do Norte, no 
mun . de Canguaretama. 

CURRALINHO. Pov. no mun. de l.V!uricy, cerca de i 8 kils . 
ao S. da cidade, no Estado das Alagôas . A Lei Prov . n. 915 
ele 25 ele junho ele 1888 creou ah i uma esch mixta pnbl. de 
ins b. primaria . 

CURRALINHO. Log. do EsLado das Alagôas no mtll1 . do 
Porto Rea l do Collegio. Ha um outro log. do mesmo nome no 
mun. ele San t'Anna do Panema. 

CURRALINHO. Pov. do J!;staclo ele Se t•gipe, no mun . de 
Porto da Folha , com .umfL esch. mixta, c l'eada pela Lei Pl'ov. 
n . i. 131 de i8 ele ma l'ço de 1880 . 

CURRALINHO. Log , do Es tado de Sergipe, no mun. de 
Aquiclaban. 

CURRALINHO. Dist. elo tel'm o de Santo Amal'o, no Estado 
de Sergipe . 

CURRALINHO. Pov . do Estado da Bahia, na ma rgem esq. 
elo rio S . Fmncisco, acima de Sento Sé . 

CURRALINHO. Pov. do E ; taclo éLt Bahia, uo mun. elo 
Bom J esus dos Meiras. 

CURRALINHO. Pov. do Estado de S. Paulo, no mun. da 
Lagoinha, com uma capella de Santa Cntz e uma esch. publ., 
creada pela Lei n. 251 ele 4 de setembro "" 1893. 

CURRALINHO . Log . do Estado de S . Paulo, no mun. do 
Jahú. · 

CURRALINHO. Bairro de Santo Antonio ela Cachoeira, no 
Estado de S. P a ulo, com uma esch. publ. de inst. pl'im. e 
uma capella de S . João Baptista. Foi elevada a dist. pelo 
De c. n. 135 ele 13 ele março ele 1891 e Lei n. 207 ele 30 de 
agosto ele 1893 . Suas divisas são : Uma linha partindo da Pedra 
Gl'ande da serra do Lopo e seguindo pelo espigão que divide 
com o mun. de Bragança até as terras do sitio de !saias 
Baptista, continttando pelo espigão até ao ribeirão Jacm•ehy, 
no lagar denomin ado Casa Branca, subindo por esse ribeirão 
até ~- bal'l'a elo ribei rão do 'l'aboão e clahi 1ndo á pon·ta do 
espigão «Santa Ct·uz », ele Be l'n at·dino Ct•nz, seguindo paio 
espigão até á estrada que se dirige pa l'a Santo Antonio ela 
Cachoeira, onde se acha a «Santa Crnz» d~ Fil'mino Pinto, e 
clahi atravessando e est t· ada s~gue pelo espigão até ao pico 
{lhamado «Lagôm> c dahi ainda pelo esp igão até dar no pico 
mais alto, no cafezal ele Samuel Fl'eil'e e clah i descendo por um 
espi~ão até ao ribeirão no tanque ele Fran cisco Antoni o r ·inb eiru 
local denominado «Ba t"racão» , a Ira vesHando o ribeirão e su
bindo pot• um espigão até ao alto, seguindo sempre o espin·ão 
até á «S8rl'fl do P a iol» e clahi pela sen·a até (t peclt·a, 

0
do 

Piracaia e dahi at t·avessa ndo o rio Cac hoe ira até ao espigão do 
Bairrinho, e subindo pelo me.s mo até á «Serra», seguindo pelo 
lado esqtterdu desta até dar com as divisas ele Minas , e seguindo 
por estas at.C á P edra Grande . 

CURRALINHO. Dist . creado na fre g . ela Lagôa Dom ada, 
elo mun. de 'l'iraclen Les . pelo Dec. n. 187 ele 10 de se tembro 
de 1890, no ~~stado ele Minas Geraes. 

CURRALINHO. Pov. do lel'lllO de Prados, no Estaclo• de 
Minas Ge raes. 

CURRALINHO. Pov. na freg. el e Tt•ahiras e mun. elo 
9urvello, do Estado ele Minas Geraes; com uma esch., publ. de 
1nst. pt·ima l'ia . 

CURRALINHO. Log . do Estado de Minas Geraes, na freg . 
. de Pouso Alegl'e. 

CURRALINHO. Pov. elo Estado ele Minas Geraes, sobre o 
carrego de seu nom e, na f reg. ela cidade ela Diamantina. Foi 
elevada a clist. pelo a rt. I da Lei Pro v. n. i.i43 de 24 de se
tembro de 1862; rebaixada dessa categoria pelo art. X da de 
n. L663 ele 16 de setembt·o de 1870; restaurada pelo art. IV da 
de n. 2.085 ele 24 ele dezembro ele 1874. 'l'em duas eschs. publs. 
de inst. pl'im aria. 

CURRALINHO. Estação da E. de F. Centra l da Bahia, no 
kil. 67, dis tante apenas 200 metros da villa do seu nome e para 
a qual tem a sua fachada principal. Das estações centr aes é 
esta a ele maior movimeq,to da estracla, pelo gt· ancle commercio 
de café e fumo na praça do Curt·a li11ho, cujas feiras são feitas 
aos sabbados. 

CURRALINHO. llh a elo mun. elo Remanso do J!;sLado da 
Bahia. 

CURRALINHO. Ilhn,s elo Estado da Bahia, no rio S. Fl'M
cisco, ,proximo ás ilhas ela Missão , elo Meio e Be lém. 

CURRALINHO. Sel'l·a do Estado de Pernambuco, de fôrma 
irregular e eli8tante cerca de 50 kils. ele Santa Ag11eda. Tem 
se iskils . de comprimento na direcção de S. a N. E' tambem 
den.ominacla Papagaio. 

CURRALINHO. Set•ra do Estado ele Se rgipe, perto da mar
gem dir. elo rio Japa ratuba, distante tt·es kils. elo Oceano. 

CURRALINHO. Riacho do E s tado elo i'lla l'anhão, banha o 
a rra ia l do seu nome e dasagua na uut rgem esq. do ri o P ~\t'na
hyba. 

CLJRRALINHO. Riacho do Estado ele P el'llambuco, des
agtta na mat·gem esq. elo S. Fraucisco, em fren te ás ilhas elo seu 
nome e de Belém. 

CURRALINHO. P equeno rio do Es t.aclo ela Bahia , junta -se 
com o Catole.> al.Ja ixo da Queela da Tromba e r eunidos vão ao 
Agua Suja, lrib. elo rio de Contas . 

CURRALINHO. Riacho elo Estado da Bah ia, banha o mun. 
do Morro do Chapéo e desaguó\ no Veredtt do H.omão Gra-
m acho. · 

CURRALINHO. Riacho do Estado ela Bahia, desagua no 
rio S. Francisco, junto á pov. do Curralinho de Arv ore. 

CURRALINHO. Rio do Estado do Rio de Janeiro, banha o 
mun. de Paraty e clesagua no Patitiba. 

CURRALINHO. Carrego do Estado de S. Paulo, alf, elo 
Jacaré-pepira, trib. do 'l'ieté, 

CURRALINHO. Rio elo Estado elo Para ná, corr·e ao S. cl(• 
mun. da capital e clesagua no rio Iguassú. 

CURRALINHO . Ribei rão elo Estado ·de Minas Geraes, rega 
a ft·eg. de Barreiras, do termo de S . João Baptista . Desagua no 
S6leclade e este no Arassuahy. 

CURRALINHO. Corrego do E~taclo de Minas Geraes, banha 
o mun. elo Cttrvello e elesagua na margem dir. elo l'lO Bwuclo 
(lnf. loc.). 

CURRALINHO. Cor t·erro do Estado ele Minas Geraes, aff. 
do l'ibeirão elo Inferno, qu

0

e é ·tl'ib. do rio Jequitinhonha. 
CURRALINHO. Col'l'ego elo L<:s·tado ele .i.VIinas Geraes, con

fluente elo rio dtts Imbu taias, que o é do rw Grande. 
C URRA LINHO. Cor rego elo ]!;staclo ele Goyaz, ail'. ela mar

gem dil'. do d o Maranhão. g• tambem denominado Santo 
Elias. 

CURRALINHO. Col't'ego do Es tP.tlo de Goyaz , afl'. do rio 
das Alm as, que o é elo Maranhão (Cunha Mattos. ltine
rari ·;). 

CURRALINHO. Co t·rego do Estado ele Goyaz, alf. da mar-
gam dir. do rio elo Sa l, ·tl'ib. do rio Mal'anhão. . 

UURRALINHO. Bahia elo gstado do Parú, no mun. de seu 
nome. g• fr·anca a toda a navegação apezar el e te r uma cabeça 
ele r· ochedo isolado e rle fórmtt con ica defl'Onte da villa. Nessa 
btthia acham- se as illHts Cal'oba, Bt·igida, rtaboca, as Tres 
Araras, Panacú , ilha do Pilal' ol, Santa Maria e Santa Cru·': 
no meio da bahia defronte ela villa as i lllas Jupatitubll; e as 
Cauhim. Nella desaguam os rios Canalicú ou Quanat1cu, Pe
riá, Mutuacá e Guajará. 

CURRALINHO DE CIMA. Pov. ·do Estado da Bahia, á 
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margem do rio S. Francisco , em frente das ilhas do Mosquito j\tJemo!·ú~s cit., T. 2°, IP~t!·od. p. :[2 «E' esta derivação, diz 
e do Curr alinho . o Dr . P. Nogueira (Vooa.b. cit.) a que me parece prefel'ivel 

l l G p elo menos explicavel pelo facto historiao. QLtando a 17 ele 
CURRALINHO DO CAMPO. Cor rego elo E star 0 c e oyaz, setembro de 1614, Diogo ele Campos explorou esse rio, achou 

.reg.,a o mun. ele Meia Ponte e elesagua no r •o das Almas em suas margens e aguas infinita caça e pescaria, inclusive 
(Cunh a Mattos. Itine,·a.rio ). 11ns buz ios de feição e botijas, com muito que comer dentro 

CURRALINHO NOVO. Pov. e l'iacho do Estado de Sergipe, ele modo que sómente nesse logar poncle dizer que a su~ 
á margem d<!> rio S. Francisco, abaixo elo IUOl'l'O elo Pat José a g-e n Le não soffr~o fome (Lisbôa, Obr·as. cit. T. 2o, p. 88). 
fronteiros ao sitie do Pantaleão (Halfeld.). E' pl'ovavel que dessa abundancia viesse o nome» . 

8UER~l·IN.J.W.5,-b-cg..-!W :~~m0 fli'-.t-'3.,.)3!lJl~ljJ<,toc ~0~~2--. . CURUÁ . PoY. no mun . ele Alemquer e Estado elo Pará, á 
elo Ceari1. ;;àt;g'êiil- &lo rio do m.esmo nome e no. Jogar ~m que existio a 

CURR ALINHOS. Log . elo Estado ele Santa Cat'harina, no pov. ele At:éQ?;.~;~;;g, ;cii~·tl~~~~·"' pelos miss wnai'IOs ela Piedade. 
mun. de Arat·anguá . Para ahi a Portaria de 14 ele ~<2i~ 'f~ - Jfc1~- ~·~sferi.o a esch, 

CURRAL NOVO. Pov . do Estado doR. G. elo Norte, no puLl. ele Macurá. E' pov . florescente e co m conmiêi:'C'10 1ii;"I-~J:::_~ 
mun. ele Sant'Anna do ~'lat·tos. tante principalmente dm·ante a colheita ela castanha . Em189.2-

·tinha 280 habitantes . 
CURRAL NOVO. Log . elo Estado elas Alagôas, nos muns. CURUÁ. SerL·ote elo Estado elo Pará, no mun. de Santarém. 

ele 'l.'ra ipú e Sant'Anna elo Panema , 
CURRAL NOVO. Oi<;t . c.lo ·termo de Barbacena, no Estado CURUÁ. Ilh a do muu. ele Macapá, no Estado elo Parít 

ele Minas Geraes ; com uma esch. publ. de inst . prim. para o proxima ela ilha Cavianna . Entre a pon·ta mais oriental dessa 
sexo masculino, et•eada pela Lei Prov. n. 3.217 de iL ele ou- ilha e a do Marinheiro até qnasi IÍ. ponta N. elo Bailique ha 
tubrocle '[884 . tun extenso baixo. A LeiProv. n.l.059 ele 25clejunho de1881 

creou ahi uma esch . publ. ele inst, prim. para o sexo mas-
CURRAL NOVO. Con·ego do Estado ele Minas Geraes, ali. culino. 

do rio elas !1101·tes . ' lh 1 d 
CURUA. I acoEstao elo Pará , nomun.cle Gurupá; 

CURRAL NOVO . CoL·rego do Estado ele Minas Geraes, eles- com uma esch. publ., creaela pela Lei n. 86 ele 18 de março 
agua na margem clir. elo Gomtuba. de 1893. 

CURRAL-PANEMA. Pov. elo Estado elo Parà, no mun . CURUÁ . Arroio elo Estado elo R . G. elo Sul, aff. da 
ele P onta ele Pedras. · margem clir. elo do Camaquan, trib. ela Lagôa elos Patos . 

CURRAL VELHO. Um elos quarteirões cl 1 tet•mo ela Amat·- CURUÁ. Lagd do l!:staclo elo Amazonas, na margem dh·. 
l'ação, no Estado elo Piauhy. do Solimões, abaixo elo rio Jtu·uá (Araujo Amazonas). 

CURRAL VELHO. Log . do ITistado elo Piauhy, no ·tet·mo CURUÁ. Lago elo Es laclo do Amazonas, na margem esq. 
ele S. João do Piauhy . elo rio Urubú, pouco acima da foz do rio ArüM (lo Tenente 

CURRAL VELHO. Log. elo Estado da Bahia, no mun . ele Shaw). O Sr. B. Rodrigues não o menci ona. 
Campo F ormoso . CURUÁ. Lago do Estado elo Pará, no mun. ele Alemquer 

CURRAL VELHO. Lagôa do Estado da Bahi a , no mun. perto ela margem esq . elo Amazo~as (FerL·eit·a Penna). ' 
do Mon·teA!to. Tem communicação com o rio Verde Pequeno CURUÁ DO NORTE. Rio do Estado do Pará, no mun. de 
p or meio de um canal (lnf. loc.). Alemquer. Descrevendo es te mun. diz o Sr. Ferreira Penna 

CURRAL VELHO. Lag ôa no mun. elo Remanso, do Estado (A Regiã.~, p. 59): «O seu UllÍco rio no·tavel, depois elo Amazonas 
ela !Bahia. e o Curzu;, elo Norte, a que alguns chamam Curuá-panemcb ou 

Curuá-mcmema. E' extenso, mas estre ito, reduzindo-se às 
CURRAL VELHO. L agôa do Es·taclo de Minas Geraes, nas vezes a poços, durante o verã~; corre para SO., até tocar 

110 divisas ela freg . de N. S. da Gl'aça do Tremeda l. pequ9no pov. elo seu nome, Já ao pé da entrada das cam-
CURRAL VELHO. Riacho do Estado ela Bahia; desagua pinas, passa pelo l ago tambem do seu nome, communica-se com 

na mal'gem clir. do rio S. Francisco, pouco acima da foz do o ~tacarará ~ depois perde-se no Paranamirim ele Alemquer, 
Xing6. acuna da vtlla . As tert·as , na parte mécha do seu curso são 

CURRO (IJ]spigão do). Entre a freg. de Sant~ _Rita do Rio ele notavel fertilid~d~, mas mui doentias, como ~ão em 'geral 
Claro no termo ele Cabo Verde, e a cb Conce1çao, elo termo todas as que s~ ~tstmguem por aquella qualidade. E' mor-
do c a\.· mo elo Rio Cla.ro ; no Estado de Minas Geraes . mente no prtncipio do mverno que as febt·es intermütentes se 

pronunciam fortemen·te, degenera ndo, as mais das vezes em 
CURROS. Nome de um arrabalcle da capital do Estado de peraiciosas, com cujo caracter faz grande estrago nos collectores 

S. Paulo. ele castanhas e drogas que ab11nclam nas florestas . O appelliclo 
CURRUPIRA. Serra elo Estado ele S. Paulo, no mun. elo que lhe dão de Ctww:í.-ma.nema. oupa.nema, palavra que indica 

Soccol'l'o. Vide a~11·upi!"C~<. em lmgua m chgena 11m estado morb1do, prostração, infelicidade 
é Justificado pela insa l ubl'iclacle ele suas aguas ou antes ela~ 

CURTO. Igarapé elo Estado elo Pará, no mun . ela Capital. suas tlot•estas m iasrnaticas e sombrias, . T~m o Curuá. um 
CURTO. Furo elo Estn.clo elo Pará, na ilha Marajó e mun. braro denominado Jab~wú, que liga-se com o igarapé . !taca-

do Breves; vae pa ra o rio Jalmrú. t'at·a, aJfl. do paranammm de Alemquer. A Ga.zetct de Alernq~te1• 
de 28 ele feve reiro de 1886 traz uma in!.eressan·te noticia a r es-

CURTUBA. Vide G-uritttba . peito desse mua. , na qual !13-se o segL1inte a respeito do rio 
CURÚ. Rio elo Estado do Ceará. Nasce na sana elo Ma- Cttrwi.: .<<O pl'incipal rio elo mun., ele Alemquer é o Curná, 

chaclo, termo de Quixeramobim; desce, rumo elo N ., passP" cuja nascente é ainda ignorada. Desemboca cêrca ele 10 leguas 
entre os serL·oles San·t'Anna e Gavea Grande, recebe o Caninclé ao NO. ela cidade no lago BWI··ros; é ele uma riqueza admimvel 
á elir . , já engrossado pelos rios Bll.'toque e Capitão:-mór; e apenas está explorado aMá pl'imeira cachoeira. Suas margens 
pouco abaixo e elo lado esq. o Paus Brancos, o Cax1toré é opulentas e cobel"tas elas mais pr~ciosas madei1·as para con-
mais adeante o Santo André e fina lmente entra no Oceano, stJ•ucção naval e terrestre, possttem vastos castanhaes que o povo 
no Jogar chamado Passarinho, formando um porto accessivel explo r·a durante os seis primeiros mezes do a nno. O Curuá., 
a pequenos navios. Tem de cu rso 250 kils. Corre só durante cuJa primeira cachoeira calcuh-se ficar exactamenle por traz 
o inverno. Sua J<,rgura exce.de de .50 .braças na passag~m ela da cidade ele Alemquer tem o .segttinte curso: da cachoeira segue 
estrada CJLle vae para a Itap1poca. L1mtta a com . d~ ltap•poca, rumo elo occidente, ao depois clobn para o sul e finalmente 
com as ele Camnclée Capttal. Sua foz fica aos 3° 25 de Jctt. S . volta-se ele novo para o occidente banhando então a pov. elo 
Etvm.: Camisa, camiso la sem mangas, lençol que se amarr a seu nome, donde ·toma outra vez a clirecção elo sul e vae 
eni roda do corpo, orclinaria mente das mulheres, Macedo desaguar no dito lago Ba.·•·,·os. '!'em um importante l!JlJ. á esq. 
Soares, Reu. Bra.z . cit. T . 40., p. 250, No·ta: - aurú., curub; o Nla•?ziá, que pal'ece liga l' o Curuá ao Trombeta.s., Na Geog1•• 

sarna seixos, pedras pequenas , cascallhos. B. Caetano, Vocab. PhyswC!' de w·appoeus ~ncontra-se a segumte not1cia a respeito 
cit . p~g. 84:- escabt·oso. B ~ Rodrigues, 1fev. do Inst . cit . desse rw, a qual f01 Integt·almente escl'ipta segundo Herbert 
Notas a.o Voca.b.- abunda nem, p01' toda pal'te . C. Mendes, Smith, (Bra.zil, the Amazonas anel 'tlw Coa.st. New York. 1879·, 
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8 vol.): < 0 C'll'Uá, seg tmdo todas as probr..bilidades nasce na 
vertente meridional das montanhas da G: uyana e .corre apro
x·imadamente para o sul. Até -toS., é muito obstru ido pot· quedas · 
e· corredeiras; m as desde a Cachoeiriuha não ha obstrttcção, 
além de bancos de al'Bia, e o rio póde set· navegado a vapor 
d ttrante a enchent to , em uma eoo tensão que, com as curvas, 
anda por 80 milhas, mas q1te em linha r ecba não passa de 
5:ií. milhas desde as quecl as a té o l ago Curuá . Nesta pat·te o 
rumo geraL é SSO. Os un·icos tribs. impot·tantes são o iga
r apé Branco, v indo d e ~';., que cleserruboca pl'Dximo ás cachoeiras, 
e o Mamiá, que desem boca 30 milhas mais ao S.,. e \!..'!.e ::rt:iú 
elo O. Nenhum elos dous é navegavf!)_. . A,~. te.~A~ ~!: .\raFno lago 
C11ruá, em q.u.e cle ;emboca,. r,e.geJ\3· este rio uma pequena porção 
cl'aguft .{ltl.(l:',.f.l\FD :1.:; tia ré, que corre elo lago Macurá, lago que 
i:ecélle suas aguas do Amazonas, logo abai xo ele Obydos, me
clian ce o longo furo de Marn •.turú. As aguas ass im comb in ada ;; 
emergem da extremidade orienta l d ·J lago Cunui., pelo i .!l'at·apé 
do Lago 011 da A.lemquer, profundo can<JJ l, correndo na d i,recção 
media de E. pelo espaço ele 5U m ilha s e que rece.be ago1as do 
Amazonas , O'lcle una! menta desagtta proximo ao lago Paraca ry 
p or um breve cana l. Toda a ex1ensão n<wegave1 peJo iga1·apé 
de Alernq ttet•, lago de Cut·uá e o rio elo mesmo nome r egula 
por i35 milhas» . 

CURUÁ DO SUL. Rio elo E s tado do Pat>á, no mun . ele 
Santarem O Sr. F erreira Penna, no se u trabalho .·1 Região, 
p. 79. diz: «O ri o Curuá elo Sttl ou Curuá ele Santat·em (appel
liclo éom que muitos o distinguem do Cur ttá-panema ou 0ur uá 
de Alemquer) é uma corrente ele impol'tancia secun dar ia quanto 
ao volume ele ~ ltaS agua;s e ao seu curso não mtü longo. E' 
fo1·maclo por clou5 ramos principaes: o Curuá propl'ÍO e o 
Una a mbos a.i:1da não explorados. O prímeit·o é mais extenso; 
·corr~ no meio de campinas a o l'urn o NO . e conflue com o lJna . 
Este ultimo col're pM entre serras, que Cic!'m ao ~· e SE ., de 
Santa rem; a companha um pouco o TapaJÓS; é :toterromptdo 
p or muitas cacl1oe·.ras, q ue se acham mutto ac tma ele s ua con
fiuencia; depois seg ue para E., e reune-se ao Curuá. Na Ponta 
elo Pacoval, cet·ca de 15 milhas distante do Amazonas, e 0nde 
a serra qu,e vae ele Sanb!llrem cut•va-se pwra SITJ . , o Curuá, já 
reunido co m o Una div ide-se em clous b t·aço~. O ela d ive ita, 
que ao pl'incipio é o m ais largo, passa no S e a E eras B ar
reiras que appa recem ao pé da b.o.ca do Cu1·uá, recebe á d iu . 
o Tamuo ury e muito. mais abaixo o igar apé Grande á esq. 
e logo entra no Am<tzooa~ com o nome de Cuçary,. O braço da 
esq. segue o r ,tmo ge,·al elo N . e sabe no Amazonas ao pé 
elas Bar1•eiras e em frente ela ilha desle nome>>, 

CliJRU Á-PÚ . E' russi'm denomin~rla: uma: ]jlavte d'a, c0sta da. 
margem esq. elo ri0 J·ap urá, trib. elo Sol:imões . Limi ea-se com 
a costa elo As~ahy , cl'aJ q Lta.l é sepai·acla pelo igrurapé clesLe 
nome . 

CURUARY. Ilha e fur.o elo Es.taclo do Pará, no rio Xingú e. 
m.un . de Souzel (lnf. loc .). 

CURUÁ-TCHIÚ. Igarapé do Tilst rudo do Amazonas , na 
tnM'gem cl ir . elo Japurá, tl'i b. do Solimões . 

CURUAXIÁ. Naçã.o indígena elo Estado do Amazoo.as, no 
ri o l\llacleüa, da q,ttal pt·ovem a pop. ele liacoatiara (Araujo 
Amazonas) . 

CURUBÁ. Ilha elo Estado do A.mazo11as, no rio Negl'ú, eulre 
Moreira e Thoma r, proxtrn a elas ilhas Tatuá e Coucetção . 

CURUBIASSÚ. V icle Swruby-assú, 
CURUÇÁ . Villa ~ mnn . do Es<taclo elo Pará, na com . ele 

seu nome, na margem esq. elo Curuç:í.-mil'im, afl'. do Curuçá
Grancle . Orago N. S . do .Rosario e dioc ,se elo Pará, Foi, em 
principio. uma altle ia ele 'l'upinamh{ls, sit'Uada na margem 
esq. elo rio Curuçá El e vada á vi !la em i75'l com a clenomiuação 
de Villa No va cl' l~l-.R.ú . Com o andar dos tempes perdett esse 
preclicamento q11e l11 e foi resti tu ido pela L ei P t·uv. 11. i67 de 2i 
de novem bt·o ele 1850, que deu-lhe eg1uvlmente a denom iu >tção ele 
Cul'Uçá . Reinsta llacla em 7 de janeiro de 1853 . Transferida par~ 
o Jogar Ponta elo Abbade pela de n. 269 ele 16 de outubro ele 
1854 . '.Cem 2.000 babs. e o mun. 7.0 ~(). Sobre s uas d ivisas vide : 
Lei Pro v. n . 8-lt) de 19 ele abril ele i875, n . 886 cte i8 de audl ele 
i877. Compt·ehe ncle o p0v. Ponta elo H.·tmos . Sobl'e esse mun . , 
d1~ o St·. MM oel Ba ena (1885); «E' mun. importa nte e pro puloso: 
cl_lma saudava!, tert•e no elevado e ferlil, lavout·a animMla. Com
poe~se a vtlla d e oito r to :~s , sete tt•a;vessas .. nma P. t·aca, tres bec
cos, i50 casas de cOn S>tnw;ão "":;ui ar, a l gumas á moderna, 

egrej a-mat ri~ , cemiterio cercado de pao a piqtte, p aç0 mnnücipal:, 
co llec tol'i as ger al e provincial, agencia do correio, banda de mU:
sica, duas eschs. publs. para o sexo masculino, e uma para o fe
minin o, um a ·typJg t·apllia em que se imprime o heuclomacla l'io 
Ctwuça.ense, ponte, i 5 casas de commercio cle·certa importancia:, 
excellente agua pot.avel e pescado elo salgado. Cultul'a- man
dioca, mil ho, feijão, a rroz; tabaco, café, ge l' gelim; exporta muit.IJ, 
farinha, milho, peixe salgado, e em pequeo.a e>c ~t l a, al'roz, aves , 
po rcos, lamnj 1S , abaca tes , melancias, anan az , etc . E' ponto cl.e 
escal !ll d a lancha a v~por·_g .l1e. f<;t~ _a \Ftveg~~ij:o. cl?- cos.t_a cl tms ve· 

' Z3S pül' JlléZ». Dessa vi[fa r eme tteram-uos , em '18~7, a segui nte 
informação :, « Ger a l me o. te é este mun. pla no, coberto ele mattas. 
sob re tudo para o lado elo S . , co ntendo ext·msos bo sqtvJs e pe
quenos campos nas i lhas que o enfrentam pelo lado do N . As 
ma rge tts elos r ios, das nascentes até certa distancia, constam ele 
varzeas, constitu indo depois mangaes ou ma ngues aM as e mbo
cadn,ras. - Pelo lado elo N . é o mun. banh a do pelo ma~·, onde 
desaguamos rios 111ooajubcb e Cur·~bçá, qtte o banham a!!:. e O., 
tendo ma is o rio CL1j!ttuba, que lhe se 1·ve ele ext rema com o 
muu. ele M~brapa.nim; ass im como o l\1oca juba o é com o rnun. 
ele Od i•ellas·. Nas entradas destes rios h a hn.ix ios que se esten
dem ao lnngo daB costas e a:s tot·nam perigosas parru os navios de 
alto bordo, quando n ão são dirig idos por pt·at.icos hab~Í!s. Als 
oanôas ou s ~tmacas t ee m enbl'acla ft•attca, qualqtteu q tte seJa o es
tado das rnarés .- Ha muitas ilhas, quasi todas no litcoraJ; as 
maiol'es são : Ip ;monga, ;l?"euá, Nia.ruimteua., em f're nt~ ela qual 
está a pouLa da 'l'ijoca, onde :~.e ach a a ba~ca pha;ro l, e s~po-teua . 
A NO . tem a 1lha elo Nl1w~a, a maJOr· el e Loclas, te11clo ·ta l vez 
cl!las Jeguas ele cliamett·o, Estas i llhaJs, eollocaclas em . l !Ln bas 
peJo l ado da costa, ofl'e l'ecem differe ntes abrigos aos v iaJantes e 
Jogares p:tl' a os pescadores constt·nirem buca.ças. ele p a lh as, a 
que denominam fe itorias; pe lo lado elo continente fonnam u-m 
grande furo, o que os na turaes chamam rio lVIuriá. As outras 
ilhotas quas i q ue n enhuma importancia: teem, são só mangues . 
- Seu te rritol'io é regado por d i versos rios, en t l'e o;; quaes o 
JYJ.ooajpba, Gttruçá, Pamatt!Jijó.,.Araquaym, Paoam~Lm•>·êma, e CJ.
iut~tbcb, todos navegave is para catlôas e mesmo par a vapor es . 
Ha seis lagos espasos pel o mun., mas nenhum cle lles ·tem im
portaucia.-0 m un. é ger aJ•Iimente salubl'e , mas nas cosbas e á. 
margem dos ri os ilJppat·ecem febres in termHbenles e outras . Em 
i855 o cholera-morbus devastou grande parte da pop. - {i}s mi
neraes mais usmtes são a pedra ele construr.ção· e o barl'o _de 
olaria. Ha indicias ele ouro, ·te ndo Já sido explor ado pel os Je
s uítas , fuo.claclores elo pov. prim itivo, confol'me a t cest;J. rn as i m
mensas eMa v ações, que se· enco11tram nas· vet•ten·tes ele dLver
sos rios. - Ha diversas es pecies de madeit·as ele constl'Ucção e 
de. mai>ce tter ia ,, As princ·i[Daes são : lDiquiá, pau-ama t·ello, acapú 
jarana, massarancluba, matáJ-matá, ibarapüanga, cedt·o bt·a-nco, 
pau ele r osa, anga l tm, ancl troba, cupmba, eLc. - A vllla ele Cw
ruçá foi primitivamente uma a ldêa Cuudada em.. 1758 peb s jesu.i
t<ts., que eotabdeceram tLm peqtten.o colteg ko e uma capella ele~ 
dicacla a N. S . do RosarloO em tel'l'enos nacionaes . E s• á s iUu:tcla 
á margem esq. do pequeno rio Curuçá-miry, aff. elo Cnr nçá
Gt·ancle. Suas rua s· sã e gera l mente estr e itas, A ma.ior pn F te 
elas casas são terreas, have ndo muitas de gos to e vistosas. Pos
sue eg t·~j a matt-iz, casa ela cama ra, u m ce mitP.l'iO e um th.eantn:o 
erhpro.J eCto .-A ~avoura cons iste na cu ltura ela manclwca. nu
lho , arroz, fejjão, ta.baco,, a lgodão e café .- Es~a vi lia dis ta 25 
leguas· da capt La! ela pro v. q ua Lro d e lVIarapamm ~ ·tre3 ele ê>ch
ve llas . As c mmun~caçõos com e<tas cl.tul:S vtllas I' ~Lzem -se pelo 
mat· pode ndo tambern fazel'-se pe las est r<télas do Pau X e Maca
ju ba', sómenle aM >is margens elos rios que lhes se rvem ele cliv.i
sas». Foi creacla com. por Acto de 17 ele maio ele td\:JO class ifi
cada ele primeira entl'. pelo r>ec. n, 40.1 de 17 elo mesmo m ez 
e anuo. 

CURUÇÁ. A:ntiga parochia elo mtHl. ele Cametá , n o E stado 
do Pará. Ot·ago SanLa 'l'hereza . Foi c t·eacla em J an'la-Cooli 
pel a Lei P t·ov. n. 228 ele 20 ele cle~embt·o de iB53. 'l't·ans l'et-icla 
para o logrtt' Curtlçápela ele n. 2'71 ele 16 ele outubt·o ele i854. 
Extiocta p3la ele n. 349 ele 7. de clezembt·o ele tl359, que in corpo
rou o seu cl is t. á f1·eg. eleS. João Baptista de Camet.<í . 

CURUÇÁ, Ponta na c0sta elo EsLMlo do Pn·á . Serve de 
gtli a aos viaja ntes que, ao a v1starem-na, elevem s a bet· q.tte estão 
proximos dos bancos dP. Bragan çf~ . · 

CURUÇÁ. Igarapé elo EsLaclo elo Amazonas. no clisb. da 
Conceição elo mun. ele !Vla náos . 

CURUÇÁ. Furo que communica o Amazonas com o rio 
Urubú. Enbra clefrenbe cta bocca elo Ramos aba·ixo d<t ponta N. 

i \.OSJ 
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da ilha Ipn!lumá, e sahe no la~o Curuçá pl'Oximo do Cauaçar y, 
oom 100 bl'aças ele extensão . E o menor elos furos que com
muuica m os dous ri os (B. Rodrigues.). 

CURUÇÁ . Rio do Estado elo Pará, desagua no Oceano na 
bahia de setl I)O me . O p1•a tico Pllilippe dá as segu intes in
struções para entrar-se por este rio:- Vá costea ndo a tel'ra 
segttinelo :10 SO , até a p on ta elo ba nco ClLLe fic a <t E . . c1:1 h<u:ra 
do rio ; montada esta, orce pam BB. , co~teando a pra 1a e ass1m 
deve SPg!J ir ate em fl'ente ás ditas Lal'l'eiras (Pomonga) e dar 
fundo» . Por esse rio sobem barcos ele 10 pés ele calado. Stm 
barra pus to que estr i ta d:i (' ntrada a embarcações 1·egulares 
ate o ' loo-<tr onde ficam' a~ barreir as denominadas Pomonga . 
Em sua ~oz ftca a ilha Mari teua. 

CURUÇÁ, Igarapé do Es tado do Pará, na freg- . de Bat•carena 
e mun. da capital. Desagna no rio Mttcuntça . 

CURUÇÁ. Lago do Estado elo ParCt, 110 mun . de Obidos. 
CURUÇAMBÁ . I equeno rio do Estado do Par á, no ru!tn. 

de Obiclo8 . Desagua no lago elo mesmo nome que commumca 
com o .~mazon<tS . Recebe um igarapé elo mesmO' nome . 

CURUÇAMBABA. Log . distante nns 30 kils., dlt _freg . tle. 
N. S. do Carmo elo T océtll H ns, no Estado do I ara ; . a margem 
dir. elo 'l'ocantins, com uma esch . publ. de mst. muta , creacla 
pela Lei n. 013 ele 18 ele março ele 1893 . Perto passa-lhe o r io 
iVlahi6. Possue uma egreja, varias casas ele palha e tres casas 
commerciaes, 

CURUÇÁ-MIRIM. Igarapé elo Estado elo Pará; nasce de 
um lago 11 0 centro ela v illa de Cu ruçá e clesagua na . mat•gem 
esq . elo rio des te nome. 

CURUÇÁ-MIRIM. Lago do Estado elo .\.mazonas, no· mun, 
c~e Si! ves. 

CURUÇÁ.·UASSÚ, Lago elo Estado do Amazonas, no mun. 
ele f:l ilv L'~ . 

CURUCICURIS. Nação i.ncligeua do Soli.Juões, cuja margem 
c1ir. occnpo•t do 'l'effé no Juruá. rla qttal o Capitão- mór Pedro 
Teixe ira, enil Si ta subida ao Pel'lt, hott ve as palhe tas de om·o, 
ele qtte Conchmine fez pretexto par a confnnclir o J a purá com o 
Aguarico,.·o ncle tamhem se encontt·::un inclig·enas com enfeites 
desLe mcLal (c~rauj o Amazonas). 

CURUCUI. Del'ronte da Praia Grande de S. Gabt·iel (no l'io 
:-;!egt·oe l~otado do tl.m:uonas) ha a notavel cachoeira ele Cunt
O~ti ou elo B~nto, c rn <tis acima a elo Fo l'te , ·tambem muito pe 
rigo <a (H.elat . ela. Com . ú•·a.::. ele l-imites com Venez~tela.) Vide 
Ct'OO,bi . 

CURUCUPI . (Logar onde desce ara1•a ) Uma elas malocas da 
tl'ibu MtulllLtrucú. (l:l . Rodrigues. Rio Tc~pajós . 1875 . p. 135) . 

CURUENA. Ri o do Estado elo Amazonas, afl'. do Jutahy. 

CURUHATYS. Tdb11 sel vagem qne habi ta as margens elo 
Parana-Pixuna . São CO L'])Ulen tos e r eforçn.dos . 

CU R UM AHÁ. Rio lrib . ela margem eaq. do Pnrüs, afl'. elo 
Amazonas ( Clutndl ss) . 

CUR UMAHÚ . Rio elo Estado de S . Panlo; nasce nas mou
tan haa cl <t ilha de San to Amaro e desagua 110 largo elo Cne thé . 
T em ma is de 20 ki ls . e é navegavel pot·lanchas . H.ecebe os n os 
Comprido e niaraLaoá. 

CURUMARIS Dut·an te o g·overno elo Capit~o -general ~osé 
ele Vrusconcellos, no tr11. nscon·er elo a nno ele 177::>, consegu1u o 
Alfe res José P inLo ' l:t Fonseca l'aze t• um tl'ataclo ele paz e alllan
ca com 0 ;; índ ios que habitavam a j[ha Ctt?'t~ma1·is ou Itap.e
rapavn, á qaal deu então o nome d e Sant'Anna pot• se t et• cltto 
ahi a primeint missa que": Egre.Jn consag:ra a essa sa11ta . Sa
betlot· dessa p>tc ifica conqwsta, . tratou _Jose de Vasconcellos ele 
assegur1.1r o clom inio desse ·tet·t·JtorLo 1 Joa_zenclo pa t•tJr pa ra S. Pe
dt·o tlo ::;ui norne que t•ecebeu a prmc1pal a lele1a ela tt·Ibu Ca-
1·aj á a h i esla belecicht, 138 pessoas para fnncbrem o pt•es i.dio da 
ilha ele 'a nt' t\.nna, 'sob o commanclo do aJudante elo r egJmento 
ele ca vallal'ia auxiliar, Antonio José de Almeida. O ouv1~lor 
Antonio José Cabral de Almeida, que foi em 18i6 nomeado In
s~oclo r gel'al desse pres ídio, e fficazme nte auxilü,tclo pelos h.abs. 
ele 'l'ea uil'as , seguiu desta P?V . por terra para aquella Ilha, 
por elle denominada Nova, Be~ra_, e sob suas vtstas progrecl1raJ? . 
os traba lhos do novo estabelectmenlo. « Assu:~ f1~nclou-se , d1z 
.Martins ele AlencasLre, em se us ll nnaes ela Provtnota de Goyaz , 
0 primúro pt·esiclio das margens do Araguaya que tanto futuro 
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promettia, e que era, por ass im dizer, a primeira pa.,.ina e cri
pta elo li vro dõ progresso de Goyaz, que mãos inept~s e delei
xada s rasgaram , porqu e em poucos annos não existiam vestí
g ios des~a povoação » . 

CURLJMATÁ Vide Otwimc1\6 . 

CURUMATÁ. Rio elo Estado db P iauhy, aff. do lta him. que 
o é do Can inclé. J . i\1. Pereit·a ele Alencast re, em sua 1lfcm. 
Chron . Hist . e C01•ogr . ela P1•ov . elo Piauhy, diz qtte L uiz Ra
poso do Amar al e o Padre Ben to Manoel Pereir<t de Cámpos 
desco brira m pelos a nnos de 1800-1801 a lgumas esmeraldas 
nesse rio. 

CURUMATA. Ramificação da serra do Piauhy, no Estado 
deste nome . Per corre os muns . ele Par naguá e S . Raymundo 
Nonato . 

CU:RUMATAM R iacho aurifet'O no ~ermo de Ipú, do Es tado 
do Ceará (Pompêo) . 

CURUMBA, s . m . (Pa?· . elo N .): titulo depreciativo dado aos 
homens de baixa condição, que, a pé ou a cavallo, e mal tra
jados transi tam pelas es tradas : Quem ser á aquelle Ctt?'ttmba, 
ele chapéo de couro 1- (Bab ia) ·'·f. mulh er velha, a que tambem 
chamam Co?'ÓOa, Owúaa e Cúaa (8 . Rohan. Dica. cil.), 

CURUMIRY . Serrote do E~baelo elo Pará, no mun . de 
Maca pá . 

CURUMÚ. Um dos quarteirões em que se divide o mun. de 
A:lemquer, no Estado do Pará. Em 1892 tinha 200 habitantes. 

CURlJMÚ. Senado ll:staclo do Pará, no baixo Trombetas. 
E' ele aHura consideravel . (In f. elo vigario ela Obidos, 1887). O 
Sr. B . R,odr igues faz tambem menção della no seu Rela.t. sobre 
o rio 'r rombetas . 

CURUMÚ. fgar apé elo Est.aclo do Pará, na freg . ele Santa 
An11a de Obidos. 

CURUMÚ. Lago elo Estado elo Pará, na margem esq . do 
Amazonas, no Ihun. de Alem quer e proximo do lago Capin
tu ba ou Capu tuba . Suas margt'\nS são occupaclas por fazendas 
ele criação de gado e s i tios de lavoura. E ' abundante de peixe 
e o gado de seus pastos tem va lor espec ia l pelo sabor e quali~ 
dada ela car ne . De Alemquet· par te uma estt·ada ele roclag·em 
ata ás marge ns desse lago . Recebe o rjo Xil' idom. 

CURUMUCURY. Igarapé e lago elo Es La.do elo Par á. Toda 
a margem clir . el o igarapé li mita a vi lla ele N. S. da Saude 
elo Jnruty (art. I § II ela Lei Pro v. n 1. '152 ele 4 de abril 
ele 1883). O St· . 11'erre it•a Penna faz me nção ele uma seLTa com 
esse nome e pertencente ao mun . ele Vill<t F r anca e o Sr . R. 
C. Ah•es da Cunha sitúa o lago a O. elo de Villa Franca . 

CURUMÚ-MIRIM. Igarapé do Es tado do Parà, 11a i1ha 
Maraj6 e mun. elo Breves ; desagua no rio Jac:tré . 

CURUNUMY . Iga.r ape do Estado elo Pará, banha o mun. 
de Alme irim e desagua no rio A t·urti. 

CURUPACÉ. Nome com que os pt·incipaes povoaelot·es da 
capitani a ele S . Vice1üe co nhec iam o rio hoje chamaelo J uquery
q tteril. Servio em outl'O tempo rle limite ela p:H'le do N . ela ca
pita.n ia ele Santo Amaro. doada por D. Jo:to III a Pet·o Lopes 
de Sousa, irmão de Martim All'u!ISO. Vide Juquc? ·y-q~te•·ê. 

CURUPATUBA. V ide G·u?'ttpatttba . . 

CURUPERÉ. Igarapé elo mstaclo do Pará., banha o mnn. 
ele Abaeté e clesagua no r io deste nom e pela ma 1·gem direita . 

CURUPERE. Igarapé elo Estado elo Par á, ba nha o mun. 
ele Co i l a res e desagua no l'io Ariry (In f. loc . ). 

CURUPERE-MIRY. Iga t·apé do Estado do Pat·á, na freg. 
de Barca rena. 

CURUPÍRA, s. m . (Pa1·â): ente phan tastico que habüa 
as mattas e consiste, segtwdo a superst ição popula r, em um 
tapuio com pés ás a vessas, is to e, com os calcanhares par <t 
d i ante e os dedos pat·a traz. Outros ·o chamnm Caipó•·a .- Etym. 
E' o nom e tupi de uma elas especies desse demonio a que elles 
chamavam Anhanga (B. Rohan, Dica. cit.) . 

CURUPIRA. Sel'l'a do l!:stado elo iVhranhão, no mun. de 
Tury- assú. 

CURUPIRA. Seri'a elo Esbaclo de S, Paulo, no mun, do 
Soccorro. T ambem escrevem Cw·rupira, 
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CURUPIRA. Igar apé elo Estado elo Amazonas, no clist . ela 
Capital. 

CURUPIRA. ,Lago elo Estado elo Amazonas, no clist. ele 
Janauary e mun. ela Capital . 

CURUPIRA. Igarape elo Estado d o Pat·á; clesagua na 
margem dir . do rio Capim entre os igarap és Jattat•oca e José 
cb Costa. 

CURUPIRA. E 11seacla no braço .clo rio Trombetas denomi
nado :S.iriry, no l!:staclo elo Pará. 

CURUPITOMBA . Igara pé elo E~taclo do Pará, ba nha o 
mun. ele Monte Alegre e clesagua no Tio Gut'ltp amba pela 
mal'gem esqu rda. 

CURUPÚ . Ilha elo Estado do Maranhão, separada ela ilha 
deste nome pot· um braço ele mar . Nella ficam as pontas elo 
B otão e ele Curupú. No Alapp~b de& illw de S. Ü6iz do 1\<lwra 
nhão, l evan Lado em 1820 pel o Cor onel elo cot·po real ele eng-e
nheiros AntoJ1 io Bernardino T ei xe ira do Lago , lig ura essa Hha 
separada dit elo Marauhii:o por um braço ele mar denominado 
Bmço C<tl"Ú. ' 

CURUPUACA. Ilha do Estaclo elo Pará, no mun. ele 
Abaeté. 

CURUQUETÊ. Rio elo Estado do Amazonas, aif. da margem 
clir . elo Ituxi que é trib . do Purús . 

CURURU. s. m. (Matto Gt·osso): especie ele batur1ue usado 
pela gen-te ela plebe, no qual os homens e ás vezes as n; ulheres 
formam nma roda e volteando hurlescame nte cantam a p ol'fia 
ao som de insipida mn~ica, versos improvisados, e tud.o isso 
animado pel:t cachaça (1• errell·a Mouttn h o). Nome g~ne t' I CO elo 
sapo na lin~ua tupi. Hoje só o appl icam a certas espec1es destes 
Batt·acios (B. Rohan . Dio. cit .). 

CURURÚ. Arraial d o Estado elo R . G . do Norte , no mun. 
c1e Papar.i . 

CURURU. Jg-Mapé dd Estado do Amazonas, ::di'. ela margr,m 
dü·. do rio Padauil'y, trib. elo Negro. Sua foz fica entre 
a dos igaro.pés Tiririca. e Cunuri. 

CURURÚ . Rio elo Estado do Pará, na ilha Marajó, banha 
o mtlll . ela Cachoe ira e desagua .n o rio Arary . 

CURURÚ. Rio do Estado elo Pal'á, na ilha Mara,ió. Vae ela 
extrerniclaele occideuta l dos Mondongos p a m O., recebendo á 
clir o J ;J.t'apttcti e o Jural'a, inclina-se des ta conflueuc i<t 
para S . e entt·a no canal do Estuario ou como diz o povo, no 
Anajas . E' tambem li vremetlle navegavel a vapor ate pe1·Lo elos 
campos, mesmo em pleno verão, tendo a vl1. ntagem de ser 
muito m enos sinuoso qtte o Anaj as . (F . Penna). 

CURURÚ. Rio elo JJMadoelo R. G . do Nol't, banha o mnn . 
ele Al'ez e desag11a no Jacú, brib. ela htgôa Groahyl'as. Dizem 
vi r ela lagôa Papary. 

CURURÚ. Rio do Estado elo R. G . elo Norte, clcsagua no 
Ocea no na parte desse E s tado compl'ehendida e ntt·e a ponta ela 
Pipa e a dos Bttzios. Banhtt o mun. ele I anary . R ecebe o 
E stevam Ribe iro. 

CURURU. Rio do Estado de Minas Geraes, aif. do rio Pi
racicaba, , que o é do rio Doe~ . 

CURURU. R io elo Estado de Matto Grosso, afr. da margem 
esq. do rio elas Mortes. 

CURURÚ. Cachoeira n o alto .Jatapú . Fica entt-e as cacho
eiras hnarité 011 Cuic1uichy e Oto-el' <L E' ·tambem denomi
nada Coary. 

CURURIJCA. Pov. do Estado do Maranhão, na ilha de 
S . Lniz, no nHm. do Paço do Lumiat·. 

CURURUCA. Rio do· Estado elo Maranhão, banha a pov . do 
seu nome p erte ncente ao mun. do Paço elo Lumiar e vae para 
o Igarapé ela Vi lia. 

CURURUHY. Nom e ~ue toma o rio Cur·upatuba em urna 
parte elo seu curso. Vide C urupc&tubc6. 

CURURU HY. Rio ali. da margem cl ir . do Tio Paraná, 30 
kils. mais ou menos abaixo ela foz do t·io Grande. E' ta mbem 
denominado rio elos Cayapós. 

Cl!RURUPINA. Lagõa do Estado do R1o de Janeiro ; com· 
muutca com a de Maricá. 

CURURUPU. Villa e num. elo Estado do Ma~·anbão, na: 
com . de G uima r ães . i\ião teve essa vi ll ::L primitivamente esse 
nome, m as o de Cubello rlc Velho, não se sabendo ao certo cloncle· 
l he proveio essa denominação , pl' esLmúnclo- se entretanto que 
é ell e oriundo elo cele lll'e cac ique Cabello ele Vcl}10, c1ue, pe t•se
g tüdo pelo Govet· nacl~r Maciel Parente, U<\S SLtas hot·rHeJs C?~t>'C6-
dc~s, ta lvez viesse re[ugiar .. se nas ma rgen3 elo rJO, qne ;uncla 
hoje conserva o nome el e Cabello ele Vélho. A denomina ção de · 
Cnrurupú proveio-lhe ele um a fazenda elo finado cap i tão J osé 
F e l'nancles el a Mo tta, que se acha co llocacl::L <~ margenl" esq . 
elo rio, que ban ha a villa, e que cle ll<t tomo u o nom e . O 
·te t·rüorio pl'im iti vn do di> L. ele Cut'Llt'UPÚ per~enceu a cl ous 
herde iros das l'a milias de Ph ili ppe Pedro Bol'g·es e Bor ges Lis .. -
bôa, q11e, ele 1830 a 1833, clescon lianclo que o gooerno mau
classe r e tombar essa immens<\ sesmarta, que se estend ia desde 
a ponta ele Sossoi tlt, no dist. de Gu imarães a té ás margens 
do 'l'ury-assú , f<)ram el ivindo- a e s ubdividin do- a ao infinito. 
As ricas m a Ltas , a fertilidade do so lo, a abunclaucia elos rios 
fe, chamar. povoadores, e em pouco tempo tantos havia qu e , poc 
occasião d õt puiJ l ic•wão elo elo Oodigo do processo cdminal proce
clenclo a Camara Munic ipa l de Gtlim arãt~~ á divisão elo se11 
mun. em dists ., cottbe a Gm·urupú o terceit·o. Tão ra pido cle
senvo!l' i menLo foi t oma ncl:> de e ntão por cleante que . por Lei 
Prov. n . 13 ele 8 de maio ele 1835 (at· t. IV § III) l'oi elevada 
á categoria d e fl'eg . , compreh endentlo todo o tel'l'Horio áqnem 
do rio Ul'úmirim até ás snas cabeceiras e clahi em littln rectõt 
até It~. pe u a, á margem elo rio Tur·yassú . P t· ocecleu-se ás ])ri
meit•as e leições ele elcitor·es a 23 de onLnbro de 1836. Por Lei 
Prov. n . ü?O ele 3 de outttbt·o ele 18111 foi elevada :i cate
gol'ia de 'vil! a, porém com taes divisas que incl·i-viGl~tos que O!t-· 
viwn ele suas CC6SC6S tooar a missa na n]atriz ela -villa p :·?·ten
ciam ao clist. ele GnÍI?!W"áes . Em '1860 escrevia a lgnem : « A 
villa é mal at· rrtacla, não tem !Fan:le numet•o el e casas, e nem 
a popv la<;.::ío est.á _ em rela~.ão com a elo dist, po l'que os 
l'Jcos lavrador es nao tr atam ele edific<tr casas para si, a ntes .. 
evitam pet·manecet· nelln. e só obt·ig aclos poL' seus deveres civis · 
é q ne aHi a iTluern. Os l'tabs . são em gor<t l economicos, . 
laboriosos , h o3pita leir·os e r e li giosos .» O territol'io do lll ll ll. ê 
fel'tiliss imo e codaelo em r.lifi'e retltes elu·ecções p el os rios Curn
rupü, CabeLio ele \Te lho, An aj a tuba, Cipo tiu~ .. Bacurypaoan, 'l'o
macatinga ( cot'l'ltpçã o d e 'l'amuat inga), Bitiua e T ury-ass(t,_ 
afóra os seu s confluentes. Os productos pl'incipaes da lavount 
são : o assucar, ag ua r dente, algo cliio, arroz, farinha ele man· · 
clioca, canapato e milho ; e pam os gastos das fazendas colhe
se , café, f1t111 o, g-engelim, f~ i jão, gntncle variedade ele fructas• 
e horta liças . O clist . n iio é <tbun clante de gado vaccllm 
e cavallar; os cr iadores, que os tem em maior abundancia, . 
s itttam- nos nos Lerm os de San ta Helena e Tury-assú, onde os . 
pastos são m e lhores e mais al)l[nt\an tes . Sua egrej a matl'iz tem. 
a invocação ele S . João BapLista e d e pende ela diocese elo Mara
nhiio. Tem eschs . pub ls . ele in ~ l. · pl'im., cl1.1as dfLS c1uae s c rea
clas pelas Leis P 1·ovs . n. 39 el e 26 rlo julho ele 1837 e n. 37<1 ele 
26 ele maio ele -18::i5. Agenc ia elo do coneio. O mrm . compre
hende oõ povs . denominados : l3tu·ity, Roça ele Baixo, Santa 
Rosa. 'l'm·y-ra oa e dive1·sos outros. Pel'tence u á com. do Tu-· 
ry-assúpe l;t L ei Pt'OI' . n. SlO d e 25 d e jrmho ele 1867, voltando· 
a pel'tencet· i de Guimat·ães pela de n . 836 ele 27_ de junho de 
1868. Sobre SLtas d iv isas vide, entt·e outt·as, a Lei l't·ov. n. 590 
ele 28 ele agosto ele 1861 ; ''. 810 ele 25 ele junho de 1867 : 
n. t. 025 ele 12 de j ttlho ele ~873 ; n. 'i. t 25 de :14 ele fLg'OSLo ele 
1876; n. 1.163 ele 26 ele novembro ele 1877; n. 1. 240 d e• 6 ele 
maio ele '1881. 

CURURUP Ú. Rio do Estado elo Marnnbtio, r ega o m un. 
do selt nome e tem sua foz nc~ bc~hic6 denominada « Cabello ele 
Yelha, en lt'"' o pequeno promon lor io da Caóca, a cl ir ., e a 
i[], a de i\1agn11cia, á esq., onde faz j nncçiio com o rio Ca
be !lo de Ve lha para formar um n, fo,·midavel bacia que despeja. 
para a b8rra , mas que se torn a; ele diJ:Tic il navegação pot· causa 
elos baixos ele Caóca ao Sul e ela 'l'artarHga ao Norte . Toma O· 
Cmurupú divel'sas cle>nominações em cli fi'erentes Jogares; ass im 
é conhecido pot• Cut•urllpÍt ela foz até pouco acima ela vllla, 
sendo ela fazc ncln. elo Sacramento denominado 1·io elo Oent?'O · 
até á fazen da do finado Dr. Ig nac io Gabt·iel d'A1meida e Silvtt 
onde m tHla o nome pelo ele ,-io To1·to. 

CURU RÚ-TAPERA . Ilh a do Estado elo Amazonas, n o rio· 
Negro, lHl, margem dir., pt·oxima cb foz elo l'io Unin i e ~lailba . 
!naja-tuba . 

CURUR U TUA. Peqneno rio do Estado do Par ;\,, aí!'. d a mar
gem clir. elo Caeté (Jnf. loc .) . 
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CUR U ZÚ . Log. elo Estado elas Al agoas, no mun. ele Auadia . 

CURVA. Log. do Estado ele Pern a m buco, no muu. ela 
:o lin da . 

CURVELLO . Cidade e mu n. elo Es tado de Min as Geraes, na 
.com . elo se tt nome, á mar ge m cl ir . elo rio Sa nto An ton io, 
cfl m 3.500 babs . « Compõe -se (·1887) de 450 càsas regula r es , 
a lém ele grande n umero cobertas ele capim nos a rr a baldes . Seus 
rua is no La ve is edUlcios são : a m a tt·i ~ . Lemplo no vo , espaçoso o 
1Jell o; o h osp it.al ela Miser icoJ•d ia , el egan te e bem arej ado ; 
o no,•o paço ela Cama ra Mu nicipa l, CU.J O pa vimen to terreo, des 
·t inael o á pri st\o ele crim inosos, é l'~ i to ·todo ele pech·a. ; . e nm 
peq ue no lhea l.t'O. Sett commercio é acti vo; ·teo.l 22 loJaS cl 
ützendus e Jen age ns, 3Q a r maze ns ele seccos e mol.ha clos, tres 
pha rmac ias a lem ela elo bospiLal. Ha dentt·o el a c1dade uma 
fab rica ele ch apéos ele feHro el P- diver sas q ualidades e não 
inferiores a os ela Cu!'Le ; uma fabrica de louça cbamacta do 
Caete; uma el e úelh as e t ij olos ; e uma. i mpor .tan le olftcina de 
cal çados ele todas as qua lidades . A c1dade e bas tante secca, 
JJ.aven do pa ra o consnmo da pop. sómente as agua.s do Sa nto 
:<~- n ton i o e elo r ega to P assaginb a , c1ue con em em ll ll'el mu LtO 
Jnfer ior. Pa ra r emed ia r a e c:tss .z ch~ agtta potaveL ex1ste m 
G7 c is t3l' IHLS ou poços , sendo um publico. A pt·ol'ttncli dad des tes 
poços, que são de forma c it·cttlar , _v a ria ele 50 a 128 pa;l mos , 
uom exce pção ele cinco ou se is, q tte sao m~nos fu ndes . Do fuu. cl a 
1>ecc:1 ao pri ncipio da es tação ch 1tvosa Jll Ui tos secca 1~. A se1s kll s. 
da cidade esLCt a grande fabr ica de tecidos el e algodao da Cacho
e ira e a ·12 à nHu ·c-em dü . do Pi cão, fi ca 1lll1 :1 bôn. f<e hr ica 
d e cor tame . (Vi ga~·i o F . Xa v ie l' el e Almeida Hollim.) O padre 
Sever ia uo ele Campos Rocha publicou em 1881 uma 11ienw1·ic• 
histOJ·ioc• e tO]JO.IJ1'C>phioc• sobre ess mun., ela qual ex·traclamos 
o sec-ui 1lte : «AsPECTo GEJl AL.E CLniA . Este mu n . , um elos ma is 
cet1tt·aes ela pr o v . , é em quasi toda sua extensão plano, rn 6r 
m en le <t 0 . , nas Ye r Leutes do r io S . F r a ncisco . De N . aS. 6 
atravessado por uma cadeia de rn outa nbas qne , a espaços, 
a pr esenta m a lg um as sol uc;.ões ele con tinuid ade, mas consider a
velmente ,se" a vol um a m e rami 11 c~m á mediei:. que se p r olong·am 
]Jar a o N . , o nde ~ão conh eci das pelos nomes de se n·ns do~ 
'Ger aes ou do E . Sau lo. e servem rle natur a l divi sa ou d isa1·imen 
aquarwn elas duas ba.ci" s do S . F t·ancisco e do r io ~l as Y e ~ h as . 
O ten'e!I O 6, e m g ra nde pa r te, sul cado de g t·o to'\s ma is ou 
m e nos pr ofundos, por onde se escoam. as aguns pluv1 aes que , 
aP.ós a sua passagem, os deixam inteir a mente _ seccos . Tem 
vàsLas campin as ele exc0l!en Les pas·Lagens (nao obs ta n te a 
escas se~ da ag ua e ex tao sos ta boleiL·os ou p latós povoados ele 
m at Lo pouco denso a que cbam am vu lga rm ente ac,·raclo, vege
t ação propri a elos Jogar es ar1clos e CUJO ca racLen s tJco é a 
fórma a ugnlosa e r etorcida elos t roncos e r amos que tom am 
u m aspec to. curioso e extmvap-anle como SI foss.em deform ados 
p elas mãos de ha!:J il educador ele a rvores Japonezas . , Nos 
v a lles , n as de pressoes ma1s l ar gas e espaçosas . nas margens 
d os r ios , ribeirões e coL" r egos ha b~ s·tan te~ mattas , a lgumas 
a in cht virgens, outJ·as aprovei taílas , para nao cl t1iet·mos estr a
,, . ac~ns pelos agr lcultor zs .- Ct.Ii\IA . Como em tocl ;:; a zo~a elo 
~et· tão , o cl ima é quen te e s~cco . Nos .mezes qt~e vao ele 
sele mbro a a bril, e s ob~e ·Luelo em dezembr o, Jan euo e le veratro, 
é excessivo o calor , subi ndo o t berm omeir o na sombr!l- a B2° 
cen t igraclo~ e mais . Nessa época h~ ci tas e semanas 1n te tl'~S 
e m que ftca a aLm ospher a em perfeita cal ~1 an a podre, nao 
sopmndo,. menor vi r ação ou ar <~ g:em . . . Nao ha vendo geadas 
o que ne m 'sempt·e acor~_t ece, o tr1o é moderado e b7m gn o. 
De j ttnho a se tem bt· o s<eo co ns tan tes os ~·e nto_:; de léste, às 
vézes ri j os e impetuosos , e só mudam de ch recçao para an n~tn
ciar as ch uvas que, vul ~at·me nte , vee1n elo . nor oeste ._ Fora 
desses per ioelos n ão s_e p ocl e p1·eci sar as van as chrecçoes q ue 

·i omam as correntes a er eas .- SALUBRID ADE. Apeza t· de ser seu 
cli ma so bremane ira quente, cle v.ido á fór ma pl ana elo ter reno, 
não se póde negar que este mun . é emineutem~ n te salu bre , 
e~cepto ás margens e proximidades ele algun s . rws, nomea,9-a

·me nt.e o S . Francisco, o r io das Velhas , o B1cnclo e PICao ; 
be m assi m os l og,tr es adjacentes aos corregos e t'i bei ros de yaga
.rosa cor ren teza ; pois é onde grassam eom mats 111 tens1dade 
as sezões e outl'a. s febres ele Ol'tgem palustre , que at.aca m de 
pr e fer encia as pessoas .q ue, pela na tureza de seu . t rabal ho 0 11 

por ou tras ci r cu ms l•a ncJas, anda~u _ exposws aos 121Jas mas dele
.te r ios , pt·od uzi élos pela clecompos1çao e fermentaça:o elos·detr1tos 
ven-e taes q ue coms igo a rrastam as gra ndes ch r tas , de1xan clo 
aq~ti e alli espàH~'lClos ou am on ~!lf!-dOs estes ger me n~ de tan~as 
e nfermidades . Sao t am bem mu t frequentes as afl'ecçoes carch a
cas , 0 rheuma(i ~mo em todas as sua~ mani fest ações , pneum onias 

e dyspepsias . Nota m-se alguns casos el e febr es t Yphoides e 
ferid~ s cance r osas que r esistem prodigiosamen le' aos n~ai s 
energiCos br atam entos . A .coqueluche, que n os annos de 1878 
e 1879 assumm carac ter eptelemico, r oubou e11 tào l~ vida ,1m 
avultado numer o de cri an~as, .at aca ndo a té pessoa s adultas . 
Aqtu o pen ado da den·t1çao e sempre per1g-oso. Ha muitos 
sur~~ os-m udos, e a maiOr .rar te elo povo natura l .elo mun. par ece 
soflt er ele ta l ou q nal d e fe1 1 ~ do appar elbo acus hco, mo ,·mente a 
pop . nn·a l. Outl'as molest1as ha _q ne não ser iam tan ttts si se 
tt vesse ma1s cu Lcl <edo em co ns ir LH l' hab itações co n fo r tave is e 
regul adas pel as le is da bygiene, Q que i nfeli ?.men te não acon
tece. - MmERAES . Ao mai s snper f:icia l exame da formaç§:o 

· geol og ica elo ter reno, se ·reconhece qu ·e:> te não pó el e, em s11a 
ge ner nltclade, set• abundante ou ri co n a pa t·te reJa ti '' a ao r ei no 
mi neral . Toda via possue o mn n . boas lavras ele dia ma ntes 
como as do Sip6, ac tual men te t r abal hadas : as elo R io ele 
J a ne iro (d ist. ele S . Gonça lo), qne j á for a m out t·'ora explor adas 
com bas Lallte pr oveito para os gat·impe iros e mes mo pa ra a 
co r ôa pol' tugueza, nos t em pos coloniaes : jazem hoje a bau clo
:lddas, talvez pel a ~ i lft culclacle elo tt·abal ho, escassez elo proclucto 
e gra nde dep r ec1açao que , el e a nnlis a es ta pal'te, começa r am a 
t~r as pedras preci osas, em todos os mercados do mundo. Os 
el 1am a n Les desta e elaquell a pr oceclencia sã o ord in ar iamente 
cla ros , mas peqnenos, appn r ecPndo a lguns maiores, s i bem 
que r a l'os . Naquelles mes mos rios , o o Par a nna, r io elàs Velh as 
ha ouro, mas e m diminu ta QUant idade. No elis t. elo P ilar 
encon tr a - se l~as ta ute sa li lr e - u ma fo nte ~e riqueza mal apro
v~ltada por ta!ta ele VI<es de com nnuucaçao e e::uo·uicla de do 
p reço . São imm ensas as j azidas ele pedra calcare"a , d is ~emi 
n acla~ por todo o mun. , al ias pouco a bundante ele qttar tzo e 
Cl'ys taes t nmspa rr.nt es . Perto do ribei rão San to AntoBio (elist. 
citado) existe um a peclrei m , ela qual br ota u rna substancia 
q ue dizem ser bicar bo nato de soda . Azougue vivo tem- se 
v is to cor r er de envoHa com a s aguas que abastecem a fazenda 
elo Bom Snccesso . l<' inal mente, por ·toda p<ll' te encon tra -se t auá 
ou occa , per tence nte :í cla.sse elas ar g·ilas cham adas oooreuses 
pot· Dapenoy, e exce!lente ba tTo ott a rgi l a f\ g ulin a. propria para 
o faut·Jco ~e lou~a g t·ossa. - Hrs·r oRI.c. Não lemos ne m podemos 
haver m.ao de docum ento algum q ne nos habilitasse a dar 
uma not1c1a absolu tame.ll te vet•cl,teleir :t sob t·e a lüstoria deste 
m un . E m r elação . pois, aos tempos mais a traza clos , nos cin
g iJ·emos á tradição or a l, de cp te temos a ],. nu conhecimen to . 
P a rece que no começo c~o s~culo xynr te ve lll' incipio o Cur vello 
ele l11lssos el1as, poy . e1;tao l ns tg·m üca n te, co nheci da pelo nome 
ele Sa o to Antom o da E~trada . Po,· esses t empos, aq tti Yeiu t er 
o pacl t·~ secular A:t tomo de Avtl ~ . Cut·ve llo, que. edificou uma 
casa ameia hoJe exi ste nte, e q tte lot sua r eside ncm; ampliou a 
capel! lllha que e ncontrou dando- lh e, em paTte. a fórma claus
tra l , Lah ez no inte u ~o de que mai s ta rd.e viesse a s.ervir para 
alguma communtdacle de monp.s . As~ 1 gnou á egt'eJa o pa tri 
m 01110 cle .uma leg ~::a de te rras em c it· cuilo e legou seu nome ao 
nascente pov. ; nao se sabendo s i aqui cl esca nçam os ossos ele · 
seu princ ipal fu ndadot· . F oi . ele va do á ca·tegori t\ de parochia , 
com o uome ele Sa n to Antom o do Cur l' ello , pela Ordem Regia 
de 16 de março ele 1720, e pel a mesma Or de m erec to em 
julgado, tendo por séde o arraia l elo Pa paga io . T om a ndo- se 
com o anelar elo s t e.mpos c.a~l a vez ma is popnl oso e pt·efel'ido 
a outros l o.gares c~~:cumv1s1n hos, cer ca d: um seculo depois 
fo1 -lh'e con ler 1do o !oro ele vt lla. pelo Al va ra ele H de setembro 
ele 1816, co nfirmado pel o Dec . ele 't3 de ou t ubro de 1831 1 • 

f rogrecl indo se mpre n o sen Liclo inclus lri a l, commer cial e agú
cnla , contando e 11~ seu se1o um bom e n umer oso pessoal , o 
Curve llo te ve tJit1ma mente o f'ô ro ele cidade pe la L ei Prov. 
n . 2.158 de 15 de novembro de 1875 .- 'l'OPOGRAPJJI A. Situada 
aos 19° ele lat . S . e 1° el e l on o- . Occ . do Rio ele J a neiro. a 
cidade. do Curvello es tende- se, de fór ma i rregu'lar , pela encosta 
ele uma ver ten te, a principio i nclinada e , mais par a cim a de 
m ui pouco decli ve . El stá. assen le á ma.rgem dir . do r io S~nto 
Anton 1o, pelo qual é banhada na. extt·emida de norte. E ' cabeça 
da com . do Paraopeba , faz parte do 5° dist.. eleitoral. se"undo 
a re~ent iss im a di v isão a que se procedeu, e ci o ce nt~o elo 
13° circulo l itte,r a ri o pertencen te á circumscripcão, cuja sede é 
D1 am antma . 1 e1u duas gra ndes praças : a da Matr iz e a dos 
Vol unta rios . E' excessiv a a qna n ticlad·e ele pó Bttbtil issi mo e 
l ama que, segttn clo <es estações, inundam completamen·te as 

. I A prim~ ira Camnra t~mou . p os~e e começou n. funccionn.r a 30 de 
J~ lho de 1832, sob a p<·esidencm do fi nado tenen te- coronel João Mat·
Ciano de L una. 
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r~as, das quaes nenhuma é calçada e á excepção da rua 
DJ:eita (quasi toda arborisada de cedros ,' palmeh·as, ta marin
delros, larangeiras), Urucuia, In;; pec\or e Vi.rrte e Quatro de 
Maio, todas as outras são mais ou menos es treitas e mal 
alinhadas, cortadas por dezenas de beccos e viellas ou traves
sas . ~m sua múol'ia, as casas são baixas , terreas e de 
mesquinha apparencia, comquan\o hajam alguns predios mais 
regulares e vistosos. Seus pr incipaes eclificlos são : a matriz, 
solidamente construída, v as La, alta e elegante, com duas ordens 
de tribunas aos lados da nave; mas a inda não de todo con
cluida, por ll1e falta rem rt!Lares latet·aes e outt·as obras 
accessol'ias: nella se vénera uma primorosa im agem de Santo 
Antonio q ~tc medé oito palmos me tricos de altut·a . Foi feita 
quasi exc lusivamente a expensas elos fieis. que para tal con
strucção contl'ibuiram com mais de 20 : 000~000. Foi pelo auto1· 
destas !in h as ben\a e i na uguracla a 3 ele maio de 1877 . A Casa 
ele Caridade, á entL"acla not·te da cidade, dominando uma parte 
do va11e por onde preguiçosamente se deslisa o rio S;\nto 
Antonio. sombreado por denso matagal. . . O Paço Municipal; 
o cemlteno publico, que occupa a pal"te mais a lta da cidade, 
acha-se, com a sua capellm ha, em bom estado ele conserva
ção ... » O mun. é percorrido pelos rios S. Francisco, elas 
V~lhas, Paraopeha, Bicudo, Peixe, Meleiro, Bagres, Almas, 
Rw ele JaneJt'O, E. San·to, Caeté, Santo Antonio, Maqniné, 
Onça, Parauna, Cipó e diveL"sos outros, e atravessado pelas 
serras elo Balclim, Milho Verde, Cuba, Piancó, etc. Lavoura 
de canna ele assucar, mi lho, feiJão, mandioca, arrot, mamona 
e fumo . Criação ele gado. A industria fabril consiste n a 
fabricação ele asaucar, r apadura, farinha ele "milho, ele man
dioca e ele trigo, fumo, obras de olaria, r edes de burity e de 
algodão, panno grosso, cobertores e cbapéos de palha . A pop . 
da cidacl~ é de 8.000 hahs. e a do mun . ele 35.000 a 40 .000. 
E' ligada a Diamantina por uma es~rada cortacl<t pelo rio 
Parauna, a Pitanguy a uma outra cortada pelo rio Paraopeba 
e a Sete Lagôas por uma outra at. ravessada pelo r ibeil·ão 
Taboca. Tem c1uatro eschs. p"bls. ele inst. pi'Ím. e anlas ele 
francez e mathemaiica, creaclas pelo art. VI ela Lei P t•ov . 
n. 2.478 de 9 ele novembro ele 1878. O mun., além da parochia 
da cidade, comprehende mais as ele N. S. da Piedade ele 
Bagres, Sant' Anna de Tr:thiras, Satlto Antonio do Retiro ela 
Lagôa, Immaculada Conceição do l\Iorro da Garça, S. Sebastião 
do Parauna e N. S. elo Livramento do Papagaio; e os povs. 
denominados Bairro Alto, Audrerpücé, Sacco dos Coxos, Ponte 
do Parauna,, aetiro da Lage. Sobre snas divisas virle, e~tre 
outras, a Let Prov. n. 334 ele 3 de abril ele 1847 (art. VII§ VI), 
n. 1.411 de 9 ele dezembro ele 1867, n. 2.206 ele 1. de j 11nho ele 1876 
(art. li), n. 2.685 de 30 de novembro ele 1880 (ar L I § X), 
n . 2.884 de 25 de outubro ele 1881 (art. V§ II), n. 3.279 de 30 ele 
outubro ele 188c!. Foi classificada com. ele segunda entr. por 
Acto de 22 de fevereil·o ele 1892. 

CURVELLO. Serra elo Estado do Parahyba do Norte , no 
mun. do Catolé elo Rocha. · 

CURVINAS. Riacho do Estado cl~ Marn.nhão, confluente do 
Parnahyha. Sua barra está oi to kils. abaixo de Porto Alegre 
na convexiclade ele uma Clll"Va do mesmo rio Parnahyba. A t res 
myriametros abaixo deste r iacho encontra- se ouLro ele egual 
nome. 

CURVINAS. Lagôa do Eslnclo elo Maranhão, no m'Rn . elo 
Brejo. (Inf. loc . ). 

CURVO. Morro e porto elo EstadiJ do R . O. do Sttl no muno. 
da Eslrella. 

CUR Y . Alclêa ele i\lunclurucús, estabelecida em 1.799, situada 
em um igarapé elo seu nome, prox im o ela marge m cl0 'rapajós, no 
Estado elo Par.i . Orago Sania Cruz, Cultiva- se a hi guaraná 
mandio~ e fumo . 

· CURY. Igarapé elo Estado elo Pará, aif. da margem esq. 
do Tapajós . 

CURY. Rio do Estado elo Pará, afl'. do rio Caeté. 
CUR Y-COARA. Serra elo Estado do Pará, entre Mont' Alegre 

e Alemq uer, proxima do lago Paracar y e cl;~. margem esq. elo 
rio Tapará, que é um braço elo Amazonas. 

CURYCURY. Rio elo Estado elo Amazonas, aí!'. da margem 
d1r . elo UrarJcoera, um elos formadores elo Branco, trib. do 
Negro, que o é do Amazon as . 

d 
CURYCURYARY. Igarapé elo Estado elo Amazonas, aff. 

a margem dit• . do rio Negro . 

CUT 

CURYHtJERÊS . Selvagens que habitam as mar gens elo rio 
Xiugú, 

CURYMAITÁ. Rio elo Es tad o elo Piauhy no mun. ele Par
naguá . 

CUSCUSEIRO. An·tiga capella do mun. ele Ba tataes, n o 
Estado ele S . Paulo, elevada a freg. com a cle nom,inação ele 
Santo· Al1tonio da Alegria pela Lei Pro v. n. 7 ele 28 ele leve
reiro ele 1866. Essa freg . pertence hoje ao mun. ele Cajurú. 
« I'am bem nesta pro v. ele S . . Paulo, ha cluaa gL"ancles pedL"aS 
meteoricas, com diversa f6rma elaquella , C(}nheciclas pelo nome 
C~tsousci?·o : uma á margem dir. do rio Cor um ba1.ahy, no mu11. 
ele S. João do Rio Cl ar o; outra, á margem esq . do rio Pi nh ei
rinho, no mun . ele Santo An toni o da AI gl'ia . Aqnell a cahio 
sobre monte ou ser ra; esta em planície. O nome Cusousei?·o é 
corrup tela de Cuoue ~têrc~, «o que cahio » : ele ououê, « cahir-se» , 
uêra., partícula ele pa1·licipio. » (Dr . João Mendes ele ,\l meida . ) 

CUSCUSEIRO. Bail'r o do Estado ele S. Paulo, na mun . de 
Belém elo De9calvaclo, com uma c~tpella ela invocação ele Santa 
An na. Ha ahi a f,~mosa peclt·õ~ elo Cuscusei ro, que se eleva a 
uma altura ex traordinaria. 

CUSCUSEIRO. Uma das estações ela E. ele F. rlo B. io Claro 
no ~stado ele S. Paulo ; entt·e as estações clenom i nadas COl·um
batahy e Olivei r a; a 688 melros acima elo nivel elo mar. Agen
cia elo Cel"l'eio, creacla p la Por tada de 17 ele julho ele 1885. 

CUSCUSEIRO. Morro do Estado ele S . Paulo, nos muns. 
ele Belém do Descalvaclo e Rio Claro. Sohl'e elle eleva.-se· um 
rochedo escarpado, tendo a forma ele um cuscuseiro. illsse r o
chedo é inaccessivel. 

CtlSCUSEIRO. Col'l"ego do Estado ele Goya7., a!f. ela mar
gem dir. do rio S. Bartholorneu ·(I n f. lo c . ) . 

CUSSARY. Districto elo termo de Monte Alegre, no ills\aclo 
do PariL 

CUSSARY. Igarapé elo Est.aclo do Amazonas, no mun. da 
capH al. 

CUSSARY. Ka ponta elo Pacoval, cerc<t de 15 milhas clis
la'1te do Amazonas, o rio Curuá, já reunido com o Una di
vide-s~ em dous braços, dos quaes o ela clir. vaa cles<1.guv,r no 
Amaz.ouas com o nome ele C1tssary. Recebe pela margem di r. 
o igarapé Grande e o rio. Tamuctu·y . F ica no gtitaclo elo Pará . 

CUSTODIA. Ilha do Es tado ela Bahia, entre Haparica e o 
continente. 

CUSTODIA. Ribeirão do Estado ele Goya~, aíf. do rio 
Verissimo, entre Catalão e E11tre Rios. 

CUSTODINHO. Ri0 do Estado ele Goyaz, ali. do Custoclio 
Grande. Corre pelos limites do mun. ele Cavalcante. 

CUSTODIO. Pov . do Es tado das Alagôas,no mun. ele Pias. 
sabussú. 

CUSTODIO. Log . dÓ EsLaclo ele Minas Geracs, n o dist. elo 
Claudio e mun. de Oliveira. 

CUSTODIO. Igarapé do Estado do 1'ani., na freg. de Bal'
carena e mu n . ela capital. 

OUSTODIO. Carrego elo Es tado do Rio de Janeiro; clesagua 
na lagõa ele Carapebús. 

CUSTODIO. Carrego do Es Laclo ele Minas Ge raes, aff. elo 
ribeirão do Onça, que o é do L'io E! v as . 

CUSTODIO. Rio do Estado de Goya z, i1asce a O. da serra 
do Mocambo e desagua n a margem dir. do rio Maranhão. 

CUSTODIO . Lago elo Estado do R . G. elo Norte, a·travessaclo 
pelo rio Jacupiranga. 

CUSTODIO LAUR1NDO. Corrego do Estado ele Minas 
Garaes , banha a !'reg . do GuieM e r.lesagua n a margem esq, elo 
rio deste nome (Inf. lo c.). 

CUSTODIO LEMES. Porto no rio Para nahyba , no Estado 
de Goyaz . 

CUSTODIOS . Pov . elo Estado de Minas Geraes, na freg . do 
Claudio. 

CUTÉGI. P equeno rio do Estado de Perna mbuco, afl' . elo 
IpOJUCa . · 

CUTIATÁ-ASSÚ . Ilha per tencente ao rnun. de Man gara
tiba elo Es tado do llio de Janeiro. P roximo fica-lhe uma ou tra 
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denominada Cutiatá -mirim. O Coronel F . C. de Cam pos, Ob •· . 
cit., escreve Cut iataz . 

CUTICAH E. R io do Estado ele S . Paulo, no mun . de 
Canan éa . P r o.J ecLa- se abrir nesse t•io um fu rado que commu
nique o ma r ele Cananéa com o ma r de Al'iriaia . 

ecrTITINGA . R io do Estado do P u á, aíf. da ma r gem 
esq . doCa té ([nf. loc .). 

CUTUIÁS. I ncl ios do E stado ele Mat to Gt•osso ; hab itam 
as cabece ir as du S. S imão e ve l'tente3 do Juh ina (B. de Mel 
gaço). 

CUTUCÁ , s . f. (Goyaz), espec ie ele se lli m com dous a rções 
a ltos destinado pl'inc ipal mente aos cava llos q ue se tra t a de 
do ma t·, por oiTer ecer mai or segu rança ao domador (V,tlle 
Cabral ). E' o que chamam em Por tugal sella a; gin~ta (Au lete). 
N_o Ce<~.ni. e 110 P ia uh y dizem setla, ginete , ou. s imples mente 
g·tnete (B. Roha n Dioo . ci t.). 

CUTUGU ÉOS. I nelios elo Es tado ele il-Iatto Grosso . O Cor one l 
R ica rdo J use Gomes J ard im os clava em 'i8J6, como aldeaclos 
no cl istt·icto ele Mit·a ncla . O 'Bar<io ele M lgaço diz serem ess. s 
ind ios uma horda ou Lribu dos Gttaicurús. 

CUUNA. Igarapé do Estado do Pará , no mun . de Soure . 

CUVÚ. Vi de J ttquiá . 
· CUXA, s. m . (Mar an hão) especie da comicla fe iéa co m as 

fo lhas da vi nagreira ( Hibisctts sabda?•iffi-r,) e quiabo (Elibiscus es
culentus) a que se jtmba gergelim (Sesamn'n orientaLe) LOl'l'ado 
e l'ecl uzielo a pó, de mis ~Ill'a com fa l"i nha de mandioca. Depois 
ele b m c 1sido dei tam-o svbre o a r roz, e a isso chamam ar1·oz 
de cztxá ( Dioc . Braz) . 

CUXIÚ . Log . do J<;staclo elo Pará; no m!tn .• de S. Miguel 
elo Guam{t, r egado pe lo fgat·apé Cttxiü. 

CUXIUÁR~. Rio do Estado do Pará, cle,;agua na bahia 
de Camuhy, iot•macla pelo r io Anapú. . l!:xistem alli poq ueilOS 
estaleil'OS mal constnüelos, em que apenas se fazem escalar es 
e peq uenç~s m~nõ as. 

CUXI J.JÁRA. Ilha elo !~staclo elo Amazonas , no L'io Sol imões, 
deft·ont~ ela foz do l'ttt·o do seu uome, qu, vem do rlo Ptn·ús 
e da boca elo l ago Mot"i r ú . Entre e lia e a mat·gem di r . elo 
Solimões fi ca uma outra ilba denom inada CuxiLLá ra-mirim . 

CUXIU ÁRA. Segnada boca do rio Pur ú.s, oi to leguas acima 
da prime ira, 43 da confiuenci a elo rio N >g r o e 12.1 da fóz elo 
r io Nhamund,:LConfrou t<J. com as bocas do lago Coclaj az (At·a•tj o 
Amazonas). 

CUXLUÁR A. . Nome pri mitivo elo rio P urús . 

CUXURÁ . R ibeiro que nos 1lfapp1-s rapt'asentam como 
a ffi tiindo na margem d ir . do rio das Mortes, no Estado ele 
MatLo Gr osso (B. de lVlelgaço) . 

CU YABÁ . Cidade c ca pi tal elo Estado de Matto Grosso , 
sH11acla se""Illldo Fel'r ei t·a iVlo uti nh o, en tr e dons morros, o cln. 
Pra i nh~, que o costêa a E. , e o ela B~a Morte a O. ; e , se 
gu ndo Ricar do Franco , a uma m tlha a I<.. . da margem do n o 
Cuyabà, n a L a t. de 150 36' e Long . de 321? 35' , 110\'en ta e se is 
le, uas a E. de Villa B3lla e na mesma clts taneta ela fo z qtt · 
esLe r io uniélo cotn o S . L our euço, l'az no Paraguay . Deve 
Se 11. começo a os a ven turei t'OS p a ul is tas, caçadOt'BS de índ ios 
em 1.719 . Já o rio tinha s ido pe t· corrido com esse fim , por 
-!\ntonio P .ires ele Campos, s i não por setl pai e o ve lho Anhan 
guera em fins elo seculo X VII, qua n do em 1718, P ascoal Mo
r eira Ca bt·al do Leme , segiÜtldo a det•t•otv, cle lles, inte rnou -se 
por esses sertões , subiu o Cuya bá e o Cox ipó- mirim e m b11sca 
dos Cox iponés (?), que. ha bi t;:vam .suas ma t·gens . Subiu p m.• 
este ult imo a té sua btfut·caçao, se1s a sete leguas ac 1ma ela 
fó z, e a h i fez roças para gara ntia da excursão. Os roce ir os, 
porém , fora m descobrindo p~ p i tas de ouro, .e. em vez da fa 
zerem 13 uas simples p la n taçoes de a bastecunen to, er gueram 
palhoças e fizet·a m llffi arr a ial. Foi o pl'imeiro povoado do 
Estado e tomou o nome de For q uil ha do l ocal da sua si 
·tuação , sendo depois r econhecido pelos de Arra i al da Casa 
de T elha , Arra ia l Velho e Cox: ip6 do Our o . Rodrigo Cesar 
de Menezes ass11minclo o governo ele S . P aulo em 5 de se tem
bt·o ele { 721' nomeou a dmiuisLr aclores pa r a es tas minas, e em 
6 de juli'lO' ele 1725 segui o pa r a l á , chegando ao ·a rra ial de 
Cuyabâ ·em 15 de novembro de i726 . No d ia seguinte er a elle 
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ele.vado a .vi!la e i na ugurada solem nemente no dia 1o de ja
netro seg u1 n·te com o levantamento do pelourinho e eleição (í0 ,. 

j uizes , vereadol'es e a lruotacés , elo que se l av r ou o compete nl~ 
a.uto . Creacla a capi tania ele Cuyabá em Ma tbo Gt•osso , por 
Carta Régta de 9 ele nuuo de 1748, seu primeir o Gover nador e 
Capitã- genem l lomou posse nes t<t villa e m 13 de j ane iro ele 
1751, mas não foi ella " ca pital sinão t empora riame nte indo 
Rolim, confot·me as o r dens d:i Cfn·te, est abelecer a séde do o-0 _ 

verno n o di st . ele M<üto Gt•osso . Sóment e muitos an~os 
mais tarde ·teve e lia essa séde, dev ido a Lei P r o v. n . 19 ele 28 
ele ag-osto ele 1835 ; en tt·eta n to desde 1809 que Oye nhausen a hi 
passava o maior tempo, i ndo a V illa B lla .por do us e t t·es 
mezes sóme n te, e clescle novemb ro ele ·1816, cessou essa villa 
de se t· a séde do governo . E levada á cidade pot· Car t'' R éo-ia 
ele 17 de setembro de 1818 . E ' com . de terceit-a ent i· . , ct·e:da 
e cl ass ificada pe los Decs . n . 687 de ~ô de j ul ho ele ~850, 5 .067 
ele 28 de agosto ele i 872 , 5 .458 ele 7 de novembr o ele 1873. 5.857 
de 30 de j aue il·o de 1875, 6 .302 ele '1 876, 6 .745 ele 1887 e 489 
de i '! de j anho ele '1890. A in da ha poncos annos CCJyabá divi
dia - . e em do us ba inos cl isLi uctos : a cidade otl fre ~ . ela Sil 
e a [reg . ele S . Gonça lo, ou elo Porto, depois freg- . de S. Gon
çalo de D. Pedro li , separadas por cerca ele um quarto ele 
leg ua , A cidade esiá uns t res kils. do porto, ele ,• anelo -~e gra
d-ual e sunvemen te par a NE . em um plano leve menLe acci
dentaclo emquanto que stia face mel'idional e a de NO . eram 
cercadas de collinas, a da Bõa Mol'te que é a mais elevada 
a NO., e as ela P r a i uha e Rosario ao Sul. Hoje os dous 
ba it· t·os estão unidos, tendo a cidade a extensão ele trcs e meio 
kils . NE. •t SO e u m kil. do NO . a SE . O p01·to é de agra. 
clave! perspec tiva; sua ribance ira ·toda calçada; o rio ah1 é 
l argo. apl'eseutanclo acima e abaixo clelle nm ft\mo;;o estirão . 
As ruas est t•ei tns e tot·tuosp.s são, na maior pat• te, calçadas 
de qua r tzo , as casas quasi t;oclas terreas são de aclobe c taip<\ . 
todas com seu qui nta l ou jardim ; são em numero snperiot• a 
m il e seisceo tas , condensando- se em . uma extensão r elativa 
men·te pequena, o qqe faz q•te Cuyabá seja a mais populosa 
das cidades centr aes da R •publica, e mesmo superior em pop. 
a algumas das capi taes maritimas . Sua pop. qlle, em 
1~17, era de 2 .091 a lmas, em 800 fogos, e em 1872 elo 16.212. 
pode ser ho.Je ava liada em 23.000 habs . Alem da Sé. 
coeva com o povoado e anele tem 'jazigo o seu primeit•o pre-· 
l_aclo, . D . Luiz da Costa Pereü·a, Bispo ele E l.olomaicla, ahi 
Ja lleCldo a 1 de agosto de 18.20, após 12 a nnos de aovet·no tem 
mai s as egrejas ele N . S . da Bia Morte , N. S . ~lo Bom' Des
p acho , N . S . elo Rosar io, Se-nh ot· dos Passos e S . Gonçalo. 
matriz do bairro ele D. Ped.r ú II, além ele ou tt•as . Sua edi fi~ 
cação é pouco uotavel , quet· nos esLabelecimentos pnblicos 
quer nos partictd ares; claqttelles são mais uotaveis o ar senaÍ 
de g uerra., a cadêa e a santa caza de misericorelia. O pctl aci o 
elo governo erg ue- se na face NO . ela p raça elo Palaci o e tem 
a seus la1los a Thesouraria e o Commando das Armas . Essa 
praça, hoje ajat·clinacla, é o un ico r ec t·eio dos habs . .A cidade 
é hoj e r eg-u.l armeil'te a bastecida de agua, trazida por elevação 
do rio Cttyabá . Em uma corresponclencia envia da desse Estado 
a um elos jornaes da Capital Federal em '1883, lê-se o seguinte 
a respei to dessa cidade : « A ciclacle ach a - se col locacla na 
m argem esq . elo rio Cnyabá distan te deste tt•es kils . mais ou 
m enos . De constmcção antiga, observa-se a i nda hoje o systema 
de taipas ,(que et·a aclo pLaclo pel s jesuítas) na cdi ftct~ção de 
sttas casas, em geral de poucos, mas espaçosos compartimen tos, 
sem fon ·o e qne tem por assottlho te t'l'a Ol t ladrilhos . As ja 
nellas da ma ior pa rte das casas são a i nda ele r olula (grade 
c1 mad eit·a ) n a pa t·te i nfer ior q ue dev ia ser occu pada pela vi 
draça move!. As ruas são quas i todas estreitas, to rtuosas, sem 
passe io par a o tt·a nsito a- pé, e calçadas com u mas celebr es 
pe 'lt•as que cha mam cr ys tal, mai or es inimigos que po1· aq ui 
encontram os callos , os pés e a commoclidacle elos tra nseuntes, 
e o m a ior alliado dos im portador es de calçados porque, mes
mo sa ga teiros, s i os ha, t a lvez nã o sejam ap roveita veis os 
seus sei"VI ÇOS p1r fa l ta de ap t idão . Na pa t'te artís ti ca e i ndtLS
t r ial o atr azo é comp leto e o es timulo a qua lquer melhora
mento é quasi nttllo. O commet·cio tem por pl' inc ipaes con 
s umidor es a t ropa mili ta r e r e pa t·tições pub li cas . O movi
me nto moneta r io é li mi tadis simo , pot·que os h a bs . ela 
t erra q ue são abastec idos , t em seus c3.pi taes empr egados em 
apolices ela clivi da publica. Uma e mpreza ele g-ra nde trans
cendencia fo i aqu i entratanLo r ealisad a , q uando pr esidente 
da pr ovi ncia o honrado e patt•iota Sr . Col'onel J osé Maria de 
Alencas tro - a da suspensão e caua lisação eLe ag·tta> elo r io 
Cuyabá para abas tecimeu to desta cidade» . O Sr . Carlos von. 
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•den Steine11 nos seus artigoa int itulados ' « Na Geln<b do 
Brr.b::;il », D.ss im se exp l'eSsót a respeito dessa ~ idade : « A ci
dade está aos 15° 361 de Lat. S . , e aos 56" i ' 4611 O . ele 
Greeuwicb, nos contrafortes ondul ados que despede pat·a o rio 

•CuyabtL o planalto, distanle ,10 kils. na média . Co m a lar
gura de ás vezes m ais de um kil., esbende- se a cidade pot· 
outt·os tl'es ; o chaJuaclo Porto, situado jtw to ao rio, formn 
freg . á parte, com o nome ele S. Gonçalo de Pedro li. Aqui . 
ach <I· Se o a rsenal ele gtte rra. com sen podão imponente, a. 
cadeia e o qucn· te l elo 8° batalhão . Uma bat·ca sel've ás com
m unicações com a m argem clir., um escale r unico basta ás 
n ecess idades do porto- O connnanclante do nosso vapo r não 
achou quem co•r.prasse seg·unclo que trouxe pot· espec ulnção . 
Uma r 11a espnçosa l eva ao l a r ::;o ela Sé ; alli es Lá a egr ej a 
principal, conieçada em -1722, ecl iHcio s imples ele uma só tone, 
defeito asymetri co, dev iclo•á [alta de clinbe iro ; o interio t' foi 
l!'ecent<:~men te r estattraclo . Em f rente it matriz, alto cr·uzeit·o ele 
11au : ao brio aigCtmaE fi g ueiras ; na praça, o qttar tel elo ba ta
lhiio 21, a lgum:1s lojas e dttas boticas, elas quaes uma natave l, 
porque no primeiro.a,ndar f11ncciona a soc ieclacl 'l Te?"JJsyelto?'e. 
Passando a cathecl ral, chega-se a um bonito s itio com lMncos 
para clescanço , canteil'OS l101·iclos, e a rvores novas; aqui nos 
doming·os , com a mtrsica m ilitar , jnl g-a -se a ge n te tra ns
plantatla a a lguma linda es tação bal neal'ia da Allemanb a . 
O s:·mpath ico esl.abelecimetl'to, ca indo de azu l , de um só 
anelar, é dominado pot• palmeit-as imperiaes, crtjo l ongo r en
que occupa urn elos lados elo jar dim; qu asi jurr tos, ficam a 
vivenda. do barão do Diamant ino, o paço ela pL'es iclencia com o 

•Commanclo elas a,· mas e a thesoura ia provinc ial . Ha m ais quatro 
eg-rejas : ela Boa Morte , do Se nhor elos Passos , ele Nossa Se
nho ra do R osario e ele Nossa Senhora elo Bom Despacho , em 
parte situadas tão ctlto, que pt'O];>ot·c ionam vista encan tadora 
das longinquas set'!'anias pet· [ttmaclas e pa r a o panora ma da 
c idade, brilhante ao sol , mas sempre es fttm acla de verde chi 
bante . Cuyabá não tem .eclilicio publico ele valo r arch itecto
nico ; aos iu e ncionaclos acct·escentem -se o pa lac io epi scopal e a 
san ta caza da misel'icordia . Grande acquis ição elos ultimas 
a-unos e o encaname n to de agua., portrue o modes to COL' l'eg-o cb. 
Prainh a nem de l onge satisfazta G.s n ecessidades. Obras ele 
arte ? Q'tem as inspiraria . quem as executaria? a qtl3m pode
r iam ser cleclicaclas ? illm honra do barão ele Melgaço, geogra
pho ben emerito que mais ele urna vez presidiu a pL'OI' . 
deu- se o sctt nome aLuna l'lla . ~m nem uma parte c1unclro ele 
sanbo ou Jigura ele pedra . No portão elo cemitet·io enco n-tl' a -se 
um baix:o relevo, no qual v€.- se uma chusma ele al mas al egt·es , 
expostas ás penas elo purga·torio . Par a um chafariz que nii.o 
corrê, -fizeram uma especie de casinbn monum ental. As casas , 
cons-t1:tlidas de aclobe e cobertas ele telhas , ape~ar de modestas, 
parecem limpas e acce ia.das,_ porque _ são frequen temen l.e 
cai adas ele novo, e as pot·tas e Janella.s ptntaclas de CÔL'e.s . As 
pa~ecles elas casas mais pobres . s:'io de simples barro, amas
sado en tre duas bal'l·as parallelas (t:tipa) . Como grandes e 
-pequenos dormem em redes, aprovéita-se muito .o espaço ; 
em um momento tl' ansforma-se a sala em dol'l11itorio . J1rnt.o 
.a esta invenção elos índios sul-americanos, que se tem desen
volvido com gnncle l nxo e mu ito gosto, ta mbem se encon tra m 
camas n <ts casas elos m ais abastados ; entl'etan lo , para a média 
elos· c idadãos , elles são tão desconhecidas como os tilbu~ys 
para os nossos a ldeãos . Nas ruas, ma,l se r epara que vívenqos 
nos tl'op icos . Este sólo onclttlaclo , e~te calçamento clestt'l'liclor, 
es tas cas inh as es trei tas , es tes a leg- t·es can cl ée it·os de azei'te d e.s
preocle nclo- se d~-s paredes, esta illcleyet;dencia patri~rch al elo 
·querido gado , tudo <mche-nos ele tao Inclizlv~l lntfe.Jo ele ·cles 
canço i dyllioo , que clir-se-ia uma al cleola r ur al ela 'l' lwringia. 
Nas ruas curs•~m m ais porcos elo que cães, e destes p or se
l ecção natural r esn l tou umn espacie mestiça , aventurosa e 
terrível. Agura pula m as cabras p el o calçamento . Como é 
atilada esta uichat•ia ele q.uatr·o pés, especie de pequen o estado 
no estado , vê-se com aclmit·ação , quando cahe in esper acl::uneute 
chuva ; por toda p a rte nt ira-se en ·Lão 11ma tropinb a pa l' a as 
casas competente nt:es . A' noite, que m se t•ecolhe, t <Jpa muitas 

. vezes em uma massa esO Lll'a atravessada no caminho, que 
solta um som sur do de descontentamento; e lima vacca que 
_in lgava poder· entregar-se ao so mno, sem perigo cle ser in
commodacla . Principalmente na run larga que vae para o 
por to e em que res idíamos, rein ava paz rttstica . Qttem p otSSfl.? 
Mulheres ves tidas ele côres violentas, offe r ecenclo pei xes , 
ft·uctas ou r apaduras, um a r apariga vendendo c igarros pt·etos 
embrulbatl os em papel ele milho, outl' a vende ndo r e frescos em 
gan afas ele vinho ou cerveja, todos balançando os braços, 

com as mércaclorias na cabeça, mesmo quan do não é mais 
que um limão ; a lg-Ltn s rapazes q tte chupam cannas . um negro 
velho que monolog~t animadamente, o bobo 'l'o to encape[laclo 
ele cartola, l aço de cõt· m1 casa do cas::~co . comsumirtclo lt 
r oupa já sovada, acompanhado el a mocdacle espera nçosa ~ 
wcima e a baixo a lg uns soldados ; um a nclaclot•, sem cha peu, 
legitimado pela op <ll ve rmelho -cel'ej a, ele nn~no-as pt·e~as; uma 
ve lha hot-rencla tt·aze!lclo um santo em urulhaâo em lenço ele 
rapé, qu e ela a, ll3 ij ar por étlg- uns cobres . De loug-e annuncta -se 
com o seu can tar J:ino, n:Io clest i tu iclo de melodia , uw carro 
puxado pot· sús ou oito bois, carreg>J.rlo de ma deira , com suas 
gigantescas e musicaes 1·oclas ,qnaclraclas , que vencem todas as 
cl ilftcu lclacles elo ·tel'l'eno .. P assa um cava lb eil'o, calças brancas, 
lon ga sobrecasaca pre ta, cartola preta , chapeu ele sol , largo, 
pl'e to, que ta1Yto o gr1arcla cht chuva como elo sol.- Como 
passou, se nhor clotttor? Bom clia, se nhor· colieg-a. Na pt·aça ela 
matriz, á sombra elas ftg 1re iras, es totc ionam a lg umas mulas 
cat·t·e_::;·aclas, ou ljois ele monta t·, que pertencem a uma fazenda . 
Sem barulho, se_m azafama , corr·em os negocias nas lojas, em 
parte cleposttos 1 mpod a n tes ele todos os a:e ner os el e impor
tação : conser v:1s, arbigos ele moela , bl'inqueclos, ma nufac Luras, 
feuag·ens, e os mi1 objeC'Los casei t·os . 'l'rocas ele novidades e 
noticias e o tr· e os home ns , fazem -se na hotica ela esq nina ; ahi 
é cttmprim e lltar , um par ar·, um passar que n tlnca acaba; os 
fl'cg uezes velhos ficam sentados clüu1t .. da pol'ta. Um aconte
cimento apenn.s pertm·ba es ta ag raclavel pas mace it·a; só uma 
vez por mez trôa a voz elo secul o X IX no rio CuyabiJ. . U m ·tiro 
el e canhão, toques clé corn.etas elos quarte is ; o vapot· cbegoLL 
Corre -se par a o cort"eio; em pouco r eu ne- se a lli para <1 cha'
rnada q1tasi tudo q ue salle l e t· e esc rever. Qtte se pass0n nas 
tl'es ulLimas semanas? Guel'ra n a, Etu·opot? l!;uropa ? QLtem se 
impor ta com aquellas P''ovincias '! Saiba o habi Lante elas ca
pitaes européas , que a fa lta de interesse que mostra p l o cuya
bano, paga-lhe este no. mesma moeda, . Não : CJile novidades h a 
na côrLe? Quem morreu? Alg um delln ta clo disse .cléveras a 
verdade ao governo? Que impressi1o fez a n ossa resuosta ao 
mí,;eravel N . N . , c1u e chamo n Mal-to Grosso um covi'l · ele la
clt·ões, e a q1 1em mostrámos que elle, sim é, u m r efl na clo tra 
t a n te ? O vapoL' em ger a l não demora mais ele ,-in te e qua·tro 
hiJras ; as pennas Yoam pelo papel , t rabalh a- se até eles horas da 
noi te, lévam-se alg ttn s amigos a bo rdo, e r espira-se a llivi ado 
q uanclo a mach i ua inq 11ieta põe-se onLra vez em movim ento . Vín·te 
e qua tt·o horas doze vezes por a n no de ·tr abalho forçaclo! Lou
vado sej a Deus ! póde-se r efoci ll ar o r es to do tempo» . O Sr.Bal'ão 
ele Melgaço assim se expressa a respe ito da cidade de Cuyabá: 

"Situ:lcla á la t . ele 15D , 36' e l ong . 58D 25' O. de Pariz . 
(l 2D 59' O. do P ão de Assnca r·), sobt•e as extrem idades elas 
collinas, que . se estendem elas abas da Sel'ra á m ar gem esq . 
elo rio Cuiabá , elo qu:ll é sepa1·ado sem soln ção ele conbi
nu idade pela fl' eg . ele D. P ecl t•o li, que pó de ser consicleracla 
como pa t·te integ- rante clella. Assim t em bres ki ls . ele com
primenl;o ele NE . a SO. e ma is ele um lii l. ele l a rgura, . 
A piçar ra, o qu artzo e a ga,nga fo.rmam a ossacla do terreno, 
cuj a vest ictttt•a é a elo campo, em pa rbe limpo e em ent ras co
bel'to ele matagaes ou arvoredo r a l o e eng uiça do. Por toda a 
pari& ·,eem-se signaes cle tel' sido a t ern1 r evol vida por otntigos 
tra bal hos ele mineração . Nem um ribeir·0 p r enne coL'l'e noS' 
a q ·eclo t·es ela cielacle; ha todavia a lgu 11s maoanciaes, cu j<lls 
ag tlas ma l aproYeí taclas não são suilicientes pa r a os ha bs., 
que ás vezes teem ele r ecorrer ao ri o. A' es ta ft~Ha d 'ag ua 
eleve-se a:b'tt'ibuir o não h a ver na c idade estabelecim en to de 
hort icultura ou cbacar a que mereç:1 esse nom e, sendo aliás, 
ctue rl enlrc> mes mo cl~- cicl:tcle ha qnm·baes oncle se CLtltivam hor
taliças e diversas especies de arvo~es fntetiferas , p:1rticnlar
me nte la r a, ogeira s . J!"ormacla sem plano , nem ·vis tas ele fu turo, 
no Jogar o nde se e!brahiu Olll·o, a povoacão a p1·inci pio consnott 
de uma agglomeração ele casas sem orde m com ruas estt· e.-itas 
e tortuos:ts . Com o tempo tem-se dado mais a lgt1111a rec-nlari 
dade e simetria ás cons·trucções . As casas são quasi tocl8 s ter
reas . construídas ele ta ipa ou ::~ clobes , cobertas ele telh as e 
í ntet'iormente assoalhaclas el e_ t ijolos . rfão h a monum eJHo, c)lja 
arclutectu r a chame a attençao. A JgreJa catbeclral, ded icada ao 
Senhor Bom Jes us , é pequena par a con·tet· os fi eis , que veem . 
ass istir aos ofi-icios divinos, nos ~~andes dias festivos. Além 
del la ex is·tem as igrej as da Bôa lV!orte, elo Seniho t· elos Passos, 
ele- Nossa Senhora elo Rosar1o o el e Nossa Senhora elo Bom 
Despacho . A rn a·triz da freg. ele D. Pedro I! é ela in voc>'ção de 
S. Gonça,lo. Os principaes eclíftcios 'publ icas são a santa. casa. 
ela Mise!'icordia, o sem!llario episcopal , o qua rGel milita r, pe
queno e írregul~1·, o mercado, os illrsenaes de guerra e ([e ma-
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l'inha e a cadéa. O palaci o episcopal e o da pres icletl cia ',a 
casa d o commanclo d<1s ::umas , a ela thesouraria provincial, a 
da camara municipal , a ela assemb léa pt·ov inc.ial e a do cor
reio, não se di.fl'el'ençam exteriormente das casas particulares . 
Em divcrS<lS dirccções e na di stancia de um k ilometro e xistem 
do.us deposi tas ele polvora e o h ospital d e S. J oão elos ~azaras ! 
clepenclencia da santa casa da MtserJ cor clta. As ruas sao qttast 
'Locla s ·toscas e irregularmente calçadas com pedt·as de qtwrtzo . 
Não tem nenhuma praça ou rua a rborisada, que sirva ele pas
seio. A illumin ação pu bli ca , que se fazia com azeite , tem ces
sa(lo cJ·esclc 1865 . A long . ele Cuibá lie 58° 25' O. _de 
P ar is fui d e terminada e m 1786 pelos as lron omos da comm1ssao, 
ele demal'cação ele limi les. Cel'to num el'o el e distancias luna res 
de ra m-m e um r esu ltado pouco dill'et•e nte . O Sr. Virgil von 
Helml'eichen oiJtevP. em 1347, pela passagem d<\ lua e ele d uas 
estre.Jlas pelo mer idiano, a long . de 3h ~3m 47' O. d Gree nwich, 
que col'l' esponde a 530 17' O. ele Paris. Observações que s up 
ponho sere m el ::t commissiio dirig ida pelo Sr. Langsdorif, em 
t827, dão por aititttcle ele Cuiabá. ac1ma do ·ni v~l elo mar 700 
pés in gle1.es , ou 213 meLros; não i.nd iea nelo. o loc:l.l ela o~set·va
ção . O conde ele Castel nau (1845) da para al Lrtucle elo r10 Cu taba, 
no por to da cidade, 65 me tt•os, o q ue me pat•ece el'!·ado. Oca
pitã o P cl n·e ele vVa terwicht, ela pot· a lti uucle a Con unba 396 pés 
in <>l ezes "o:t ·120 metros, sen d o a inclinação elo Paraguay (Om,23) 
;d'centi~letro s p ot· legna . S upponclo ig ua l inc li nação n os rios 
S . L om enço e Cu i aba, aliti a cidade CjtLe cleü~. 141 leguas ele 
C?t'umba , seguindo a,s ' :olt<Ls do ri'o, temos para alt~ tucle cht ca
p .t ta l 152 metros. 1\ia ts de um cen to el e ebservaçoes barome
t l'icas, feil.as pot• rnim e rn divel'sas épocas dos a nnos de 186::i e 
1867, clera n~-me pot· a ltura m édia do ba t•ome t. ro l'eduziclo a O ele 
tempcrattll'a 7'1'1m,8, qne , segundo '<<formul a de Bab inei, cor
re sponde á altitude de '16 tm,7. O Jogar elas observações er a nm 
el es pon tos m a is ele vados cl<L rua do Campo . P opL.Zaçã.o . Um 
recenseame nto ele 1817 deu para a pop. do clist. ele Cuia bá, 
qne e ntão a bt·a ngia a parochitl. el e S . Gonç[\'lo : 

J1iVl'CS .Escravos ·~o ta 1 
Jion1ens . ....... . . . • .... .... . . •. ....... . . ... 512 5·15 1.027 
Mulhet·es ................ .. ....... . . .. . . ... . 507 167 '1.051 

1.'109 982 2.091 
Outro de 1856, deu : 

L ires Escrnros '1'ota1 
4.08 1.092 5.780 
1.716 433 2.149 

c:uinbú ...• . .. . . •. . . . ............ . .. . .. .• . .. • 
8. Gonçalo .. . · .... . . ..... · . ... ............. . . 

G.'t04 1.525 7. 929 

O r eéeasea mento geral do imperlo em 1372 deu: Cnia~á 11.053, 
S. Gonçalo 5.159, total 1!3 .212. DuVJclo da ~xacllClao desses 
com ptttos. O mesmo r ecenseamento d e 1872 ela para. as daas 
pa ro cb ias : 

LiHes , ....... . ......... .. .... . ...... .. .. .. 
]~se l' tt v: os ..•... .•• . ... ....• .• • .. ....... ... •• 

Em relação ás r aças : 
llran ccs Fardos 

L' ) n . 2. 780 2.67'• 
!Vl'eS .. ,,.,, ..... i\f. 2.055 2.499 . l ][. 347 

Es,cmvos .... . .. .. . .. :M . 271.: 

J!cmcns llnllwrcs 
8 .000 G.528 

882 802 

'l'otnl 
H .528 

L 6S·I 

8.882 7.'330 16:2 12 

!'retos VnlJoclos Totn 
'[. 813 833 S .iOO 
i.149 822 6. 528 

535 882 
52() 803 

4.Sãs + 5 .701, + 4.026 + i.G55= i6.3i3 

Em 1722 fundou-se o arraia l na pa ragem chamada LaV?'et s do 
Subtil , anele, segnndo a tradição, tiral'am-sc em um m ez 400 
a t'l' obas ele ouro, s6 no l og-a r do tanque d o A1·nesto, perto ela 
actual i" r ej <t elo Itosal'io. No mesmo anno len1.ntou- se a m <t'tlltZ 
que clecli~ou-se ao Se nhot' Bom J esus,. e foi cr~ad_a a j)ar<?_ch ia, 
por provisão elo Bispo d o Rio ele Janeiro, a cuJa .JUL'Jscltcçao es
teve s n jeita até o an n o de 1807 , em que tomou posse por p t•o
curação 0 Bispo, in pcw tib~ts, ele P~o!o matcl<~ , nomeado par a 
r en-er a prelazia creacla pela bulln. Cando1· luczs ete·rnce , ele Be
ne~licto XIV, de 6 de cl eze mbt·o ele ~746 . Em17?7 o Gove rnador 
Rodrigo Cesar ele Menezes , indo de S . Pa nlo, er1gnt :. v1lla r eal 
do Senhot· Bom Jes tts de Cuiabii. , clanclo-lhe JlOI' a t·mas uma ar-

1 Ultimamente (1873) tem-se !evo.ntado um:t f:~.cha,d:t, de al~unm ele
ganc ia , no palacio d<t pl'eSJdencm ; e JUnto a este es~" se consttumdo de 
tijolo um quartel pera o commando das armas.- (i\. do A.) 

vo re cheia ele folhetas ele ati ro e por timbre um·a phenix. Em 
1730 entrot t em exer c.icio o pl'imeiro ouvidor, Dr. Jose d e Btn·n-os 
Villa Lobos . Pela Carta Regia ele 9 de maio ele 1748 foram 

0
as 

minas de Cuiabá e Ma tto Grosso consti tuidas e m capitania clis
t l11 cta, com o nome ele i\Iat.Lo Gt·osso . Em 175 l, o prim airo go
vernador D. A ntom o Roluu de Moura , vindo pela mwe()'aç<'io 
~nvial ele S . P a ttlo, cheg-ou" Cuiabá, onde tomon posse a "1.3 de 
Ja net ro e clemol'ou-se a lg nns mezes an tes de seguir para Matto 
Gl' osso. E m 1762 e ntt·ou e m exercicio o prim et r o juiz ele fó r a. 
Dl' . Con s l,!'ntino José ~la Sil va Azevedo. l~m 177~ apl'Omptou-se 
em Cutalm a expec!Jçao commandada pelo ca p1t:1o i\1athias Ri
beiro ela Costa qne, des tin ado para Fexo elos Morro, .fundou o 
presidia, que depois fo i chamacl o Coimb1·a Nova . Em 1801 
mandou- se ele Cuiabà um gt·a nüe soccorro' el e gente e munição· 
ele g tterm e ele bocca p~.ra a gn:w nição de Coimbra. atacada 
pel os hespa nhóes . Pot· Car ta de 7 ele ·clezem bro de 1818 1 foram 
Cniabá e Matto Gt·osso ele va das á categoria de cidades. Em 
1820 trr.nsfe rin-se ele Mat t.o Gt·osso pa t·a Cuiabá a jtw ta de fa
zencla e a casa ele fundição . Em 182'1, á imitaçii.o cfo qne succe
den em outt•as provin~ias, o p ovo e tropa ele Cuiabá clepuzeram 
o Govern~dor :\Iaf?ess t e eleget·am um go r emo Jl l'Ovisorio, que 
teve depots , úm vJrtucle de ordem superi or, ele sujei tar- se ao· 
gover no, ta mbem prov isor io , eleito em Ma ~to Grosso . Em 1825 
tomou posse o pl'imeit·o pres iden te José Sat1tt'nino ela Costa 
P er eira . Em 1833 tomou posse elo bispado D. José Antonio elos 
Reis, primeiro B ispo nomeado parn. a nova di ocese ele Cui a bá 
cl'eada pela bulla Ccbthol'iw g·rcgis, ele Leão XII. Em .J~<n eiro cl~ 
1834 en tron em exet·cicio o pri me ir o j uiz de direito Dl'. Pascoal 
Domingnes de Mil'a.nda . A 30 el e maio elo mes mo a nn o um 
bando de anarch istas apoder ou- se elo quartel e ex ig iu a Gle pol'
tação elos brazileit·os n ascidos em l'ot· Luga l ·e, e desde logo 
começa ram pot· matar al g·uns e saquear suas propriedades . 
Cont inua ram a exercer pressão sobre o govemo a té 4 ele se
t m bro, e m que foram presos a lg un s dos pl'incipaes, h omisia
r<Lrn-se oLLtt·os e t·es'tabelece n-se a ordem. Pot• Lei Pt•ov . el e 
1835 fo i Ctliabá d ec la rada capital da p t·ov in cia. Em ·1855 e 1855 
o p1:esi~e nte 3 es teve a usente ele Cniaba por espaço de 22 mezes, 
em t·ar.ao elo estado das nossas r elações co m o Paragua.y e xigi1: 
a uss tsuencta elo mesmo pres tclente n o fol't e ele Coimb1·a . .!Jim 
j aneiro el e 1865 a n oti cia da inv.asão ela pro v. pelos parr~ 
guayos e a usou em Cuia bá um espantoso ·tet'L'O'.' pan ico, que não 
se ch sslpou de todo , mas m odet·o u- sc pela exped ição elas fo r ças 
dt spontveJS para occuparem o Joga r ele MeJgaço ". Em mai o elo 
mes mo anno, cor t'eJHio o boato falso :la viu da el e consider avel 
força parilgnaya pelo ca mindo el o Coxim para Cu iabá f oi 
ac:l mpa t• na margem do Aricá um a d ivisão ele g u~rd as n;cio
n aes e ~t·opas de ltnha . l!}m 1367 apresentou-se em Cuiabá a 
expech çao, que sob o com ma ndo elo tenen te -coro nel el e com mis 
são Autonio Maria Coelho, se apoderou á Tiva forç<l. ele Co
rumbá. Triste consequencia dessa expedição fez desenvol ve r-se, 
ne sse mesmo a nn o, pr1ncipa lmeu·te no município ele Cuiabá 
umn h orl'ivel epidem ia ele var io las , c1ne , pela primeit·a vez em
pesla nelo a pro víncia, clisimou-lhe a população» . 

CUYABÁ. Log . elo Estado das Alagôas, no mutl. elo Passo 
elo Cama r agi be . 

CU YABÁ . Log . no mnn . ele Man gar a tiba, elo Eotaclo elo 
Rio de J ane iro. 

CUYABÁ. Pov . no :nnn . de Gouvêa, no Esbaclo ele Minas 
G\r aes, com uma esch . publ. el e instr. prim . , Cl'eada peh1. Lei 
Prov. n. 3.162 de t8deontubro de 1883 . 

CUYABÁ. Pov. elo Estado ele Minas Ge t·t~es . Forma um 
cli st. elo term o do Caeté . '!'em duas e~chs, publs. ele insr . 
pnm . , nma das quaes m•eacla pela Lei Pl'ov . n. 2 .680 ele 30 de 
no ve mbro de 1880. 

CUYABÀ Collina na cidade de Ul>er a ba , elo E s tado de Minas 
Geraes . D'' entrada na ciclacle ás pess Jas que vierem elo l ado 
elo Cassú peb ponte elo Vá.o . E' separada da collina ela Boa 
Vista pelo cort:ego ela Lage . 

J Cal'ta r egia de 17 de selembl'o desse anno. - H . ela R . 

~ l\ão chegavam a 100 o numero dos oriund os de Portugual que exis
tiam na. prov. l t'orn.m trinta e tantas victimaS. 

a O autor. 
1~ C ot~mandn.vn. - ns o aut?t:: ?evid o ~t. sua energ ia não só o povo ga

nho~ anm1o., _como temeu o llll llliP;'O seglllr sua marchn. E m premi o desse 
se t'vt ço no\Hilt ou o governo ao cltguo e valente militar com o titulo de 
Barão de l1Ielgaço ,- 1Y. da R. 
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CUYABA (Se rras do). Ramo de coedilheira dos Parecis 
en tl'e as das Araras e a se r·r· a Azul, no J•]sta(lv d e i\Iatto Grosso . 

0UYABÁ. Um dos tribs . do Ibi1) i tanga, no mun. ele 
S . Rol"[ue do Estado ele S. Paulo. 

CUYABÁ. R ibe irão elo Estado ele Minas Geraes , banha o 
mun. do C<1.rmo elo Rio Claro e clesagua n o r.io d es te nome. 

CUYAB Á. R io elo Estado de i.\1atto Grosso. Vem da mon
tanha elo 'l'ombaclor donde se cl es penha n'uma cascata ele cer ca 
de 30 metr·os ele a ltura, col'l'e nn dil'ecção d o SE, toma depois 
para o S. costeando o lado occicle ntal da chapada Diama ntina, 
inclina-se para SI!:. e va i desaguar no S. Lourenço, trib. 
do Paraguay. Recebe em se tt tr ajecto mui los tribs., entre 
os quaes o Triste, Quiebó, Man so, Cox ipó-assú. Coxipó-mirim, 
Aricâ-assú, Ar icá-mil'im, Cuyabá-mir i111 , Machado , Pir·ahy, 
Bandeira, Ch iqueiro, Bahu, Engenho, Xavier c di versos out r·os. 
« A navegação para a Vil la ele Cnyabà pelo rio deste nom e desde 
a Sita conlluencia com o de S . LOlll'euço, é, diz Ricardo F r a nco, 
breve e racil . Nas primeiras 10 legnas se passam as não 
peqttena> ilhas Al'iacttné c 'l'arunuis, e se cherra a um gr·ande 
bananal plan tado ua margem d P. 1~ . de te r io, sobre um 
aterro consirler•avel feito com bastante tt· abalho, porq1w ainda 
acima deste lo:l'ar chega a maxima cheia< do Parar;11ay. Pouco 
mais cletl'es lrguas acima, e aoS . do bananal, en~ranoCuyab:i. 
pela sna mar·ge m oriPntal o Quacho-uaçú; e p eln. mesma 
margem sete leguas acima eles te r ecebe tan)'bem o Quacbo-m il'im, 
Deste ultimo se navéga com repetidas e i;hnitas Toltas ao rumo 
do NNill, pOt' espaço ele 11 leg nas, até á boca infer ior elo 
furo, ou ate a ponta da ilha Pirahim de no,·e leguas ele ex
tensão ao mestuo l'tuno, l\'o cr na l de E . , que é o ma is hwgo e 
br·eve , ha cnnti g uao outras tres il has, e neste espaço, pela 
mesma m:~rg-em ol'ienla l, recebe o Cuy:1bú. varios ar·roios e o 
rio Cuiabá-mirim. D~qu i , com gr<1nde~ voltas , descreve o rio 
uma semi-circurnferencia d e 42 legttas , em cnj o espaço l he 
entram pela margem oriental os r ios Cr oará-uaçú, Croará
m ir im, e o Coxipó. IPi nalmente chega-se á . villn. de Cuyabá •. 
Nesse ri o existem, alé m ele oulras, as cachoeiras denominadas : 
.Ylachaclo, M!i iHiéo, Tol'La, Tres Pcclra9 e Va llo . O B. ele llle l
gnço ass im descreve este rio.« Suasfnntes mais r emotas es!.iio 
sitttaclas nas immecliações elo par·a lle lo 14° e do mP-l'id i ano 58° 
de l~~l'is .. T em proxirnas a E . n elo 1·io Pw·anutinya, :d'f:'. 
elo LlpftJOZ, qnP, anLes ele sua cxplm·açfio , e m -1820, muitos 
snpp•tnham ser cabecei r a elo X i ngú . Con·e o Cn iabit a O., e, 
em e!Jstanc1a ele 1.2 md b .. s r ecebe o outr·o na lho qn c l he é igual 
e m volnnP, eclahi inclina para SO.; i2 ~ilhas abaixo dessa 
contlueucia entra-Ih~ na margem direita o G11iabasinho, que 
vem do N. e te m suas cabeceil'as vis inhas das do Al' inos. 
Toma a di r·ecção ele S . <t SO . , e na d is Lancia el e 18 milhas 
teuclo r· cce hi rlo pela .margem esq . tl'eS ribeiros) une-se com o 
rio T1·iste, r111e vem ele ] ~. Tornan.:lo a con·er no qmtclmn t el e 
SO., engrossa- se com a~ aguas de cliver son ribeiros, qne cleti 
aguam nn. s na marg-em ~sq. e, com 21 milhas de curso , rece be 
pela clit·e it:t a Quiebó, CUJas cabeceir·n.s pouco d is tam elas do 
.~t·toos e não estão long-e das do Amolar, g11.lho supe r•i or do Pa
r agnay . Do Q tiebó ao sal to contam-se seis milhas . As re feridas 
d istancias são iomnclas por ter r• a e senr attenção ás Lor tuosidades 
elo r10 O Ra lho nada apresenta. ele IIHLito n otavel: é fo l'maLio por 
um trave,ssão de pedras, que corta o t·io na clit·ecçãe elo N8 . a 
SO . , direcção esta quo se obser va em quas i Lnd as as outras 
ca ho tras, as quaes ·e m algnmas partes cortam o t·io muito 
obliquan~en te . 'l'c'm clo1ts de&'ráos . cuja a l tura não chega a uma • 
braça. E11tre tanto é o ma ror· nbstacu lo q11e . e e nco ntra n a 
navegação elo Cu iabá . Para venre1-o é m isher clesc.u rerrar a s 
ca nôas c Rirgal - as ou •n· r· a~,ta l- as po1: c i nu\ elas pedras, tn~to na 
desCida como n a s nb rda . loJas as clema ts cachoe iras , que se 
encont ram ri>JCin i par·a ba1xo, são ma is ou menos trabalhosas n a 

ubicla, porém de desc ida pa%ei-as não sem algrrm per·igo , mas 
sem di lticn lclar!e, e , segrmclo a expeessão tec hnica, de r tu no 
bahielo. Ct tmpre, IJOt•ém, a d ve r tie qne a can r)a, em qu e ia, não era 
g~·andc e só levava p o:1c _ma nlirn ento e a bagagem elas oito pes
soas carl'egadas. que a trtpolavam. As canóas, qu e naveo-avam 
te2n em d iversas partes ,ele allivi ar-se ela carg.a, no todo on°parte, 
nao tanto pDL·que lhes la l Le agua, como par·a torna r·em-se menos 
mertes e ma is se nsíveis á acção elos re mos, e para livrarem-se 
d a agitação el as, ondas. Logo abaixo do sal to chega á margP- m 
elrr ei ta elo Cura ua um vcwaclo~wo, que se abr~u em 1846, e pel o 
qual tem por vezes t l' ans itado cargas e mesmo emba rcações 
vmclas elo Pal'á, pela na vegação elo l'apaj oz, Juruena e Ari nos . 
Tem este vara dour o nove a 10 leguas cle 1extensão. D iz-se , 
r1ue sem muita cl espeza poder- se-ia E)ncn r tar ma is. Tres milh as 

aba ixo conflue o Rio- Manso, que vem de ESE . e ~raz u m 
volume ele agua mais que duplo elo elo Cuiabá. En treta nLo é 
este, que conserva o nome. Adea nte 10 milhas, e q ~as i l. res 
abaixo ela cachoei r a elo Pendura clesagua n a margem clu· . o no 
dos Nobres, formado pela rennião dos das Piraputangas e da 
Serragem incorporado ao Tombador. Nascem todos elo terreno 
a lto, onde ex istem as Sete-l agôas, cabecei ras do Paraguay. O 
Tombador tem por contra vertente o Estivado, que aiilue no Rio
Preto, "Lrib. elo Arinos . Dizem-me, que um morador dessa 
paragem ·Lem efl'ecluado, por m Pio ele um r ego, a commun icaç~o 
0nl r c aquelles dous Ti beiro~ , e po rLanto e nt re as agnas que vao 
ao Amar.onas e as que correm para o Prata . P ouco ac ima da 
foz elos Nobres terminava um varaclouro a berto em 1815 para 
o rio Preto, por onde tambem se transportaram cargas e ca
nàas ; mas por muito trabalhosa a va1.•ação tem sido a ba ndo
nada. V inte milh as abaixo des se Jogar fica o ribeiro Buriti, 
em cuj a margem clir., a 800 passos ela foz, es tá a [reg. ele 
N . S . elo Rosario. Nesse intervallo vêem-se a cac hoe1l'a elo 
Amolar e acima •e a baixo cle lla a an Li ga e actnal passagem da 
estrad a par a a villa elo Diamanlino, a qual d escle a capital vem 
acompa nhando o rio a n ão grande d ist<mcia . D ez mil has abaixo 
elo Rosario, entra á mars- . esq. ?, r io da Forqnilha, e sete 
adeante , na dJr., o do Ch 1guerr· o . I r es m1lb as a clea nte est á a 
cach oeira eles Paus, plano de pedregulho levemen te lllcltn a do 
onde se amontoam arvores cabidas, e onde em ·tempo de secca, 
~e pode passar o rio a váo; não haven do mais de clous .a tres 
]Jalmos ele fu ndo . Dttas milhas a cl eante fica a cachoeira do 
Soares, e tres e m eia dep oi s a capell a do Paclr e-llltemo sobre a 
marg·em dir. ;fronLeiro e pouco al,a ixo está o sit io ela Taruman, 
p or onde passa a l inha di visari a en tre os muns. J:l a capi tal e 
elo Diaman·tino. Ahi comeÇa o terl'itol'io ela f reg . ele N. S elas 
Bt'otas , cuja m atr iz está a ma rgem e ~ q., 30 milhas abai xo. Neste 
intervallo passam-se cliver·sas itaipavas, e as cach oe rras elo 
Paiva e ela T enda, e nota m-se d o l ~ clo esq. a boca d o rio ela 
.Ja nga da . Cerca de uma milhaabúxocla Cre". cah e na mar gem 
es q . o rio Uauricurisa l, e duas m ilhas alé m o do Xav ier, á 
cl ir. , qne tem pouco acim a o reciTe elos QuaLr o Vintens, c uma 
mil11a abaixo a cachoeit·a das Cin co-oitavas . Seg·u cm-se com 
curtíss im os interva llos a càchoeit·a rlo 'l'oma-caflua, o l'io elo 
Engenho (á esq .), a s cachoeiras das Almas e ela s Tor tas , 
o rio do Bahú (á esq.), divi sa elas fregs . das Br·otas e da Gu1a , 
a it<tipaba do Si lva, as cach oeiras das 'l'res-peclras , elo 'l'llc um, 
elo Bueno, do Bueni nho , dos PorcoK e elo Leilão, o t'i O dns Pe
dras (á esq. ), as cac h oe i ra~ elo Vallo, el o Fun il , ela Rancharia, 
elo Jaucoa r·a, do Salto, de Itamaracá (na qual desagua pela 
clir. o ribeirão elo mesmo nome ou do P i nheiro), ele JacapLlCU, 
el a Ca iça ra , e a Cachoeírioha. Todas essas cachoairas poclem se r 
co nsicl eraclas como nma só, qne occ~1pa um a extensão cl ~ sete a 
ollo milhas, em que a~ravessam o r to Banco el e P ed ra , l~rmao
clo um a mu ltidão ele ilh oLas , umas cobertas ele vege taçao, ott
Lr;IS el e rocb a viva, e ntre as q nnes serpenteia, em par:tes com 
uma no·Lave l sin uosicl a cle, o canal el e desc id a . Na strbrcla· pr·o
curam- so outros can aes m~nos fundos e onde a agua corre com 
menos velocidade. e torna-se mais eíl'tcaz o uso elas va.ras e da 
s ir .~ a. Gastei qu asi um dia em ,,encer um es paço ~gn n s ;;.c ii?-::• 
que d esci em pouco má.is d e duas horas. Aua ixo cl ~• Cochoern
nha um a milha a ffi ue pe la margem eaq . o T a.qu aral, e ~11 e ra 
milh a a baixo o Coxipó-assü, e m cuj a margem dit'. esta a _lre9. 
ele Nossa Senhora ela Guia . cerca ele Hma m rlha ele Cumha. 
Uma milha abaixo do Cox ip6-assú es l:i. a cachoeira do Cm·ral 
ele cima, e mais clrras adiante e ntra pela esq. o n o elo 
Machado, que separa as fr·egs: cl~ Sé e ela Guia .. U.ma e me1a 
milha a ba ixo encontra-se a 1la1pava do Fer reiro. Segn~m
se nove m ilhas ele r io manso, em que clesaguam pela cl il· .. o 
rio de 'E smeril e pela esq. o elo Band eira. No lun elo chto 
espaço e pouco m ais ele uma milha aba ixo ela for, elo Banden·a, 
começa outr o g rupo el e caGhoeiras e itai pavas, que se seguem 
qu as i irnmecliatamente e occ1tp<tri:t uma extensão de quv.tr:o 
milhas : são as ele Gaspar L eite, Pecl r a-gr·ancle, Tama nclua, 
Pâo-sa uto, Pedra-branca, Sucuri, Anna Vie ira, Bu raquinho , 
Mnndeo, Machado, Ca11 gica e Capell a . Uma milha aba 1_xo des ta 
u lt ima cachoeira ha ou tra ita ipayu,, j unt0 a bocca do r JO Pedro 
Marques, que de8a :;tua pela esq.; uma e m eia m ti h a aeliante 
entra pela d ir·. o r io do Par i, na cachoei ra elo mesmo nome. 
Com quat1·o milhas ma is ele navegação, na qual passam-se as 
i ta ipavas da G11arita e ele Jos~ el e P inh o, ch ega -se ao porto ela 
capital , on de t r avessões ele pedra occupa m pal'te ela la rguva 
do r io, mas deixam bom canal pelo l ado d ir. Esse curso _do 
r io é conhecido p el o no me do Rio- aci ma, assi m co mo ele R IO
a baixo cleseen do ela cap ital. São H6 m ilh as navegadas cle~de o 

14.215 
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Salto, e 212 t oda a ex tensão do R io- a cima a té ás cabeceiras . 
N a pa1•te <tue explo1·ei dess a n a vegação a la r gura do rio va ria 
de 30 a 51! braças, e é ma iot· nas cach oeiras . As m ar gens são de 
·tel'l·eno fit• me e o tt cl ula clo, e em poucas partes s ujeito ã i nnun
dação p .. riodica . E m alguns l agares chegam os campos á. ben·a 
d o ri o, em Ollt t·os medeia u ma faxa ele matt o, n ão de g ra nde ' 
l a rg ura , e j á bastante mente despovoado ele a rvores corpulentas , 
ele so t·te que tem -se ·tornado custosa a obtenção de m a de iras de 
consi t·ucçii:o . São mui po ucos os es t8 be lecimentos r uraes ele 
a lguma impor ta n~i a , que se e ncontra m á bei r" do r io, povoad a 
aliás de bom numero de mo t·adores , pouco abas tados , q ue se 
em pre.gam n a c ul tu r a dos cereaes, ela ca n oa e elo fumo. Vêem
se ta mbem a !gttmas fazendas ele c l' ial' gados, tlão por e m em 
gl'a ucle eqca la . Navegando rio-aba ixo, isto é, descendo elo porto 
d a capital, enco n bm- se logo a ch1as m ilh as a bocea elo Coxipó
m irun, que vêm ele NE . ; e de pois por umas '12 mi lhas ba ncos 
de pe Iras. em d ive rsos lagares, sendo principal o ul1imo, ch a 
mado da Caxoeirin ha , que occup a g l' a nde p:ll'te da lat·.gur a el o 
r io, m<ts de ixa bom cana l á. esq. Logo aba ixo dessa lta tpp.va 
ca e n <t ma t·gem esq. o rio Cocaes ; 1i m 1lhas depo ts esta a 
ft·eg . ele Santo A ntonio, c uj a. mat.ri z e leva·:'Se. na 1"?-a rge m esq, ; 
m a is dewito m ilh as entram pela esq. o Artea-assu e qua tro e 
m e io, ad ia n te o Aricá-mi t· im n ascidos de u ma sen a qtte acom
pa nha o tio na cl is la ncia de se is a oito legoas . Uma legoa 
a ba ixo ve m da mar n·em esq . a mei o rio um rec i fe ; e uma 
milh a ad ia nte , mas ci'a m a rge m opposta , outro, cha mado Ita ici, 
n ome elo mo rrote elo 9 ua l é pr olongamento . Com cinco m ilhas 
ele m a rch a ch ega-se a estreita bocca da bahia elo F t· acle, na 
m argem esq .; ao orie n te l he fi ca uma collin a do m% mo no me, 
onde existem aguas ·ther maes pouco usadas, si bem que l hes 
altrib uam vir tudes medicinae.s, Ad iante seis m ilhas, em c ujo 
an damento se passam as boccas elo Cr oar(,, á esq . , e as ele 
dons pequenos sa ngr adouros, á cl ir ., ch ga-se ás collin<ts elo 
Melgaco, gue aba ixam o ri o elo l ado esq . pol' espaço ele se is 
m ilhas. Vê-se ah i ttma pequena cttpella e logo ad iante a bocca 
de u m stt ngra clotu·o, que ve m ela b:J.h ta elo Xacol'or é, a Sill . 
d ess<l S coJ li nas. Adiante uma m i lha começa a g ra nde ilha elo 
l?il' <Lhi: ch ama-se bambem P ieahi o braço que ba nha o occi· 
de nl:e élessa ilha , sob re m a ne ira tortttoso, porém limpo, pro
f undo e sem ma is tr opeços q ue Lt m baixio de a t·c, i a á en trada e 
a l n-tmtas pontas de p edr a ou argila enclm·eci cla de ba l'ra nc.Ja, 
qu~ em .alguns logar~s vem até quasi meio rio ;_ S ua l a l'gnra é 
ol'cl inar ta m en te d e 01to a 12 bt•aças , se u dó ele 1o a 20 na bocca. 
i nferi OI' . O ou tL'O braço con serva o nome elo rio, e tem a la rgura 
el e 40 a 50 braças , com lagares onde n as gt·andes seccas n ão se 
ach a q na lt·o palm os ele fundo. Seis milhas a bai xo da boca elo 
Pirahi ab l'ilt-se, h a poucos a nn os , n a m ar ge m esq. um sangra
clo m'o elo r io para a bah ia Xacoro1•é . A diante cinco m ilhas fica 
uma bocc:1 d:1. bnh ia el e Cui abá- m ir im , que r ecebe aguas elo 
Mu tum riach o fo t' mado p~ los ribeü os da 1\Iacleira e ela Agua 
bran c<~ : QtHü ro milb as a baixo do Cuiabá-mil'i m h a , na clir ., 
~ttna en trada para o bl'aço do S:1.pé ele má n avegação; c inco 
m ilhas à esq , h <t outr o furo, que abre- se em um pantanal , cuJa 
e:üsbe.11cia é em parte devida aos tl' a nsborclamentos do p1•opri ll 
S . Lo,tr enço, a oito ou 10 le~oas distante . Com milha e meta de 
marcha e ncontra-sé a g l'a n de e alagacl i~a il~a ele U:>,u cu ri
tuba , sepat·ada. da el.o P il' a.hi po1· um b t•aço elo ;·w, que Ja fo to 
can a l, mas h oJe esta qu as t mtr a nsü avel. O outr o da es1. e es
treito, sinuoso em algu ns l oga t•es e mn tto torm en~oso . ogares 
h a nncle o fundo é de peell'a e tem escassame nte qu <ttr o pal mos 
. de agua. Desagua neste br aço, logo ." ba ixo clr, , sua entt·a da , a 
bah ia el o Fe l.i x, q •1e se es te nde m m to pa l'a I!J., e pela qua l 

· t a l vez , sd m gra nde c us to, se p telesse es ta belecer um a co m-
municação enl:r e o C u~abá e S . Loul'e nço , A 1lha Uaucur ttuba 
·tem oito mi lhas de oo mpriclo, seg·uiuclo as voltas do no. P ouco 
aba ixo fi ca. á margem esq. o pol'to ela fazenda. d e Santo An
t onio da Barr a . O te•·re tl O a cl.) ace. nt~ é a l agad tço em p a l'te; 
com tudo as ma rgen s el o Cuia bá sã1o . a incla a lgnma causa po~ 
voadas , mól' mente l\ clir. Da p onta lt1 fe t•t ot• da U a ucun tuba a 
bocca orien ta l do P il'a hi ha 26 m tlhas . Nesse t r echo ha , a~ 
bab ias do Ca t•a nd{tú nh o e das Concb.a.s á es<l·, a do Carancla a 
cl it·. , e um pequeno br aço do rio, o S>~ pé . Do Pi ra hi a té a foz 
a ltu-gura do riO e ger :1.lme n t~ ele 30 a 60 bl'HÇa5 : O fundo potlCO 
mais cl.o quA o elo cu t•s o supet•tor :1 Uaucurttuba:.. A tncla bot·da m 
o rio e m muitas p al'tes, res t 1ngas de matto ; sao porém est ret
t i ssi-tl; as e limita m -se á bei r a do r io e ele a lgumas ba hias ; e 
ent re e!!'as appl~ recem maiores ou menores esptwos de ca mpos 
lJaludosos que for ma m a pla nície em que corre o r1o e se 
este nde at é O. elo P a raguay e pela pa rte o r iental a lém elo 
S . Louren ço . Adian te oito. milh a s fica a b!llliia ele Bento Gomes, 
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que Ricardo Serra e o Dt·. Lacerda ( D iw·io de ,•econhec~
mento de 187 6) sttpp~tzeram ser o Piranema ; sabe-se porém, 
que as aguas des te untdá s as de out ro, ta mbem ch amado Be n to 
Gomes, de rra mam -se nos pa n tanaes de P ocon é . Q11a t L'O m i lh a s 
aba ixo es tá a Caxoeira el e bai xo, ba nco de a r g ila du r a como 
peclt·a , que occupa m a is de m etade do rio , á dit· . , que n ão 
ch ega a desco br ir na sêca, m as é de pouca agua. Out t·o banco 
identi co , appat·ece seis milha s aba ixo, na volta ch a m a d a d o 
Quilombo . Ad ia n te quat,ro milh as ha n a nutrgem dir . o r etiro 
d e uma faze nda . Ha nesta a ltul'a um a cor ixa , que se avista a 
pou co mais ou menos 100 passos d e Cua ibá , e que se escôa par a 
os pantanaes do sul elo Poconé ; ta l vez fosse poss i vel , uti li 
S <~ n clo -a, a brir uma com mtuücação ahi do Cuiabá co m o Par a
guay , aba ixo elo Deocal vaclo . Essa corha chama-se Ca~sàn ge . 
Ad ia nte do Cassa nge sete e meia m ilhas esta o sitio da Taru
ma n, onde o rio m uito se a la rga ; a ba ixo oito m ilhas a bahia 
ele Guaxú-grancle, á m ar gPJU esq . Um pouco a dia nte de ila h a 
um banco ele peclm ou ba l' r o d uro, a,. meio-rio. Com o anelar de 
20 mil has chega-se á bocca da Guaxú-m iri m , na m esma mar
gem ; é um a escoan te, L[Ue vem d esde os ca mpos da fazenda 
ele Santo Antonio da. Ba n a, e tem toda a a ppa r enc ia de u m 
río. Duas e meia mil has depois fica a bahia do Ban u. na l, na 
mesma mar gem esq . E' notave l este local , outr'ora chamado 
Arraia l velho, por tim g-t·a ncle ate rra d o, obr a el os se r tan\s tas , 
onde ainda ex iste o ba nanal que. plantar am 1. Duas m ilhas 
aba ixo d i v i de-s ·~ o t'i o em do ns bl'aços, fo t·mando um a ilha , a n
tigamente chamada Tar uma n . Hoje o s it io 'é conhecülo pelo 
Estreito do Banan a l. A ilh a terá 17 mi lb as: o can al cli ~ . e ele 
pouca l a l'g ura, a mad r e do rio corre pelo ·ela esq., ás vezes 
bem eslrei to, como n" s itio chamado Volta elos Paus, onde 
bem mais de iO braças. Pouco aba i:-;o da ilha ha outr o bana
na l, menol' , á nu•r gem dir . e um pouco afastacl 1 d o rio ; des
cendo-se ainda nove milhas chega- se á i lha Aricuné, nome 
por q tte tambem cotth ecem o Rto Negri nho escoan te que sae 
no braço da esq. Foi pot· a hi g11e em j 11nho de 'l730 urna expe
d ição ele c:1.nôas , em q ue ia de Cuiabá pa ra S . Pau lo o Orrviçlor 
Dl' . AnLon10 Alves La 11has P eixoto e m a is cie 400 pessoas 
Jevan lo 60 a t·r obas de ouro, foi atacada e cumple tame n te de r_: 
rotacla pe los í n d ios, depois de ren·hiclo co m bate, q ne dut·ou elas 
nove ho ras ela m an h5. as d uns da tarde . Só o ito dos chri stãos 
escapar am . O br·aço d a di r . é o melhor par a a na vçgação ; tem 
du l ongur a nove miLhas; ao term ina t· r ece be pela esq . um a 
ba hia, pe lo que t oma ahi o sitio o nome ele 1'res Ir mãos . 
E mllm clah i a Ires mi l has lança- se o Cuia bá n o S . L ourenço 
co m um curso de 235 m ilhas d esde a capita l, ou 447 ele curs ~ 
to ta l Não ha muitos a nnos , a inda não ·era essa a foz elo 
Cui abá e s im me ia milha a ba ixo, no local hoje conhec ido pelo 
nome ele Barra- velha» . 

CUYABÁ-MIRIM . R a mo da sel'l' a ele Cuyabá, pr oximo ás 
ori gens el o Mutu rn . 

CU YABÁ-MIRIM. R io elo Es Lado de Mat·to Gr osso, aff. elo 
Cuyabá . Recebe a g·ua.s do ribeirão elo lllu tum, que l'ecebe a s do 
Madei•·a , engrossad o pelas do Agua Branca . 

CUYABÁ -MIRIM. Lagoa á m a rgem esq . <lo r io Cuyabá, 
com o q ual se com mnnica p or uma boca situada aos f6o 20'S . 
Cnmmunica-se ta mbem a o Nol' te com o Xacoror é . R ecebe anouas 
do r ibeil'o d o llfttt~M?~ , fol' ma do por u m braço rlo Jlgua- b,· a~oa , 
r eu m clo ao el o J\l ctde-wa, e ngr ossado este pelo Cor ixo -g t·ancle,, 
que a mue n a su a ma t·gem esq . (B . de Melgaço) . 

CU YABÁS. Inçlios qu e h abita v a m o Estado de Matto Grosso . 
Antonio P it'es de Ca mpos na B 1·eve N otwia elo ge1~tio ba,·ba1·o 
q~w ha na d er·rota das m i nas clõ C~tya bá e. se~t •·cconcavo, 
publicada no T . X XV ela R ev . elo I nst . H is t . p . 446 di z : 
« Sllbindo mais pa ra c ima , vem um rio d ar neste elo Cuyabá , 
que l he chamam Cuya iJá-mi l' im , que nasce el e u ma bahia , n a 
qu al habttava um lote d e ge nti o cha ma do Cttya:bás . Estes 
usava m de can ôas e nos tr ajes e cosLumes era m como os acima. 
n omeados, e tin h :1 m pazes com t odos por set·em m a nsos e 
pac tficos >> . A respe ito da pahwra Cuyabá di~ o a d vonoa clo 
Joã o Ba r bo za ele S {l, na su a R clr;,ção elos p ovoados cle · C~tyabti 
e J1Ir;,tto Grosso, m a nwscr ipto ele 1775 o seg uinte : « Des tes o 

Cremos an tes, que seja tl'aba!Hto dos au thochtones, do mesmo 
g?nero e pat·a. o mesmo fit~ , que os pacovats do M.arajó ; nem com a 
v1da n om <~~d a dos serta.mstas , sem pt·!' av idos e sofregos, pod iam 
executar-se t rabalhos de natureza t a. o demorada e sedenttor ia 
N. da R. 
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primeiro que su biu o rio Cuyabá, ass im chamado por encon
trarem um a cuia grande sobre as ag uas , Clt le ia rodando, por 
onde infeeil'am que por aqu'ell e rio havia gente i outros cli~em 
que o no me de Cuyabá pl'Ocecleu ele bave t·em cabacelros plan
tados pelas margens claquelle rio; e outros qu e er a o 11ome 
dos ge n Lios c hamados cuiabases , que nes tes cli strictos hab i
tavam. Cada q.nal siga a opinião que quizer, Lftte não é ponto 
de fé nem pragmatica de r ei, que eu sempt·e es tou qne a 
n ominação procedeu da cuia, C[Ue gen ti o desse nom e nunca 
ache i ne m tive noticia, nem que h ouvesse m cabaceiros p1la 
ma rgem elo dUo rio, se ndo eu um dos seg undos que cu lti ''ei 
estes sertões e exami nei o que nelles pttde enco ntra t· ». A opi
.nião dos cabace iros é seguida pot· Monsenhot· P izar•·o e m sua 
J{em. H i;t . 1' . 9 . O padre J osé Manoel de Sique it·a diz 
provir a palavra Cuyabá de cuya e abit, que s ig nifica ge nte 
cah icl 't. « O nome Cuyabá t~v e origem, diz .-l.zeveclo Marques, 
pe la multidão ele a nores cal'l'egaclas de cabaças , qu e se 
etlconlravam nesse territl:lrio, e a que os paulistas cha mam 
emas » , 

CUYAMBUCA. L og . no termo de Agua P reta, do lTistado 
de Pernambuco . Ahi ex is te um engenho cen tra l e fica uma 
elas estações ela E. F . do Recife ao S . l~t·ancisco, no kil. 
104,020m. 

CUY AMBUCA. Riacho do E stado de Pernambuco , aft'. elo 
ri o Seriuhaem. 

CUYANAM (Canal do) . Entra na margem esq. do rio 
Purús. «Te m 60 braças de largura e dis ta 51 milhas da foz 
do Purús . Este canal vai sahir no Solimões, ·12 leg uas proxi
mamente ac ima do referido pon·to; prest:>.-se (t navegação ele 
grandes ca noas, ou. ele qnalqner navio que demande 10 palmos, 
em grande parte do anno . No inverno as agnas elo Solimões 
en tt· am pelo Cuyc~nr»m, e veem m is tura r- se com as do Ptu· ús, 
Q no verão acontece o contrario . As ca noas qne vem elo a l to 
Sól irnões e m clemanela do Punís, segLtem pelo Ouyc~?wm, eví
·tando assim uma gra11de dis ta ncia qne te ria m rle percorrer si 
fossem pe la barra do riiJJ> (Dr . S . Cout inho. R olat . sob;·e o rio 
P~trús . 1862) . 

CUYANARI. I lha do rio Negro , aft'. elo Amazonas, no 
Estado deste nome i entre as ilbas Canebani e Ualaca . 

CYPRIANO. Serra do Estado do R . G. do No r~e . no mun. 
de Acary . · 

CYPRIANO. A~sim denominava-sé a actual i lh a da Pal
myra, s ituada na lagoa ele Ararnama, do Estado do Rio ele 
Janeiro. 

CYPRIANO LOPES. Lagoa no Esta.clo elo Cear á , no rnun. 
elo Aracaty (Pompe u) . 

CYRIACO. Bairro no' mun. ela Piedade, no Estado de 
S . Paul o . 

CYRIACO. Ilha do Estado do P ar á, no mun . de Macapá. 

_CYRIACO . Ilha do E stado de Matto Grosso, no rio Arinos, 
nao longe ela foz do Sumiclom·o . Dizem set· assim denom inada 
em recordação de um infeli z tdpolante que, chegando ahi muito 
doente, foi abandonado a seu fatal clestillo . 

CYSNEIRO . Estação ela E . ele F . Leopolclina , n o r amal do 
Alto Murtahé i no Estado de Min as Ge1•aes . Fica entre as e~ta
ções ele S . Joaquim e Palmas e foi inaugtt racla e m H ele maio 
de 1883. Denominava- se Tc~pirussú . E' o pon to inic ial elo rama l 
deste u lt imo nome. 

D 

DABOCO. Rio elo Estado de i\!Catto Grosso, deõag ua na mat·
gem esq. do rio Neg t·o, ::df. do Aqn ida ua na. 

DA-CÁ A MÃO. Cor rego elo Estado de Minas Geraes , no 
mun _ ela Diamantin a . A L ei Prov . n. 1.103 de ·16 ele outllbro elo 
1861 fixo u-o com!> l i mite do clist. da Chapada, então cr eado. 

DACUARY. R io do Estado do Pa1•á i desagua n-1. m1.rgem 
dtr , do /q ha mundá . Separa a sen·a de Ajuruá ela do Matiá. 

DACUYARANIM. Canal que desp :·ende- se da margem esq. 
do Ma moria-m irim e vae desaguar no Apituarn. Delle par lem 
alguns trtbs . que vão ter ao rio PnrÍls. E' ha bitado por 
dt vers,os sa l vage ns en ~re. os q uaes os Hyamamadys . 

DADAUACÁ. Lago na marg m esc1. elo Nbamunclá, defronte 
da ioz do rio P1·atucü (B. Roclrígttes) . 

DADURI. Igar <1pé do Es·tado elo Amazonas, atr. da IU!tl'gem 
esq. elo rio Marary, tr ib. do Padauiry, e es le do Negro. 

DÁ E TOMA. Ribeirão do itstado de i\iínas Geraes, afl'. do 
rio Sant' An11a. qu.e o é do S . Fra ncisco. 

DAMACURYS. Nação in d ígena do Es tado do Amazonas, 
no rto Cauabury. Dizem clel!a provir a pop . de S . Pedro do 
R io Negro . 

DAMA DO LAGO. W o nome vulgar ele uma planta aqna
tica que pelo cl ese n·tolvimento qtte toma e pel a fac tl!dade com 
que se decompõe, prodnz não só a obs tn~eção elos rios. como 
t.raz cla.mno â saude pub lica . Os rios Ita ilype .e Almada, n <JJ 
com . de Ilhéos ela Bahia , são mui sujeitos á obatr ttcções pela. 
gr a nde q na ntida cl e qne possuem dessas plantas . 

DAMASCENO o u do Mcvc en a . Ilha JH I. bahia elo Rio de J a 
neiro. E' hoj3 ch amada dos Melões e a maior elas duas exi:;
·tentes entre o sacco do Alferes e a praia elos Lazaros . 

DAMASIO . L og . do E stado do Parnbyba do Norte, no mun. 
ele Cabaceiras . 

DAMASIOS. Bai rro elo l~staclo ele S . Paulo, no mun. elo 
Ampa r o . 

DAMIÃO. B<Lirro do mun. do Pa'l·ahy bun a, no Estado ele 
S. Paulo, com uma esch. pu bl. .ele inst. prim . 

DANIXÉOS. Indios elo Estado de MaL to Grosso . O B . ele 
Melgaço diz sel'em elles uma tribu elos Gua ic ttrús . 

DANGRA. Riacho do Estado de Sergipe, r ega o ·termo de 
Riachuelo e clesagua no ri o Jaea rac ica . Nasce na sen·a do 
Alecl'im. Recebe o riacho ll:stiva. 

DANIEL. Peq tteno rio do Es tado do Ceará. passa a oito kils . 
ao 8 . da vllll1 de Soure e cles agu et no Oceano· na fazenda Sole
dade . JJ:' muito piscoso . 

DÂO (R io), No me de um rio ela prov. portugueza da B~ira , 
qtte João Leme do P rado na sua explora ção do rio ele Miranda 
em 1776 quiz dar ao Uacôgo, n a sua mania aduladora ele lusi
tani sar os nomes hrasi licos pa i' a lisongear o govemo da Capita 
n ia . (Dr. S. da J!'onseca . Dioo. cH.) 

DAPATARÚ. 'l'l'ibu de i11dios Aroaquis , na ma rge m clir. 
elo rio Urubú, gstaclo elo · Amazonas. Fo1·agidos do rio Uatumá 
par a ah i mudaram-se esses selva!)e ns por causa elos r epetidos 
ataques dos gen tios do Jatapú. Amcla ahi não tiveram elles 
socego, porque os gentios que então habit[l vam o alto U1·ubú 
com eçar a m tambem a perseg uir a missão, de modo que, .algum 
tempo depois, viram-se coagidos a ele novo a ba ndonar esse Jogar, 
buscando refugio na ilha ele Saracá, onde estabeleceram-se, 
muclatlclo a pov . o n ome que tinha e tomando o ela il•ha: 
Foi a origem da villa ele Saracá, depois Silves. 

DARAHÁ. Rio do Estado do Amazon as, na mar gem esq. ~a 
rio Negro n o dist. de Santa Isabel, entt·e os ribeiros Anhon e 
Impambú (At·aujo Amazon as.). 

DARI. Antigo nome (o do principal se u fundador) cl~ actual 
pov. de La ma-Longa; n o Es tado do Amazonas (Ara UJ O Ama
zonas). 

DATTAS . Parochi a elo Estado ele Minas Geraes, no mun. de 
Gouvêa, a pouco mais de 30 kib. da cidade de Diamantina, á 
mat·gem esq. d o ribeirão elo s u nome. Tem sate ruas e dive rsas 
lt•avessas . cin co praças , egl'ej a m at l'iz, capella de N. S. do Ro 
sari·>. cape i la de Santa Ct•tt z, uo lo:p r mais ~:~levado elo a rraia l, e 
cape lla de S . Migtte l junto ao cem iterio. L a voura do ca fé, milho e 
feij ão. PosStle ricas minas Gle clia m a ntes . Or .>go Di vino E. Santo
e di ocese ele Diaman tina. Foi em prin cipio uma capella incor
pomda á ft·eg. do Parauna peltt Lei Prov. n. 371 ele \J de o u
tubro ele 1848 . ~levada á pRr och ia pela ele n. 1. 357 de 6 de· 
novembro de '1866, supprimicla pelo art. VI da ele n. 1. 663 de 
16 de setemb t·o ele -1870, que i11co rporou seu territorio á f reg . ele 
Gouvêa i a nnexacla ao mun. ele Gouvea pelo art. I da clen. L 094 

·de 13 de novembro de 1873, resta urada oaroch ia e incorporada 
ao mun. de Dia ma ntin a pelo§ I art. XIV da ele n. 1.099 de 14 
de novembro ele 1873, r e- incorporada mais t <wcle an mnn . ele 
Gouvêa, a que a inda perte nce . T em duas eschs. pttuls . de ins t. 
prim. Age ncia do cort· c io . 

DATTAS. Ribeirã o elo E stado de Minas Gerads, nasce no 
Jogar denominado Sete l~ aus, 1·ega a pa r ocbia do eell nome e 
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desagua no rio Pardo, ~r ib. do rio das Velhas . Recebe entre 
outros, os rios: Ba t· ro Pre ~o, Lages , L agôa , Vin te m, Capão da 
Amora, Pistola, Pereit·a, Contracto, Fe l'reiros, Pinho , Pratinha, 
Beata e Cachoeidnha . ' 

DATT AS. Col't'ego do Estado de Mi.nas Geraes , banha o mtm . 
cl0 Curvello e desagua no rio Marju iné (Tn f. loc. ). 

DAVID . Ribeit·o do Est<:~do da Bahia, a!l:'. do Poxlm. 

DAVID. Con·e"'o do Estado do Rio de Jan eiro, r ega o mun . 
ele Rezende e cles';;.gua na marge m dit·. elo Puahy ba elo Sul. 

· DEÇANAS. Sylvicol::ts que habitavam o rio Içana, trib. do 
Negro, rlo Estado do Ama~otut s. 

.DECUARY. Rio elo Es ~aelo do Ama~onas, ali'. da mtuga m 
dir . elo Nhamun d~u . 

DEDAL . No seu livt·o il R egicio Occidentctl. da P?·ovincü~ do 
Pará diz o Sr. Fet'l'eira Penna" No ponto ele .ittncção elos clous 
rios Ô'lha mund á e Pt·Mucít), as ;cguas se clila t;un consideravel
mente fot·m anelo um a vasta lmlua, qnas t toda rodeada de 'terras 
altas e montes, nm pouco a haixo es tá a extensa ilha Cap ixaua
r amonha, toda composta de te n· nos pedregosos, mas C?be t• tos ele 
a r vo res . Dons sel'rOs se e t·gttem na margem dir. clel l'Onle das 
duas pontas des~a ilha : o do ])eda! fronteit·o i ponta. superior 
e o do Copo em frente da p :mta ulferw;·, este ulttm o e um. a l to 
r~cb edo qtte fica quasi a p tqne sohl' e o r1 o . » O Sr. ~. Rocll'lgues 
da a esses elous se l'l"OS os nmnes de ])cclcwo e Copode. 

DE DEÚ. C;cchoeira ntJ alto Ja tapú, trib . elo Atnmá, entre 
as cachoeiras "clenominaelus U baicun u e Ca tiry. • 

DEDO DE DEUS. Dis tante 12 Jcguas da bahia ele Nyterõ i. no 
Estado elo Rio ele J ane il'o, eLnc-se um ramo ela. cordilheira elos 
Orgãos, conhecido por serra elo mes mo nome pela semelhança 
que apresenta sua corôa de gran ito com os tubos dos or gãos das 
ca thedr aes . A mais empinada cim eira. desse prodigio ela na tureza 
arnericam:, _.chamam os ha bs . elo l agar- O Decio ele Deus . 
E, com efl:e tto, esse ponto ela immensa cordilheira tem a appa
r encia ele uma mão, cujos quatl'O de dos r epousam sobre o dorso 
da serra, emC[Ua nto o inclex aponta para os espaços infinitos. 

DEDO DURO. Nome ele t!m pla tô sitttaelo no mun. ele 
Santa Luzia , no Estaclo de Goyaz (Inf. loc.) . 

DEFENSOR. Ponta na costa do mun. ela cidade do Paraty, 
Es tado do Rio de Jaueüo. Na Ca?·tcb ele Com·ado, lê-se Defenso•·, 
na de MoLtchez, JJefcnsa. 

DEFUNTINHOS. Rio do Estado de Santa Catharina, aff. 
da marget:l esq. da Itapocú (In f. loc.). 

DEFUNTO. Era assim denominacla a ilha elo Ur ubú, situada 
no rio Parabyba do Sul , mun . ele S . João ela Bal'l·a e Estado do 
Rio ele J aneiro . Assim a denominavam por se ter em ma io de 
173•falli encontrado o caclavet· ele Ignacio Dornelln,s . 

DEFUNTO. Rio do Estado elo Ceará , desag ua nas costas elo 
mwi. de Acarahú, clist. ele Almofalli1 . 

DEFUNTOS. Riacho elo Esta elo do Cea r á, n ;~ fl' eg . de S . Ma
theus . Desag- ua no l'io Ca,rih ú. l•" notavel pelas mortes que nelle 
houve, das c1uaes pt·ovem-lhe o nome. 

DEF-UNTOS . Rio elo Est:J.clo de Pernambuco, clesagua no S. 
Francisco entt·e os rios Pajehú e elos Ma ndantes. 

DEFUNTOS. Lagoa no mun . elo Cttrvello elo Estado ele il1inas 
Geraes. , • 

DEFUNTO THOMÉ. Cachoeir;~ no rio S . Francisco, entre 
a cachoeira de Pau lo Affonso e o t•io X ingó . 

DE LAMARE. Colonia m ilita r do Estado de Matto-Gt·osso, 
CI'eaéla em 1.859 na margem esq. elo r io S . Lourenço e des~t'UI~a 
pelos P araguayos em 1865, na mes ma locahdacle ond" es ta hoJe 
a co!onia ele S. Lourenço. 

DELFINA (S.!.n ta) . Log. ~lo EsLaclo ele Mmas, Geraes , no. 
mun. elo R io Pt·eto, sobre o n o deste nome. 

DELFINA (Santa). li:stação ela E . de F. União Valenciana, 
no kil. 5'1, entr e Rio Bon tto e Rw Pre to . · 

DELFINA (Santa ). Ribeirão go Estaclo do R io ele J ane iro, 
a.!l'. do rio Preto, que o é elo Pa rahybun a. 

DELFirNA. Corren-o do Estado de Minas Geraes , banha o 
territorio ela freg. d,~ Conceiçfio elo Ar eado e clesagua no ri be i
r ão elo Chumbo. 

DELFINO. Lagôa do Estado do E . Santo·, no mun. de 
Liuhares . 

~ELFINO. Lagô:t, el o Estado ~e Sl!:nta éatha rina, a O. ela 
h1goa elo Camacho. 'I em communlCaçao com a lagi)a J ag-uarema 
po r um pequeno sangrado uro . 

DELGADO. Co~·rego elo Estado ele Min as geraes, banha 0 
mun . ele Dtamanttnae desagua no rio elas Pedras . 

DELGADO. Ribeirão do Es•taclo ele Goynz, banha o mun. elo 
P tla t• e conflue pela margem d i r. elo rio Ver melho . trio . elo l'io 
das Almas. Recebe os corregos Contendas e Pontes . 

DELIZ. Pov. do Estado ele .Minas Geraes, junto do io n·ar 
l'res Barras e perto da c idade elo Seno. · o 

DELMIRO. llh n do Els tado da .Bahia , no mun. ele Bel
monte . 

DEMAN DA . Log- . elo Estn.do elo Rio de J a ne il'o, á marge m 
do canal de Campos a Macahé, qne ahi forma um pequeno pa n o 
e pt·oximo elo rio Ururahy . 

DEMANDA. Log . no mnn . da Estrella.do Estado doR; G. 
do :Sul, á ma rgem dit·. elo l'io T nquary . 

DEMANDA. Ilha elo Es tado elas Alagôns, no baixo S . Fran
cisco, entre Aracué e P iranhas . 

DEMAND A . Carrego do Estado ele Goyaz, banha o mun. de. 
Sant.a.Luzia e clesagua na margem esq. do ribeirão ela Sa ia 
Velh a, atL do rio S . Bartholomeu. 

DEMARCAÇÃO. Log. no mun. ela Capital elo Estado ele 
Pern ambuco. 

DEMEUENE. R io do Estado elo Amazonas, afi' . rla margem 
or iental elo Araití. ou Uara iá , tr ih. elo Negl'o . E' de agua 
branca . 

DEMITI. Rio do Estaclo elo Amazonas, clesagua no rio Ne
gro 11 kils. abaixo da pov. ele Marabitaaas. Recebe pela ma r
gem clit·. o Uaruhi, o Bacln.ba hani e o lviar icoobi e pela esq. o 
Maiabi, Uarebo e Iauiabú. A respe i~o clesse rio ha a sen-ninte 
interessante inC. prestada em 1786 ao Dr. Alexandr~ Ro
dri gues Ferraira, e que vem in serta no JJim·io deste natu t· a 
lis ta . <<Ao ama nhecer do d ia 9 de novembre entrámos psl a 
boca .elo rio Dirniti. Segundo a estim ativa que fize mos, com 
um tll'O d,e bala se a travessa a sua la rg ura; depo is ela sua. 
entrada se al arg·a n1a1s pela marge m Ol'ien·ta l faze ndo uma 
peg_uena e_nseada; finda que seja a sua ponta s~periot·, se es
tre~ta o r10.em uma garg·a!ltll, que ·te rá iq braças ele la rgura, e 
ass1m por dtante se va t a la rgando e estreita ndo mais e menos 

·não passando de 20 braças a maior l argura, e essas em ben:{ 
poucas partes. A es treitesa chega a termos de não poder passa t· 
mais do que uma <~traz d~ omra canoa , e com mui to Ctlsto, como 
acliaa te refe riremos. Encamiaham- se as suas voltas pa ra a 
m::tior parte dos rumos, a côr dns suas ag uas é a mesma, que a 

· qne tem as elo Rio-Negro , pot• que, 3upposto que parecem mais 
escuras, procede de se r o rio muito mais es~reito sem compa
ração , e av ir.inh a t·em-se, as sombras das a rvores, de mocl0 que 
o assam bt•am . As COl't•entezas , clu t•an te o primeit·o dia ele v ia
gem, não são sensive is, mas logo depois se augmentam . A~ 
arvores, que bordão as margens , e ele que vimos~ mais ab un
cla ncia n • prime it•o e segun do dia, 8ão o molengo ve l'dacleiro , a 
casta nha macaca, o macacú guaçú, a mongaha , o ing'ápiran ga, 
im bit·arema, o apec(tita ibua, o at·apal'i, o nmtutirana . o par a
cu~aca , bastan te quantidade elo cipó de uambê, e ela> paimeit·as 
do a ss~hi, ibacaba, patau{t, pax iuba, iat·â, iaxi ta t·a, murLtt i, 
ca rana etc . , toda a term elas ma rgens é vargem, e com te r s iclo 
grande a vasan te, apenas vimos a lguas tezos. P assadas duas 
horas ele viagam, apparece pelo occidente um braço elo mesmo 
rio, que lá vai acabat· no centro elo mato, e pass<tda mais uma 
hora pelo nascente ::tpparecem umas pedras, que são as primei
r as que. vimos. Nesta distanc ia, pouco mais se l evanta '' te t•t· a 
para o cen tt·o, e o rio se estrei·ta, de fórma que de uma se a l
caJlça a o u ~rn ma t·gem com uma ped ra a tirada pot· q Ltalquet· 
pessoa; as segundas pedras exi stem na outra ma rgem junto a 
nm tabocal , cujo sitio, cl isset· a t~1 os indios, que tiaha sido algum 
di a h abitacls elo gentio desc ido para Marabitanas; vimos mais 
adiante, no meio elo rio uma ilh a, que o divide em dois braços , 
por l,empo quasi ele meia hora, e depois se tomam a uni t•; a 
ma iot• a l tura ele agua, que a lcançamos com a sonda até á clis
tancia ela um dia de viagem, foi a. quatro braças. Mais pecl r·as 
appareceram neste dia, e no seguinte um r edominho ele a"'ua 
bem no meio do rio, o qual nos de ixou na clescon(iança de "'ali 
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as haverem; não tardou muito que nos não tirasse da duvida a 
expe t'J enc ta, que fizemos; mand amos navegar direito a ell e, e 
pa~sa nclo a ten tea1• o fundo com varas , não só se nti mos que 
erao pedras, mais tambem que só dista vão n a profundidade de 
se1.s palmos. Pernoitamos pe~as seis e meia c).a t a t·de por apro
vettarmos o tezo , que appat·eceu e por que as arvot·es sahiclas e 
os ramos de outras, que a travessaYam o rio, reqneria m de nós 
a cau tela precisa para navegarmos de noile. Desde a m a nhan 
de H principi amos a navegar com algum custo, porque, para 
p~ssar cada uma das dnas canôas, que Vossa Mer cê sabe, que 
nao pass<11m de uns pequPoos botes, fo i neressario em a lgum as 
partes co t·ta r os ramos elas arvo res, que atravessavam o rio. 
Pel:J.s ~ uatro da tarde passamos pela boca do igarapé chamado 
Jajuabo, na marge m oriental; por e lle subio em outro tempo o 
cabo de esquadra Miguel Archanjo, em uma canôa equipada 
com 12 remos, e depois ele naYe(lar por elle acima pelo tempo 
de i O dias, fez por te n·a um traJecto, que clJJ rou pelo espaço de 
tres, levando comsigo a canôa, e desenganado elo provetto, que 
se seguiria de maiores e xa mes, havendo faltado o manti mento, 
foi sah ir ao t•io Cauaburí . Fundeam os as cinco P. meia datar
de, não só por se nos offe recer um bom sit io pm·a pernoitarmos, 
o que é l'aro, mas tambem pol' já etltãu set• tão estl'eito o rio e tão 
entulhado de páos cabidos, que, sem o trabalho ele se abrir cam i
nho, se não podia passar avante; o que guardamos para o se 
guinte dia. No em tanto que s uppu1.emos ser pouca a altura da 
agua,achamos com sonda, que a elo meio do rio a inda montava 
a 16 pal mos e a 12 a da be ivada. Com effe ito abr io-se a ma
chado o C<tm inho, que andamos até ás 11 ela mai1hã dá 12, des
de então fez-.; e o rio absolu tamente in navegavel para as Í10ssas 
canôas, porque tres grancles arvores e ou'tros páos cabidos o 
atravessavam de sorte que para os removermos não bastavam 
as forçHs elas nossas equipações. Pa1·a volta\·rnos foi preciso 
descabirem as canôas de pôpa, até chegarem á l argur a ca paz 
de as deixaL· vi rar por redondo, e como vimos a clifficuldacle da 
navegação~ o pouco que in tl)ressava a subida rnais·ulterior, 
pela esterilidade ele flôr es novas, que não tivessemos visto, vo l
tamos agua abaixo, e s i pat·a cima foi ·trabalhosa a navegação, 
muito mais o foi pa t·a baixo

1 
porque a cor renteza ane bataYa 

as canôas para cima dos paos, atravessados no meio do rio, 
para onde nos dirig íamos, em ordem a escaparmos da cahida 
q~1e ameaçavam as arvores da beirada . E <tJ)ezar· da possível 
dtllgencia e cuidado, sempre saltou f6ra por tres vezes o leme 
de uma das canôas. O rio é incap:~z para outra casta de pesc:ot, 
do que a que se faz pelos a lagad iços, donde se tiram os tamtt
atâs, as trahit•as, os j ej Cts, os j and iás, etc . A outra pesca, que 
se cos~uma fazer pe los portos de terra, ou de pedra para nelles 
esperarem o peixe, que desce com a correnteza, não tem logar, 
porque não ha terras firmes. ~\. mesma difficuldade enco ntram 
os caçadores; apenas se lhes offerecem a lgnns tezos para as suas 
esperas, e o mais do tempo andam atolados pelos pantanaes, 
para caçarem os mutuns, os cujubis, as garças, os corocot·ós, os 
papagaios, as a ráraf , e as mais aves do pa.iz. Isto é o que t emos 
observado até hoje que se contam '14 ele Novembro.» Do Demiti 
ao Iá e des te ao Cauaburi o trajecto é peque no. Dos antigos 
Rot~iros consta que soldados e!lviaclos ele Marabi~anas ao Cau.a-:
burr gastavam ae Clll CO a sets dtas, sendo dots pelo Demt tl 
acima, dois no trajecto pot· terra para o Iá e um a sahir no 
Canaburí . 

DEMO. E' assim denominada uma praia, que fica na Ilh a 
Grande, situada no Oceano e pertencer. te ao Estado elo Rio ele 
Janeiro, 

DENDÊ. Log. do Estado do R io de J aneiro, no mun. de 
Itaborahy. 

DENDÊ . Ancoradouro no rio S. Francisco, defronte da pov. 
do Piassabussú do Estado elas Alagôas. 

DENDÊ. Pequeno rio elo Estado da Bah ia, r ega o mun. de 
Aloobaça e desagua no . rio Itanhem ou Itanhaem. 

DENTRO . R ibeirão elo Estado ele S. Paulo , banha o mun. 
de Tatu!Jy fJ desagna na marg,em esq . do ribeirão da Onça, a lt'. 
do rio Sorocab:t. (In f. loc.). 

DENTRO (Lagõa de). No mun. de Umary e Estado do Ceará. 
DENTRO (Lagôa de) . No Estado da Bahia, c~rca de tres 

kils. distante ela villa do Brejinho. 

DEODORO. Villa e mun. elo Estado do Paraná. Ot•ag0 Senhor 
Bom J es us e diocesQ de Curityba . Foi Cl'eada parochia pela Lei 
Prov. n. 836 de 9 ele clezemll ro de 1885 e elevada á categoria 

de villa. com o nome de Deodoro pelo Dec . de 10 de janeiro 
ele f890 . Denominava-se an tigame nte Piraq1ba?'l». 

DEODORO . Rio elo Estado elo Pal'aná, afl'. da margem dir. 
do Jg ttassú. Foi ass im denominado pela com missão clii> Chopim 
em home nagem ao distincto marechal elo nosso exe t·cito que 
teve esse nome , 

DEPOSITO. Log. no mun. de Blumenatt elo Estado de 
Sa nta Catharina. 

DEPOSITO . Serra elo Estado elo R. G. elo Sul, pertencente 
á freg, de San t'Anna do Livramento e della distante cêrca de 
nove kils. E' o ex tremo sul da serra do Caverí~ e jaz na La t. S 
de 30° 53' e i 2D 25' 29 11 ele Long. Occ. do meridia no do Rio ele 
J aneiro. NeJla ac ha-se construiclo um quartel. 

DERRADEIRA. Lagôa elo Estado ele Pernambuco, no mun. 
de Bom Conselho (In f. loc.) . 

DERRADE IRO POUSO . Log. do Estado de S. Paulo, no 
mtln. do E. Santo dos Bar retos . 

DERRUBADA . Corrego elo Esbado de Minas Geraes, aJf . 
da ma rge m dir. do t·io Pouso Alto, t rib . do Paratma. (l11f. 
loc .) . 

DESAPREGADA . Serra elo Estado do Ceará , no mun. de 
Asdaré . 

DESBARRANCADO. Uma elas cachoeiras fo1·madoras do 
rio Anna Felicia, trib. elo Utum, que o é do lg ttassú , no Es-
·tado do Rio de J a neit·o. • . 

DESBARRANCADO. Corrego elo Estado de Goyaz, banha 
o mun. ele Sa nta L tlzia e clesagua na margem dir. elo rio 
S . Bartholomeu. (Inf. l oc.) . Do mesmo m un. nos in formam 
haver um outr o c01·r ego desse nome, a!f. elo corrego Ceclr on . 

DESBARRANCADO. R iacho ou ribeirão ele H leguas, 
70 ktl s . de curso, queclesa~>ua na mar<>em esq . do rio Miranda 
pela Lat. ele 21° 30 ' ; no llstaclo ele· M~tto Grosso. Tres legua~ 
ac tma r ecebe pela margem esq. o ribeiriLo ele Santo Antonio 
já unido ao ribeirão Feio. Meia legua acima desta co nflue ncia' 
em distancia ele 43 kils. ele Nioac, foi que, no dia 28 de ele: 
ze m bro de 1864, a expedi cão invasora paraguaya derrotou a 
insignificante força ele cavallaria, mais ou menos de 100 homens, 
que formava a quasi totalidade do districto de Mir anda (B. de 
Melgaço). 

DESBRUADO. Morro do E s tado de Minas Geraes, na fr eg. 
da Conceição ela Estiva e município de P ouso Alegre. 

DESCADEIRADO. Sena do Estado da Bahia, no mun. de 
Poções. 

DESCALVADO. Uma das estações da E. de Ferro ela Com
panhia Paulista, no Estado ele S. Paulo ; entre Pol'to Ferreira 
e Remanso. 

DESCALVADO. Morro no mun. do Ypot·a nga e Estad0 de 
S. Paulo (In f. lo c.). 

DESCALVADO. Serra elo Estado de S . Paulo, no mun. ele 
Santa Rita do Passa Qua·tro . 

DESCALVADO. Serra no mun. do Pirahy e Estado c\(} 
Paraná (Inf. l oc.). 

DESCALVADO (Ser ru. elo). Espigão elas seu as da Jacobina 
que ma rgeiam o alto Pa.raguay pela esq ., aba i xo de S . Luiz de 
<.;acet•es entre os 16° e '16° 42' 58'' S: Provém-l he o n ome de ser 
em pa1·t~ comple tamente nú cl.e vega ~ação, elo mesmo modo que 
a outra que lhe fwa g11atro k tls . am ma, e egua lmente abeira 
o rio, chamam· ll:~e Pela~o. Na Stta encosta projetou-se a 
creação d e um fo l'ttm, CUJ OS ves tíg ios ainda se encontram, e 
cuja prlmetra pedra, de ordem de Caetano Pwto, foi la nçada 
em H el e sete mbro de 1803 (Dr. J. Severiano. Dicc. ci t. ). 

DESCALVADO. Rio elo Estado de S. Pattlo, aJl' . do Una do· 
'Prelado, no num . ele Iguape . 

DESCALV ADO. Ribeirão doEs ta do ele Minas Geraes, banha 
a fre g . do Garimpo, mun. de S. Sebas tião do Paraíso, e des
agua no Canôas. Nasce na serra (lo Agudo. 

DESCAMBADA. Termo u sado no Brazil pa ra designar o 
Ioga r da coxilha ou lomba que faz descida pa ra a can bada. 

DESCAMPADO. Log. no dist. de Quat~pul'lt do ~stado do 
Pará . 
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DESCAMPADO. Bairro do mun . de Campinas, no Estado 
de S. :[>aulo; com uma esch. publ. de inst. prim., creada pela 
Lei Prov. n . -19 de -17 de março de 1882. 

DESCAMPADO. Bairro e morro do Estado•de S . Paulo, no 
mun. de SantaBranca (Inf. loc.) . 

DESCANÇO. Log . do Estado da Bah ia ; no mun. da Gamel
leit·a do Assuma . 

DESCANÇO . Serra do Estado - ~e San~~ Catharina, no alto 
Tij11cas, entreS . José e S. Sebastlao do T!.JliCas. 

DESCAROÇADOR. Ribeirão do Estado de S. Paulo, ban\la 
o mun. de Pit·assununga e desagua na margem esc1. elo rJO Mogy
guassú. 

DESCIDA DA MINA. Log. nas ab~s ela serra dos Côcos, 
no Estado do Ceará. Nelle edsLe uma m1na de plombag111a, q~e 
ali é havida pelos habs . por mina ele chumbo ~Sargento-mor 
João da Silva Feijó. Mem. sobr~ a Prov . do Ceara). 

DESCIDA DOS NEGROS. Log . do Estado do Ceará, no mun . 
do Jard im. 

DESCOBERTO Parochia do Estado ele Minas Geraes, no 
mau . eleS. João N.epomuceno, banhad~ pelos r ios Novo, l'!Iot~a ! 
Ouro e Rico. Orago SS. Triaclade e dwcese ele Mananna. 1< 01 
disl. da fceg. elo H.io Novo do mun. do Mar ele .E-lespanha, cle-

fois incorporado ã fr~g . ele S. João Nepomuceno p~lo § III at·t . 
I da Lei Prov . n. 1 265 ele 19 ele dezembro de 186;> . Por occa

sião de ser creado o mun. de S . João Nepomuceno (art. I da 
Lei Pro v . n . 1.600 ele 28 de julho de 1868), fo1 o Descoberto 
desmembrado elo ·termo do Mar de Hespanha e mcorpot·ado 
áque lle mun. E levado á categoria de parocbia pelo art . I ela Lei 
Prov. u. 2.086 ele 24de dezembro de 1874, que incorporou-a ao 
mun. do Rio Novo. A anexada ao de S . João Nepomuceno pelo 
§ I da Lei Prov . n. 2 .677 ele ::!0 de novemb ro ele iSSO. Sobre 
suas divisas vide art II ela Lei P rov . n. 2.085 ele 24 ele dezem
bro ele 1874 e n. 2 .345 ele -12 ele j ulho ele 1876. Tem Agencia 
do Cor reio, 4.000 habs. e duas ~sch s. publs. de inst . pt·im . 
Além ela ma·triz possue a capella ele N. S . elo Rosar io. Lavou
ra ele café, canoa e fumo. Deve seu 110me ás grandes descobertas 
de out·o qtLe ah i se fize ram . 

DESCOBERTO, Bairro do mun . de Guaratuba, no Estado 
elo Paraná. 

DESCOBERTO . Pov. junto ás ricas minas ele ouro achadas 
en'l. 1818 entro a margem esq . elo Par~\l'uay e a vi~la elo_ Dia
mantino; no Es-~ado de Mabto Grosso. l eve curta eus~enc1a . 

DESCOBERTO. Serra bastante elevada do Estado de Minas 
Geraes . E' isolada, te rminando de um lado ~o r LO Pomba e do 
outro em pequenas elev.ações no mun. do ,RIO Novo . Ser 1•e de 
divisa das aguas elos rios Novo e Pomba. E at ravessada pela E . 
ele F. União Mineira no k!l. 97. 

DESCOBERTO. Denominação de um platea;t , situado no 
mun. ele Santa Luzia, do Estado de Goyaz (Inf. ,oc .). 

DESCOBERTO. Rio elo Estado ele S. Paulo, no mun. de 
Buq ui'ra. • 

DESCOBERTO. Rio elo Estado do Paraná: b::u?-ha o mun. ele 
Gua ratuba e clesagtta na margem esq. ela balua deste nome 
(In f. loc.). 

DESCOBERTO. R io do Estado ele Minas Geraes , re(l'a a pa
oarochia ds seu nome e desagua na margem esq. do no Novo . 
• DESCOBERTO . Carrego do Estado de l\1inn.s Geraes, afL do 
r.io S11.bará. 
. DESCOBERTO. Rio elo Estado de Goyaz, aff. do Corum l.{t . 
«Nasce no t~latô da Vendinh a e recebe á dir. ~s corregos, Ven
dinha , Anton ia, Capão Grosso, Porcos,. Capueu·a,. ,lVla Lto Gran
de, Bur ity , Pintos, Capueit·mha , BocaL~a, TabeJU, Manoel ,cla 
Silva, Capivara , Torto, ~l'ucuml Capue1rao, D:scober·to e On9a, 
á esq . o Jatobá, Pedras, Bclch L_?r , ~!tge, Capao d? OuJ·o, Pm
e:uella . Caetano Ribeiro, Buracao, 'I !JUC.al, Iudam e Capueu<~ 
tfranclé., ffi' tambem denominado :Montes Cla1·os. 

DESCUIDO. Log. elo :Estado do Piauhy, na com. de 
Barras . 

DESEJADO . Pequena lagôa entre o _deotacame nto das Sa 
linas e as cabece iras do rio Verde, a 40 b is. de um e ele otltr_?, 
no caminho trilhado pela comm issão de lumtes de 187~ . 
( Dr. J. Severiano. Dicc. cit. ). 

DESEJO. Serr11. do Estado ele S. Paulo, no mun. de S. João 
Baptista elo Rio Verde. 

DESEJO . Ilba do Estado do · E. Santo, no rio Doe~, entre a 
bat·ra deste rio e a pov. <le Linhares . 

DESEMBARQUE . Ribeirão do Estado do Rio de Janeiro , 
aff. ela margem esq. elo rio elas Pedras, trib. da clir. elo 
Turvo . · 

DESEMBOQUE. Parochi:t do Estado ele Min as Ger aes, no 
mun. do San\issimo Sacramento, banhada pelo r io das Velhas 
e por diversos ribei rões, entre os Cj.;laes os do In ferno, Ponte 
Queimada, Fttnil, Santa Barbara, Cachoeira, Manteigada, Ja 
gull.ra, Veados, Cachambú, etc., ligada a Piumhy e UbeL·aba 
por uma e.stL·ada, que é cortada pelo rio Santo Antonio. Seu 
tecritorio n a mór pa1·te montanhoso e assás aurilero, é composto 
ele campos e mattos mui fecnnc\os, onde encontram-se hervas 
medicinaes e ele tinturaria. Sua egr.Jja matriz tem a invocação 
ele N. S. do Desterro e depende ela diocese ele Goyaz. Era 
parochia em i8!8, tendo sido nesse anno rebaixada dessa 
ca tegot'ill. pelo art. I ela L~ i Prov . n . 429 ele 19 ele ontubro, que 
incorporou seu ·territorio á entáo vi lla do Ar axá . Foi restau
rada parochiá pelo a rt. V da Lei Pro1•. u . 45.2de20 ele out:1bro 
ele 1849, que deu-lhe por séde a capella do Santíssimo Sacra
mento. O art. I ela Lei Prov. n. 47.2 ele 3i de maio de i850 
transferia-a pat•a a matr iz de N. S. elo Destet·ro; o art. I! 
elevo n-a á categoria ele villa, e o art. III incorpOL'Ott- a á com. 
do Paraná. O art. VIII da Lei Prov. n . i.262 cJe i9 ele dezembro 
ele 18G5 supprimio-a, incorporando seu t_erritorio á villa do 
Ara xá .e transfeL·indo a séde ela parochta para a cape !la do 
Espirito Santo ela Forqnilha. O art. VI dn. Lei Prov. n. 1.667 
ele 16 ele setemb t·o ele 1870 transferia para o arraial de N. S. do 
DesteLTO do Desemboque a seclé ela parochia elo Espi rilo Santo 
da Forquilha. Ainda Desemboque et•a villa, quando o Al·n~anah 
ele Nlinas de 1863 publicotL a segumte notLcLa a respe!lo elo 
mun . as quaes foram-lhe ministrad~s pelo Sr. l•' rancis~o ele 
Paula Oliveira l<, ,.ança : « O tenüoriO da freg· . é ge ralmente 
montanhoso, tendo apenas a planicie chamada - Chapadão 
que se e:üende sobre a se na da Canastra -des&e e ribeirão 
B •rbas- per to de S . João Baptista até o rancho cln. - Lagon. 
dos Esteios - na dista ncia ele 14 leguas mais a u menos. Seu 
clima é temperado e mui saudavel . Suas lindas e ferteis cam
pinas, ornadas de outeiL•os e valles, não só offerecem uma vista 
pitto1·esca, mas tambem a melhor e lljais bella pastagem, onde 
se cria com aclrniravel vantagem e fac ilidade o gado vaccum, 
o lanigero, o ca 1·a llar, etc. J!ixistem optimas mattas de cultura 
nas margens do rio Grande, emquanto que nas eircumferencias 
da villa ( duas ou tres lagoas ) não as ha em tamanba abun
dancia , por isso que a maior parte desse terreno consta de 
campos: comtudo o solo, apezar ele pedregoso na maior parte, 
oé mui fecundo, e ·to as as plantações ofl:"erecem boas colheitas ; 
e além disso é assás aurifero, e com a maior facilidade se 
encontra o ouro ela melhor qualidade, que infel izment.e não 
constitue o principal commercio ela villa por fal ta de pessoas 
que se cleem a essa especulação, e trabalho : ainda existem 
antirras e enormes lavras ele minet·ação por toda a margem elo 
rio das Velhas, nas proximidades d<t povm.ição. Na fazenda elas 
Antas (quatro e meia leguas da vil la) acham-se tres abun
dantes fontes de agua mineral salina, e na margem do rLbeirão 
do Inferno (cinco leguas) uma outea alcalina a' quaes nutrem 
consideravelmente o gado e todos os animaes da~ differen Les 
especies que dellas gos tam summamente . Nes,as fontes en
contram- se constantemente o veado, a anta, a capivara, o 
queixada, a onça, etc., assim como bandos de pas~·at·os ele quas1 
todas as qualidades. T ambem ha uma pequena fonte ele a&"na 
fen ea no logar chamado C1·uz a uma legua da vil la. O milnd, 
feijão, arroz, canna, fumo e algodão, principaes generos na 
fre "' . cul~i vados. destinam-se ao consumo da mesma, ao passo 
que

0 

o café, o que_ijo 1 o porco, o gado vaccum_, lanigero e cavallar 
co nstit11em o pnnc tpal genet·o de exportaçao e commerc10 elos 
hab~ . da f reg . Existem diversas fabricas ele a"ua rdente e 
assucar . Tambem já se encontmm ass im nlb ,1•illa como nos 
seus aL'L'eclores algum as fabl"icas ele tecidos de a lgodões riscados; 
colchas e ba ixei ros de lã , e de algodão lisos e bordados, etc. » 
Sobre suas d ivisas vide : aet . III da Lei Pt·ov . n. 2.137 de 27 
de outubro ele 1875, n. 2 .318 de H ele j ulho de 1876, § V da de 
n . 2. 76i ele 12 de setembro de i88i. Tem duas eschs. publs. 
ele in st . prlmal'ia. 

DESEMPENHO. D'ist. elo mun. de Bambuhy, no Estado de 
Minas Geraes. 

• 

/ 
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DESENGANO . Log . no ter mo da Palm a , elo Estado do 
Ceará . 

DESENGANO. Log . do Es\ado de P ernambuco, no mun. 
do Bom Ja rdim. 

DESENGANO. Pov . do Estado do Rio de J a neiro, no mun. 
-de Valénça , á margem elo rio P a rahyba do Sul , que tem ahi 
uma imm ensa ponte ele ferro, sobre a qual passa a E . de 
F. Centra l do Bt·a zil. Tem uma e legante eRtação dessa 
estrada. a qua l dis ta 132,036 kils . do Di stl"iclo Federal e fica a 
33Sm,920 so bre o nível do mar. Dahi parte a ]!;, ele F. União 
Valencian a . Tem duas esch s . pnbls . de ins t. pl"im . e urn a 
capella de N. S . elo P a trocíni o, benta a 16 ele j a neit·o ele 1881, 
na presença dos eJ:: - Impe t·aclores . Agencia do Correio . A par te 
daquella estrada entre Vassout·as e Desengano ( 3k,479) foi 
ina u" uracla ~L 17 ele dezembro de 1865 e a de Desenga no ao 
Com~ercio ( t41<,6<!7) a 29 ele novembro de 1866. 

DESENGANO. Serra do Es tndo elo Ceará , no mun . elo 
So bra l. 

DESENGANO. Rio do E ti ta do do R io de Janeiro, r eune- se 
·com o Alpina e j un tos for mam o Dous R ios, ~rib. do Pa
queqtter. 

DESENGANO. Ribe it·ão do Estado ele Minas Geraes , ba nha 
o m un. de S . Paulo do Muria hé e desngua no r io deste 
nome. 

DESENGANO. Rio do Estado ele Goyaz, nasce na sert·a das 
Divisões e concorre com o 'l'rer, Barras para engrossa t· o rio 
Claro, trib. do rio Gl"a nde 0 ~1 Araguaya ( Inf. loc . ) . • O Sr. 
Baggi, no seu JJ'ar W e.,t do B o·azil di z : «R ecebe o rio Cbro 
pelo lado esq. o carrego elo Desenga no e pela di r . o Tres 
Barras , assim ch a mado poe essa teiplice confiuencia. " Cunha 
Mattos c ita o Desengano como afL do rio Claro. 

DESERTA . Ilha na cos ta do Est a clo do Rio de Janeiro, no 
mun. de Paraty, a O. da enseàda da P avuna e proxima da 
pon ta Cajabyba . 

DESERTA . Ilha do Esbaclo ele Santa Ca tharina , proxima da 
i lha do Arvoredo. 

DESERTA . Ponba na costa oriental da logoa elos Patos, no 
Estado do R. G. elo Sul. Na mesma l agôa exis te um bai xio 
de egual nome . 

DESERTO. Log . elo Estado do Piauhy, no mun. de S. João 
elo Pia uhy . ' 

DESERTO. Log . do E stado do Piauh y , no termo da Ca
pital. 

DESERTO. Vide .-lnncb cbo Deser·to (Santa). 

DESERTO. Serra elo Estado do Piauhy, entre as ooms . 
de Sa nta Philomena e de Gurgueia . 

DESERTO. Rio elo Estado de Santa Catharina , rega a ter
ritorio da ex-colonia Azamhuja e desagua n a margem esq . do 
Caeté, t rib. do Urussanga . 

DESERTORES. P ontn. na cos ta occi clental ela lagôa dos 
P atos, no Es ta do do R . G. elo Sul. 

DESERTORES. Banco n a l agôa dos P atos, na entrada do 
Guãhyba, em frente ao banco Barba Negra ; no Estado do R. 
G . elo Sul. Forma com a ponta ele I tapoan o canal elas P edras . 
E' perigoso. 

DESESPERO. Salto elo rio J a ry, trib. do Amazonas, no 
Estado do P á rá. T em 25 metros. 

DESFILADEIRO. R io do Estado de S. Paulo, aff. da mat·
gem dir. elo rio Pardo que junta-se ao Mogy- guassú. 

DESGRAÇA . Ilha elo Estado elo Ma1:anhão. Quas i tão grande 
como a elo Ca rdoso, el a qnal é separada por um canal que es
·ta belece a communicaçli.o elo rio do ·rorto com o do Urubú . E' 
separada ela ilha das Ca narias pelo i-io do Torto. 

DESGRAÇA. Igarapé do Estado do Aiuawnas desagua no 
rio Negro perto cb pov. ele Moura. 

DESGRAÇA. Ca rrego elo Estado de Goyaz, ba nha o ruun. 
de Santa Luzia e desagua na margem clir. elo rio S . Bartho-
lomeu. . 

DESGRAÇA. Lago do Estado do Amazonas ; desagua na 
margem clir. do rio Bra nco (Alexandre Haag) . 

• 

DESGRACINHA. Ilh n elo Es tado elo Ma ra nhão, a ONO. d a 
ilha da Desgraça com a qua l se confunde por ficar muito unida 
a e !la . 

DESIDERIO. Log. 
v·ilJa elo Vi a nna. 

. . 
do Estado do li:. Sa nto, a um lcil. da 

DESIDERIO. Rio do Estado do Mar a nhão, all". do Uruhu. 
DESIDERIO PIRES. Ribeirão do Estado de S. P aulo, 

b<tnha o mtl ll. do Rio Novo e desagmt no ribeirio elos Tres 
R anchos, aff do rio Novo, que o é do Pardo e es te elo P a ran a
p anema (lnf. loc.). 

DESIGNIO. Log . do E stado elo Pia uhy, á mtu·g-e m elo t•io 
Parnahyba, logo a baixo da ilha ela Maca huba . Menos de dons 
kils. a baixo dessa loca lidade, sobre um morro, á marge m clir. 
e no logar onde o rio faz uma concavidade lica o logar chamado 
R ernetnso . 

DESORDEM. Sel'l'a do Es tado elo Marahão. con ·e na di
recção ele SO: a N 1!:. pelas com s . cb Chapada e· el o Vianna . Dá 
origem a diversos rios entre os q uaes o elo seu nome . • 

DESORDEM. Ba nco do arêa e ilha situada no rio S . Fra n
cisco , acim a ela foz do rio P ar a mirim, n o ~s tado ela Ba hia . 
« No começo des ta legua (if>;)a) diz Halfeld , parte- se o rio em 
clo us canaes ; des tes, o principa l passa pelo meio de rio, r ode
anelo a corôa ela Deso,·dem a en costa r-se a o ba t·ra nco da margem 
d i r. deix a ndo um pequeno han co de a rêa á esq. e ou tro ao 
mesmo lado pouco a baixo cio po'' · da T óoa . O outt·o ca na l 
segue sempre encostado á margem esq., deixa a Hha da 
T oca á dire ita, passa proximo ao P eneclo da Tuoa e une-se 
abaixo deste a o pl"i meiro mencionad o canal». 

DESORDEM. Rio do Es tado do Ma ra nh ão, nasce ela sena 
elo seu n ome e clesagua na m~trgem esq. do Pinclar é. 

DESPACHO. Log . do Estado do Rio de J a neiro, na l"t·eg. 
de S . José ela Boa Morte . 

DESPEJO. Lagôa do Estado do R. G. do Nor te a travessada 
pelo rio Pium, a li". do Cajupiranga. ' 

DESPIQUE . Log . no mún. de S . João do Mont e Negro, do 
Es tado elo R. G . do Sul; com uma esch. publ. de inst. 
primaria. 

DESPIQUE, Lagôa elo Estado ela Bahia, no mun.do Prado. 
DESPIQUE. Rio do Es ta do do P araná , na estrada de São 

Jose a Campo Largo. 

DESPRAIADO. Pov. do Estado ele Santa Ca tharin a , no 
mun . da Laguna, e freg. de Sa nL' Anna do Mirim. 

DESPRAIADO. Rio do Estado eleS. Paulo, aff. elo Iti ngossú, 
que o é elo Una da Aldêa ou U11a elo Igu ape . 

DESPRAIADO. Arroio do Estado do R. G. elo Sul, no 
mun. da Cachoeira . Banha a ex-colonia Sa nto Angelo. 

DESPitAIADO. Passo no rio Pelotinhas, elo Estado de 
Santa Ca·~harina. 

. DESPRAIADO. Carrego do E stado ele Matto Grosso, no 
mun. deCuya bá . E~se carrego durante a estação das chuvas , 
in Lerrompe momentaneamente o tra nsiLo; al agand O' parte da . 
estrada do Ba ndeit·a . Deixa de cot·rer dunt nte a estação secca . 

DESTACAMENTO. Log . do Estado elo Rio ele J aneiro, na 
freg . ele Macabú e mun. de Campos. 

DESTACAMENTO. Log . do Es tado do E. Santo, no mun. 
de Sant.tt Cruz, á margem do rio P eraqu assú . e com uma esch. 
publ. de inst. primaria . · 

DESTACAMENTO DAS PEDRAS. Situado na margem clir. 
do Guaporé, aos 12° 52' 55" ele la titude e 550 22' 30", O. de 
Paris; no Es tado de Ma tto Grosso. Pa rece ser a meta met·l
dional do paiz elas Amazonas, por fllldar - se ne!le a proclucção 
dos fructos, que fazem a riqueza daquelle paiz. Neste loca l 
onde, desde 1748 a 1750, mora va com algtw s inclios um velho 
cirurg iã o francez de nome J . B. Andrieux, casado em S . 
Paulo, o governador Rolim ele Moura collocott uma gua t·cla 
que depoi s mandou retirar. 'Restabeleceu-se "porém permanen
t emente em 1759, afim ela evita t· a s expedições que fazi a m ou 
ma ndavam fazer os padres jesuítas de Nlojos , pa ra haverem 
indios da margem direita , ou portugtleza, elo Guaporé. Em 069 
o Governador Luiz Pinto impoz a este ponno o nome de Palmela, 
qt~e pouco durou (B. de Melgaço). 
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DESTERRO (N . S. do). Cidade capital ·do Estado de 
' Santa Ctt'bbar ina, sécle d.a com . d0 seu nome; na costa 
occidental ela ilha de Santa C'1tharina , situada a 27° 35' 37" 
de Lat. S . e 5° 34' '15" de Long. O. do Rio ele Janeiro. 
Estende as suas habitações desde a Ponta das Almas, na Bahia 
do Sul n.té a do Recife na Bahia do Nol'te. For ma uma 
pe&insula entre essa~ du~s pontas, aproximando-se mals do 
continente no lagar chamado - Passagem - dormnado ele !lm 
l ado pelo fo r te ele Sant'Auna e elo outro pelo ele S. Joao, 
ambos pequenos. De l'l . pat·a S. as pra ias principaes são: a do 
Ca txão, ele l<'óra , Arataca, Rita Mana, F1gueu·a, P ramha, etc; 
:A;s ilhas proximas são : elas V inhas, defronte ~la ponta ele Jose 
l~[endes · elos Ratos. onde ha depos tto de carvao ; elas Ped ras. 
Quanclo\-einam os 'vmltos N. e NE. a Bahia elo Sul é exce llente 
abrigo ; quando os de S. a elo No de é procurada pelos na vi os. 
Comprehende a ciclacl.e dons clists . : freg. de N. S. elo Desterro 
e a elo S . Sebastião ela Pt·aia ele Fóra. Foi seu fundador 
Franc isco Dias Ve lho Monteirn. Pelo nl'timo recenseamento a 
pop. é ele 1U.OOO habs. E: acciclenbada no g~ra l , em extL"emo 
piUoresca, gozando ele soberbo pano.rama. .Sttuacla na parte 
occ iclental da, ilha ele Santa Cathar wa, mmto montuosa toda 
el,la, e que segue uns 60 kil s . ao longo ela costa, formando 
como qne u ma passa"'em continua pe1a qual ~nca~am os 
ventos cons·La ntes NEU;. e SSO. As cl 1Ias entt·aclas sao cha
madas elo Norte e rlo Sul , sendo esta mais açoutac!a dos ventos 
e bem set·v~ela de um pharo l na ponta elos NanfL"agados. A 
barra elo Nor t ~ é hoje illum iuacla pelo phat·ol ela !lha elo 
Ar vot·edo, que lhe fica á e11tmcla. A cicla;le bas tante se tem 
es·tencliclo pelos bairros ela Pra ta ele FoL"a, lV~atto Grosso e 
Car L" eiL"aS e já ha bon itas vive11das levantadas com gosto e 
rocle <1clas de · j <> rdins em qne florescem l i n clissima~ flores. Tem 
diversas eo-rejas: a Mat,r iz, fundada em 1752, a ele N . S. do 
Rosari o e 
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a ele S. F rancisco ele Assis ; Pala.cio dC! GovP-rno; 

praça do mercado; uello theatro, supel'ior ás ne cess idades da 
pop.; liella e g t·ande A!J'anclega; um antigo e espaçoso quartel , 
um elos m aiores do Bt·azil ; Canntra Municipal , tnnclacla 
em 1779; um Hospital de C<triclade 1 , situado na encosta ele 
ttma montanha, que circtuncla a cidade ; I 11stit:~to Nor mal e 
Littera r io, Bibliotheca, etc. 'Fóra e em pit.toresca eminencia 
existe um colleo-io ele insi. secunela;rta, fundado e mant1clo 
pelos padres ela é'ompanhia ele Jesus. Se';l commercio é bastante 
activo . Possue clifl'er entes fabricas. Fabncam-se ahL em grande 
profusão flores artificiaes .ele panao, escamas, penn~s e outras 
ma.te r ias. FoL elevada a freg. pelo Alvar á de <> ele março 
ele i732 (Al meida Coelho); ~'categoria ele villa em 26,cle março 
ele 17~6· installaela pelo Ottvlclor ela com. ele Paranagua An tonw 
Alve; L'anh as Peixoto. Cidade pela Carta Régia ele 20 ele março 
ele 1823. E' c~m . ele ~e rceit·a entr . ct·eacla e classificada p.elos Alva
rás de :IJ6 ele dezembro ele 1812 e 12.cle fevet•etro ele 1821, que sepa
rou- a elo R G. do Sul · Lei P ro v. n. 277 ele 26 ele março de 
18<19 Decs. ' ns. 687 de '26 de .i ulho de 1850. ~. 972 de 29 ele 
mai~ ele 1872. Sua egrej a matriz tem a invocaç<:~de N S . do 
Desterro e depende da d iocese ele S . Seb,as ttao . O mun . 
além . ela pat·ochia de N. S. elo Dester ro, comprehencle 
inais a de S . Sebastião ela Praia ele Fóra .. a ela Santtss1ma 
Trindade a elas Necessidades de Santo AutÓnio, a de Cann11.s
vie i ~as, a' elo Rio Vermelho, a ela Lapa elo Ribe irão. e a· da 
Conceição ela Lagôa. Em 1883 p t:etencleu- se ·tt·a~~fen~ a séde 
da capital para Lages;. esse prOJecto, porém nao fo1 sanc
cionaclo. Esteve em poclel' dqs t•evoltososcla armada nac1011al em 
fins de 1893. até princ ipiar. ele t894. O m un. do De; te t'L' O abrange 
toda a ilhada Santa Cath&r ina, pl'im i·tivamente clenom111acla 
pelos indigena~ Yjuriremir im (Boca Pequena cl' Agt~a) e depois 
dos Patos por Pero Lopes de ~ouza. Tem 1U leguas mats ou,me110s 

·cte extensão sobre tt•es na matar la rgura e co!'l'e paralle la a costa 
da qu<~l se acha septt l·acla por tres esbt•ei'tos, foL"mando d~as 
bahias ma"'estosas com excellentes ancoLLdouros para a maLDr 
esqua.clra. elo mundo . Foi sett primeit'.:> povoador F t·anc isco 
Dias Velho i'vlotl'teiL·o, que com su9. mulher , dous fi lhos, d1tas 
Ji lhas 500 i ncl ios domest icados, José Ti noco, seu aggregaclo, 
sua 1~ulher 11m l"ilho, 11ma lil ha e dons padres j es ui~as, all i 
foram estal;elecer-se em ·1651. A colon ilL, porém, nã~ vingo u 
e a doação ele 'Pero Lopes de SotPta fo i em 1711 com as tel'L'as, 
continentaes adjacentes clevblvtda ao pati'LmOil lO commum. 
Fo i ele 1748 a 17'52 que começotl a colonisagão regula!' da ilha 

(1) Foi fundado pelo irmão Joaquim Francisco do LiHamento .. 
Guarda-se no editicco o seu retrato a oleo, em tamanho natUL·al. Tra~ 
na mão dil'e ita o bordão de remeiro; e uma longi. ba.t' ba, toda. e:l~bran
quecida, accerrtúa nob remente o semblante desse apostato da candade. 
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ele Santa Ca·thar ina. A parochia foi eleyada á villa a 26 de 
marco de _ '1726 p~lo . Ouvidor de Paranaguá Antonio Al ves 
Lanha Petxobo e a ctdacle p~la Carta Régia ele 20 ele março 
de !823. O mu n. da captta l e atravessado de norte a sul pot• 
u ma_ cacl&a ele morros e em certa _parte pot· duas, oJierecendo 
cleclt ves suaves e for mando em baiXo planices lindíssimas ele 
um e out;·o lado . Tem uma bell iss ima lagôa e r ios ele pequeno 
vol ume_cl agua, como o Ratones, Hacoroby e Tavares. As costas 
são mmto piscosas e abertas em bahias e enseadas. q ne oífe-· 
recem abr ~go ás embarcacões . acossadas pelo mã:o tempo . 
Produ?, fan nha de manchoca , mllno, amendoim, batatas, assucar 
e productos_ de canna ; ':1a:s todos estes. product?s de pegu e11 a 
lavoura estao sendo subst tt tuclos pelo cafe, que esta sendo plan
tado em la rga escala». Em 1651 Francisco Dias Velho Mon
te iro par tindo do por to de Santos com sua fam ilia, que 
constava ele sua mulher, dous fi lhos (João e Salvaclot• Pires) 
clua.s fi l has, 500 indios domesticados, e um aggt·egaclo,, homen~ 
branco de nome José T 1Doco, com stta mulher, duas fiilhas e 
dous padres ela compa11hia de Jesus , assentou a colonia sendo 
seu primeir o cuidado edifica.r n ma ermida no mesmo lo()'a1• 

onde é hoje a matr iz ela cidade sob a invocação ele Sa~ta 
Gatharina, nome, segunclo se affirma, da sua primeira fi l ha. 
pr ovindo cla,h i a denominação ela i lha e mais tarde ele todo o 
l!:staclo . Estabelecicl,a a colonia, veiu ta.mbem de Santo:> 
Domingos de Br ito Peixoto com to rla sua familia, índios e 
escravos, estabelecendo-se no continente no logar onde é hoje 
a fre; . ele N. S. elo Rosario, cuj a enseada é por isso chamada 
elo - Brito. Os inelios das duas colonias entrando em riva li
dades e desavenças fizeram com que Bri to se mudasse par a a 
Laguna, onde foi pr imeiro povoador e delle descende o 
primeit·o capitilo- mór Fntncisco de Bc·i to Peixoto . Ia pros pe
rando a colonia de \1 e lho Mrmteiro, quando um C•) rsario 
(Robeno Lewis), em viagem elo Perú com muita prata, arribou 
á pt·aia de Cannasvieiras ao norte ela ilha para r epar'ar as 
antrias elo seu navio, e, na persuasão ele que a i lha era 
deshabitacla,_desc:trregou nú la pa1·te ela carga. Avisado Velho 
Monte tr o, fo1 atacal-os de sorpreza com os inrlios armados de 
arco e flecha no logat· elo desembarque . Ficaram alguns 
mort'>s e foi abandonada a pt·ata desembarcada, a qua l fo i 
guardada na egt·eja. Alguns desses piratas voltarão no anuo 
seg1.Linte para vingar-se, e, aportando aS . Francisco, ela h i com 
um pratico foram em demandacla ·ilha: ancomram.na mesma 
barra elo no~:te e acommette t·am em lanchas a. pov. onde Ve lho 

· Montet ro fo t espera l-os emboscado, obstando- lhes assim 0 
clesembal'que. Nessa. noite, quando Velho Monteiro estava 
descançando, fo i assaltado em sua casa, feito pr isioneiro com 
sua familia. Ao amanhecer os inclios soubemm elo que acon 
tecer a a Velho Monteiro, mas em vez ele o soccor rer em aban
donaram-o covardemen te . Os piratas insultaram atrozmente 
Ve lho lVIonte iro e· macularam -l he as filhas em sua pr esença .. 
Mo1lte.iro qu iz vingar-se da affronta arrancando a espada de 
um elos barbaros-, mas um tiro de pistola que recebeu ba cara 
fizera - o cah ir morto. Feito isto os piratas ar recadaram toda ~ 
w·ata, conduziram- na para bor do da lancha e fizeram-se ele vela. 
Sah>aclor Peres, que se achava no contine11te. lavrando ouro 
no .morro do Tayó, ·informado do que se havia passado, veiu . 
log~ à il ha e com o irm~o conclu i.u a er mida ou egreja ql)e 
havtam começado e onde fora assassu1ado seu pa1. gm seguida 
abandonando os se us estabelecimentos, voltara para S. Paulo. 
A ilha ficou deserta por alguns aunos, até qt1e em 1666 Antonio 
Affonso e s'eia companheiros fol'am com suas familias povoar 
a ilha e continente po1· c0ocessão que lhes iizera Gabdel de 
Lara, procut·ador bastam te elo Mat·quez ele Cascáes. No mesmo 
anno Miguel Antunes Pt·ompto e -13 companheiros ele G11aratuba 
obnireram do mesmo douatario egual favo r para povoarem as 
margens elo rio Massia.mbú e todo o sertão no cml'tinente . Em 
1698 o Capitão Antonio Bicudo Camacbo, com 20· casaes. v~io 
rle S. Francisco estab3lecer-se em ter ras ao su l claq uelle rio, 
comprehenclendo os .Campos de Araçatuba . Desta maneíra 
forrum se pnoando, embora lel).tamente, a ilha e o cont.inente. 
Em -17 14, chegaram ele S . Paulo outros i ncl ios domesticados e 
a lgumas famí lias, en tre as quaes a de Sa lvador de Souza 
nomeado 8aJ!)itão-mól', e a de Manoel Ma.nso ele A velar, nomeacl~ 
sargento-mó L". A pop . derramada em ditfe r eu tes pontos elo 
Estado pouco augmentava, a té que pela Prov isão do conselh o 
ultramari no de 9 ele agos to de 1747, mandou 13;1-Rei-D. Joi1o V 
t ranspo r oat• 4.000 casaes elas ilhas dos Açores e Madeira para 
sere.m estabelecidos em Santa Catharin<t e Rio Grande . Desde 
a chega~a des se~ co lon:os Cc'meçou a ilha <t ll.orescer. a.pe7.ar de 
terem stdo ma l cumprtclas as recommendações elo gover no de 
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Portugal a respeito da repar~ição das terras, resultando dahi 
abandonarem muitos colonos o paiz, Com a distribuição desses 
colonos pela ilha ·e alguns l ogares elo con tinen r.e formaram-se 
Rovoações hoje transformadas em cidades e villas. A ilha de 
Santa Catharina e seu territr,do continental pet·tenceram ao 
Govemo do Rio de Janeiro até 1709, em que foram reunielos ao 
de S. Paulo, que era a capitania geral mais proxima. Durante 
este \empo et·a a Laguna a sécle do gove rno sob a adminis
tração do capitão- m6t· Francisco ele Brito Peixoto, ,fi lh o elo 
primeiro povoador Domingos de Brito Peixoto, ac ima referido. 
sendo semelhante pt·eferencia devida ao ütct·emento que teve a 
colonia, ao passo que o ela ilha, apezar de mais antiga, tinha 
pelo assassinato ele Velho Monteiro, deixado ele prospel·ar. 
.illm ·1738, D. João V consLitniu- a em governo separado , no
meando Governaclot· o Brigadeiro José ela Silva Paes, qtte 
occupou este-cargo até 1749. Succede u-lhe em 1749 o Coronel 
i\Ianoel Escudeiro Fert•eira ele Souza, que foi su bstituído em 1753 
por D. José de Mello Manoel, que passo Ll a administração 
em 1762 a0 Coronel Francisco Antonio Cardoso de Menezes, que 
pelo seu máo governo, foi subs t ituiclo pelo Tenente Fra.ncisco de 
Souza Menezes, em 1765, o qual não sendo tambem feliz, foi 
subs~itu iclo em 1775 pelo coronel Pedro Antonio da Gama 
Fréitas, que depois ele tres aJlnos passou a aclministt·ação ao 
Coronel Francisco Antonio ela Veiga Cabral ela Camora, 
Visconde ele Miran clella. O Brigadeit·o Ft·a ncisco ele Bat•ros 
Moraes Araujo Teixeira Homem, gove!'llou de 1779 a 1786, 
seguinclo~se-lhe o Sargen~o -m6r José Pereira Pinto, depois do 
qual veiu ·o habil militar Coronel Manoel Soares Coimbra, 
nascido no Brazil, ao qual succecleu, em 1793, o Tenente-coronel 
João Alberto ele i\l!irancla Ribeiro, que, fa ll ecenclo em 1800, foi 
substituiclo no govet·no por um ·triumvirato composto elo 
Tenente-coronel José da Gama Lobo cl'Eça, Ouvidor Aleixo 
i\lal'ia Caetano e Vereado r José Pereira ela Cunha, A este 
governo provisorio seguiu-se o do Coronel Joac1uim Xa"Viet· 
Curado, que foi empossado no mesmo a nno, succedondo-lhe 
o tenente )). Luiz Maudcio ela Silveira em 1805, que governou 
até 18 17, segmndo-se-lhe o Coronel João Vi eira Tovar ele 
Albuq_tterque, ao c~ual snccecleu o Tenente Coronel T homaz 
Joaqmm Pet•eu·a \alente, depois Conde elo Rio Pardo, quê 
gavernou até '1822, anuo em que dando-se execução ao decreto 
clascôrtes ger~es extraordinal'ias e constituintes de Portugal, 
e fot_ e_letta a JUnta do governo provisorio que se compoz elo 
Ca~ltao-mór ele ordenanças Jacintho Jorge elos Anjos Corrêa, 
Ma~or José ela Silva Mafra (depois senador), Vigario Joaquim 
ele Sant 'Anna ~ampos, CapLtão João ele Bittencourt Corrêa 
l\Iachado e MaJOr Francisco Luiz elo Livramen·to, Esta admi
nistração durou até i6 ele fevueiro de 1824 Po1· virtude da 
Cart~ ele Lei de 20 ele outubro de 1823 foi nomeado primeil:o 
Pt·estdente do Estado o desembargador João Antonio Ro
el rigues ele Carvalho. Por esse tempo foi creado o lo<> ar ele 
Commanclante elas armas, cuja escolha recahiu no d'oronel 
Aurelial}o de Souza Oliveira Cotttinho que top10u posse a 19 
de outubro de 1822, ass im como a dignidade de Acypreste do 
Estado por Provisão Episcopal de 2 de abril ele 1824 recahio 
no reverendo Joaquim ele Sant'Anna Campos. A cidade elo 
Desterro está con~truicla nas. fraldas ele um morro, pelo que 

·algumas ruas sao em ladeJt'as , redas em geral e algumas 
com calçamento , Os arrabaldes são bonitos, notando-se princi
palménle o mo t-r9 da Rlta Maria, o do Cem iterio, o do Menino 
Deus e o do ~utao, oncle está _situado o mastro elos· signaes 
elas embarcaçoes, Além elos echficios acima citados nota- se a 
capella elo Menino Deus, elo hospital ela caridade, situado em 
um morro donde se descortwa lindo panorama. A capella l'oi 
ftmcl~cla pela beata D. Joanna Gomes de Gusmão, com pet·
mtssao do B1spo do R1o de Jane1ro D. Fr. Antonio do Desterro 
a; i3 ele maio ele i760. Sabe-se por tradicção q ne aquella 
senhora, natural da cJclacle ele Santos, irmã de Alexandre ele 
Gusmão, secretario pat·ticular ele D. João V e ele Fr. Bartho
lom en de Gusmão (lJor antonomasia o Voador, por ser o in
ventor ~a !llachin~ aeros;,atica), fôra C<l;Sada com um Mnjo.r, ele 
quem nao l1vera flll1os . l~lla e seu mat'lclo, em uma romarta ou 
viagem a Iguape, prom eLteram c1ue aquelle que sobrevi'Vesse não 
passaria a ·segundas nupcias e iria peregrinar pelo mundo; 
morrendo o mar1clo de bexigas em Paranaguá, D. Joanna. 
vestmclo logo um habito de burel, puzera-se a caminho a pé 
para o sul. Chegando a Santa Cathal'ina, escolheu pat·a sna 
vtvencla um logar no morro entre maltas vit•gens e ahi ed ificott 
um peC[ueno raného, tornando-se logo mais conhecida pelas 
suas v~rtucles do que p11lo seu nome. Acompan hada por duas 
mulheres cletxou o seu pequeuo rancho e, peregrinando a pé, 

foi até á colonia do Sacramento e mais ele uma vez ao Rio 
Grande, reclinclo esmolas pat·a edificar uma capell él. ao Menino . 
Jesus, cuJa tmagem sempre a acompanhav::t. Voltan clo ele sna 
viagem foi habitar o seu ermo o a• ·crescentanclo sua casinha 
estabeleceu nm pequeno collegio, onde meninM iam aprendet• 
a ler, cost •1r9-r e, mais que tudo, instmir-se na pratica das 
virtudes. Deu logo começo, com as esmolas qne ll'Onxera e 
outras que foi obtendo, á construcção ela capelln. elo Meniuo 
Deus. Fez collocar em um a ltar, onde ainda hoje exLste, a sua 
imagem querida, e era defl'o nte des te a !Lar que sempt·e es tava 
nas horas clesoccupaclas elo ensino . Quando por sua mui ta 
idade já não podia anelar, os moradores elo logar a COllcl uz;iam 
numa padiola para cleft·onle elo altar, onde, ele joelh os, deu o 
ultimo sttspiro no anuo de 1779. Quando ern 1777 os he<pa
nboes tomaram Sa,nta Catharioa, para alli correu . a abrigar-se 
ele algum insuno, mui~a gente, bem certa do amparo ele tão 
virtuosa creatura, já então considerada como santa . Os 
hespanh6es 1·espeitaram o domicilio ele D. Joanna como um 
asylo sagrado . O Governador Francisco Anton io da Veiga 
Cabr al, clurante o seu governo, nã'o passou um só domingo 
ou dit1 santo que não fosse conversar com a virtuosa e SH bift. 
mulher, como elle a chamava. Soube-se mais tat·cle que D. 
J oanna era filha de Francisco Lourenço, cirurgião-mór elo 
presídio ele Sa ntos, e de D. Maria Alvares, e que fà l'a casada 
com An ·tonio Fel'l'eira Gamhàa. D. Joanna fallece 11 aos 90 
annos de idade, e seus !'es tos nwrtaes estão depos itados em uma 
urna, na sachristia ela capella do Meuino Deus . O hospital foi 
inaugurado em 1855, se ndo a pedra fundamental lan çada a 23 
de outubro ele 1845, ua presença elos ex-imperador es aco mpa
nhado elo então Minist ro elo imperio, o Conselheiro ele estado 
José Carlos Pereira de Almeida Torres, elo Bispo d iocesano 
Conde de lritjá. do P l'es iclente da província Marechal ele campo 
Antet•o José F erreira ele Brito e ele outras pes oas gl'aclas elo 
Estado. Sobre a porta principal elo eclificio vê·.<e a segil iu te 
i nsc.ripção: P Ro CHAIUTA'l'E htPERA'l'OR SJ,CUNDUS PB'l'RUS HANC 
PETRAM POSUlT ANNO DO MINI MDOCCXLV. 

DESTERRO. Parochia elo Est~do elo P ará, no mun. ela ca
pital. Orago N. S. ele Nazare th e d iocese de Belém. Foi ct·ea
cla pelo art . I da Lei Prov. n, 386 de 11 ele outubro de 186L 
Tem duas escbs. publicas. 

DESTERRO ( N. S. elo). Parocbia elo Estado ele Minas Ge
rMs, no mun. ele l!lntre Rios. Foi essa pov. como dist. incor
porada á parochia da Piedade dos Geraes e mun. elo Bom 
Fim pelo art . XXV§ IX -ela Lei Prov . n. 472 de 31 de maio ele 
i850; á f reg . ela Lage emun . ele S . João cl'El-Rei pelo art. II 
§ IV da de n . 665 de 27 ele abl'i l ela 1854, a parocbia e mun, de 
l!lntre Rios pe la de n. 2.474 ele 23 ele outubro de 1878. Creacla 
paro chia pela ele n. 2 . 979 de 10 de outubro ele 1882 . Tem duas 
eschs. publs. de ins t . pt·i m . Sobt·e suas divis as vide, entre 
outras, a Lei Pro v. n, 3. 442 de 2R ele setembro ele 1887. 

DESTERRO. Log . do Estado elo Amazonas, no Alto Purús, 
pouco abaixo da boca elo Acre. 

DESTERRO. Log, do Es·taclo do P iauby, no Lem10 ele São 
J oi1o elo Piauhy. 

DESTERRO, Pov. elo Estado elo P:JJt·ahyba elo Norte, no 
mun. do Batalhão, oito a nove leguas a O., na e:rtrema com o 
mun. elo Teixeira. · 

DESTERRO. Lop;. do Estado de Pernambuco, no mun . do 
E . Santo elo Paud'Alho. 

DESTERRO. Log. do Districto Federal, na freg. ele Gua-· 
ratiba, 

DESTERRO . Log. no mun. elo Cunha, do Estado ele São 
Paulo. 

DESTERRO . Pov . elo Estado ele Minas Get'aos, no mun. de 
Itapec~rica. Orago N. S. do Desterro e diocese de Marianna. 
I<'oi creada parocb ia pe lo art. IX da Lei Prov. n . 1.657 de 16 
ele setembro ele 1870. Tem uma escb. publ. creada pelo§ I. 
art. I ela L ei Prov. n . 2. 903 ele 20 ele otttubro ele '1882. F 01 sua 
séde transferida para o arraial ele S. Sebastião do CLII't'aL pelo 
§V art. Il ela Lei Pro v. n, 2.775 de 19 de setembro ele tSSL 
Perdeu a denominação de N. S. elo Des Le l'l'O pela de S. Sebas
tião do Cul'l'al em virtude elo § IV ela Lei f'rov. n. 2.9~5 de 
19 de ou,ubro de 1.882. 

DESTERRO. Estação ela E. de F. Oeste ele Minas, no Estado 
deste nome, enli'e Gonçalves Fel'l'eira e Hemique Gal vãu. 
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DESTERRO. AsEi m foi ou tt·'ora designado o mo t·ro de Sa nta 
Thereza. s iiuado no DisL r icto Feder a l. 

BESTERRO. Ri acho do E ·t:JJrlo de P ernmn buco, r ega o mun. 
elo E . Santo d o P a u d'A iho e desagua na C:tpihe rib~ . 

DE STE RRO . Lagô11. do Es tado el e P erua mbuco, no mnn. ele 
Ouricury . 

DE STERRO. R iacho el o Estado ele Ser gipe, aff , do 1·io Sa
guim. 

DE STERRO. Cor rego do Estado de Goya:t, a ff . ela m a rgem 
esq. do ri o do Sa l, trib. elo M<~rauhão . 

DESTERRO. Ba hia na capi tal elo Estado de Santa Catha ri 
n <t , form acl11. a o N . pelas pontas de S . J oão, no co ntinPnte, e ele 
San t'Anna, na i lha, e ao S . pela do Ced ro, no co nt inente e Ca ia
ca nga-a s ,ú. n a ilha . Apresenta :!Una ex tensão de 20 kils. d~ 
comprt mento s<rbre nove de la r gu l'a, tem b:t.stan te fundo e e 
a bt·i gada elos ve ntos, com excepção elo quaclr an te elo Sul. O en
ge nheiro T ot'l'es Neves , no seu R elat . sobr e :t E. ele F. D. P edro I, 
d iz: « J.i] ' es te porto (do Desterro) accessi vel pelas banas do 
n ot·te e elo sul, q 11 e dã o entrada paro. duas .gra ndes bacuts ou 
m res i nternos cO'luprehend iclos en~t·e o contl!lente e a ll ba de 
Sa nta Catharina. e ligad os por um a passage m ele 144 bl'aças ou 
.317 m et t·os ele J a:rgur<~ cha mada o« IT:s trei ~ o "·A barra elo norte, 
f l'ancame nte access•ive l deba ixo ele qualq uer tempo, é basto. n be 
p t'oftmcla a te cerca de clo us k ils . a lém da ilh a do Iuhatomirim, 

. onde o pt·umo em ma ré baixa de syz rgia a ccuso. o fundo de no ve 
me bt·os. Desse pon Lo em dia n te com eça a diminuir a altura 
cb agua',que, sendo ao sul ela meno r dos Ratones, de 3rnSO, desce 
pouco a lém a 2m,80, crescendo depois a té o E st.re i to, onde, como 
era ua.tural , se e ncontra g ra nde profund idade . T odos GS nu me
TOS c i to.do · são ext1•ahicl os da C ar· tu elo St·. Vou Hoon boHz 
sendo um pouco m enor es ·os uella escr iptos a tin ta encar nac\;{ 
pela compa nhia. A pequ ena profund idade ela a gua , que se obser- r 
va desde a m enor elos Ratones a té pt·ox imo ao E str·e i to e e m ' 
toda a la rgul'a ele ce t·co. de iO kil s . ela bahia no1•te de Sa nta 
Cathar ina, corresponde ao conhecido 'faboleirc , quer impe.cl e 
q•te nav ios de ma iol' ca lado ele ~m , so , segundo H oo nhol tz, ou 
2m,40 seg undo sond agens da companhia, cheguem até o ancora 
do uro em fl'en te á eicla cle do Des·tel' ro. O t' epresenta tü e ela com
panhia no Imperio a ffi rm a q ue á entr ada nor Le para o porto ele 
San ta Catha ri na acham-se bons a nco1<o1. douros pa ra na vios mer
cal\tes ou ele g11erra da m a ior l otação, abrigad os , sem necessi
t ar a constr ucção de obras h ydl'a u licas . Os uriicos a ncor adou
ros que a h1 se encont l'a m pa.ra ·taes na vios, são o elas Caieir as e 
0 de Sanll•aq ui . A respei to do pt'imeiro assim se ex:prime .:> 
Sr. von Hoonhultz , hoje Barão de 'l' effé : . • . E' desa bri gado ele 
todos os ve11tos e pr in cipalmente elos elo S ., SE., e SO., que 
prohibem completamente a communicação com a te n ·a e nã:o 
permiitem a os navws fazer - se de ve la . no caso de pereler,em as 
a-marra.s, por i sso que se cl especlaçan a m ele encoo t ro a ll~a 
Inh at omil'im . Além di.sto, com venLos bonançosos e mares 
co n bt·al'ias, os na vios ntra vessam ao vagalh ão e jogam t errivel · 
me n te ». O segundo, em bora mais com moclo e ~egu ro d o que 
o p l'imeiro, es tá todav ia exposto ao s vemos predommant es 
que , qu ando sopt·a r em fortes, impedir ão qua lguer Mrregamento 
e descarga , e é mUtto a ca nh a do " · A l'espetto ela entrada do 
Sul, d iz ainda o r e ferido Engc• nheiro: « E ssa entrada, ~rtnacla 
entre a pon la elos Na ufra ga dos no ex tremo sul eht Ilha ele 
Sa nta Cath a l' ima , e a ilha el a F or ta leza, St bem qrte seJa , em 
virtude ele s~n es trei-teza, m ai s cl ill'tc il e me nos f ranca elo que 
a sepLentt·iona l, tem , porém, muito m a ior profundidade . Tra ns
po sta ella, reclama a inda a a ttenção elo na vegante o ba n?o ela 
P ass:tgem e a col'ôa de Massiambú, que lhe fi ca m pro:o mos, 

. ao lad o dos quaes ba , poré m, espaço sufficientemenLe ·Ja rgo e 
com bas ta n te agua. D'ahi é demanda do o porto do Destet't'O 
pel a pa r l.e mais )J l'Oflwcla elo 'l'abolei ro qu e se es-tende . a té ~ li e 
á semelh atlça do obser vado no norLe . Essa par te é Junto a o 
cont ine nte, e só em mu i to poucos Joga res a a l t ura cl'ag lla 
desce na baix:a-mar elas zyzigias a m enos de i 3 pés brazilei ros 
ou 4m,29, mínimo m u ito supet•ior a o elo Tabole iro septen
tr iona l, em que, j á disse, é e lle r epresontaclo por 2m,80 ou 
2"' ,40 . Ass im o por r,o elo Des ter ro é acces~ivel pela barnt. me
ridional a embarcações d e muito maior ca lado elo qu e as que 
t êm passagem livl'e no 'l'aboleiro septentrional. !!:xis e um 
].'>hat·ol na ponta d0s Na uf•·aga d ·•s , e a colloca ção de u m pha
:colete na i lha cl:ns Ca l' dos, l1a mu i to reclamado pel a C:1 pi ta noa 
elo Por~o ~e Sa nt a C~ Lharino., t ornar ia, penso eu , perfeita
m en;te h\ cJI e sem per1go a dem a nda dessa barr a, mesmo de
baixo de mau tempo e a q ualquer hor a da no ite, par a .todos 
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os na vegadores , in clusive os que tnenos a conhecessam . Os 
com_ma ucla n tes d os po.quete.s ela Coml?.a nhia Naciona l de Nave
gaçao a vapor, t anto da ltnha de tó'ra, como ela costeira a 
i 11 vestem hoje sem o a ux ilio d<;qu~l l e pllat·o le ~e , logo qu; a 
ella cheg-am, quaesquer que SeJam as condições elo mar a 
inte ns idade e cl irecção elos ventos . Não será, port <~ nto, descabida 
a lembr,,nço. q ne vo u s nggeri r , de pre l'e l' ir-se á el o N orte a 
en t t·acla elo Su l pa ra co mm<ulicar o Oceano com o porto que se 
intenta co ns tt·uu· no Desterro , a l) r i nclo- se o canal pelo 'l' abo
leil'O me l'i cl iona l em vez de l'azel-o pelo septen t.rional. T a l 
prefer enc ia , em vir tude elo q re aca bo de r .- lata r e á vista dos 
mnppas existentes, trará gr a nde econom ia no c usto das obr as . 
P el a bar r a elo Sul passil m sempre todoa os vapores inglezes ela 
Co mpnnhia de La mpor t & Holt, e a inda todos os navios que nã o 
se eles ti n<tm ou procedem do Not·te » . 

DESTERRO DE CALD AS NOVAS (N . S . do) . P aroch ia 
elo Es laclo ele Gl)yaz. Vid e Caldas N ovas. 

D ESTERRO DE ENTRE R IOS (K. S . el o). Parochia do 
Estado de Mi uas G~raes . V ide Gapella N ova do Desten·o. 

· DEST ERRO DE ITAMBE (N . S . elo). P arochia d o E s tado 
de P er na mbuco . Vide I també . 

DEST ERRO DE ITAMBY (N . S. elo). Parochia elo E stado 
do R io ele J a nei ro . Vide Itamby . 

DESTERRO DE JUNDIAHY (N. S . el o). P a r ochia elo 
Estado de S . Paulo . Vide J tmdi·Jhy. 

DE STERRO DE JDQU ERY (N . S . elo) . Pa r och ia do 
Estado ele S . Paulo . Vide h uLt1e1·y. 

DEST E R R O DE MARICOAB O (N. S . cl,•). P a r ochia do 
E stado do. Bah ia . Vide Mt~ rir. oabo . 

DE STERRO DE M ARVÃ O (N. S . elo) . P ar ochia do Eqtado 
elo Pi a uhy . ViLle M.cwr;ão. 

DE STERRO DE QU ISSAMAN (N . S · elo) . P a roc4ia do 
Estad o elo R io de J a neir o . Vide Qnissaman . 

DESTERRO DO CAMP O GRAN DE (N. S. elo). P a r och ia 
do Dist ricto· Feele ral. Vide Ca mpo Grande. 

DE STERRO DO DESEMBOQUE . (N . S . elo). Paroch ia elo 
Es ta do ele Minas Ge t•aes . Vide Desemboque . 

DESTERRO DO M ELLO (N. S. do). P arochia elo Estado 
ele Minas Geraes, no mr tn . ele Bar bacena, ba nh ada pelo rio 
Ch opot6 . Orago N . S . el o Desterro e diocese ele Maria nn a . Em
quan to curato pertenceu ás pa t•ochias ela S . José do Chopot6 e 
ele Ba r buce na e ao mun. ele Mariann a . O art. 7° § 8° da Lei 
n . 239 ele 30 el e novembr o ele 1842 desmembrou-o ela freg . e m un. 
de Barbace na e incorpor ou-o á ft·eg . do Chopotó elo mun elo 
P irfluga. lncur por aelo mais ta rde ao murL ele Ba t·bacena, fo i 
pelo § 2° elo a rt. 9 ria L ei n . 553 ele iO de outubro de 1851 
clesmombt·a do e i ncor po rado ao mun. do Pomba, do qual o§ 2• 
elo a rt. 2• da Lei 665 de 27 de a br il ele 1854 des,membr ou pal'a 
i ncorporai- o ao m un . Lle Barbnceua . Fo i creacla par och ia. pe la 
Lei P1·ov . n. L880 ele i O de outubr o ele 1871 . Sobre suas divisas 
vide a t· t . XLV da Lei Prov . u. 1.190 ele 23 ele ju lho de 1864. 
Lavou ra de milho a l'l'oz, feijã o, ca nna de assucar . Iuclustr ia 
de tecidos c!~ a lgodão e lã . A pop. é ava lia da em 6 000 habs . 
Tém clt1as eschs . publs . ele in st. p l' imari~ . 

DESTERRO DO OUTEIR O REDONDO . P a rochia d o 
Estado ela Ba h ia; . Vide Outeiro R edondo. 

DESTIN O. Log. uo mun. do Ca choeira do Itapemel'im, elo 
E stado elo E . Sa n to . 

DESVIO . Log . do Es tado elo R io de J aneir o, no m un. de 
Valeuço. . 

DESVIO . R ia cho do E stado do Rio ele J an eiro, atravessa 
a es t rada elo ' Com merc io e desan-na na margem esq . elo r i 
be irão ela Var gem, afl:'. do rio c!"'o Secreta rio. 

DE TRAZ DA SERRA. Log . elo E stado ele Mi nas Geraes, 
na freg . el e Matheus Leme e t er mo do Par á . 

DETRAZ DA SERRA . Rio elo Estado elo P a r abyba do 
Nor~e, no mun . de Cabaceiras . · 

DETRAZ DO MORRO . P a r ochi a elo Estado ele Santa Ca
tha r i na, no mu n. da _Capital.- Orae-o San t i~.sima ~rin clade . e 
d iocese ele S. Sebastmo. F ot cr ea cLa parocb ta pel a L ei P r ov . 
n. 352 de 23 ele ma r ço de 1853. T em pouco m ais de 2.000 haes. 
T em egreja m atri z, theatro do Div i no E . San to, e duas eschs . 
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de inst. prim. Sobre suas divisas vide Lei P ro v . u. 410 ele 12 
de abril de 1856 . Dista ela capital se is kils. e ela Concei ção ela 
Lagôa onze. Lavoura de mandioca , m ilho, café , can na e feijão . 
l nclustri a ela pesca. 

DETRAZ DO M ORRO. R io elo Es tad o ele Min as Gel'aes, 
alf. ela margem esq. elo Pat·aopeba , t r ib . el o S . Fra ncisco . 

DEUS -ME-L IVRE . Serra elo Es ta do elo Rio ele J ane ir o, no 
muJ:l. ele Magda leno.. Ou tt•os dizem Deus- nos- livre. 

DEUS-ME-LIVRE. i'\ome de um plateau si tuado no mnn. 
de Satlta Luzia do Est11clo de Goyaz (Inf. l oc . ). 

DE US MENINO :QE S. FELI X (Se nh o•:) . Pa t•ochia elo 
Estado da Bahia . Vide S . JJ'elix . 

DEUS-TE-LIVRE . Sel'l'o do E s tado ele Santa Ca·tliarina, 
entt·e a parocbia de N . S . elos Prazeres da cidade ele Lages 
e a de N. S . do Patrocínio de Baguaes . 

DEUS-TE-LIVRE. 'et·ra do Estado de ~1 i nas Get·aes, entt'e 
Q.u.e luz e Ouro Preto . 

DE US -TE-LIVRE . Alta monta nha qtte fica entl'e o a l' raial 
eht Piedade e o de N, S. da Co nceição do Casca. no mun . ele 
Ponte Nova e l~staclo de Minas Geraes . 

DEVOÇÃO. Mor t·o do I!Jstaclo elo R io ele Janeit'o , no mun. 
de Saquarema, no logar denom inado Le igo . 

DI AB I NHO. Uha do ~sk\clo das Alagôas, no r io S . Fran 
cisco (Dt•. Espin.dola) . 

DI ABO. Rio elo ~sba.do do Paraná, a Jl'. ela margem esq. 
elo 'l'ibagy . 

DI ABO. Serra do Estado de S . Paulo, a ma l'A·em d i r. do 
Paranapauema, 11:'io longe ela foz eles te rio no Pal'aná . Segundo 
os unge nheit·os Keller, o cimo desta se t•t·a é fo l'maclo ele tt·,, 
ch yte e tem a confi5uração de uma bar t•aca. <<J unto á ser r a do 
Diabo, d iziam , em 1865, os engenheit·os Kelle l', 'hab ita o cacique 
Ctt?faúr.ô, da tribu dos Cayoás, tendo debaixo de sen governo tiO 
a 90 homens e mttllter es ; a Cti.J OS olhos elle se acha reves tido, 
não só claquella dignidade ele cacique ou chefe , como ela ele pt·o
pheta ou santo. De tempos a tempos, costumam esses se) vagens 
'iisitat• o aldeamento vis inho elo Pat"anapanema (Santo Ignacio), 
onde vem pedir sal ao d i motor e commerciar com os cama ra das 
do es tabelecim en to, pet·mutanclo por facas e machados os produ
atos ele sua inclcts tria fabr il, consisterltes em pães de cêl'a , ch e
r ipás, t•ecl ea bem tecidas. O seu aferro á pol ygamia, em que vi
vem, é ainda hoje a unica razão da nã o serem ad mi ttidos e es ta
belecidos no aldeiamento, onde o cacique Pcbhy e seta tribu, 
renunciando- a, abraçaram j á as leis elo christianismo sobl'e 
tal ponto . >> ~ 

DIAMANTE . Loz . do Estado de Pernambuco, no mun : do 
Bom Ja l' àim . ~ 

DIAMANTE . P o,· . elo Estado de Minas Geraes, no nnm . 
de Tnha uma, antigo San to Antonio elo Monte. 

DI A MANTE. Log . do Estado ele Minas Get· aes , na cidade 
de Ubá. 

DI AMANTE. Estação ela E. ele F. Leopolclina, no Estado 
ele lVl~na s Geraes. Fica na 4" secção entl'e as estações do Pomb?. 
e Ubaense. ilgencia elo cot•t•eio . 

DI AMANTE . Ilha elo Estado do Par á , no me io do lago 
Yuquiry- ass Ct, na margem esq . elo rio T rombe tas . 

DIAM A NTE . Sut·a elo Estado dé Minas Ger aes, no mun. 
de Ol ive ira . Separa as aguas qu vilo te r a o S. Fratlc isco das 
que vão ao r io Grande . 

DIAMANTE. Rio elo Estado elo Cear a , aff. d o r io P i nhei
ro, q tte o é do Pot;y . 

DIAMANTE . Ri:1eho elo E stado elo Pal'ahyba do Norte, no 
te t·mo de Misericorclia. 

DIAMANTE . Ribe irão do Estado deSa n la Catar ina; desa
g1.U\ no\ margem esq. d o rio I tajahy - assíc aba ixo da [oz elo 
S. Pedro. 

DI AMANTE . Ribeirão elo Estado de iVIinas Geraes , passa 
pela estação do se tt nome e desagua no r io Pomba . 

. DIAM ANTE. Cort"ego elo Estado de Minas Ge t' aes, afl'. do 
rto elas V e lhas . 

DIAMANTE. Pequeno r io do Estado de Yl inas Ger aes, ba-

nha o mun . de Santo Antonio elo Monte e desagua no rio L am 
ba ry . Recebe o cprreg·o do Ret iro. 

DIAMANTE . Corrego elo Es tado de Goya:z . Vae pa~a ~ rio 
P a r y (Cunh a Mat tos Itinc?·ario, Vol. I, p . 131).- O P ary e afl. do 
r io elas Almas . 

DIAMANTE. P ov. elo Estado ele Minas Geraes , na f r eg· . 
elo Rio Abaixo e mun . ela Conce ição . · 

DIAMANTINA . Cidade e mun . elo E stado el e Minas Geraes , 
séde ela com . e da d iocese do se u no me, na encos ta clé uma 
mon ta nh a, na la t. S. ele 18° 10' e 46" de Long . Occ .elo m eridiano 
do Rio ele Janeir o a 'l. 132 metit•os ac ima elo nivel elo ma r . Como 
se u no me ind ica é a fa ma da pelas s uas j azidas de ouro e d ia
ma ntes, que const ituem quas i q tre a Stta prin ciJ.? al e xportaç.ão 
pa l'a fót· a elo Es·tado . N<t cidade co !lba m-se fab ricas de cer vep, 
ele ci.,.arros e de calçado ; nos sub ttr btos , nma de polvor a , u ma 
tl e c~rtume, di ve t·sas de lap idaçiio . Ex istem a inel a, no mun,. 
fab l'icas de tijollos ~ telha , a lg um as de fel'ro e n~ Berl· 
bel'J, a 16 kil s . cl:t ci dade , um a 1mpot· tante de tec1clos ele 
a lgodão. Nessa c ida de ten tou ~ sa _e contt nua- se em pequena esc.al a 
a cul tur a da amol'eira e a cl'taçao do htch o de seda, sendo pa ra 
lastimar e1ue maior desen vo lvi m ento ~ão tenha ·ticlo essa ln
dtts tria , em vis ta ela l ux ul' tosa vege taçao da a n:or eu·a e pl'opa 
gação elo bicho ela seda . Poss ue a cidade eschs. publ~ . el e 1n s~ . 
pl'i m . , a nlas pa l'ticula res , o Lyceu ,D1aman·tm ense,. o S_e nu
n ario, o Co llegi o de N . S. elas Dores , d il'lgido pelas ll'mas ele 
Ca'riclacle, Pa1ac io l~ pr scopal , Casas ela Cama l'a, etc. O.mun . 
é pet·corr·ido pelo sys tema da Ser ra: do Espto h.aço,. que a lu toma 
a cl irecção cle .i\iE. a té ent l'a r no Estado ela Bah ia . E' rtqUts
sim a ess<t serr a em m ineraes . Entr e os met<\es enco ntl'a- se ge
t•a1mente o ur o, fe t·ro, cobre, c bum bo, met·curio , pr !li ta e pla
ti11 n.. O sali tr e .e nco n tr a - se pe rfe itamente cr ys tallsaclo em 
al,.ttm as caver Qas do municípi o da Diamanti ua.En tre as pedras 

'Pr~c iosas av uiLa o di amante, cuja e xpl or ação es tá feit<t em 
gl'a nfle escala nesse municíp io, clevidb isso nii:o só á m :uior 
ab unda ncia e mel hor qual idade dessa pedra., co mo por dispôr o 
m u nic ípio ele g l'a ncle nu mer o de fa bt·icas ele la p idação , tendo- se 
co m is·to ctl timamen te tr a nsfor mado a expor tação de diamartte 
par a a de br il ban·tes . Na. Diama~tiil a ainda e nco n ~ l'am-se 
Li n hi tos turfas em abuncla ncta, car vao de pedr a, vat·1eda de de 
jas pes, ~lc . A egt·eJa mat r iz ten1 a invocação de Santo t~ .?~o nio 
e depende da diucese de Diamantin a. Ant tgo a l'ratal elo l tj uco, 
fo i Diama ntina ar eada YiUa pelo Dec. ele 13 ele OLl tubro 
el e 1S3i e elevada á ca tego ria de c iiilaele pela Lei P r o v. n . 93 
ele 6 de m a r ço de 1838. O mun. compl'ehen cle a s parochias ~e 
San to An·ton io da Sé, S . J oão da Chapada, N . S . da Conce1çao 
elo R io Manso, S. Gonçalo do R io Preto, N . S . das Mer cês do 
Mendanha N . S . ela Co nceição de Curim abahy, I oh aby e N.S . 
da Glo ria . 'Em co·nsequencia de a te es ~a data ( ·1 8~2 ) nã o achar
se i nstallaclo o m un . ele Santo A ntomo ele Gouvea, co tlt1 nuam 
a fa zer parte elo mun. de 'Dia ma ntina as pa~·och ia s. desse no me, 
e do, E spiri to Santo de Dabas . No mun. f~cam cl tve1·sos povs . 
e n·t l'e os quaes os de nom1na dos : P 1nhell'o, Gutn cla, Cu·r
ra linho, Bom Snccesso , Chapada, ltatpaba, Co n tagem~ Vall 0 
F undo, Melancias, Váo e Cachim bo. ffi' r ega do por cllve rsos 
r ios e conegos en tre os quaes : o do Mel, Santa ~brra, Dous 
Irm ãos, Qttatr o Vi nte ns , H.io Grande , Caeté-m n 1m, Inhahy, 
Jnhac ica, Puruntca (cascalho ,gl'Osso ), AJu nta- A.J tli'ILa , Ma1: so, 
P inhe iro, Palmi tal, ri beil'ão do I nfe rno, r tos P t·eto , Jeqmtl
nhonha do Ca mpo; J equ it inhonha e IU11Hos outr os . Uma es tl'a da , 
atr al'essacla p2los rios Tij ucussú e C':tp.ão GJJosso, lt ga- a a Mo ntes 
Cla l'os, uma ou tr a , at t':.t\'essa cla pe lo n o Pal'clo Pequeno e rrach o 
das Va t·as a S . Hypoh to ; uma outra a travessada pelos rtos 
P l' e to e At:assnaby , li ga-a a::!. J oão Bap tista. E ' a incl ~. ligada 
a Itambé a Datt as e a Gnu veia e a ou tr os po ntos dfl Es ta d o por 
.es tradas : T em u ma esc h ., nol'm al , cr eaela p~ la Leoi n . 2A9(} 
ele 1878 e insta ll a da em 7 de feve reil'O ele 1879, a qual fu nc
ciona e m um pl'ed io , q ue fo i occupaclo a ntigamen tey ela Ca ma ra 
Muni cipa l, é a nnexa ao E:xter tlato da mesm a c td&cl e, creado 
pela Lei n . 2.343 de ·1876 e install aclo a 9 de JUnllo de 1878 no 
ttnti"'o ed irteio da Ca mara Mu nic ipaL T em mats qua tro eschs . 
publ~ . ele inst. prim . tt ma aula noc.tu t· na e um a esc h. que fu nc
ciona na caclêa . Agenc ia de Corre io . ll:' com .. de tel'ceil'a ,entr. 
class ificada pelo Dec . n . !l .296 de 17 ele Jane tro de 189ill e AcLo 
de 22 el e feve reit·o ele 1892 . Escreve m-nos, e m 1893, dessa ct
clacle : <<Si os nossos r epresen ta n tes t ratassem de es t t1dar as 
riq uezas na·tul'aes , a fe,r acidacle elo sólo e outros elementos ele 
vida en,.,.randeci mento e de re ndas para ns co fres publJCos, que 
poss{te o "uorte ele Min as, com cer teza s uas a t teações se pt·e n
cle t·ia m ele prE\ fer encia a es ta ptw re da nossa pa trta, e os llle10s. 
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necessal'ios para utilização 'destas t•iquezas lhes seriam fot•ne 
ciclos, com grande proveito para o Es~ado. Sem pt·etendermos 
descrever todos tlS e lemen·tos desta zon;:t, os quaes , mais ele uma 
vez, ·têm sido o thema de il luskes profissio naes, apartados as 
nossas plagas. l im itamo- nos a r ele r ir a lguns mais visíveis, 
começando pela. Dia mantina e seu mun. Pe rcorrendo-se o 
IDUJI. veem- se ao IlOrdes te as u benimas terras de cul!.ura 
do Rio Preto, R io Mans<>, Arassuahy, P indahy bas, até as var
zeas fe r biiissimas elo Jequitin honha, ~nele as ~lantações ~ n 
desenvolvem com um virror extraorclinal'lo. produzmdo na razao 
de mil e mais po t· um," apezar da agdcultura. ninda e~l at· no 
p ri mei ro período do espil'ito humano, sem a. 1ntroducçao dos 
processos scientificos, pt·epon.dera ndo o systhema ele alque1re, 
que, si não fosse a c1uantidade inexgotavel ele elemen tos 
rninet•aes contidos naqu elle só\o, ha muito que a devasta
çãe das mat t.as já estar ÜL prod11z indo os e/fei tos fu nestos 
subseque ntes . Em coutraposição co m os priucipios da sc ien
cia agronomica , que precei-tua, como melhor systema o da 
cu lcum cont.inua , fornecendo- se , por meio de agentes fet· · 
tilisadores, os al imentos necessar ios a cada especie ele pla nta, 
os agricultores claquella zona, desconhece ndo, mesmo pratica
mente os eleme1rtos da cbimica agricola, plantam clura'nte 
annos 'consecutivos em um tet".reno, l imita ndo-se á operação, 
que chamam bcbtcr Cb 1Jallwcla, mui to semelhante á eoobtt(k,qe, sem 
trata t·em de re >titu ir á te rra o q11e clella t i.raram; no c,ntanto ·" 
vegetação é luxuriante. As ter ras, apl'Opr iaclas a toda espec1e 
ele cul tura, pt•oeluzem ele uma maneira extraor cl iuaria sem se 
cançarem. Os cannaviaes , pla11'tados uma vez , offerece m pro
digiosas colheitas durante o r esto da viela do agricultor. A leste, 
as terras que margea m o Jequitin honha do Campo, além dos 
importantes productos rnin eraes, como o diama nte , ouro, sali
t re, etc., sã~ excellen tes para os cereaes e leguminosas ; nell as 
a mang·abeira e o cajueiro são siil·e~tres . Ao norte , os d ists . 
de Inhaby, Cttrimatahy, T abúa, são riquís simos de excellenles 
teuas de cultura, procluc~o s naturaes e, além da canna ele as 
Rucar, exportam pai' a esta cidade os pt·oductos das plan·tas 
tuberosas, gt·ande quantidade ele fecula e l'arinha, se applicanclo 
parte do povo nos tt•abalhos de mineração. Ao oeste , temos os 
fertiliss imos ter!'enos ele N. S. ela Gloria, Santa Barbara , Riacho 
elas Varas, rico ele ouro, a'lé o Paraúna, que, a pa1· ele uma 
veo-etação prodigiosissima, são conhecidos pelas suas jazidas de 
ou~·o alumen, sali·tre, etc .. Ao sul, o Palmital, R ibeirão, Lomba 
e outros, .onde cort·em r iachos ricos ele diamante, e ha terras 
excellentes pa t•a a cul tur a de plantas tuberculosas, havendo 
loo-ares onde o cafeeiro se desenvolve, tomando a proporção de 
at~vore . 'A. lavoura do café, apenas iniciada; tem se desenvol
vido ultimamente nos dists . de Inha!hy; Rio Preto e N . S. 
da Gloria . Nos campos que circumclam a Diamantina, onde 
predomina o terreno a rgilo-schistoso, a videira se desenvolve 
em pouco tempo, mostrando que encontra no seio da tdrra. os 
elementos necessal'ios á sua vtcla, e produz ele uma mane1ra 
exuberan te. Em todas as chacaras exis te já gr a nde numero ele 
pal'l'eiras, salientando -se as elo seminario, do collegio r!_as 
irrnãs de caridade, D. TherezaRabello, Srs . Olympto Mourao, 
Sebastião Rabello e José Coutinho , onde se f~tbri ca excellen te 
vinho ele pasto , que p icle competü com os melhor es de Borcleaux 
e Chambertin, dos quaes algLtns foram pt'Blllla clos na expo
sição univer sal de Pari z . Em vinhos doc~s existem os das iu
clustl'iosas irmãs de caridade e elo Sr. Jose Cout10 h o, que teem 
o sabo t· e o perfume do melhor mosca~el do Porto •. Em mui tas 
faze,ndas uo mun. fabrica m-se aguarde me supenor, ass ucar 
pelo ant igo systema, ra.paclura, fa rinha de milh~ e de mandioca , 
fecu la ele mandiom1 jac tupé a i'at'\Jta . A cnaçao elo gado vac
cum e sLtino é l'eit~ ' sem os' preceitos aconsel hados pela Zoo-

. pedia, e mesmo assim prospet·a mu itíss imo, livre elas malar ias , 
que infes t<Lm os outros Jogares . De todos esses ponios, no flo
rescente arraia l do Gouvêa ha cr iação em maior escala, e là se 
fab ricam que ijos, manteiga e ouLros lactic in ios, que são mu ito 
conhecidos pela perfeiçê.o com que são feitos e pelo seu agra
davel sabor . Em Dattas, onde se in iciou um a pequena cr iação 
àe gado ovelhum, ,·iu- se quanto a mesma se dese nvo lve, pro
dig-iosa ; mas, aqLtelle povo, qitas t todo composto de m111e ~ ros, 
deJxou- se seduz ir pelo [!;1-clorado dos cor regos dtam.an tlferos 
que circ·1lam a risonha pov. e a atravessam: a Jnclust t• Ja 
i ilCi piente desapparecett, podendo h?Je, en trel anto, fo rnecer 
mabel'ia pri ma ás fab ricas de tec1clos clesLe mu n. ! A pro
' 'e i tosa p la ntf\ texti l, o a lgodão, que tem feito a r iqueza da 
Ameri.::a elo Norte, pla nta-se nma vez e produz constantemente 
de uma maneira aclm iravel. Nos a r!'eclores de Diamantina, cujos 
campos são mui to apropriados pa!'a a plantação ela videira, o 
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que está ve l'if~cado pela expériencia, só muito poucos tra·tam 
desta 1ndustrta, ent:eganclo-se. a ma.Ior par ~e á ex tracçio elo 
ouro e clmn1ante, hoJe com mtu to ma is soffre&"n iclão, pelo bom 
pl'eço que se enco n tra no mercado elo R io de Janeiro. Fala -se 
na ~reação de uma com panhia, que tem o in tuito de fazer acqui
Slç~o de grande ex ~ensao de terreno, afim ele augmentar a plan
taçao ela vtnba; mas algnos obstaculo>' , que ora estio i mpe
elinclo a marcha da l .::_vo.ura,_ ent re os quaes !:'- falta de braços, 
unpeel tram a reah zaçao de tao provettoso quao patr iotico desi
cl ~?·atum . T end0 fa lado nas riquezas mineraes do solo. ferti l em 
diamante,salitl'e,altunen,tut· fa, carvão de pedra e nos productos 
vegetae.s de todas as especies; n a a.p t•op t• iação desses productos ao 
uso dos povos, passemos aos estabelecimentos i ncl ustr iaes . Em 
Dia mant ina ba quat ro grandes fabricas ele lapidação , que func
cionam com i8 rodas pelo meilOS, cinco menores em elis·tan
cia de urna, duas, tres leguas; uma gr~,nde fabrica de cor tu me 
ele so la, outra importa ntiBs ima ele calçacids . uma d e cer ~ej a, 
um a ele chapéus, uma gTande de tecidos (Ber ibery,) onde func
cionam dtar1ame n·te 64 teares. No mun. hl' ma is duas 
grandes fabr icas de tecidos, fu nccionanclo uma na Gou vêa com 
;;2 tea l'es. e outra em San.ta. Bar?a ra , .com 60 teat' l'S , empre
ga ndo todas ellas, ter mo mé~ho qut !lhen"tos empregados; muibas 
outras fabr icas de lapidaçao de dtamantes, e outras muitas 
inclustr ias, das quaes t rataremos em subsequentes ar tigos . A:tra
vessam em d iversas direcções muitos rios, entre os quaes os 
mais importantes são o Rio das Velhas, o Jequ it inhonha e o 
Para una, muito piscosos e di<tmant i [ero~ , a l ém ele grande num ero 
ele 1·iachos, q ue podem ser u tili zaclos na it'rigaçiio q uanclo a 
agt·icultura a ttin gi r ao período industrial. Trata mos de descra
ver , pos·to que sttccin tamente, os recurso• de que dispomos 
( muitoo deixa mos de mencionar) pa t·a mostr·.ar ele quão grande 
utilidade ser ia a construcção da estrada ele fer ro a'té o porto do 
Rio das Velhas , cuj a navegação é questão liquidada ; quanto 
t inh amos pa ra expm·tar, concorrenelo para augmen to elas rendas 
elo Estado. Da Diamantimt ao porto ha a distancia ele 15 
legu'.ls ; e o tel'l'eno, pouco ou quas i nada <tccicle ntado, ofl:'erece 
fac il constt·ucção pa r::t estradas de fel'l'o, limitando-sG a pe
queno" atel'l'os, como ft co u demon stl'ado pelos estudos feitns por 
engenhen·os profisswnaes. Ultunamente o que tem emllaracado 
a ma rcha da lavom·a é a falta de tt·aba lhaelo res, q11e éeem émi
gt·ado para o sul do Es·taclo, em procura de maior ordenado, 
empregando-se os outros em ex:tracção ele diamantes. Si não 
fosse a fertilidade elo sólo, a cal'estia outt·a vez teria ele appa
r ece r, e, com cer teza, em tempo ma1s ou menos longo, viriam a 
enc::t.recer os gene t·~o de maJOr necess tdacle, devendo, 1~or· co n
segulllte, ser remechado de prompto o mal futuro . O meio rna·is 
elhcaz é estabelecer em-se nes te mun , nucleos coloniaes 
qtte encontrarão campo para stta activ iclacle. como o meio d~ 
t1·anspor te fa?il pelo Rio das Velha~, .e depois pel a es trada de 
ferro, que multo boas r endas p1'oduz1ra para os cofres publicas . 
Nas zonas do sertão poder- se- iam estabe lecer fazendas- modelos 
com ~nimaes reproductores de r aça? escol hiel"as e apl'opriadas 
ao clun a . O le1te, tratado convemen temenle alimen taria as 
iud ust r ias filiaes, constituindo um ramo de expl~ração de grande 
lucros. O estabeleCimento de um engenho central pt·oduziria 
optimo resu ltado, em vi l'tucle da excellenc ia do solo para <t 
can na de assuca t•. A immigmção emlim, tr aze ndo o facho elo 
progl'esso e iinroduzindo as mach inas agrícolas, desconhecidas 
p~l?s nossos lavt:ae~o res, ·tornada em pouco tempo este muni
CtjllO um elos ma1s 1mpor tantes e product ivos ele ."Minas Geraes. 
Sao pt·oblemas estes qu e devem occupal: a attenção de nossos 
rep ~· esenta n tes na cama r a. municipal e no Congresso Estadoal. 
Aht denamos ~s tamp<:das as grandes riquezas que possnimos, 
as el"aes, por fim, sera_o o sustentacu lo ela pa1ria mineira, po t•· 
CJ 'Ie as ~erras do sul estao exgotaclas P.ela lavoura exclusivamente 
do _9afe, ~o nor te1 Jnexplol'aelo, serVldO por vias ele communi
caçao facil, podera sustentar de cereaes o resto da r epubli ca » . 

DI AMANTINA. l?iocesse ep iscopal ott bispado do Estado 
ele Mtnas Geraes. Fo1 autorisacla a sua c!'eação pela Lei n. 693 
ele lO de ag:os.to ele 1853 e real isacla a 6 ele junho de 1854 pela 
Bulia G1'1M~ss2mum soZLicittulinis do Pap<t Pio lX . Coropre
llende a parte septentl'ional do IT:staclo ele Minas Geraes . Tem 
pm· J3ispu D .. João Antonio do> Sa ntos, formado em canones e 
sci encias.naturaes, e n;Ltut·al do arraial elo Rio Preto, p rto de 
D1a mant111a. Fo1 esse prelado apresentado Bispo em 12 de 
BH\l'ço d~ i863. IT:scolhido pelo ex- Imperador nessa ultima 
data e confu•m<Ldo por Pio IX a 30 de setembt•o do mesmo anno 
t~mou posse elo se u cargo a 2 de fevereiro do anno seguinte.' 
So ct:pots, ~ 1 de ma iO deose an uo ele 1864, é qnerecebeu 11 sa
graç<to na ctdade d , DmmanttUa, sécle do seu bispado, sendo 
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sagrante o bispo de Ma rianna, que era então D. Antonio Fer
reira Vi~oso, cor1de da Con ceição. O Sr . D. Joiio Antonio é o 
primeiro que tem essa diocesqe . Antes clelle, a 1.5 de fevereiro 
de 1.856, fóra apr esenta do o ·p. M:ucos Cat•doso de Pai v a, vi
gario coll ado da freguezia d a Glori.a, do Rio de Janeiro, o qual 
depois ele c inco an nos t"e '\unciol:l o cargo . 

DIAMANTINA. Pov. do Estado do Maranhão, na com. de 
Tury-assú. 

DIAMANTINO . Villa e mun. elo Estado ele Matto Grosso , 
séde da com. de seu nome ou elo A lto P a r uguay Diam antino, 
ao NNO. da cida d e el e Cuyabá, na distancia ele 32 leguas, 
estendendo- se em fórma proximamente rectaogular pot· entre 
dous compridos morros denominados , o de Anna I-lenriques , 
que fica do lado c! 'l. ent1·ada, e no lado oppos ~o , o do Arr:1ial 
Velho, don de sabe o rio Diaman tino a rum o de SO, aos :l4• 
34' 33'" de La L A villa é dividida pelo cor rego elo Ouro . O solo 
fórma d ons nota ve is tlecli ves p ar a esse cor rego. ill' moa ta nhoso, 
coberto ele casca lho e crystaes de rocha, e cprtaclo p >1' grandes 
bancos, em parte de a rgclla, em parte de peclt·a calcarea. A 
chapada em que está situada a villa dil'icle as ag uas elo Tagajoz 
das do Paraguay. Sua egrej a ma ~r·iz ·tem a invocação ele N. S. 
da Conceição e depe nde ela diocese ele Cuyab;í,. Foi cd•ada 
pa~'ochia peln Resolução ele 9 ele agcsto de 1811. Vi !la em 12 ele 
agosto ele 1821 (,;egunclo d'Alincour), ou Alv:uá de 23-de no
vembro de 1820, segundo outl'os . !i'oi desmembrada da com. de 
Cuyabá e anr1escacla á elo Alto P .t rag ray pelo ar~ . II ela 
Lei Prov. u. 1 de 15 de maio de 1874. O mnn. é r egado por 
clifferentes rios, en tre os quaes o Dia mantino, Burily, Amola r , 
Ouro e outros « La vi l la cle l Diaman tino, cl ir, Bossi , en la 
latitnd de H 0 26' S1.td. long. 58o 251 0., coavet•lida casi eu 
ruínas, gozó de celebriclad, y puecle dicerse q t,te en ott·o ti e rn po 
fué un pozo ele t•iquezas que h an sido estraidas . . Los diamante~ 
y e! oro ban abunelacl? alli ele un_modo procl•g•oso . Hoy esta 
r ecl uciela tt una poblamon llliiJ 1 ns >gnLfican te . A ,med ida cpre 
clisJ.nimtyeron los cli. ;,tmantes las ge utes se r etira ron, como sucede 
con todo ptteblo, esencia lme " te min ero . En gene ral el colar de 
los moradores es oscllt'O y la fol'Luna no ha s ido muy ]Wocl iga 
con el bello sexo. Nada procl uc0 ese teeri to rio , con excepc ion de 
la naranja y la ba na na C[Ue a bu ncla n . 'l'od o s n comet·cio está 
reclrciclo á su consumo. Los obj ~c tos con que llenan sns nece· 
sidades se los llevan ele la costa clel rio P a r aguay abajo, ó ele 
alguna poblacion vecina. Los h abitantes son cas i todos mineras, 
qu.e con un tosco é imperfecto labor r ecoj en poço metal. . . » O 
B. deMelgaço assim descreveu es8n villa: « Villa ele N. S. elo 
Alto Paraguay do Diamantino, s ituada em um valle fot·maclo 
pe la serra onplateCHt, que divide as aguas tributarias do Arinos 
das que correm para o P a r aguay, e um mono que se liga 
áquella a NE . Lat . 14o 24' 33", long. 56• 8' 30" O. ele Green
w icb, determinada pot· observações de William Chancl less 
em 1861. As J11emo?'Ítts Historicas do Riú de Janei1•o attribuem 
a Gabl"iel Antunes Maciel, em :1.728, o descobrimen·to elas ri
quezas miuera<>s claquelle logar. Os Annaes ele Cuyabí~ cles ig·nam 
como descobridor o Capitão Antonio de Pmh o Ar.evedo, em 1146. 
Em 1747 achando-se r eu nida muita geute, que fo rm oü o a rratal 
de N. S. do Pado (Arraial-Valho), uma leg·u a ao N . cl<~ act t1al 
villn , s~gu iu para la o Dr. Nogueira , Or1viclor, pa l'a pôl' JnSf.Jcas 
na fórma ela Provisão ele 26 de março de 1742. P or ém, vmdo a 
descobrir-se que além elo ouro achavam -se diamant~ s, mandou 
l ogo despejar ·o povo e fundou-sE> a lli ttm destacamento pa1·a 
impedir a mine ração, a qttal a liás con tinuou cl a ndest inamente. 
Durou este estado ele causas até o anno ele 1805, em que pro
cedeu-se á primeit·a repa rti ção legal dos terrenos auríferos , 
de"tet·minando-se que os diamantes, que fos sem encontrados , 
se levassem á inte nden cia ele Cuyabá. illntt·e ta o,to, ta lvez nem 
a centesima pat·te dos dia mantes teve este destino . No mesmo 
anno fez-se uma expedição de r,anôas para o Pará, pela nave
ga~ão dos r ios Arinos, Jnruena e Tap11 j oz, navegação já explo
rada em 1r46; ma<~ nem uma ne m outra voltotr pelo mesmo 
caminho. Teve então começo a povoaçiio da act11al villa, que 
foi creacla parochia elo m·ago de N, S. ela Conceição, pela Re
solução d~ 9 de aaosto ele 1811 , contando então 1.314 h abs. 
Em 1812 r enovou-se

0 
a navegação par a o Pará, qtte desde en tão 

tem sido mais ou me no.'l freqt1entacla de i cla e voHa . Foi to 
mando notavel incremento, e e m n,g osto de 1821 foi erigida em 
vi lia, em observauci ~t ao Alvar·á de 23 de novembro ele 1820. 
Passados 10 a 12 annos começou a decahir l, Em 1852 estabe-

1 Continúa ,a deeadencia, que qun.si chega n.o marasmo. Poucos 
servicos de_)nineraciio. A navegaçiio par:t o Par:í. tem pot• unic o ft rn 
a tmportacao do guaraná.-N. do A. 

leceu-se uma coutpanhia ele mineraçãe, que clat·ou peucos an:nos. 
Em 187-l fo i eri:;;icla em ca beça ele com., pel a Lei Pro v. n. 1 à e 
15 de ma io, couipreheuclenclo, além do seu termo, o ele N. S. 
do R0sar io de R i0-Acima . Segundo o recenseamento ge r· a l de 
1873- 1874, a população total ela paroch i<j. é el e 1.. 876 a lmas. No 
temfiO ela prosperldacle ('l820 em diante~ ftmclaram-se no dist. 
e par·ticula rme nte em am•bas as marg~ns elo Pat•aguay .os se
guiu tes al"l'ai<l!es, que por a lgum temiDO fi or esc3ram pela mine
r ação, mas boje estã o quasi todos, completamen te extinctos: 
Bul'iti, Rodeio, S. Pedro, Bttl'itisal, 'l'homazinho, Descober ta e 
Ouro- Fino,» Em 1'886 puuli cou-se em Cuyah{t um folbe~o inti
tulado Itinem?"ÍO da visi-ta 1JastO?"al elo Exm. e .llevm . sr·. 
D. Ca?"los Luiz cl'Amo11r, Bis7JO de C~tyabá ás' p c6rochir»s ele swJ. 
diocese . Nelle, a ps. 36- e 37 l ê-se· o seo-uiute, esct·ipto pelo 
capitão Caldas: «Não 8'' encherga a v i!la &o Dirun a ntino siuão 
depois de entt•ae- se nella, por achar-se collocaela nas encos tas 
de um vr,lle i!pe c,ort•e na dit•ecçfio el e O. paht L. P elo meio della 
pa t·a o l'ibeirão elo Orlt'O, o qual, duran,te a secca, se l' ecluz a 
quas i n ada ; se u leito é largo e pej acle Ele roched os . Qnando cah e 
um violento aguaceiro, esse insig nificante ribeh·o tr·anafo.rma-se 

' em f~tri osa 'torrente . A.o S. é to vi lia flanquea da pelo carrego 
Di a mantino, que r ecebe o ribeirão elo Ouro ou 'V ice-ver sa, e ,a 
·tres leguas ele clis ta ucia, mais ou menos, vae junrta1·-se, n o t•umo 
cl é L., com o rio Par ::tgt tay . A parte que Ctca no ou te ire N. é a 
maiot·; as ruas que clesc3m pa ra o ribei ro são ele forte declive , 
semeadas ele pedras e blll'acos. O h orizonte é limitado no Dia
mant ino, os a rt•etlores incultos e o cli ma por demai s insalubre . 
. Reinam mui tasiebt·es 1ntenn itten tes , 'cuja pern iciosa influencia 
é a t.testacla na falta el e cores dos habitan tes. Tã,o sómente pu~ 
deram as pedras preciosas e o OU'l'O levar os avent1treiros a 
fundar a v illo elo Diama ntino, que es tá na La t. S . de 14° 22' 9", 
Long. ele 58' 4:3o O. do meridiano ele Pav iz . Descober to o r i
beiro Diamantino, no anno de 1728, por Gabl'iel A!ntunes Mac iel 
e seus compa nheiros, deram principio á pov . , e nião cenbecicla 
pel o non1e ele Alto P arag nay, a qual at1g.cnen-to u-se successiva
mente até o anuo de 1746, em que, tendo-se achado cliamanles, 
posto g1~e pequenos , assentou o governo ele pruh ibit• até a propl'ia 
ext racçao do ouro naquelle Ioga-r , que tomott dahi em dia nte o 
n ome d e Diaman tino. Hav ia uma egeeja ela invocação de N. S. 
elo Carmo, fundada em 1781, poJ?é m como se achasse ar·ruinacla. 
edilicou-se uma uova que foi clecli cacla a N . S. ela Conce ição , e 
considerada como parr~chia nos -primeiros a nnos elo seculo 
actual. Em 1.820, um •Alvaeá de 23 de novembro lhe confer iu o 
ti~ul o de v i lia , esbenclendo-lbe o nome e convertendo-o no ele 
N. S , da Couceição elo Alto Pa·raguay Diama ntin o . . As ruín as 
que se obse!'Vam ao 1•edor desba v1lla, at6estam o quanto foi 
ella opulenta. Houve tempo em que chegou ella a ser mais flo
rescente elo que apropria cidade de Cuyabá, pela sua pop., pelo 
seu commet'cio ele diamantes e pela não interrompida navegação 
que se fazia para o P ará pelos rios A rinos, Juruena e Tapajoz.» 

DIAMANTINO. Log. nas immediações de Santarém, cicla
elé elo :ms·taclo do Pará. As intermi ttentes fazem ahi h ol' riveis 
es~ragos, 

DIAMANTINO, Ar1·aial do (i]staclo ele Matto Grosso, no muu. 
elo seu nome. E' habitado por incl ios Pare"cis . 

DIA.MANTINO. Se l'ra do Estado de lliat bo Grosso. Vem elo 
mnn. elo seu nome em clirecçiio NS . até tres legnas distante 
ela cidade eleS. Lniz de Caceres, atravessada na fazenda · elas 
Peclr·a s pala rio 'Paraguay, e continüa até á c id ade ele Matto 
Grosso com o nome de serr i:t. ctos P arec is . . 

DIAMANTINO. E' as> im tambem denom inado o rio Clar o, 
subsidiado ela clireiia do Araguaya, aJl. elo Tocantins. 

DIAMANTINO Rio elo Estado ele Goyaz, a.fL do Cuyabií. 
DIAMANTINO. Ribeirão elo Es t,ado ele Matto Grosso, aff. 

ela margem clit·. do rio P a raguay . Recebe pela esq. o ribei r·ão 
do Out·o e banha o mun. elo sett nome e á clive iLa o Frei Ma
noel e o Bm·iti. Em suas cabeceiras ex is~i o o Arraia l Velho, que 
oB . cleMe lgaço sttppõe ser o arraial dP. N . S. elo P a rto. E ' 
assim clenomi:1aclo pelos preciosos mineraes qoe encontram-se 
em essas paragens. • 

DIANNA. Rio elo ElsLado de S. P a ulo, no mun . ele Santos; 
nasce na Serra Ger al, isto é, em uma elas ramificações, ela Serra 
Ger a l do P aranapiacaba , percorre uma extensão ele 12 kils . e 
elesagua na bocaina elo braço ele mar a Nill. de Santos. 

DIAS, Log. do E stado ele Minas Gemes, sob r e o rio Uberaba, 
na estrada q11 e ele Dores elo Campo Formeso vae á cida.cle ele 
Uber~ba. 
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DIAS,, Ilha do Estado de Matto Grosso, ne rio Ivinheima. 
E' baix.t, ele pouca extensão e coberta de gl'andes a l'V'Oredos. 

DIAS. Carrego do Estado ele Goyaz, banha o mun. de Santa 
Luzia e clesagua na margem esq. do rio Corumbá (Iuf. loc.). 

DIAS TAVARES. Por Acto de 24 ele ju1ho de 1889 l'Jassou 
as~QJ. a denominar-se a eatação de Chapée d 'Uvas, na E. de 
F. Centt·al ele Bt·azil. Fica no Estado de Minas Geraes e entre 
as est~.ções ele João Gomes e Bemiica. 

DIBÁ. Riacho do Estado elo Amazonas, trib. do rio Negt·o, 
em cuja margem sep tentrional c1esagua entre Maçaraby e 
Santa Izabel. 

DILUVIO. Pequeno arroio do Esuado do R. G. do Sul. Stps 
nascentes J:icam nos morros de Sant'Anna e de Belém, distantes 
duas leg·uas eln cidade ele Porto Alegl'e, e sua foz no rio Gua
hyba, em um elos bairros ela mesma cidade. Toma o nome de 
arro10 Sabão elo passo deste nome por cleante, o ele arroio ela 
Azenha da estt·acla elo Matto Grosso para baâxo, e o de Ria
chinho pouco acima da sua f0z. Sobt·e elle ex iste m tres ponte_s, 
duas de a lvenaria e uma de rnade11·a. sendo as de alvenar ta 
bem cons1ruiclas e assentadas, uma na esteada denominada do 
Azenha e outra em ft·ente á cidade, e a d'.l madeira na es~racla 
do Me11ino Deus. 

llliND:i:. Riacho do Estado ele Peruarnb11co, aff , da margem 
esq. do rio Capiberibe. 

DLOGO. 'Ilha do TI:staclo da Bahia, no mun. ele B~lmonte. 

DIOGO. Furo do Estado elo Pará, n a mn.rgem do rio 'l'rom
be·tas, mun. de Obidos, proximo elo igarapé P ará. 

DIOGO. Corrego do !Lstado do Rio ele Janeieo, no mu~ 
Macahe. 

DIOGO (S. ). Estação ela E. ele F . Central elo Brazil, no 
Aterrado. !<]' a ella que vem ·ter todo o gado abatido no ma
tadouro de Santa Cruz . Em 20 ele agosto de 1888 inangut'OLI- se 
ahi um ponto· de parada para os teens ele ;uburbios. Em fl'enle 
dessa estação fi"Ca um gt·ande ecli·flcio onde se guardam as 
locomotivas e de um lado deste um eleganta jat·dim, em cujo 
ceatro ergue-se .a estutua do Dr. Buarque ele Macedo. 

DIOGO (S. ) . Morro ela Capital Federal, na freg. de Santa 
Anna. 

DIOGO (S.). Passo ele rio Jagnarão, situado acima elo serr111 
da Etregol'ia , n a L at. S. de 31° 47' e Long. Occ. de '10° 47' 29" do 
mericliano do Rio de Jane1ro; no Estado elo R. G. elo Stll. 

DIOGO LOPES. Log. na costa do Es~aclo do R. G. do Nol'te, 
no muu . de Ma.cáo, pouco a E. da barra do rio Assú e prexima 
da ponta do Tubrurão. E' um al to. comoro ele areia, que _pela 
sua ·fôrma conica e côt· mutto mats clara que _a elas barre1ras, 
que ficam-lhe mais a O., torna-o mu1 conhecido. 

DlOGO TRILHO . Pequeno aeroio que desagua pela margem 
esq. do rio Jacuhy, no illstaelo elo 'R . G. do Su'l. E' atr avessado 
pela E. de F. ele Porto Alegre a Urugnayana. 

DIONEL . Pov. do Estado elas Alagôas, em 'l'ra ipú. 

DtONISIO. Parochia elo Estado de Miuas Geraes, Creã'd; 
J?. ~ la Lei Prov. n. 2 .876 de 20 de setemb;·o ele .188.2. Orago 
::,;s, Sacramento e diocesse de Mal'laona. Foi um dtst. da fireg. 
deSant'Annardo Alfié do m un. de Itabira 'rem duas esch s . 
publs . de inst. pl'im . ,' Cl"eaclas pelas Leis Provs, n • .2.478 de 
9 de novembl'ode 1878 e o .. 2.940 ele 23 de setembrode <l882. 
Agencia elo correio, ct•eada pela Portaria de 27 de novem bro 

·de 1884. Foi incorporada ao mun. de S. Domingos elo Prata 
pelo Dec. n. 23de :l ele março de '1890. Dista 24 kils. de S. 
Domingos do Pr:1:ba e 78 de r.tabira. • 

DIONISIO. Pontlli no mun . de Pm·to Alegre e Estado do 
R. G. do Sul. 

DIONISIO. llha no rioS. Franci'lco, proxima á cachoeira do 
Pat•uassú. 

DIONISIO SEVERO. Passo no ri0 'l'aquary- mirim, mun, 
do Rio Pardo e Estado do R. G. do Snl. 

DIQUE. Lago do Estado da Bahia; circumda a zona _do 
l ado ori ental ela cidade de S. Salvador em saa parte mats bau:a 
E' .formado pelas aguas pluviaes que descem elas m~ntanhas, 
e de muitaa nascentes ,proprias dos v.alles qp.e o co,nst11tuem, as 
quaes baixando muito no tempo el e calor, dao ongem a grande 
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quantidade de eftluvios paludosos. A sanilicaçãe das maro-ens 
desse l ago é questio que preoccupa os hyg!enistas daqn~lle o·Es
tado, pot·que além do asylo de S. João ele Deus, que lhe fica 
mu.i prendmo e a cavalleiro, existe o edificio · comp1·ado pelo 
Governo pat'a o novo Hospital Militar. 

DIREITOS. Log. Ci.o Estado cl0 Ceará, no mun. de São' 
Matheus. 

DISTRIC'l'O FEDERAL. A Lat. austral é de 22• 43' a 
23° 6', a Long . oriental é ele 4' e a occiclental de 35' do. 
meridiano acloptnclo . A sua maior extensão de N. a S. 
exclui das as ilhas, é de oito 1eguas da margem dil· . do ri~ 
Mirity á Ped.r a do Relogio, e ele E. a O. 12 leguas escassas 
da ponta elo Calabouço á margem ésq. do rio Guandú. D~ 
litto·ral póele-se contar de 25 a 30 leguas, comprehendeq.do o
das ilhas impertanles. Con una ao , N. com o mun . de Iguas~ú 
pelos rios Guanclú-mil'im e Mirity: ao S. com o oceano 
Ablaotico_;, a E. com o mesmo ocea no 'na bahia que o separa 
de Nyberot; e a O. com o mun. de Itaguahy pelo rio Guandú, 
O terrttorw do D1stncto Fedet·al, tal qual se ac·ha ot•gan.isa·clo 
da·ta ele 18:33, quando se lhe annexou a parochia da ilha d~ 
Paquctá, em virtude elo Dec . ele 23 ele março ele i833. Foi com 
a denominação, ~le 1Vlutlicipio ela Côrte, cl'eado em 1834, 'anuo 
em que, por força elo Acto Addicion.al, fo i separado da então. 
pro'·. elo Rio ele Jane1ro, recebeoelo a denominação de Muni
cípio ela Côl"te . Depois da proclamação ela Republica, passou a 
constituir o District0 Federal. - O solo é baixo nas proximi
dades do mat·, allteando-se a proporção que deste se afasta. 
Suas serras se erguem e peolongam pela costa, deitando alf?:il
mas r arniftcaçÕE!S que percorrem as íregs. suburbanas. - « .lflm 
rigot·, diz o Dr. l\iarlins Costa, não pôde ser considerado 
insalubre o Rio de Janeiro , que no juizo ela marinha ino-leza 
j á goso u ela fama de estação sa uclavel, fama só ab~lada 
]!)elo appat•ec imento da feb t•e amarella, hoje eudem ica. A prutho
logia, porém, cleskt cidade muito tem vaeiado com o decorrer 
elo tempo, não só pelas modificações operadas nas -co.nrliç@es. 
meteorologicas, C ·?lllO pe'los melhoramen ~os introch<zidos pela 
hyg ,ene publica!' Pf!:rticular. As ' febrea palus·t res, a ·tubet•cu1ose 
pulmonar, as a.ffecçoes do appan·elho digestivo, as illl:lamma
.;ões aguda~ thoraxicas, o rheum<JJti smo •. as (ebres e t'tlptivas , a 
febre typhoide e as remltteu tes typhmdeas, as lesões carcl io
ao r ticas, hepa:_ticas e rena.es, a ·syphi1is, a febre amare11:a, 
du.rante o. '11erao, as erys •pelas e lymphaLites pemiciosas são· 
as molesLtas ma1s communs; a morphêa é mais frequeute elo 
que geralmente se presume». - Suas serras principaes são · 
a do Bauo-ú e Jacarepaguá, que são r amificações ela serra d~ 
Mar; a da Tijuca, do Matheus, Pretos F'ol·ros, Andarah.Y 
Grande, Penha, Vallongo, Macacos e ou't1·as. Possue diversos· 
merros, entre os quaes 0 ele Santa Th.ereza Paula Mattos 
Gl0ria, Copacabana, L eme, Pão ele .Assucar, Úrca, Babylonia' 
Pasmado, Barbosa, ela Viuva, elo Coroo"ado, Mundo Novo' 
Cantagal'lo, Nova Cintra, Santo Antonio, Santos Rocl~·igues' 
Pinto, Nheco, ela Providencia, Livramento, Conceição Sã~ 
Bento, Castello, Gloria e diversos outros. O pico do Ancl~rahy 
está a 1.025 metros acima do 'nível do mar; o ela Gavea a 478 
metros; o Cot·covaelo a li\97 metros; e o Pão de Assucar a 385 
m ett·os.- Rio importante não existe no Districto Federal. Dos 
poucos que o atravessam, notat·emos: o Maracanã, que vae 
desagua r na praia de S. Christovão; o Macaco, que va.e á 
la.gôa Roclri&"o ele Freitas,; o It-ajá, que clesagua na ba•h.ia de 
R to ele. Jianet ro; o da TiJuca, que vae ao ocea•H>; o Col'tado 
Camorun,Caç~n1by, Pavu.ua, Ulugenlw d'Aglla ou Rio Fundo, 
P!ld rasl Ptca;ilao, Cachoeü-a e outl'os que vão á lagôa de Jaca
répagua; o. da Prata, do Gato, que v.ão ao Guandú-mirim; e 
alguns t>nstgmficantes tribs. do ,Mil'i!tY .. - Dentre ns bahias 
n0tam-se: A 'elo Rio de Janeiro ou Gtta"nabara. uma das mai; 
esplendidas e vastas do mundo, tendo ao nascente a fortale1:a 
ele Santa t:ruz e elo ~ado opposto- as bruterias cl.e S. José e ele 
S. J?heodozw. Sna circumfe,·encia é de 45 milhas mais ou 
menos, onde se eD'contl'am enseadas, portos e a foz de var1os. 
11ios. A cidacle 'do Rio de Jane i~·o está assente em sua margem 
occidental e na oppost<\ á cidade de Nyterõi. Di;versws ilhas 
estão espalhadas J;>Gt' toda eHa e varias 'fortalezas a defendem. 
A de Sepitiba, que occupa um . espaço ele cerca cl.e 20 milhas ele
E. a O., sobre uma la.rgura de seis milhas de N. a S. · é 
abrigada pela restinga ela ilh.a da Marambaia. Entre o p~rto
de Sepitib<i e o de Paraty ha uma linha maritima de 130 kils 
com escala por Hacurussá, Mangaratiba e Angra des Reis,_:_ 
Fóea da barra e.nconteam-se as ilhas denominadas Cotunduba 
Lage, Alagada, elas Palmas, Comprida, Raza, com 11m pharol; 
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Reelo;1da, das 'l'ijucas, estas ao S. ela ponta ela Gavea, Dentro 
' da bahia elo Rio ele Janeiro e pertencentes ao Di%ricto Federal 
ali denominadas do Governador, assim chttmã.da por ter sido 
propriedade ele Salvador Cor·r·ea ele Sà; a elas Cobras, a leste. ela 
ponta do arsenal de marinha. elo qual é separada por um canal 
de i5 a 20 metros de profundidade e i tO na sua maior largura, 
com dous cliques, o Imperial e o de 8anta Cruz; a do Bom 
Jesus, com o Asy~o de Invaliclos clu Patria, onde repousou por 
algum tempo o corpo embalsamado elo general Osorio; a elo 
Boqueirão ott elos Coqueiros, ao norte ela elo Governador; a ele 
Paquetá. depois da do Govemaclot•, a ma iot· elas ela bahiu do 
Rio de Janeiro, t:om 2,5 kils. de comprimento, é séde dd. 
parochia elo Senhor Bom Jesus elo Monte; a elos Ratos ou J1'iscal, 
com um notavel estabelecimento pertencente á Alfandega; a 
Redonda; a de Santa Barbara, antigamente chamada ilha 
das Pombas; a de Saravatá, celebre pelas snas fructas de 
conde, eu tre a foz elo i\Iirity e a ilha do Governador; a ele 
Villegaignon, com a fortaleza do seu nome; a elas Ellltaclas, 
onde funcciona a escola de marinha: a elo Ambrozio, outr'ot·a 
conhecida por· ilha dos Ferros: a d'Água; a elo Baiacú; a elo 
Braço Forte, ao S. ela ele Paquetá; a ele Brocoíó; a das Cabras; 
Catalão; Melões ; Ferreiros, em frente e pel'lo da Ponta do 
Caj{t; Fundão ; Jurubahybas (duas): Moças, e muitas outras. 
-Entre as lagô as notam-se as de Jacarepaguá, Marapendy e 
Rocldgo ele Freitas, c1ue são as mais impodantes . ms·ta ultima 
fica na fre.g. da Lagôa e as duas primeit·as na ele Jacaré-
paguá.- Tem os seguintes pharóes : O ela ilha Raza, na ilh a 
elo mesmo nome . na enkad<J, ela bat·ra elo Rio de Jan eit·o, aos 
23o 3' 40" ele La·t. S . e oo 2' 00" ele Long. E. elo Rio ele 
Janeil'o; 1 o de Santa Cruz, na fortal eza elo mesmo nome; 
v ele Villegaigno n, na extrem idade oriental da for~a leza elo 
mesmo nome, aos 22o 54' 40" ele Lat. S. e 0° 0' 4.0" de Long. 
E. do Rio ele Janeiro; o do Calabouço, na ponta do Arsenal 
ele Guena.- Nas fregs . su burbanaõ cultiva-se principalmente 
a cauna ele a ssucar: nellas ab11ndam as arvores fructifet·as e 
clivel'sos procluctos da pequena lavoura. O movimerllo ele pro
ducção com destino ao mercado elo Rio e as entradas pelas 
estradas de rodagem, eslt·aclas de ferro Central elo Brazil, Rio do 
Ouro e Norte, e pelos portos ele Inhauroa, Irajá, Guaratiba, no 
anuo de 1888, foi na importancia de 2.738:730.j;015. Quanto {I 
industl'ia, a cidade elo Rio de J a neiro tem nos ultimas t•~mpos 
manifestado grande desenvolvimento. Muitos a rtigos, Cjue im
portavaroos ela Europa e America, são hoje fabricados com 
grande perfeição em cen·tenas de estabelecimentos; e maior 
sel'ia o desenvolvimento de muitas outras industrias si para 
isso não concorressem o rett•ahimento de capitaes, quasi 
sem pre empregados em outras emprezas, e a l"al ta ele pessoal 
icloneo. Relativamente ao commercio, é a cidade elo Rio de 
Janeiro a mais commercial ela America do Sul e figura no 
numero elas mais consiclet•aveis elo mundo. A importação 
directa elo est rangeiro pela barra elo Rio de Janeiro, ele 1o ele 
julho ele 1886 a 30 de jtlllho ele 1887, foi ele 102:842:343$125, a 
exportação clirecta para' o estrangeiro río anoo de i887 foi ele 
88 .772:553$1.54 e em i 888 de9<!.923:446~'767. O café, principal 
a rtigo ele exportação, foi em 1888 exporta do em 3.174.182 saccas 
(i90.450 .950 kilos) no valor ele 92.142:520$740 . A esse artigo 
seguiram- se: a aguat•clente, assucar, cotu•os, crina e outros 
prodtwtos animaes ; herva- matte, jacarandá e outras madeiras; 
lã, onro. prata, tapioca, etc., que foram expor tados no valor ele 
2.780:926$027 . O total do ~endirnento ela Alfanclega, em 1888, 
foi ele 50.840:258$617, m a1s 3.6-11:262$296 que em 1887 .-Do 
cenko da cidade na pt•aça ela Republica, pa rte a impot·tante 
E. de F. Central elo Beazil, que clil'ige-se aos Esta dos elo Rio ele 
Janeiro, S . Paulo 13 Minas . Vae actualmante até Sabará, a uma 
distancia ele 582k459m elo Rio, cle>endo pt·ocm·ar a bacia elo 
S. Francisco . Tem os seguintes ramaes: da Gamboa, bitola de 
1m,60 (1k123m), elo Campinho (1 •524"'), ele Santa Cruz (3t!k090m), 
ele Macacos (4"929m), ele S. Paulo (~. t é Cachoeira i57k198m), ele 
Porto Novo elo Cunha (63k764). BHola de 1m,OO: linha central de 
Lafayette a Sabará (120k402<n); ramal ele S. Paulo, ele Cachoeira 
a No rte (231k,000 ; ramal ele Out·o Preto (42k,451.m), Na Capital 
se1·ve elle aos suburbios denominados S. Cb,ristovão, S. Fran
cisco Xavier, Riachuelo, Engenho Novo, Meyer, Todos os Santos , 
Eng-enho de Dentro ott Offic inas, Piedade, Cupertino, Cascadura 
e Maclure ira. Estão em conta.cto com ell a as seguintes estradas: 
elo Norte, Sant' Anna, Santa Isabel elo Rio Preto, V3;ssourense, 

1 A 2 de ~e~embro de i 883 inaugurou-se a luz clect ,·ica nesse phtlrol, 
~m subst1tu1ça.o <la commum, que até então era dalli exhibida . 
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União Vale nciana, Commercio e Rio elas Flores , União Mineira 
e Rio Novo, Piáu, Oeste de Minas, .Pita111guy, Ramal de Ouro 
Pl'eto, Ramal Bananalense, Rezende a Arêas, Minas e Rio, 
Leopoldina e ramaes. Além dessa g. ele F., a primeira da 
Republica, t~m a Capital Federa l a elo Corcovado (3k ,780 01), a 
do Rio elo Out·o e a elo Norte, e é servida por diversas linhas 
ele boncls (Jal'dim Botanico, S . Uht'istovào, Villa Isabel, Carris 
Ul'banos, Cachamby, Jacarepaguá, Santa Thereza e Santa · 
Cmz a Itagu:lhy) que contam em trafego mais ele 2'14 kils. 
Tem a inda o Plano Inclinado, C[<re põe lllll comrnunicação a 
r tta do Riachuelo com o morro ele Santa Thereza, e o Ele
vaclot•, qtte põe em communicação a mesma l'na com ·O 

mon·o ele Paula Ma·ttos. A E. de F. elo Rio elo Otn:o tem uma 
extensão ele 77~<,480, sendo: linha principa l ela ponta elo Cajú 
ás l'eprezas do Rio do Oul'o (53k,2Hm) , ramal ele Ignassú, da 
Ca va a 'l'ingttá (l2k,i41), ram'al elo Rio elo Ouro e Santo Antonio 
(614m), ramal elo rio ele S . Pedro (11k,44im). Calcu la-se a pop. 
ele todo o Districto Federal em pouco mais de 600.000 habs.
A instrucção supel'ior é dada na Faculdade ele Medicina, nas 
Escholas Polytechnica, Superior ele Guerra, Militar, ele Marinha 
e nas duas l?aculclacles Livres ele Direi to : a secuncl a ria nos 
clous estabelecimentos elo Gymnasio Nacionál , na Escola Naval, 
nos , ctll'SOS preparatorios anuexos á Eschola Militar e a uma 
elas Facttlclacles Livres ele Di~eito, no Collegio Mi litar, na 
Eschola Normal e em clival'sos coll egios particulares; a pri
maria, nas escholas publicas a cargo ela Intenclencia Mtmi
cipa l. Além elos estabelecimentos m encionados ba a inda 
o Lyceu .ele Artes e Officios, o Instituto Nacional de Musica, a. 
Eschola Nacional elas Bellas Al' tes, o lnsti tu to Benjamin 
Coostant, a Eschola Barão elo Rio Doce e os demais collegios 
mantidos pela Associação Promotora da Instrucção, a do Lyc~en 
Littet·at·io Pot·tuguez, a do Retiro LitLerario Portuguez, as 
aulas gl'at!litas do Mosteiro ele S . Bento e um grande numero 
ele c?llegioa yarticulat·es . Possue ainda o Districto Federal as 
segmntes btblwthecas: a Nacion al a da Marin ha a cl:a 
Intendencia Municipal, a d a Eschola 'Polytechn ica a d~ Facul
dade ele Medicina, a do E~ercito, a do Gabinete Portuguez ele 
L eitura, a do Institttlo Historico e muitas outt•as pertencentes 
a dive rsas associações pa rticulares. - O Districto Fedet·al 
comprehencle 20 parochias e um curato : claquellas , d uas são 
insulares rGovet•nador e Faquetá). As parochias são : Santís
simo Sacramento, N . S . da Candelari<t, S . José, N. S. ela 
Gloria, S. João Baptista da Lagôa, N. S . da Conceição da 
Gavea. N. S. elo Lot·e~o ele Jacillt'e,Paguá, San i'Anna, Santo 
Antonio, Santa Rita, Divino Espn·ito Saa•to, · S'. Francisco 
Xavier do Engenho Velho, N. S . da Conceição elo Engenho 
Novo, S. Cht·istovão, S. Thiago ele Inhauma, N. S. da Apre.L 
sentação ele !l'ajá, N. S elo Desterro ele Campo Grande , São 
Salvador elo Mundo ele Guat·a·t iba, N. S . clu Ajuda da Ilha elo 
Governador e Senhor Bom Jesus elo Monte ela Ilha de Paquetá. 
O curato é o ele Santa Ct·uz. O bispado elo Rio ele Janeiro foi 
fundado em i676 pel a bttlla Romani Pon-tificis Pastoralis Soli
c·ituclo do papa Innoee ncio XL Comprehende o Districto 
Federal , os Es tados do Espírito Santu, ele Santa Cath::r.rina 
e parte do ele' Minas. c,~PLTAL. - Rio de Janeiro, na 
ma rgem occielenta l ela bahia do sen nome, fundada por 
Estacio ele Sá e Mem ele Sá, 1 cliviclicla e m ciclaclevelha, 
cidade nova e parte subttrbana. A primeira é de aspecto 
desagradavel, com ruas estreitas e eclificaç.ão mut irregula r, 
nella r eside o cornmerciq e ficam os importantes ediücios 
seguintes: Alfanclega, Thesouro, Eschola ~aci.ona l de Benas 
A.rt.es. em frente á qual ergrte-se a estatua ele João Caetano, 
hospit<J.es ele Misericorclia, da Benelicencia Portugueza, ele São 
Francisco ela Pen itencia, de S. Francisco ele Paula e do Carmo : 
Faculdade ele Med icina, a Maternidade, cuja pedra funda.: 
mental foi lançada a 2 ele maio ele i8S9; Paço ela Intendencia 
Municipal, Sécretaria da Agricultura, Esc bola ,Polytechnica, 
Correio, Praça do Commercio, Imprensa Nacional, o im
portante eclificio elo Gab inete Portuguez de Leitura, Paço ela 
Ctclade, que serve de Hepartição elos Telegraphos, os arseoaes 
ele Guena e ele Marinha, o Qufl.rtel General, os ~heatros 
Gyrico, S. Ped,·o ele A lcantara, :i.pollo, Phenix Dramatica, 
Sant' Anna , Lucinda, Rec reio Dramatico, etc. Para a cidade 
nova ficam: a Casa ele Detenção, a Casa da Moeda, a estação 
da E. de F. Central elo Brazil, o Paço elo Senaclo, o Asylo de 

J Estn.cio de Sá lancou em i565 os funda.mentos da. eidttde na Praia 
Vel'melha, perto do Pão de Assuc~tr. Mem de Si' transferiu-a pat•a o 
mono chamado elo Castello a 20 de janeil'o de i567. 
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Mendicidade, o Gazometro, etc. Possml ainda a cidade do Rio 
de Janeiro a Eschola Mili tar, o Hospício Nacional ele Alie
nados, o palacio di!. Unive rsidade (ainda não concluido), o 
Recolb imen~o das Orphãs, todos na freg . da Lagôa; o pa lac10 
ela Boa Vista, onde se reuniu a Assembléa Constituinte e on~e 
se acha ho,;e o 1\lhlseu, e o Ho spital dos Lazaros ,. na ele Sao 
Cluistovi:io; o Coll~gio Militar e o Asy lo dos iVIentnos Desv~
liclos, na do Engenho Velho. Os a l'L· abaldes da c1c!ade sao 
lindi~simos e talvez sem riva~s no mundo; taes sao :. o de 
Botafogo, com a poetica e nseada desse no me; _o do Jat·c~im, 
onde se acha o Jardim Botanico, La r angen·as, Rio qompndo, 
JJ:nrr9nho Velho, Anda rahy, Tijuc~, S . Cbristovão, VIlla Isabel 
oncle se acha o Jardim Zoolog,co. Possue bellas praças e 
largos, taes corno: ,, d(t Republica , com um dos ma is bel los 
jardins do mundo; a do T iradentes, com a e~_tal.ua de Pedt·o I, 
o ecliücio da secretaria elo Ministerio do In tenor e o theatro de 
S. Pedro ele Alcautara : o de S . Francisco de Paula, chamado 
outr'o ra da Sé Nova. por inicüu·-se ah i a constmccão ela Sé 
Catltecl t·al com a es ta tua ele José Bonifacio , Eschola Polytech
nica e eg t:eja ele S. Francisco de Paula! a do Duque de Caxin.s, 
com um bello j<wclim, mat1·iz da Glor1a_ e uma espli. publ. ; 
a ele Quinze de Novembro, com o antigo Paço da Cidade, 
Catheclral, a egreja elo Carmo, P raça do Mercado, Sec1·etana 
ela Agricultut·a, es&açiio elas barcas Ferry e estatua elo General 
Osol'io · a do Cattete com a eslatua ele José ele Alencar ; a do 
Genera'! Osorio; a 'elo Campo de S. Ch r_istovão, com dtlas 
escholas . com um dos eclificios do Gymoasw Nacwual, o Cl ub 
,eleS . ch'ristovão, etc . Conta a cidade lind issirnos j a rclin5 , como 
o Ja'rd'im Botanico, passeio obrigado de todos os estra nge iros 
que dese mbarcam nC1 Rio ele Janeiro, e o Passeio Publico, 
com um ter raço elo qual gosa- se de. um esplenclido panoram_a; 
muita s en-rej as, corno a Ca theclral, a do Carmo, a. ela CanclelarHt, 
con stt·uicln por An·tonio i\Iartins Palm a, entre os annos ele 1600 
a :1.604 e reconstruida em 1775; a ele S. José , levantada 
por Egas Moniz em 1633, tendo servido ele matriz de '1661 a 
1734 ; a ela Cruz elos Mi li tares, levantada no antigo fo r te de 
Sa,nta Cruz e .concluicla em :1.628; a ela Lapa elos Me t·ca dores; a 
elo Parto; a de Sa nta Luz"ia, levantada antes ele 1592 e r econ
stru ida pot· Provisão de '12 de ja11eiro ele 1752 en~terre u o doado 
por Joã o Pereira Cabral e sua mulher; ~ da Ma l d?s Home ns, 
erecta pot· PrCJvisão de 9 de .Janetro de 1758 ;, a de :S. _Gonçal~; 
a elo i:)antiss imo S<tcramento; a de S<tnt Anna, a111da n ao 
concluida · a de San to An·tonio: a de S. Pedro; a ele Santa 
Rita · a c\~ Larnpaelosa, ultimaménle r eco11struida; a matr iz ela 
Glori;, na praça Duque de Caxias; a egl'eja da Gloria, na morro 
do m.es mo nome · as dos conventos ele Santo Antonio, Carmo e 
S. Bento ; a elo~ Capuchinhos_, e~c. qonta ainela_ a cidade elo 
Rio ele .Janeiro numerosas assocmçoes sc1e u trficas, !I tte ranas, de 
benef1cencia . de recreio, sendo destas ultimas notaveis os prados 
de corridas ·denominados Jockey Club, Derby c;Jub, Turf Club G 
Hippodromo; numerosas ins tituições de crecl tto e b~!lca r tas , ta~s 
como os bancos ela Republtca, Rural e Hypotbeca_no, Comrner 
ciaf, Commercio, Nacional, P t·edtal, Mercan t1l de_ Santos, 
Inclustl'ial e Mercantil, English Bànk, London & Bra z1!tan, Del 
m·eclei·e Credito R eal União ele Ct•eclito; divel'sas compa
nhias ele serrul'OS, de estradas de fer r o, ele navegação, de ca rris 
de ferro, e tc. E' a cidade do Rio de Janeiro _uma elas ele mais 
movimen~o commercial do mundo. Entl'e a s ll'egs. s tlburb:tnas 
do Distl'icto F ederal convem menc ionar a de Irajá, com uns 
13 . 150 habs ., cortada pelas estr adas ele ferro Central elo Bra~il , 
Rio do Ouro e elo Norte, ·tendo ela pruneira nma umca estacao, 
a de Sa popem bn, onde começa o ramal ~]e Santa Cruz . Ne l2a 
fica o lahol'atol'io pyretechnico elo Camptnho,a 2ks . daes~aç<to 
de Casc<Ldura, 11m fnl'te desarmado, uma capella, a cstaçao ela 
-E . de F. Central elo Brazil, que se liga á l inha ferrea perm~
nente. Cout.a a Ji·eg. aua"tru templos : N. S. ela Apresentaçao 
(egt•eja matriz); N. S.' da, P enha, magnífi co templo que se ele~a 
em um penhasco prox imo a Fazenda Grau ele ; N. S . da Cancel
ção, no Campit1ho; e a cape i la elo engenho central ~m 
Sapopemba. Tem dons pot·t ·s. ele mar_ de mutto ~ommercw, 
mui tos engenhos, diversas ola rHtS, fab riCas ele cal , fazendas de 
canna e r. riaçilo e aJo-umas 1ihas occupaclas com pequenas 
lavouras ~ c1! t· caclos de
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peixe. Os boncls ele Jacarepagua percm·

rem esta freg . desde Cascaclnra até ao Campinho. - A ele 
Inhauma com uns i8.000 habs. , cor tada pebs mesmns estradn 

·ele ferro que atravessam Ir ajá . Conta se is cen tros populosos: 
Cascaelura, Piedade, Cupert ino, Engenho de ~ent r o . f ilares e 
Praia Pequena; delles salie ntam- se pel_a sua tmportanCia Cas
ca:dnra e J!.: ngenho ele Ben tro. O primen•o possue Importante 
commercio, um a !in h a de boncls, hoopital de N . S . das Dôres, 

mantido pela Santa Casa da Misel'icordia, e duas capellas, 
o segundo contém as officinas da E . ele F. Central do Brazil ' 
a eech, publ . da mesma estr ada, t heatro particular estaçã~ 
dos bonds ele Cachamby, um lindo ) a rdi~?- e numerosos' predios. 
A ft· eg . conta se1s templos : o ele S . Th1ago (matriz), junto ao 
Engenho da Ra1n ha ·; o de N . S . do Amparo, em Cascadura;. 
o _de N. S. elas D~res, no hospi~al desse nome; o de N. S. ela 
PJedacle, da estaçao elo mesmo nome; o ele S. Benedicto, nos. 
P il ares, em um pequeno morro ; o de Santo Antonio, con
str uido em 1679, no Engenho da Pedra, proximo ao pot•to de· 
I nhauma.- A de J aca r epaguá, com uns 16.000 habs . clima 
sauclavel, solo fertilissimo, cliver sas fazendas de café e'canna' 
de que fab r icam a ssucar e aguardente. E' cortada' por um~ 
linh a ele bonds , entre a estação de Cascadura e a f reg ., perto 
da Pot·ta d 'Agua, tendo um ramal que vae elo Tanque á. 
ponte da Taquar a . Conta 10 t emplos: N . S. do Loreto· 
(matl'iz); Penil:J. no morro proximo á matr iz : N . S. da 
Conce ição, no campo elo Rio Grande : N. S . dos R eme
elias, uo Engenho Novo; Santa Crúz, na Taquara; S. 
Gonçalo ele Amarante, no Camarim ; N. S do Pilar n a 
Varg-em Pequena (em ruinas); S. João Baptista, na Cacb~eira 
ela Tijuca; N . S . ela Cabeça, no Engenho cl'Agua; e S . Ben~o 
(em ruinas), n a Bocca do iVlalto . A egreJa ma·triz , que se acha. 
ecliflcacla em uma pequena elevaçiio, entre a Porta ci'Arrua e 
a Penna, foi construida em1749; a ele N . S . da P enna 
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el e -179~ e acha-se edificada no cimo ele um morro : ' a ela 
Taqual'a data de 1745; a tia Conceição elo R io GI·aricle foi 
conslruiel<t em 1834 e reformada em '1853. - A ele Campo. 
Grande tem· uns 16.000 habs. , muitas' fa zencla·s ele canna e 
engenhos ele melado e r apadura, m«gn iflcos campos ele criação.' 
opt ima agua potavel, que desce elos rios ela Pra ta e ll'lendanha · 
e excellente clima . !<;' ele todas as fregs. suburbanas a mai~ 
centml. Neli a fica o pov. elo Realengo com a esc h . ele 
tit·o . Contem nove templ os : N. S. elo Des ~erro (rnatt·iz): N . S. 
da Conceição, no Rea len go ; Senhora Sant.' Anna, em Capuei
ras ; :Santo Antonio, em Inhoahyba ; N . S . do Loreto. rrl!>· 
Larn eirão _; N. S. ela Penh_a, no Furaqo; N- S. da Lapa , no 
V1Pgas; N. S: ela Conce1çao, no Bangu; e Santíssimo Sacra 
mento (em ruwas), no R10 elo Gato . A egrcja matriz data de 
176~ e foi devorada por um incenclio a 1 ele outubro de 1882. 
A I r eguez ta é co1·tada pela E. çle F. Cen ~ral elo Brazil ela 
qual tem duas estações importantes .- A ele Guaratiba ~tem 
uns 13.000 habs . , máo clima e está em decadencia. Conta 
tres_ povs .: S . Sa lvado t·, Pedm e · Ilh a; e seis templos; 
S. Salvador do Mundo (matriz); N . S. elo Desterro, na Praia 
da P edra; N. S . elo Monte Serra te, no Pontal · S. F1·ancisco 
Xavier , no l\fagar ça; Santo Antonio, n a Bica; N. S. da Saude 
(em rui nas), na Barra; e N . S . elo Cal'mo (e m ruín as), na 
antiga fazenda dos frades.-;-Na cidade do Rio de Janeiro 
nasceram : Antonio P ereira de Souza Caldas, a 24 de novembro 
ele 1162; Fr. Francisco de i\Iont'Alverne, · a 9 ele acrosto ele 
1784 ; Fr . Franci sco ele Santa Thereza ele Jesus Sam"'paio, em 
agosto ele 'l778 ; José ele Souza ele Azevedo Pizarro, a i 2 de 
o~tubro de 1753; Domingos José Gonçah·es ele Magalh ães, 
v1_sconcle c~e Araguaya, a -13 ele agosto ele 1Sii ; Lttiz Alves ele· 
L 1m a e Stlva , duque ele Caxias, a 25 ele agosto ele 1803: João 
Caetano dos Santos , a 27 ele j ane iro ele 1808; e diversos ·ou·tros 
cidadãos nota veis. Das ft· egs. insulares notam- se : a ,ela Ilha 
elo Governador, com uns 4 .000 hab~. e a da ilha de Paquetá,. 
com uns 3. 000 habs . 

DIVINA PASTORA. Villa e muu. elo Estado ele Sergipe, 
na com . elo R iachue lc, abra vessaclo pelo rio Sergipe, Orago
N . Senhor a e diocese de S. Salv ador. F0i creada parochia 
pela Le i Pro v. de 31 de ma in de -183.'3 e elevada á categoria de 
villa pela ar ~ . II da de 12 de março ele 1836 . In corporad<t á 
comarca. do Riachuelo pelo v.r l. I da L ei Prov . n . 1.239 de 5 de 
ma io de 1882. Lavoura de canua e cereaes. Indus tr ia ele assucar. 
O mun. é regado pelos riachos Quimburro, Ma'Cl.uro,Junco, Fogos, · 
Man içoba, Quebrados e outros. Sua pop. é calculada em 2 500 
habs. Agencia do corre io. Es tá assente a t r es kils . ela mat· 
gem esq. do rio Sergipe. Sobre sua s divisas vide, entre ou tr as . a 
Lei Prov. n. 1.037 de 27 de março ele 1876. Dista 12 kil s. 
mais ou menos , · de Si riry e nove ele Mar oim e elo Riachudo·. 

DIVINA PASTORA. Arraial elo Estado ela Bahia, no mun _ 
ele 'Entre Rios, banhado pelo Inhambupe; com uma esch .. 
publ. ele in st. pr im., Ci'eada pela Lei Pro v. n . 1.590 de 17 ele 
maio de 1876 . 

DIVINO. Pov . elo te r mo ele S. Migu el de Guanhães no Estado 
de Mi nas Geraes, sobre o ribe irão Betume, com urna ~sch. publ. 
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<!e inst, prim . para o sexo masculino, · creada pelo art. I§ I da 
Lei Prov. n. 2.847 de 25 de outubro de i88i : e uma capei
linha. Foi elevada a dist, pela Lei Prov. n. 3.442 ele 28 de 
'setembro de 1887. . . 

DIVINO. Arroio do Esta do elo R. G. elo Sul, no m u n. de 
Por~o Alegre. 

DIVINO. Rio do Estado de Minas Geraes, desce da serra 
de S . Luiz, e desagua na margem escj . elo Carangolia. 

DIVINO ESPIRITO SANTO. Parochia do Estado de Minas 
Geraes, creacla pelo art. I§ III d<J. Lei Prov. n. 2.905 ele 23 ele 
setembro de 1882 Orago Divino Espirito Santo e diocese de 
Marianna. Pertence aomun. de Cat·angola. Tem duas eschs. 
publs. de in~t. prim., uma das quaes creacla pela Lei Prov. 
n. 2 ,652 ele 4 de novembro de 1880. 

DIVISA. Povel. o Estado do Rio de Janeiro, no raun. da 
Barra i\lansa, com uma estação da E. de F. Central do Brazil, 
situada entre as ele Pombal e Suruby, distante i72k,768 ela 
Capital Fedet•al e a 3S7m,OOO de altura sobre o nive.l do mar. O 
Dec. n . 7 .220 de i5 de março de 1879 concedeu privilegio pOl' 
30 annos para construcção ele uma estrada de ferro-carril, que 
partindo dessa estação t erminasse na co lonia Porto Real. 
Existe ahi J.!i11a capella da invocação ele Santo Antonio. Agen
cia elo corre.io. A parte claquella estrad3. de Barra Mansa a 
Divisa (18k,885) foi inaugurada a 10 de agosto de 1872 e a de 
Divisa a Rezende (17k,8:JO) a 8 de fevereiro de 1873. Entre essa 
estação e o Porto da Conceiãão ha navegação a vapor tocando 
em Conceição, Porto Cen1ral, Porto das Barcas, Fabrica e 
Divisa. Tem duas escbs. pub~s. 

DIV!SA. Log. elo Estado de Santa Catharina, no mun. de 
Lages. 

DIVISA. Arraial no mun. ele Tres Pontas, elo Estado de 
Minas Geraes. Agencia de Cot·1·eio. creacla pela Portari·a ele 23 
de outubro de 1883. · 

DIVISA. Serra do Estado de Minas Geraes, a tres kils. da 
freg. do Carmo do Campo Grande e niun. ele Tres Pontas. 
.,, Começa na barra do ribeirão S. Pe~.ro e termin a no Sapucaby 
com uma extensão ele 42 kils. Do cimo dessa serr a , em dias 
cla~os, avista-se a cidade ele Alfenas, distante 36 kih>, 

DIVISA, Igarapé do Estado do Pará, na ilha Marajó e mun. 
de Chaves. Desagua no rio Charapucú. 

DIVISA. Cachoei1·a do Est<tdo do Rio de Janeiro, no mun. 
ele Paraty. Desagua na margem dir. do rio Barra Gt•ancle. 

DIVlS \. Ribeirão do Estado do Rio de Janeiro, aff. da 
margem esq. do rio Pü·aby, trib. elo Parahyba do Sul. 

DIVISA. Ribeirão elo Estado do Rio ele Joneiro, no mun. de 
Santa Antonio de PaclLta. 

DIVISA. Cort·ego do Estado de S. Paulo, desagua na mar
gem dir. do rio Parahyba do Sul, entre os rios Pava
rangaba e Caçapava. Jj]' at ravessado pela ill . de F. de S. Paulo 
ao Rio de Janeiro. 

DIVISA. Corrego do E9tado de S. Panlo. desagua na mar
gem· di r. do rio Parahyba do Sul, entre os rios Sinimbura e 
Ressaca. E' atravessado pela E. de F. de S. Paulo ao Rio 
de Janeiro. 

DIVISA. Rio elo Estado de Santa Catarina, alf, do rio 
Lavat11clo. 

DIVISA. Arroio do Estado do H.. G. elo Sul, tcib. da mar
gem esq . do rio Uruguay. 

DIVISA . Arroio elo Estado de R. G. elo Sul, atravessa a 
estrada que do Passo do Rosario segue para Alegnete. 

DIVISA. Acrolo elo Estado do Rio Grande elo Sul, aff. do rio 
Pardo. 

DIVISA.. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, aff. do rio 
Lambary, n.o mun . da Peclna Branca (Inf. lo~.). 

DIVISA. Ribeirão do IJ:s tado de Minas Geraes, banha o 
mutl, do Patrocínio e desagua no rio Santo Antonio, aff. do 
Quebra Anzol (In f. loc.). 

DIVISA . Corrego elo Estado de Minas Geraes, rega o mun. 
de Co~omandel, t:eune-se aos corregos de Pouso Alegre e elo 
Bat•retro e todos JUntos vão desaguar no rio Santo Ignaeio, aff. 
da margem esq . do Paranahyba. 

DIVISA. Corrego elo Estado de Minas Geraes, nas divisas 
ela f reg. de Sant'Anna elo Paranahyba ; clesagua no r io deste 
nome. 

DIVISA. Corrego cfo Estado d~ Minas Geraes, banha~ com. 
de Uberaba e clesagua no rio Grande. 

DIVISA . Corrego do Estado ele Goyaz, aff. elo rio Meia 
Ponte. 

DIVISA. Ribeirão afl'. do rio ela Vaccaria; entt·a-lhe pelct 
margem dir. entre os ribeirões elo Passa 'l'empo e ela Boa Vista 
no Estado do M.atto G1·osso . 

DIVISA. P~queno trib. do Miranda entre os ribeirões 
ele S . Pedro e das Pirapitallgas, no Eslado ele Matto Grosso . 

DIVISÕES . Serra elo Estado de Goyaz. Como seu nome 
indica separa as aguas que correm para o rio Grande ou At·a
guaya elas qne correm para o rio lJaranabyba. Dá origem a 
diversos rios, entre os quaes o Claro, Pitões, Turvos Bois e o 
Vet·de. Sepa ra esse Estado do ela Bahia, Piauhy, Maranhão e 
Minas Geraes tomando diversas denominações. 

DIVISORIO . Ribeirão do Es tado de Minas Geraes, no mun. 
elo Muriahé vem ela pov. de S. F ernanclo e, após um curso de 
24 kils. clesagua no rio Muriah é, cinco kils. ac im a da cidade 
deste nom e. 

DOBLA. Ribeirão do Estado ele Minas Geraes, na ft•eg. ela 
Barra Longa. 

DOBRAÇÃO. Cachoeira no rio Tapajós, alf. elo Amazon~s. 
E' mui pP- quena . Fica entl'e o Salto Augusto e a cachoeira 
S. Simão (Ferreir<t Penna,- B. Rodr1gues) « Cachoeira no 
TapajósenbreacleS.Lucas e a deS.Gabriel»(Dr.S. da 
Fonseca. Dioo. cit!. .. . 

DOBRADA. Ribeh·ão do Estado de S. Paulo, atl': elo ri
beirão dos Porcos, que o é do rio Tietê . 

DOCE. Bait·ro elo mun. do Bananal. no Estado ele S . Paulo 
com uma esch. p ~1bl. creacla pela Lei rí. H4 de 1 ele ou~ubro de 
189.2 • 

DOCE. Pov. elo Estado de. Minas Geraes, no mun. •ele Inha 
uma, antigo. Santo Antonio do Monte. 

DOCE. Ri~ elo Eshaclo de Pernambuco ; clesagua no Oceano 
pouco mais de seis kils. ao N. de O linda. 

DOCE. Riacho elo illstado de Pernambuco, banha o mun. de 
S. Bento e desagua no rio Una. 

DOCE. Riacho do Estado das A.lagôas, aff. da margem esq. 
do rio Traipú, trib. elo S. Francisco. 

DOCE. Rio dos Estados de Minas Geraes e Espírito Santo. 
Sua origem mais remota é o Chopotó, que nasce nas proximi
dades de Barbacena e reune-se ao Piranga. Com o nome de 
Piranga atravessa a c-idade de PonLe Novtt e 24 kils. aba i ~o da 
ponte do Soberbo r eune-se com o ribeirão do Carmo, depois ele 
cnja confluencia toma o nom e ele rio Doce. No ,Jt,,·nal do 
Gommeroio ele 22 e 23 de outubro de -1833 acha-se publicada 
tvma importante noticia sobre esse ri0, esc1• ipta por Manoel 
José Pires ela Sll v a Pontes . Della ex~ractaremos os segu~ntes 
·topicos: «_Posto q~1e o rio Doce tenha as P.l'imeiras origens nas 
immed1açoes da vJ ila ele Barbacena clebatx.o do nome de Cho
potó e por espaço de mais de 30 leguas,. na direcção gera l de 
SO. pat·a Nill . , recolha outros not.avets confluentes como o 
Guauapiranga ( Piranga ), 'l'':lrvo, . Gualacho, ele., com tudo 
interrompendo- se pelas cachoeiras Pn·apora, Jumirim e muitos 
saltos e cocrent s, apenas começa a ser mais geralmente 
navegavel de Sant'Anna do Deserto para baixo, .Por1:anto o 
primeiro porto que se ofl'erece neste Meditenaneo mineiro, é 
a bac ia da Cachoeira das Antas aos 20 gráos e alguns minutos 
de latitude austra l, na (]lua! não só termina o povoado como 
principia o imperio das febres intermittentes, e o clima quen.te. 
Largando a Cachoeira elas Antas, ag uas abaixo, é a jomada 
de seis leguas pouco mais ol1 menos sem interl'llpção a1é {~ 
cachoeira dos Oculos ou Escadinhas. IJJsta cacho~ra q.ne prin
cipia pnr uma garganta de oito bracas, a q,tLe as aguas se 
reduzem, acaba por precipitar-se em degraos de cinco braç~ioB 
de profLtndidade . A disposição ela L'ocha em forma de escada 
e os fut·os abertos pelos fervedouros á maneira de canudos de 
oculos,. se fizeram nomear por uns a cachoeira das Escadinhas 
e por ou,tros ma.is geraLmente a cacboei1·a dos 0ct!ios . . .. » 
Depois de citar as cachoeiras da Ja~utinga e a do Infe·t·no, ·.a 
mais arriscada de todas, continua o auctor da noticia ... 

H.520 
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"Da cachoeira do Infet•no para baixo o rio Doce <)Qt•re man
samente por seis leguas e contlue co m o P ercicalm ( P iFacicaha) 
tom ando a di recção ge ral elo SO. para NE ... Estes do>ts rios 
( o Pit·ac icaba e o Doce ) f'] Ue, em gera l , correm velozes e 
a r rebatados e n·tra as montanhas metallife ras, q tte formam o 
espinhaço da Província, desde as bacias cht cachoeira elo 
In fer.no por um lado, e ela cachoeim Alegre pot· ou~ t·o, serpejam 
serenos po t· um t ~tbole tro de se1s leguas e r euntdos em um 
só leit o debaixo ela denom inação ele Rio Doce , espratam- se por 
ou tras seis leo-uas de curso magestoso e precipitam- se cl <L 
cachoeira Esc tu~'\.,. Da cachoe ira Escura em cleante o rio Doce 
proseg1te apertado entre montes e a tres leguas clP. ~istancia 
recolhe o comicleravel affiuente Santo AntottiO . .. Contmuanclo 
o rio Doce ora mais, o,.a menos espraiado, sempt·e porém 
desimpedido, a lém ele a lgu us pequenos contl,, raco lhe o Cor
rente, oito leguas aba ixo do Santo Antonio, e chega ao bopo 
ela cachoei ra elos Bao·uariz. O r io aqu i divide-se em eluas 
partes, e cada ~uma o clellas em m ilitas outt•as, ~ocla s porém 
arriscadas, ou inaccess i veis . O maior vol ume das aguas segue 
o cana l elo Oeste. o mais a rrebatado, e as canôas pt·olong·am 
de pet'to a ilha q'ue os sepa t•a, e al'l'ibam á bord::; da ~achoeira . 
As camadas ele g·t·éd que formam o r eci fe na clt t• ecçao que vae 
ele sm. pa ra NO ., a[Jt•esenltam mui tos bOC1lleirões, por onde as 
aguasse precipitam com est 1·onclo , pal'le em tonente a ri•ebatacla 

· püt' clegt•áos em fÓl'illa ele escada, ,Parte em a r cos e .marulhos , 
e parte emfim e m rol os sem veloctclacle como nas nswhan~as 
ela i lh a .•. De Baguariz até á confiue 1lcia do_ Sassuhy Pequeno, 
o r io Doce offerece duas l eguas de n avegaçao ot·a tt•anqu!l la, 
or a ag itada ele golphos e cot•rentes entre as t•ochas que obstruem 
o seu Jeito. Alarga- se d epois, e co ri' e ·tão manso, e com tão 
pouco flmclo, que por mui bas vezes faz encalhar a canôa, 
es t .·eilan clo-se porém r epent iuamente fica ele novo agitaclJ, e 
veloz sobt·e um ai veo de pene dia, pri ncipal menLe nas imme
cliações ela Il ha Bt·aya e ela Figueira a tres leguas ele distancia 
ela sobredita conflueocia. Pos to que muitos se affrontem a 
correr o Salt,o ela Figueira a me ia car g·a, comtudo, porqne 
ameia se segtwm ouLt• os 1i1áos pass os, os mais pt' tHlentes fe rram 
a ter L' a, e varam as cargas na clista ncla ele i5 br aças pouco 
mais ou menos. A sen·a ele Batenma ( lbi tul'llna J que se levanta 
nas visinhattças de Bagual'iz e vae q uasi sempre. ba~hacla por 
este rio, semeado das sttas nu nas, defronte da F 1gueu·a chega 
ã sua maior eminencia, e depo is se aba te e abre passagem ás 
aguas. Duas leguas e meia adea nté ela I<'igu~ira , h<t um 
sorvecl0uro celebre p or a lguns naufra.gws , o Rebo]o do Captm; 
seg1linclo-se porém o cana l ela margem esquerda fóm elo a l cance 
elo r ema nso, não ha que temer . Cinco leguas abaixo do 
H.ebojo entre o Sassuh y Grande, navegavel por lat·go espaço 
nas immeclicaões ele Pessanha, RIO Vermelho e Vi lla el o 
P ríncipe . . . Recolhidos os ~ffiueutes elo Serro Frio, o r!o DoEe 
principia a mucla11 a clt recçao geral em que vem desde a .) tllJcçao 
com o Percicaba pucl1a logo para o N. espaço de uma 
leo-tul e d epois p~ra Nl!;. distancia ele duas . 'l'om acla a nova 
di~ecÇão geral ele ONO. pa:a ESG;., o rio Doce abre caminho 
aJLravez elas rochas, e clalu a duas l eg·Ltas ap resen ta a Ca
choeií:inha o u antes vom!l'em occas i on.:.da pela jttncção ele 
a lanmas co'rrentes . D nas leo-uas abaixo da Cachoe il'i uha, recebe 
cla

0 
parte elo N . o ribeirão" d as Laranjei r~s, e á outm ig ual 

clislancta ela parte elo S. o Caya.té ( Cu tethe ); :. Dtt confl uenc ia 
elo Ca.yaté para baixo o r1o Doce faz- se ma1s largo e corre 
manso, porém .m ag·estoso, espaço ele duas l eguas nté o Rebojo 
ele João P i nte. ·Este máo passo é uma espaçosa enseada, em 
que as a.guas g iram em remanso, o cana! atravessa a bacia 
pe lo i:ne io e a lém ele estreito na ea t racla , e agrt3.clo ele ondas 
que se le,:all'tam e rebentam nos r ochedos. Seguem-se a inda 
·duas leg11as de leito de pen ed ia, e logo o ReboJO ela Onça, no 
qual, s i o l'io es tá che io, Gleve _pre terir-se a corrente s~pten
. tr ional, e s i es~íi vasio a mertdwnal. •. Unn l egu a aba txo do 
Rebojo da Onça ha outro. peqtteno estorvo gue se vence. com 
bons reme iros, o M, de, cups voltas para baixe, cl!s~anc ta ele 
ou tl'o legtta, h a outro mao passo, o Salto do Cachoell'ao, o qual 
nas vasantes obdga a varar as canôas. Este obstactü o, 
occasiouado pot· um montão de pecll'as Accttt;n nlac~as. sob t•e duas 
gra n des massas ele r ochas a ba t1d as, pode laml mente set· 
.appl anaclo com al g uns tit·os• ele hr~ca. D~n~l'o cl? espaço de duas 
leguas, que se seguem desde o Cachoell'ao ,_amc~'' se .contam 
tl'es r emoinhos e um salto peq Lumo, que na o sao a t•nscados, 
e daqui á otttt·~ egua l distancia ch ega o ri? ás Escacliuhas, 
clel>Ois que recolhe ela pa,rte do sul. o clerracle ll'o a~ uente, qtte 
.extrema esta província ( 51e Mm~s) com a elo Espmto Santo. 
Na es tação secca, as can oas arnbam á tlha da Natividade, e 
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~l epoem as cat•gas que se. t r a~spo rtam para o porto de Souza 
a' costas dos canoen·os; porem cltll'ante as che ias as caniiãs 
descem e :sobem, :sem intel'rupção, toda a clistaucia ele Escadi
nhas, porq ue as ag1w.s occtipa nclo toda a capacidade do grande 
al veo, e es tagnando- se na estt·eita garganta abaixo da foz do 
Guanclú, nivelam o pla no inclinado, e os clegráo~ destas 
corl'entes e cachoeiras. Para evita l'-se no tempo elas vasantes 
o ~ llSUJl])OI'ta ve l va t•acloul'o elas Escadi nhas, bem que 1c distancia 
seJa maJOr ele uma l·egua, não proporei o uso de can-elas ti radas 
po t· bestas muar es, porcg1e a Natureza traçou o pl ano elo seu 
melhorameu to . O rio Doce, que no ·topo elas Escadinhas tem 
a lat•gura ele um quarto ele legua, diminue gJ•aclualmeote e 
divide-se em dons esteiros n a ahttra elas llhas, sendo o elo Sul o 
mais ma11sO e nivelaclo . . . Da foz deste pequeno rio ( Guanclü) 
pat•a baixo até o Porto ele Souza a navegação é. sem risco, ao 
passo que contra a cor rente em par te requer a ctrga e tal vez o 
cabt•estante. Deste Porto em deanle não se encontr am mais 
obstaculos, e o rio atmvessa ndo o meridiano das l!lontanhas 
seqleja sobedJo por uma planura reta lhada dos ribeiros de 
Al,•a, P~,nc11:s e Sa nta Joanna por um l ado, e do Lima por 
outro . Depo1s ele 10 leguas, com'eça a atraves:sar as ultimas 
montanhas, e mais avante espr ai a-se pot• onl r o vast'l taboleit·o 
e chega com mais 12 leguas de cu rso a Linha res . Deixattclo à 
cl irecção ele Leste, clahi a tres leguas pucha para SSE ,, e ent l'a 
finalmente com ma1s sete legttas no Oceano por duas boccas. 
Esta barra é infelizmente v<wiavel e perigosa pant as vasos , 
que demandam mais agua, sendo or a o do Leste, ot•a elo Sul 
o canal mais seguro . Além disto a cOJ'I'enteza elas a"ttas doce~ 
é tal, e tão g t•a Ju le , que sem vir ação forte não clefxa entrar 
Sumacas e Bergatrtins . Para evitar· se esta barra tão variavel 
pela acarretamento elas arêas quanto inaccessivel ela parte elo 
Sul quando as monções são ele N E. , não se poderá fazer a 
communicação da cidade ela Victoria com o l'io Doce pe l o rio 
ela Alclea Velha e Lagoa elo Campo, cortando-se os clous 
isthmos por dons can[l,es . » O Majo r ele engenhei ros Luiz 
ele A lincourt, encarrega.clo ele fazer em i 833 e reconhecimento 
elo r io Doce, .o descreve por este modo: << De todos os l'ios que 
regam a _prO':_lncta do Esptrito Sau ~o, é o rio Doce, o que ofl:'erece 
c?n;mumcaçao com outra provtncla, a ele Minas Gel'aes, que 
vH·a a set• commocla melhorando-se a sua nave"'ação, já. fre
quentada ·toclos os an nos por canôas ele mineiro~, apezar elos 
obstacul os natnraes que a chfficuHa m . Fónnam as mais remotas 
Jantes deste rio o Chopotó, o Pit·ao"'a o ribeirão elo Carmo 
qtte p~ssa .iu.nt'o ela cidade ele M'arlanna, e out ros , cuja~ 
cabeceH·as eXIstem nas ser ra mas de Ouro Preto e r ecolhendo 
p0r urna e outra. margem dive t·sos rios. e ribeirõ~s ele pequeno 
curso, recolh e. tambem os notavets Pn·anga , Santo Anton io, 
Sass~th.y Grande, Bugres e c,~yaté , a-té que, pela c!i>·eita, e na 
proximidade ela linha d tvtsorm elas duas províncias recebe as 
a.guas elo rio ~Ia nuassú .. Os _ma iores obstaculos qu ~ tolhem a 
ltvre navegaçao deste rw, sao formados pelas cachoeiras elo 
Varaclout·o Pequeno, Escacl iuhas ela Po~te, Inferno, Alegee, 
Escura e a l gumas ele pouca monta, ioctas no prov íncia de 
Minas, acima. ela li nha. divisaria. O marco pelo qiHi.l se im ag ina 
pctssat• esta hnh a , esta ftncaclo na mar gem clit·ei5a, ou do s ul 
elo r io Doce, 434 bt•aças abaixo ela ilha ela Natividade onde 
ab icam os mineiros paea Yencerem o varadou r o, at;é á 'r,,z elo 
rio Guanclú, qne ftca abaixo elo marco 2.010 braças; é neste 
esp3.ço de 2.444 braças que se ap resenta o canal elas decantadas 
Escadinhas, qus forma p a lveo elo rio no tempo ela secca; 
a cor rent.e,. que em gera l e mai s ou men.os arrebatada, seguncln 
os preCJpiCIOS que encon t r a, segue entre muralhas alcantiladas, 
per correndo planos mclmaclos, cheios ele ori flcios, pt·ec ipi tando
se al~umas vezes em clegráos , cujas bacias estão toe! as semeadas 
de nuuas das rochas, formando as cachoeiras ela Natividade, 
Ut·ub\1, Infernc;> e Sapucaia: a penultima mais espanta pelo 
fragot• e ve loc 1dacle elas aguas, elo que profundidade elo salto: . 
que será pouco m a ior ele uma braça . O fragor é, na ve r dade, 
tão g ra nde que ningnem pode entender-se, e a velocidade da 
corrente tão consicleravel , que percor re 30 braças em se te 
segundos. E' impraticave! a navegàção deste canal, m as per ·to 
ela margem do sul, no amplo l ageaclo que o rio apr esenta, pode 
facilmente abrir - se outro, a proveitando- se var ios valões que a 
procliga na~u reza ali clispoz : es·te canal, vindo elo da ilh a. da 
Naliv iclacle, sendo-l he fornecidas as aguas elo rio Manuassú, 
como é Jac il, pa t•a navegação franca em ~o clo o an uo, sem 
clepenclencia elas aguas elo rio Doce, é este um meio ele ven cer-se 
commodamente o varaclouro elas Escacliuhas ou tambem 
abt;inclo-se.escracltt pot· lien·a, que po.dera ser direita e plana, 
porque ass 1m o permttbe o teneno, dtriginclo-se clescle o porto 
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chamado dos Mineiros, em fren·te a Natividade, até o rio 
Guawlú. Des te pa ra baixo é frequentada a navegação po t• 
ca oôas, e póde melhorar-se mnil(l, sem grandea JeSj!>3zas , e no 
fim de 2 .228 braças, na m ar ge m <ms tra l, em posição sobran 
ceira ao rio, e livre elas maxim as cheias, es tá o quart9l elo 
Porto d e Souza , quas i 32 leguas ac ima da foz, n o Oceano. 
Des te Jogar para ba i xo ainda o eio con·tinua margeado ele r ochas; 
seus estirões vão pouco a poaco -augmentanclo, notando-se 
algumas ilhas ele pouca monta, e pa ra baiXo ela cha m ada 
Fortaleza vae-s a tornando a n avegação cada vez ma is s tuJ.V e, 
os estirões mais longos e l argos, e as ilh as e baixioo se mul
tiplicam, olferece ndo í• vista um a rchipelago encantador e 
conLinL!O até ao ma r. Do P ol'to ele Souza á ilha elo Páu 
Gigante ha a cli sLancia de quasi ~2 leguas : o aspec to do paiz, 
a contar ela linha norte -sHl, desta ilha p:t r a cima, é mui diver ao 
daquelie que se observa ela mesma linh a pa ra oes Le a té o oceano; 
a superfi cie dos ·terrenos que sa a longam ele uma e outra 
margem é bas\ante irregular, divis :1m-se m on tan has, umas 
encacleaelas, outt·as isoladas, a un uncianclo tt1clo a proxim idade 
d<t g t·aode mul'alha que, elo st ll ao norte , suste m o ri co e 
pujante co n tinente brazileieo pelo or iente , passando pot· todas 
as prov ínc ias mariLimas . Do Pau Gigante para ba i~o r ec l'ea-se 
o obset•vaclor com o delicioso quadro ele lotlgos, laegos e a leg res 
esLirões, semeados ele ilh as e ba ix ios, r1u e ofl'erecem uma 
vista agr J.clavel e piLtoresca , a mót· par te elos quaes fi ca 
sLtbmer sa nas euchente3 elo r io: es tes est irões t ot·n'lm- se com 
eiTei to notavelmente compeidos , l ogo q~e o riJ cOl' re pe los 
dilatados planos e pt·oelucti vos teu e nos até o oceano: p :trece 
que um enorme voh1m e ele agU'as ( que talvez o '1tra clirecção 
tivesse ), r ompe ndo os cliques na turaes nos teerenos altos , ele 
onde d esce orlo, veio fot·ma r uos baixos esta gracios a e inte 
ressante par;e elo seu gigantesco co t·po . As margens vão- se 
tornando pouco a llas, com pequenas excepções ,_ e em ger al a 
superfice superior elas i lhas g uarda o mesmo ntvelamento das 
margens, os terrenos, que se . a lon g<JJm pa ra um e otrtro lado , 
são cobert0s de espessa matarta, r1ca ele cltversas e e xcellen tes 
madeiras ele co ns tnwção, e mat isa clas ele muitos l ag-os, s empre 
piscosos, são in numeraveis os q L~ad t• u pxles que s 3 enco1;rtr a m, 
ares , r aptis, vermes e inseclos ele diversas r aças; mas, por 
infelicidade nossa , tol'l'ões t ã o pingues não ·teem s ido ap rovei
tados . Em todos os estirões ha canaes , uns permane ntes , porque 
as conentes seguem sempr e a mesma clirecção, outeos vael ave is 
quando se abram no corpo elos mesmos es tirões, e na peoximi
cla cle da barra , mas não de ixando n unca ele havel-os, 
segue-se que é m iste t• ma r cai-os todos os a nnos, pas>ada a 
cheia, para que faci l mente se naveg ue, o qLle pouco custa . . . 
Na provincia elo Espírito Santo. a lém de Guanclü, não ·tem o 
rio Doce p or t•·ihu·tarios rios dignos ele nota ; di visam-se, 
porém, na m a r gem septentrional as bocas dos esgotadores el e 
formosos, fundos, limpos e extensos lagos , taes como o g ean de 
Juparanan, ele quasi cinco l eguas el e comprido, o Juparan an
mirim. e o elo Ca l'los , todos abuncla ntes ele d iverat .laele ele 
pescado: e por lod ns aquelles t errenos , apezar de escassa mente 
expl orados, tem-se elescob~rto c vão-se descobrindo ou tr::ts 
lagoas, sendo bem conh ecidas a ele Aviíl, p rox ima {~ villa ele 
Linhares, a ele Aguiar , que fica p0uco ma is ele uma legua para 
o s t!l, e communica o rio Comboys, qtte ent•·a no H. iach o, e es te 
n o OC<?ano, oito leguas lle costa , ao SO. ela barra elo rio Doce. 
Dez leguas acima cl>\ foz elo rlo Doce , e n a con flu encia d esde 
com o que vem ela lagoa Juparanan-assúe lhe serve el e escoao(e, 
está a med íocre vil la ele Liohaees , em pos ição alta e d esa fo
gada, é o Jogar ma is septen trio oal deste rio : o tet•t·eno 
estende-se muito para o N , n a elüec~ão elo t ermo ele 
S . Mathe ·ts, e é apto para muibas e ricas plantações ; offerecendo 
exuberantes propor ções para vi1: a ct·escer a li uma inte t·essan Le 
e g r a nde pnoação , logo que s ~p. frequentada a navegação elo 
mesmo rio, o qual póde ter ou tras communicaçõas com o 
ooe:1no, além ela propl'ia, ou pal a da Al de ia Velha , ou pelo 
Comboys; por aquelle facilita. neto-se o traj ecto el e cinco Jeguas, 
que, po t· ~erreno plano, vae ela. mal'gem elo sul, poucas· l eguas 
acima de Liuharea, ao a!Lo Piraquê- assú, q•ue é conlinn ação 
do riq ela Alde ia. Vel ha, e por este servirá o rio Pt>e to (que 
entra n o Doce pouco acima da foz ) á comprida l agoa Pa rda, 
os l agos que , no mesmo rumo, commuu icam com o Comboys, 
melhorando -se por meio de a r oe quanto a nat~reza offerece. 
Fr-anqueado o trajeclo do rio Doce p aea o P i•raque, bam depressa 
se communicará p lo no vo caminho Li t~hares com Alde ia Velha, 
e_a.brindo- se outro pe lo g r a nde assenlaclo que vae daqt1ella 
vtlla _para a ele S. Matheus, virá a eotmcla desta para a cidade 
da Vtc tot'la a ser muito mais curta e commo~a . » Em fav er 

do ChopoLó, como o fo n tan al mais distante do rio Doce, ainda 
opina o Sr . Man0el Augusbo da Silveit·a que, e m um im
porta nte Noticia sobr e o rio ele que traLa•mos, ass im se 
pronunc ia : « Re.>iclem as nascestes elo rio Doce na pro>vitlci a ele 
Minas Garaes em um grupo de morros situados a 10 leguas 
a E . ela cidade ele Barl.\ace oa , tomando no principio o nome
ele Xopo tó . .. e l anca- sa n o mar na La t. S . ele 19° 37' e na 
Long . ele 3o 21' I!L elo R i o ele Jan eit·o, d ividido em rlous braços 
pot· u ma ilha ele areia, após um curso de 130 leguas pro
xi mamente ... » Braz ela. Costa R ubim, no sau D'ÍCoioncwio da 
Pro vin.cia elo E spúito Santo diz nasce r o rio Doce c'om o nome 
de Xopo'tó , e desaguar no Ocea no aos i 9° 36' ele L a t. S . e 3o H' 
ele Long . cle tJOi s ele um curso de 977 kils. A pos ição g·eog raphica 
desse rio, os grandes sarvlços que s•Ja navegação devia pres tar 
á~ cl!laS provi nci as por elle percoreiclas üzeram com qu e pa ra 
elle cleséle m •üto converg· isse a at te nçã o elos poder es publicas . 
Sua navegação foi, aberta em 1800 em tempo elo governo do 
Cap.itão- móe , Dr. e m mathematicas, A ntou Lo l"il'es el a S i ~v a 
Pontes, que, n o intuito de dar nm por Lo facil e comn10ci a 
Min as Ge raes, empregou to do o tempo ele s ua admlu istn11ção 
e m r eg ular os lim ites ele ambas as provincias, a tirn de 
estabe lecer registros e dest-acamentos a quar :ela dos , os pr imeit·os 
para obsta r o conLt',l/banclo elo ouro, que nessa epeca se pra
tic.ava e m grande escala, e os segundos para evitar qua leJ> ter 
ag·g eessão el os índios. Dirig iu-se a o cen tr o elas matta s, seg·uiclo 
por um a escoHa e l!avrou o A uto ele clema,rca ção de 8 ele 
outu br o ele 1800, no qual diz o St·. Manoel Augusto ela :S ilve ira , 
«for am attencliclos só men te os i nteresses elo mom ento (o con 
teabando elo ou t·o ) e saceillcaclos os des ta província ( Esp il'i bo 
Saulo), qu e perdeu m a is ele m il l eguas quadradas elo S 3 U 
teerilorio em be11 efic io da ele Minas Gel'aes, visto com o, cem
petindo á elo Espil' ito Santo 50 leguas ele f Lmclos pela Car ta 
Regia ele 153·1, a pe11 as ficou com 30 ou 32, si tanto .» Após 
aquelle A~tto ele de marcação fn ncl ou o mesmo Gove•·nnclo r d ous 
qua rte is, d a ndo ao pri meil'o o nome ele Lo r ena em honl' a a o 
Govel'nac!or el e Miua~, Bemard? J osé de Lor e na, e ao segundo 
de Souza em a tb~nçao a<?_ mmtstro ele E stado D. Roclt•igo ele 
So uza Cout lllho, a. povo :1çao ela Barra deu o nome ele Reo-encia 
Aug nsta, em h on r a ao príncipe r egente D. J oão, ao rlo q t1e 
clesagua pela margem d ir ei ta a cer ca ele 15 kil s . ela Joz elo 
Santa J oa nna, o ele P::~.nca s em aile nção ao mesnto minis tr o, 
que era senhor ele Pancas, em Portugal, ao logat• fina lme nte 
e m CJ Lle se ach a a sseG te Unh ar es o el e Coutins, em hon r a ele um 
Couto ele Portug al pertencente á casa elo r eferido D . R odrigo, 
nome que mai s tarde o Governador T ovar Stlbstibuio pelo ele 
Linhaus, por ·ter· sido D . Rocll'igo rugr«ciaclo com o tltulo ele 
Conde ele Linhares . « Apos es te a cto offici a. l el e aberttu·a, di z 
a inda o Sr. M. A . ela Silveira, orga nisaram-se cJi,·ersas 
emprezas com o fun ele o navegar, a primeira em 1819, a 
segunda em 18.25, mol'rendo ambas com curta· duração , sem 
terem obtido inJormações exac tas sobr e esta impodante bacia, 
e a terce ira em 1833, orga nisacla em Loacl res, como cons ta elo 
Dec . ele 9 ele agosL0 ele 1836. Esta ulti ma realisou importa ntes 
explora ções e t rabalh os, escr evendo o prin cipal eng·en be il·o 
João BapUs tn. Httmpb reys , um a jJ{emoria rica ele no Licias, a 
qua l não se sabe onde para .. . >> O en o-e nhe iro Het·millo C·tnclido 
ela Costa Alvas, no R eiat . apeesentado sobre a !i;s trada de Ferro 
da Victol'ta :1 Minas ( 1876 ) dá-nos tãe p l' ec iosas i nformações 
a re ~pe ito ela navegação cle >se rio, q11e não podemos n os forme 
ao deva r ele ciLa l· " s. <<A naveJ aç.ão elo rio Doce , diz o 
cngenhe it•o Her millo, de c nj ::~~ r ealisação se tl'a\a cl ~ scle os 
tem pos colou iaes, qua ndo govel'Dava a cap itan ia elo Espi t·ito 
Santo, o Dr . A. P. ela Sü1va Pontes, a inda es tá longe ele ser 
um fac to. O "Dl'. N ico láo Roclrigues ela França L3ite q r1e, em 
1857, ce lebroll um coo Lrac to com o Governo pa ra inll'oducção 
ele dons mil colonos e ut·o pens, em 'let•t•as qtle lb e Unham sido 
conced idas nas margens daq ttelle r io, foi o p !·imeit·o que em 
j tmho do mesmo anuo fez navega r a li um barco a velht com 
a ltotação ele 33 toneladas, conduzindo 40 colo nos ele diversas 
nacionalidades , úl os qua,es h.oje , apenas 19 a n nos depois , não 
rest'' o mini mo i ndicio. As c0ucesaões fei tas para esse ftm em 
18 l8 e 1825 a José Alexandre Carneiro Leão, como rept·e
se ntantes de u m<JJ companhia de commercio, agri cultut'a e 
navegaçã9 , tiv.eram a mes ma soJ·te que as pos teriormente feitas 
a Jo ãto Diogo S~Lu'z em 1836. e das quaes nada c<>lb eu o waiz 
s i não um accrescimo ele desc reclito paPa aquellas r eg iões . 
Além dessas tentativas q;JJe não Jvude t·a m livt·ar-se do seu 
clesastt•oso ftm, por falta ele a1:1xili0s ofliciaes e cle ftcie ncta G~e 
meios para fazer Ea;ce ás despezas avultaúbas qae elevem extgu· 
em seu pri ncip•io, e mprezas eLaquella ordem, existem duas 
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Leis Pro,s. de i862 e 1875, as qnaes concedem garantia ele 
juros a em preza qne levar a efl'eito aquella navegação . O des
an imo tem lavrado em v1sta dos desma ndos e l'Utnas Jos nossos 
antepa ss<Lclos, e raro é hoje aq:te lle que pensa e~1 empe nha t•-se 
ser iamente em em preza de tao chfficJlrealtsaçao; co11sta- me, 
en\reLanto que pende actualm ente de deferimento da pt•esiclet1ciu. 
uJRa• peti ção ass ignada por cicl~clãos dignos ele toda a c~nfiança, 
os quaes pl'etencle m levar a efietto a tdéa ela navegaçao; com 
isso luc t·ar á não só a província do Esptrtto Santo como o Nor\t~ 
ela rle Minas Geraes, donde actua lmente descem pelo mesmo 
rio, algumas canôas em pt·ocura ªe sal. Enlre o ).) Orto elo 
So uza e o ela Natividade, a navegaçao pelo r10 é qnas1 tmpra
Licavel, por causa da sede ele corredeit·as que a bi ex istem, 
form ando alauns saltos importantes, como os da Sapucaia, 
Urubú e outl'~s. Est<t sei'Íe ele quedas, que tem uma extensão 
de 12 kils. é co nh ecida pelo nome c! cachoeira das l!:scad in bas . 
Ahi o l'io corre en Lre <lous paredões ele gl'anito e em alguns 
lo"'ares o seu l eito estreita-se a menos ele iOO metros. O salto 
elo Untbú fica na linha divisor ia das duas províncias . Des te 
ponto em clea nte, entr a n<lo pela ' pr ov incia ele Mitlas, exist?m 
a in ch a lgumas cachoeiras que com grande pe t·J g·o tem stdo 
transpostas pelas canôas empregadas no tmnsporte elo sal que 
vão r eceber no porto ele Souza, embora por preços elevadtsstmos . 
Não havendo ainda uma estrada reg·tla r ent re este porto, q ue 
pal'a os m inciros Le m a impo1·ta~cia de um porto de ma1·, e o 
norte da pr ovincia ele Mtnas, nao é ele aclmtrar que a tanto 
se arl'ojem embora se jam l'epettdos e avultados os seus sa
cr i 6cios. Én tre os aJlt'ueo tes do rio Doce q11e apresentam 
011tros tantos caminhos naturaes para o interio1· ele Minas 
Geraes pela sua fac il navegação, são notaveis o Suassuhy 
Grande, o Suassuby Pequeno, o Corrente, o Sa.nto An tonio e 
o Pit·acicaba . Pot· elle s passa todo o sal qLte entl'a pela bal'ra 

· do rio Doce nas cluss!cas canoas com des lmo a i\Iinas. Não se 
eleve aLtt· ib uiL· o esmoreci mento e quebra das empl'ezas que tem 
tent:tclo r ealisa r a navegação elo rio Doce, a nat111'esa da barra, 
que, pelas companhias ele Seg-u r os Marít imos, fui classificada 
ele pt' rigosa.. Tão perigosa como ella é a bal'l'a elo rio 
S. F!'ancisco, por onde tl'ans itam vapore~ de grande calado, 
como são os elas companbias B<\hiana e Pernambucana. i\Iais 
peri o·osa do que ella são as ban·as de S. i\IaLh eus e Mncm·y e 
')OI' 

0 ellas passam todos os mezes os paquetes el a companhia 
Espírito Santo e Campos. Essa ide a ·t~rl'ivel que concebe1·am 
e espal haram, provavelmente alguns interessados, eleve ter 
alguma ot·igem $ecre ta . Nunca se entl'Oll em seria exame 
elo s mo tivos por que Ju] o·ou- se pert gosa aquelJ a bat'L'il, o facto 
de t ~rem maufragaclo al i alguns navios nada significa . Toda 
ba1·1·a ela rio. onde ha bancos formacloa pelo JOgo das duas 
correntes oppostas, .torna-se pe.~· i gosa desde que ,na sua pas
sao em não seja gmado por s1gnaes de um pratico, qu~ a 
oli~e l've diariamente e not~ as suas mudanças e altera.,:oes. 
Na barra elo rio Doce não tem bav!do p:atJCOS 'que empregu~m 
os meios para facilitar a sua nav~g-açao., As co?s t~et:açoes 
Lão lJ ,.ilbantemente expostas pelo cl tEttncto engenheno Hermtl~o 
a respeito da bart•a do r io Doce, devemos obsc·rvar que Já 
d'All ncottrt., em i8~l3 dizia : «A enl~·ada da bar .·a deste r to tem 
fei to arande bulha, e a icléa Lernvel que se ha concebido e 
espallfaclo á respe ito della, será .tall,ez a causa moirtz deste 
p aiz delicioso estar ainda quas1 despovoado, por fa taltclaue 
nunca se entrou em serio e rigol'oso exa me dos ~ott,·os 1lOl' que 
se j ulaa perigosa a entrada elo rio Doce, nem tao pouc~ pot•que 
se hKo per dido nella facilmente a.lgum as embal'caçoes, e é 
·tal o tat't'OL' panico, que nem o segu ro quer segurar parv. 
acp1elle p0rto. A barra é pm• igosa para os 1g nol'antes .que a 
dem ,mclam , e po1· falta ele pl'ovidencias bem con bectdas e 
face ls , que auxiliem <t sua enLl'ada, eis abi tudo~» Aos pro
fisRionaes compete decidir en lt•e as duas opm10es accordes 
que acabamos de citar e o clescrec~ i to que lavra con.ra a !?arra 
do r io Doce, desct·ed!Lo que tem afugen taclo a orgamsaçao ele 
companhias que naveguem aquelle rio. Si a barra é boa, como 
affiL·m am D' Alincourt, o engenheiro 1-Iet·millo e otlll'Os, melhor 
se t em tot·naclo u ltimamen te , segtm clo se depreh ende dos 
Relats. dos ca.pi tães do Porto, Ass im o Dr. Manoel da ~11 Y<t 
Marra em '1 878 commun icava á Assembléa. Provincial o segtunte ·. 
«Na barra do rio Doce, diz o Capitão do Po t·to em seu 
Relat. deu-se ultimamente um a transformação que n;tutt~ me
lbor oLt a entrada do porto, Com a enchen te de . .1anen•o do 
a nno passado a brio-se novo canal ao ENO. do antigo ancol'a
clout·o, flcando este c0mplebamente obstruido. Tem aquelle canal 
na IJarl'a 15,16 e ~7 palmos de pt• of'tllldidad ~ , .com 20 e 30 brac,as 
de largut•a. O anLtgo, anLes ela enchente, ttnha i l pai mos e 
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presentemente ale se chega a encontrar claus, tres, quatro e ci!lco 
palmos de fundo com quatro e cin co bt·aças de largura.» Não 
obsbante os melh~r<wtenLos que a pt•opl'ia natureza tem operado 
na barra dr.sse rto,conttnu ar o mallogrc das em·pl'ezas cle nave
gaçãe. A inda nesse ui tim o anne dizia o mesmo presidente Mafra: 
<~Foi contractacla est~ empreza (a navegação do 1· io Doce) com 
J! L'anctsco da Rocha l agarro e outros, em vtr,ude da Lei de 9 de 
outubL'O ele 1875 . .• Acredito que, com a inauguração clestfl. em
p l'eza, se plantará um fectmdo germen de clese ovolvimen to para 
a lavoura e_ commercio. ela Jlarte_ im portan te ela Provincia, a que 
a navegaçao vae servH' . .. » Nao decorreram muitos annos 
pois já em 1880 o DI'. Eliseu ele Souza Martins dizia no se~ 
Relc~ t: "A empt·eza (ele navegação do rio Doce ), si é que 
existe , que contl'actou esta navegação, não t em dado resultado 
a lg•1m nem para si, nem pa t·a o publico, continuando pm·
tanto aquelln. fet·Lilissima região a ser privada elos beneficios 
que a todos se figttram incl ispensaveis e Ul'gentes ., .>> Parece- nos 
pois , que, em vista ela,~ favorave is condições do porto , a out l'as 
causas, ta lvez economicas, se eleve attri buir o ma.lloO't'O ele 
tantas empt·er.as . Não h~> nega 1· que as riquezas natn1~es do 
unru enso valle do rto Doce e a uh~rdade ~nexceclivel do seu 
so lo apontam para al i um fu1uro gt•anclioso, que convem 
Dproxim ar em pt·oveito da prospericbcle do Estado doEs
pirito Santo ; mais amda, o corumercio com o Norte ele 
Minas h a ele s fazet· impl'eLe t·ivelmeute pelo Porto de Souza 
logo que a navegação do grande rio seja uma realidade . Que~ 
sa.be si os cofres EsLadoaes mantendo pot• conta propria uma 
linha de vapores que naveguem pot· aquelle r io, não l' esarcil'ia 
em poucos ann<•S o prejuizo que in fallivelmeote ter ia nos 
prime iros! Pena é enL1·etanto, que um r io Dooe teuba sido 
amargo para as em prezas q ue se propõem navega l-o ! 

DOCE. R io elo Estado elo E . Sanlo, serve ele divisél. ao roun. 
ele E. Sant o com o de Guarapary e clesagua no Oceano na 
praia da Ponta ela Fructa. 

DOCE. R io elo Estado do Rio de J aneiro, reune as aguas ela 
lagôa de JaCllné, quando cheia, ás ela lagôa ele Saqnarema . 
Recebe poncos e insignificantes COL'regos. 

DOCE . Rio elo Estado de S . Paulo. afl', do rio Verde que o 
6 do Parclo e este do Pm·aná, naa divisas do mun. de S. José 
elo Rio Pardo . 

DOCE. Rio do Estado de S. Paulo, aJf. da marg~m clir. do 
Parabyba do Sul. 

DOCE. Rio elo E stado de i\finas Geraes , nasce na fazenda do 
seu nome, mntl. de Inhauma, e clesagna no F orquilha, aff. elo 
rio elos 1\lachados, que o é do S. Francisco. 

DOCE. Rio do Estado ele Goyaz, aff, çlo rio Claro, que o é c!lo 
Parauabyba. 

DOCE (Rio). Um elos galhoa do l'io Claro ou elos Pasmados 
no Estado de Matto Grosso . Nasce na serra ele Sant.a.Ma,·l!h~ 
e recebe os ribeiL·ões de Jato[\á, Aterraclinho e das A:boboras . 

DOCE. Lagoa elo Ea : ado elas Alagoas, no muu . ele S. Mi<>uel 
a pouco mais ele 500 braças ao N. da Comprida . Tem, seg~nd~. 
n.ffit·ma o Dr. Spmdola, perto de i.OOO braças de compri mento 
e 300 ele largut•a. 

LOCE. La gôa elo Estado elo Rio ele Janeiro. na cos ta do 
Üc>ano, entre o rio das Ostl'as e a lagoa Imboac.ica. 

DOMICIANO. Carrego elo Estado de S . Paulo, no mun. do 
E. San to dos Bat·retos . 

DOMINGÃO. Sel'ra elo Eslacl'l de Min as Geraes, nas divisas 
da f reg, elo Caj urú elo termo da c idade do Pará, pL·oxima da 
se l' t'a das T 1•es Barras . 

DOMINGAS. Rio elo Es tado elo Rio de Janeü·o, no mun. 
do Rio Bonito , ·. 

DOMINGAS. Lagôa do Est;tlo de Pernambuco, na mun. do 
Bom Conselho. . 

DOMINGOS. Ilha no d o S . F1·ancisco, á; es<1·, abaix:o de 
Joaseiro e proxima cla.s ilhas do Ingá, Grande, elo Fo1·tes e elo 
Marti.ns (Halfelc\) . 

DOMINGOS (S.). Villa ·e mun. do Estado de Goyaz, termo 
ela com . da. P.osse. Diocese Cle Goyaz .. F oi creada parochia pelo 
a l' t . l ela Le1 Prov. n. 14 ele 23 de JUlho ele 1.835. Elevada á 
ca'tegoria ele villa pela de n. 3 de 14 •cle outubro ele 1854 · in
stallada. em 30 ele abt·il de 1855, Inco·rporada á com. da 'Pal~ 
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ma pelo art. IV ela de n. 3 de 14 de outubr-o ele 1854; á elo rio 
Paranan pelo art. II da de n. 12 de 24 de novAmbt·o ele 1855 e 
art. IV da ele n. 370 de 10 ele.setembro de 186<!.; á d a Posse _pelo 
art. Il ela de n. 49'1 de 29 de julho ele 1872. T em duas eschs. 
publs. de inst . prim. Ag~ncia do co t•reio. Sobre suas di visas 
vi de, entre outras, as Leis P rova . n. 13 ele 1 de agosto ele 1842 
( ar t. IT); n, 9 de 23 de novembro de '1855; n. 760 de 16 
de outubro ele 1886 (ar t . li). Por seu m un . corre o rio Ma
ravilha. 

DOMINGOS (S.) . Parochia elo Estado de Minas Geraes, no 
mun. e diocese ele Marianna . Foi areada pe lo art. I ela Le i 
Prov. n. 2.762 de 12 de setembro de 1881. 'l'em duas escb s, 
publs. ele inst. prim. Agencia do cort•eio. Sobre suas dil'i
sas vide o art. III da L ei Prov . n. 2 .906 ele 23 ele se temht·o 
ele '1882. 

DOMINGOS (S .) . Parochia do Es tado de Mi11as Ge t·aes, no 
num. do Arassuahy . 01·ago S. Domingos e diocese ele Diaman
tina . Foi elevada á categoria ele parochia pelo Alvar á de 23 ele 
março ele 1813 e incorporada ao mun . do At·assuah y pela Lei 
Pro v. n. 803 ele 3 de julho ele 1857. Tem duas eschs . publs . de 
inst. lJrim., ct·.;mdas pelas Leis Provs. ns. 1.064 ele 4 ele outu
bt·o ele 1fi60 . Sobre suas divisas vide <t r ts. II e lii ela de n, 
:L 723 de 5 ele outubro ele 1870, n. 1.755 de 30 ele março de 1871 
e 2.324 ele '12 el e julho de 1876 . Agencia do Col'l'eio, areada 
pela Portaria de 15 ele m a rço ele 1884. Seu terreno compõe-se 
ele ca tinga s e chapadas. 'l'oclo elle, ú. excepçiio das chapadas, 
quê só se1·vem para criar, é extraordinar iamente uberrimo . 
Cllllm·a de milho, fe iJão, arroz, ma ndioca, café , canna de 
assucar e algodão. Sua pop. excede ele 6.000 almas . O clima 
é muito sadio e agra davel. Seu territo l'io é regado pelos rios 
JequiLinhonba, Ar assuahy , Salinas, R iacho, Ribeirão do V allo, 
do Capão, elo Morro Redondo, do Alagadiço, ele. S. J osé de To
coyos , 'l' ybussú, Bom Fim, Lagôa Nova, San to An tonio, Can
sanção, S. Donüngos e Ba r bosa . Do arr aial á séele do mun. 
distam 36 kils. e da capital elo Estado ma1s ele 600. 

DOMINGOS (S.). Log. elo Estado elo Piauhy, no mun. ele 
S. J oão do Piauby. 

DOMINGOS (S.). Pov . na freg. ela Leopoldin a e Estado ele 
Pet•narn bttco . 

DOMINGOS (S .) . Logs . do Estado elas Al agôas , na Branca e 
em Porto ele Pedras. 

DOMINGOS (S.). Log. elo Estado da Bahia, no rnun . da Ga
mellei t· a elo Assuruá (Inf. loc.) . 

DOMINGOS (S. ). Lindíssimo e ap razivel bairro da ci dade 
de Nyterõi, capital do Estado elo Rio de Janeiro, percorrido por 
diversas linhas ele bonds, habitação elo presidente elo E~baclo, 
com bel las chaca ras e luxuosas pt·oprieclades . E' li gado á Ca
pital Federal por uma linha ele barcas e á Praia Grande e á 
outros sttbut·hios clac1uella cidade por linhas ele boncls. Ahi fal
leceram José Bonifacio, a 6 de ab t·il de 1838 e Ft·. Francisco 
ele Monte A lverne a 2 de dezembro ele 1858. 

DO ,\HNGOS (S .). Bairro elo Es tado de S. Paulo, ua l'reg. do 
E . Santo t1o Rio do Peixe. 

DOMINGOS (S.). Pov. elo Estado do P a ran ú., no mun. ele 
Tibagy, em teneno albo e elevaclo, clis\ante 33 kils. da sécle el a 
villa e 3,3 ela pov. elo Povo. Em 1887 ·tinha '!2 fogos com 226. 
habs. (Iuf. loc. ). 

DOM INGOS (S .). Colonia part icular no mun. ele Pelotas do 
Estado do R . G. elo ~ul. Em 188<! era povoada por 140 habs., 
entre os quaes alguns suecos. 

DOMINGOS (S.) . L og. no cl ist . de San to Antonio elo Aven
tur eiro elo Estado elo Minas Geraes, com uma esch . publ . ele 
inst. pri m. , areada pela Lei Prov. n. 3. 504 ele '! d e outubro 
ele 1887. 

DOMINGOS (S.). Pov . elo Estado de Minas Geraes, no mun. 
elo P essanha . 

DOMINGOS (S. ). P ov . elo Estado de Minas Geraes, n o termo 
do P iranga . Foi elevada a dist. pela L ei ·Pro.,-. n. 3.272 ele 30 
ele outubro ele 1884. 

DOMINGOS (S. ). Pequeno nncleo de população na freg. dos 
Arcos, mun. ela Formiga e Estado ele Minas Geraes. 

DOMINGOS (S.). Arraial elo Estado ele Mi nas Geraes , cli s
tan le cet·ca ele tl'es ki ls . ela cidade de Paracatú: com uma 

ermida ele N. S. ela Piedade. Seus ha bg. empregam-se em g~ral 
na mineração . 

DOMIN GOS (S.) . Serra do Estado do Ceará, en tre Jardim 
e Mil agres. E' uma ponta ela Serra de S . Philippe. 

DOMINGOS (S.). Morro do Es~ado ela Bahia, no nlltn. ele 
Caeteté. 

DOMINGOS (S.). Serr::t elo Estado ele S. Panl o, na fpeg . 
ele E. Santo elo Rio elo Pe ix:e e muu. de Caconde. ll:' tam
bem de nominada Conceiçiio (Ir1f. loc . ). 

DOMINGOS (S .). Sert•a elo Estado ele Minas Ge·raes, no 
nlltn. ele Lima Duade. Dá origem a alguns rios que vi:io de 
sag·uar no rio Grande . . 

DO·MINGOS (S.). Sen· a que serve ele extremn, entre os 
Estados ele Goyaz, Bahia e Minas Geraes. 

DOMINGOS (S.). Mon o dis tante cerca ele 13 kils. el a c i
dade ele Entre Rios do Estado de Goyaz. E', n,vistaclo daqnella 
cidade . 

DOMINGOS (S.) . Ilha elo Estado elo Maranhão, no rio 
Tocantins, mun. ela Impera ll'iz . 

DOMINGOS (S.) . Tlha no r io P a ranan, mun . da Palma e 
Estado ele Goyaz. 'l'em uma leg ua, ma is ou menos de exte nsão 
e possue muHas madeiras de lei. 

DOMINGOS ( S . ). Rio do EsLaclo do Mara nhão, aff . do rio 
Col'l'ente. 

DOMINGOS (S.). R iD.cb o elo Estado el o P iau hy , cl esagua na 
margem dir. do rio Paruahyba, em uma pequena convexidacle 
que o rio faz para esse lado, oito a nove kils. distante elo Cc!
?"oço de~ Beneclwtcb. . 

DOMINGOS (S.). Riacl1o elo Estado elo Piallby, clesagua 
n a mat·gem esq . do Po·ty, tres leguas aci ma elo Serrinha. 

DOMINGOS (S .) . Riacho do Es~ado d o Cear á , banha o 
mun. ele Ipueiras , e clesagua na margem esq . do rio do l'llatto 
aJI'. do Poty . ' 

DOMINGOS (S . ). R iacho elo Estado ele Per nambuco, aff. 
elo rio Pajeú. Vem elo Boqueirão ela Penh a . 

DOMINGOS (S.). Riacho elo Estado de Pet·nambuco , a,ff. 
do rio Una. · 

DOMINGOS (S.). Riacho elo Es~aelo de P e.rnambuco, aff. 
d a margem dir . do rio Capibel'ihe. 

DOMINGOS (S.) Carrego elo Estado d a Bahia, aff. ela mar
gem esq . do rio Verele . Recebe as aguas da Baixa Grande, 
Lavra. Velha, Mineiro, Desterro, Jacú, S. Domingos , Matt0s e 
par te das da Lagôa . Quasi sempre secao, nas s uas nascen·tes ê 
comtudo perenne . (Paulo de Frontin, RelM . dos l?"a bc~lhos ele 
c~ba. steoimento el'c1guc~ pcwa c~s mi?ws elo Asswruá). 

DOMI NGOS ( S.) H.io elo ·Estado elo E . Santo, tri b . . elo São 
Math eus . 

DOMINGOS (S.) Pequeno rio do Estado do E. Santo, aff. 
da margem esq . elo rio Guandú, trib. do Doce. 

DOMINGOS (S.) R ibeirão do Es tad o do Rio ele Janeiw . 
corre pa r a o Ribeirão, afl'. elo r i o G t·an cle. 

DOMINGOS ( S.) Rio ~ do Estado de S. P a·ulo , atl'. elo d o 
Pardo, que o é elo Paranapanema . 

DOMINGOS (S.) Rio do Estado de S . Paulo, banha o terl'i 
torio ela freg . elo R io do P eixe per·tencente ao mun. ele Ca
conde . 

DOMI NGOS (S. ) Rio do Estado de S . Paulo: é uma elas 
nasce n tes elo rio ·rur vo, a1L elo Granele, mais tai·cle Paraná. 

DOMINGOS . Ribeirão do Estado de S. Paulo, ail'. do ri(} 
Vet·melho, que o é da Parahyba . Col'l' e entre os muns . de 
Arêas e Silveiras. 

DOMI NGOS (S.) Ribeirão do Estado de Minas Geraes , ba
nha o termo ela Janu aria e desagua no rio P a ndeiros. 

DOMINGOS (S.) Rio elo Estaclo de Minas Geraes, banha a 
freg. de Leuç6es e desagua no rio Verde . Recebe o Bom Sue
cesso ou Galheiro . 

DOMIN GOS (S.) Ribeirão elo Estado ele Minas Oet·aes, cles
agua á mat·gem cl ir . elo rio J osé Pedro, qnat ro leguas acima 
elo pov, ele Santo Antonio do .José Pedt·o e t t·es leguas abaixo 
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do atraial das Dôl'eS tlo lllesmo rio . 'rem 50 kils . de curso e 
recebe a começar de sua barra os co~regos seguintes: Capim, 
Palmito Sa nt 'Ann a Arrua Limpa , A1·eia Bt·anca, Barbudos, 
TheophÚo , Carvalbd, d~ Onça, Dr . João Feliciano, La~inha, 
Dr. Gast1·o Ba rbosa , Dt·. T elles , Mtltum, Caeté, Anarade, 
Areado, Fa lcão e outros pequ~nos cort·egos . 

DOMINGOS ( S.) Carrego do Estado ele Mir:as Geraes , ba
nha o mun . do Abaeté e clesagua na margem du·. elo rw des te 
nome (Inf. loc. ). 

DOMINGOS ( S.)Iüo do Estado de iVIi 1: as Geraes, banha o 
mun. de Diama ntina e desaguft no Jequ 1tw hooha . R ecebe o 
T amboril , GL'illo·, Bul'it y, S. J osé, Quilombolas, J:>é do Mono, 
além ele ontro's (In f. l o c.) 

DOMINGOS ( S .) R io do Estado de Minas Ger aes , atl'. do 
Urucuia. · Recebe o Feital. 

DOMINGOS (S.) Pequeno rio do Es tado _?.e Minas Geraes; 
nasce no mot·ro do seu nome, n as immeclmçoes da c1dade de 
P a.r am\tÜ, e clesagua no Santa R ita . E' aurífero . 

DOMINGOS ( S . ) Rio elo Estado ele Minas Geraes, atT, elo 
Matipoó. Recebe o cor rego Santa Mar gal'lda. 

DOI\!J:INGOS (S.) Rio elo Estado ele Minas Get'aes, aff . elo rio 
S. F rancisco . Corta de E . "O. a freg . dos. Arcos, .pertencente 
ao mu n . ele S . Miguel. Cun ha J\~aLtos cltz n· es~e TIO desaguar 
no S . Mi gne l , trib. do S . Franctsco . 

DOMINGOS ( S.) R ibei r ão elo Estado ele Minas Geraes . 
banha a ft·e!!:. ele sen nome e clesag· ua na mar gem esq· elo t•iÓ 
Arass uahy. ~ 

DOMINGOS (S.) Ribe irão do Estado de Minas Gerae~, ban ha 
o term o do Pomba e faz ban·a no ri o F ot· moso. 

DOMINGOS (S .) R ibeirão elo Es tado de Min as Geraes, 
banba o m un . elo Pomba e clesaguo no ri o Paraopeba, aft' . elo 
Pomba. Recebe o carrego do Neiva . 

DOMINGô S (S .) R io elo Estado dll Goyaz, afl'. elo Meia 
Po nte. 

DOMINGOS (S. ) Conego elo Estado de Goyaz, aíl'. el a 
margem esq . do rio S . J oão, que dessa conf. tot;J~ o none de 
Piranhas com o qua l vae desaguar no Cayaposmbo (O F'a?' 
J-Vest do B?·azil). 

DOMINGOS (S .) ~io elo Es·tado ele Goyaz, banha a pov. do 
seu nome e entr a na margem cltr . elo P a t'anan, tnb. elo To
cantins. E ntre outros, rece be o Manso. 

DOMINGÓS (S .) R io elo Estado ele Goyaz, aff. elo rio elos 
Pilões. 

DOMINGOS (S.) Ri acho elo Es tado cl~ Matto Gt•osso2 t_t:ib. 
ela laaôa J acacJio·o. Nasce no mot:ro ele S. Domll1gos, 3o k1ls . 
ao so. de Cont~ba pert-encente a serr a elo Albuq1terque . 

DOMINGOS (S .) Rio elo E~taclo de Matto Grosso, ll;ff·. elo 
Gua]i!oré pela marge m dir. abai~o elo Baures . « Nelle e:nstto .a 
Gasr~ Redonda, s i tuacão de Donu n&:?s Alvares ela Cruz e mats 
tarde a lcl&a ele L eoni l . (Dr. S. ela l<"o nseca)» . 

DOMI NGOS (S.) Lagôa elo Estaelo elo Pia. uhy , n o t ermo ele 
P ar nah yba . J!.:' f ormada pelo rio Longá . Em suas margens fica 
a pov. do Bul'ity elos Lopes. 

DOMINGOS DA BARREIR A (S .) Log. elo Estado de 
Minas Geraes, na freg . ele S. Pee!t·o dos Ferros. 

DOMINGOS DA BÓA VISTA (S.) Parochia elo Estado elo 
Pará. Vide Bôa Yista . 

. DOMINGOS DA BOCAINA (S.) Pat·ocb.ia elo E r, taclo ele 
Minas Geraes. Vide Bocaina. 

DOMINGOS DA SILVA. Cor r ego elo Estado de Goyaz, a ff . 
ela margem esq. elo ribeiL· ão Alagado, tl'ib. elo rio Cot•ttmbá 
(Inf. loc.) . 

DOMINGOS DAS TORRES (S .) Villa do Es tado elo H.. G. 
do Sul. Vide Tor1·es. 

DOMINGOS DE MATTOS . Lagôa formada pelo tt·ansb~r 
clamento el o rio S. Francisco , no Estado das Alagôas. Em 
suas margens faz-se o plantio ele arroz. 

DOMINGOS DE SOU ZA. Ilha elo Estado elo E. Santo, no 
rio Doce . 

DOMINGOS DO P RATA (S.). Cidade e mun . elo Estado 

ele Minas Get·aes, na com. ele seu nome . Orago S. Domin &os 
e diocese ele Marianna . F oi creada pat•ochia pela Lei Pr~v. 
n. 243 ele 20 ele j ulho de 1843 . A Lei P1•0v. n . 1.876 de 15 de 
julho de i872 <:reou ,a, h i um a.esch. publ. ele inst. pr im. pa ra 
o sex? femuuuo. I em mats uma para o sexo mascuH.no. 
Agencta elo correio. Sobre snas divisas vide Lei Prov . n . 558 
de 11 ele ou·tubro de 1851 (a r t . II) : n. 782 ele 3l de maio de 
1856 (ar~ . III); n. 1.208 d~ 9 de agosto de 1864; arE· H da de 
n. 1. 63o ele 15 ele setembro ele 1870 . F ot e le vada a co,;tegoria 
de villa pelo Dec . n . 23 de i de ma rço de 1890 e á de cidade 
pelo Dec. n . 401 ele 3 ele marco de 1891. F oi class ificada com. 
ele primei ra en tr . por Acto ele 22 de fe vereiro ele 1892. Seu 
mun. é const,ituido pelas parochias ela cidade , el e Sn.nt'Anna 
elo Alfié, elo Dionísio e ele Santo Antonio da Vargem Alegre . 

DOMINGOS DO RIO DO PEIXE (S .). Paroch ia elo Es
tado ele Minas Geraes . Vide Rio do Peixe. 

DOMINGOS DO SAUBARA ·(S. ). Par och ia elo Estado ela 
Bahi a . Vide Saubarc~. 

DOMI NGOS FERREIRA . Serra elo Estado ele Mi nas Ge~ 
raes, no cm·ato da P iedade ela Leopolelina. 

DOMINGOS FERREIRA. Rio elo Estado ela Bahia, r ega o 
mun . ele Cannaviei ras e elesagua na margem clir. elo ri o 
Pardo. 

D-OMI NGOS HENRIQUES. Nome que em certa parte de 
sua extensão toma a se t· t·a ela Bica, no mun. ele S. João Ne~ 
pomuceno e EsLa clo ele Minas Geraes . 

DOMINGOS LEITE . Cunha Mattos, n o seu Itiner-ar·io , dá 
noticia ele clous cot· regos com esse nome, trib.s . ela margem esi:f . 
do rio P iracanjuba. 

DOMINGOS LOPE S. Log . no dist. ele Quixaclá, no Estado 
dú Cear á . 

DOMINGUES. R ibe irão elo Estado de S. Paulo, afl' . elo 
t•io A~ iba ia. 

DONA . Serra elo Estado elo R. G. elo Norte, no mun . elo 
Acar y. 

DONA . R io elo Estadv da Bahia, aff. elo J agunripe . Recebe 
o Crucussaba e o Mutum . 

DONA. Rio elo Es:tado ela Bahia, rega a cidade ele Nazarelh 
e corta a estrada elo Morro, que da mesma cielacle vae ás povs .. 
ela Lage e ele S. Miguel. 

DONA . Ribeit·ão do Estado ele San ta Catharina; corre pelas 
divisas ela freg. ele S . J oão Baptista elo Alto 'l'ijucas e desagua 
no rio des t e nome, pela margem direita. 

DONA. R ibeirão elo Estado de Minas Geraés , aff. do rio 
Gr ande; no mu u. ele S. João cl'El-Rei . Recebe o corrego 
denominado Capueira elas Goiabas. 

DONA PUCA. Igar apé elo Estado do Pará , no muu . ele
S . Domingos ela Boa Vtsta . 

DONA TO (S . ). Banhado no mun. ele Itaquy e Estado elo 
R. · G. elo Sul. Jun tos a elle ficam o rio Butuby e .o banhado 
elo Capão ele S . J oão. 

DÔRES (N. S. elas). Villa e mun elo !!;s tatlo ele Sergipe, na 
com . da Cap dla. Diocese arcbiepiscopal de S. Sa lvado r . Foi 
creacla par ochia pela Lei P r ov . n. 491 de 28 de abril de 1858, 
incorporada ao mun. ela Capella pela ele n. 503 ele 9 ele jllnho 
elo mest::to anno, elevada á categori a ele vi !la pela ele n. 555 de 
i1 ele Junho ele 1859 . Gomprehende as povs . Cumbe, Sacco 
Grande , Ge ntio. Sobre suas divisas vide. entre ou tr as, a Lei 
Pr<iv. n· 1.076 de 4 ele maio ele 1877. Pol' s'eu t errito ri o passam 
os rios Set•gipe e Japar atuba e as set·r as elo Bezouro e Borda 
ela Malta . Lavoura ele algodão, milho, feijão , mandioca e canoa 
de assucat•. Denominava- se villa elos Enforcados, por t erem 
ahi sido enforcados algttn s índios que residia m no Jogar deno
minado Gentio. 

DÔRES. Pa rochia no mun . ela capi tal elo Estado elo Piauhy. 
Orago N . S . das Dores e diocese elo Maranhão . « Attenclendo 
o Pres iclenele ela pro"Vincia i), urgente necess idade que ha"Via de 
elevar-se m ais um temp lo na populosa cidade de Theresina, 
que possuía , eniã o, unicamente a egreja matriz de N. S. do 
Amparo, a qual não tinha a capacicla.cle sufficiente para aco
modar o povo que a ella concorria nas gt·ancles festividades 
resolveu t'uncla t· uma outra egreja, sob a invocação de N. S. ela; 
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Dot·es_, e, a25 de março de 1865, lançou a primeira pedra desse 
edJficw , com cerimonial e solemniclade usados "m semelhantes 
actos . Proseguin do ns obras desse novo t empio , á cnsta ela 
proví ncia e co m aux ili o do Gove rno Impel'ia l além el o mot·oso 
andamento que ·tive1·am , não foi a.ttendiela a nccessa ria con
dição ele ~egurança e sol idez reCJ,nericlas, ele manei ra que dasabou 
quando já estava qnas i co ncl uJda , sendo preciso r econstruil-a 
ele novo, para o que a assem bléa provincial >otou pela lei 
n. 729 de 21 de julho de 1871 os fundos uecessarios, e prose
guindo -se de novo nos trabal hos, sómenLe em 1875 ficaram 
concluidos sendo então inaugu rado o nOY'O templo . Creaela 
uma nova freg . no t ermo pela Lei Prov. n. 590 de 6 de agosto 
de 1866, te v e pot· i UYocação a de N. S . elas Dores e foi ass i
gnada par a sua sede e egreja qne se estava cons irninclo, sob 
aquella mesma invocação. Sendo canonicameote iostiLuida pelo 
Bispo Diocesano D. Frei Luiz ela Co nce ição Sa1·aiva, por pro
visão de 24 de selem bt·o el e 1866 . foi nomeado para rege l-a o 
Padre Raimundo AI ves da Fonseca, o qnal, tomando pos~e e 
installanclo a nova freg. em 6 de novembro do mesm o a.nno, 
corl?eçou a celebt'!ll' os ac tos divinos na capel1a do ex tincto col
legJo dos Educandos Arti!lces até '16 de fevereiro el e 1867, 
quando ficou prC'pat·ada com dev id a decencia a capell a-mór ela 
egreja mat ri z que estava em con strucção., e pat·a onde se 
passar am os exercícios religiosos ela parocbia, A egrej a ma triz 
ele N . S . das Dores está , com poucil. difl'et·ença nas mesmas 
condições que a de N.·S . do Ampar o . E' mais bem disposta, 
tem um extH ior mais harm ooico e agracla vel, mas , nota-·se a 
mesma simplici :lacle e pobreza, tanto intema como e:.: terna
mente e, a abso luta ause nci a da arte, ele cer·to lnxo ao menos 
de alfaias e ornamentações, oão pócle a celeb ração elos ac tos 
religiosos attin~u: áqllel le gráo ele r espei to e ele esplendor, que 
é proprlo ao culto calholico . » Tem duas esch s. pu bls. ele ins t. 
prim. Sobre suas d i visas vide, a Lei Prov. n. 720 ele 6 ele 
setembro de 1870 (approvado~ por Provisão do Bispo Diocesano 
de 27 de setembro ele 1884). 

DÔRES . Ribeirão elo Est\\clo da Minas Gcr aes, ba11ba o 
mun . eleS. Jvsé elo PaFaizo e cle~:agua no r io Sapucahy-mirim . 

DÔRES DA CAPELLA NOVA (N. S. elas) . Parochi a elo 
Estado ela Minas Geraes . Vide Capalla Nova 

DORES DA CONQUISTA, (N . S. das) Parochia do Estado 
'ele Minas Geraes . Vide Conq~t ista. 

DÔRES DA FARTURA(~ . S. elas). P arochia do Estado 
ele S. Paulo, Vide li'O/rtwra. 

DORES DA E GREJ A NOVA (N . S . das). Parochia do Esta
elo da Bahia. Vide Egnja Nova . 
DÔR~S DA JANUARIA (N. S . elas). P arochia elo mun. 

da Januari a ; no Estado ele Minas Garaes . Vide Jan~ta1·ia. 
DÔRES DA LIMEIR A . (N. S. elas). Parocbin elo mun . ela 

Limeira, no Bstado de S . Paulo. Vide Limeira. 

DÕRE S DA PRAI NHA (N. S. das). Parochia do Estado 
de S. Paulo. Vide Prainha . 

DÔRES DA VICTORIA (N. S . das). Parochia elo Estado 
de Minas Geraes . Vide Victoria . 

DÔRES DE ASSARÉ . (N. S . das) . Parochia do rnnn. de 
Assaré, no Estado do Ceará . Vide A' saré. 

DÔRES DE BROTAS (N. S. das). P arochia elo mun. de 
Brotas, no EsLado elo S. Paulo. Vide B1·otas. 

DÔRES DE CAM AQUAN (N. S . elas) . Parochia do mun . 
de Camaquan, no Estado do R . G. do Sul. Vide Gamaquan . 

DÔRES DE CAMPOS. Parcchia dó Estado de Minas Ge
raes , no mun. de Prados . F oi creacla pelo Dec. n. •H da 15 de 
abril ele 1890 . Era a a nt iga pov, da Pa Lnsca . 

DORES DE Ct\RUARÚ (N. S. elas ). Parochia do mun. ele 
Cat•u;n·ú, no Illstado de Pernambuco . Vide Ocwuarú . 

DÔRES DE GUANHÃES (N. S. das) . Parochia elo Tilstado 
ele Minas Geraes, n o m un. de S . Miguel ele Guanbães, á mar
gem elo rio deste nome , entre duas montanhas que vertem l?a ra 
o clibo rio . Orago N. S. das Dô 1.•es e di ocese de Diamantllla. 
F oi creada clist. pelo aL't , III § li da Lei Pro v . n. 665 de 
27 de abril ele 1854 e pa1•ochia pelo art. I § IV da ele n. 1.635 
de 15 ele setembro de '1870. Tem duas eschs. pu bis. ele inst. prim., 
tendo '!S ido a do sexo femi nino creada pela Lei Prov., n. 2.770 
de t7 ele se tembro de 1881. Agencia-do correio. Sobre suas divi
sas vide, en tre outras, a Lei Pro v· n. 2 . 761 de 12 de se tembt·o 

de ~88L O Jocal da freg . é feio e h abitado por 400 a 500 
almas. Além da rnatl'iz tem uma cape li a an tig·a . A pop. ele 
toda a freg . é de •1.000 hab1 tanteg, 

DORES DE GUAXUPÊ (N . S . elas) . Pa rochia do Estado 
cle 'Mi nas Ger aes . Vide GuaxulJ~ . 

DÔRE S DE IGRAPIUNA (N. S . elas). P arochia do E~tado 
el a Bahia. 'Vide lgrapi~tnc~ . · 

DORES DE ITAPECURÚ-M IRIM (N. S. dag ), p ,wochia 
do mnn. ele ltapecu1·ú-mirim, uo Estado elo Maranhão. Vide 
ltapec!wú-mirim . 

DÔRES D :t: JAGUARUNA (N. S. das). Pov. no mnn. da 
Laguna do Es tado ele San ta Catbarina . Vide Jagua, ·una. 

DÔRES DE MANICOR.É (N. S. das). P arochi a cl!'l mun. ele 
Manicoré, no Es tado elo Amazonas . Vide 111anifiOdJ . 

DÔRES DE MONTE ALEGRE (N. S . das). Pat•ochia elo 
m un. de Monte Alegre, no Estado ela Bah ia . Vide Monte rlicg•·e , 

DÔRES DE MONTE ALEGRE (N. S . das). P a t•ochia elo 
gstado de Minas Geraes. V tcle 1\donte Aleg?"e . 

DÔRES DE SANTA JULIANA (N. S. das), Parochia elo 
Es tado de Minas Ger aes . Vide .!viianc~ (Santa) . 

DÔRES Diil SARAPUHY (N. S. das). P a rochi a elo mttn. 
de S\tr apuh y , no Estado de S. Paulo. Vide Sa?·apuhy. 

DÔRES DE THEREZINA (N. S. elas). Parochia no mun . 
da Capita l do Estado elo P iauhy. Vide Dor·es. 

DÔRES DE TI MBAUBA. (N. S. daõ). P arochia no mun. 
de Timbauba, no Estado ele Pern am buco . Vide Timbauba. 

DÔRE S DE UNA (N . S. elas). Parochia elo mun. ele Una, 
no Estado S. Paulo. Vide Una. 

DÔRES DO ATTERRADO (N. S. das). Parochia elo Estado 
ele-Minas Geraes. Vide Altc>·nulo. 

DÔRES DO CAMPO FORMOSO (N. S. das). Pal'ochia do 
Estado ele Minas Geraes. Vide Campo l~on11oso . 

DÓRES DO INDAI Á (N . S. das ). Parocbia elo mun. do 
lnda iá, uo Estado de Min as Geraes . V ide Indaiá. 

DÔRE S DO JAMBEIRO ( N . S . elas) . P a t•ochia elo mun. 
do Jambeiro, no Es1ado de S . Paulo. Vide Jambei?·o. 

DÔRES DO JOASEIRO (N. S. das). Parochia do Estado 
elo Ceará. Vide Joaseiro. 

DÔRES DO PATÚ (N . S. das). Parochia do Estado elo 
R. G. do Nol"be. Vide Patú.. 

DÔRES DO P ARAHYBUNA. Parocbia do Estado de Mi
nas Geraes, no mun. ele Pa lmyra. Orago N. S . elas Dôres . 
F oi el e-vada a dist. pelo a rt .. I el-a Lei Prov. n. 2 .586 de 3 de 
j a.neil'o de 1880 e á categoria ele freg . pelo art. l ela de 
n. 3.387 de ;10 de julho ele 1886. Desmem bl'ada do mu u. de 
Barbacena e incorpo1·ada ao de Palmyra pela Le i Pt•ov . u. 3.712 
ele 27 ele ju lho ele 1889. Sobr·e stta .~ divisas vide , enLre out r·o3, 
o Dec . n, 25 de 4 ele março ele 1892, 

DORES DO PIRAHY (N. S . das) . Pa rochia elo EstaJo do 
Ria de Janei ro, no m un . elo Piraby. Diocese de Ny~erõi 
:H:s ta freg ., a mais impot·tan te elo mun. pelas snns grandes 
prop l'ieclades l'llraes , pela uberdacle de seu só lo, e p elo espit·ito 
pr·ogressis ta de seus pril~cipaes babs., e3 tá SJ Lu acla á ma rgem 
esq . do rio Parah yba, se is Jols . a NO . do mesmo rio e ela esta
ção da Vargem Alegre, a qual se ach'!- ligada por uma linha 
Lelephonica construída por uma associação de fazendeiros da 
fr eg., e por uma ;impor tante es trada de 1·odagem qne Yae da 
Vargem Alegre á freg . de S. José do 'l'ul'Vo e que foi elevaria a 
estrada princ1pal de pl'imeira classe. A mnnicipal iclacle de :1.881-
1882 dotou- a com excellente e abundante agna enca nada. Foi 
cm·a to até 18,14, senclo elevada a freg. pela Lei Prov. n. 307 
de 28 ele m'l t'ço desse anuo. Tem agenc ia do correio e duas 
eschs. publs .. ele inst. prim. 

DORES DO RIO CL ARO (N. S. das). Pov. do Es tado de 
Matto Grosso, no mun . de Cot·umbá. 

DÔRES DO RIO COXIM (N. S . das) • . P a rochia elo Estado 
de Goyaz. Vide Rio Coxim . 

DÔRES DO RIO DO PEIXE (N. S . das). Paroch ia do 
muo . do R io do Peixe, no J~ s tado de Minas Geraes . Vide Rio 
ao Peixe, 
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DÔRES IDO R! (i) JOSÉ PEDRO. Dist. cren.cl.o no t ermo de 
Manhttassú do Estado de Minas Get•,tes, pelo D c. n . 170 de 22 
de agosto de i 890. 

DÔRES DO RIO NOVO ~N. S. das). Parochia do muu. do 
R10 Novo, no Es tado de S. P a ulo. Vide Rio No vo. 

DÔRES DO RIO VERDE (N. S. das). Parochia do mun. 
do Rio Verde, no E stado de Goyaz. Vide Rio V e1·dc. 

DÔRES DO TRIUMPHO (N . S. el as). P~.rochia: do mun. 
do Triumpho, no Esta do ele Per .1ambuco. Vide Triu mpho. 

DÔRES DO TURVO (N. S. das) . Parochia elo Es.taclo ele 
Mtn as Geraes. Vide T ui" VO. · 

D ORIA. Pequeno rio elo Es iaclo elo P ar a ná , a li'. do Igttassú , 
O local co mpt·e hendido ent re esse ri acho e o Chopim~inho foi o 
escolhido par.~ a fundação el a colouia militar rlo Chopi m . 

DORINS. Indios que h ab'itavam os sertões de Gnarapuava, 
Estado el o P ara ná: tinh a m 'llll a ldeamento á ma rgem elo ri o 
Dot'!m, donde tal N~ lhes viesse o no me . Inimigos roucot·osos 
dos Cam ea , elles illv~stiram em 1827 e 1828 eo ntr a os a ldea,
me~ tos des tes e fize r a m horrível cal'U ific in a . E mm crue is, vin· 
gat tvos , o.v idos de sa ngne hum a no e difficeis a cathechese. 

DORONDONGOS. Log. elo E s tado ele Pe l'l1 a mbuco, n·o mun. 
elo Bo m J ard im . 

DOüBUTÉ. Ilh a no rio el as Mort~s, pet·to ele sua foz no l'io 
Arag u'ay t, tl'ib. do 'l'ocau tins. Vem menci onada na Plante~ elo 
Rio Amg:taya , l eva n tada e m 1879 pel o Maj or en genheiro 
J er ony mo R . M. Jardim. · 

DOUDO. i\forro elo E stado elo Rio ele Ja neiro, 'no mun. ele 
Can tag tllo, junto ao r io Gra nde. 

DOURADA. Serra elo Es ~acl o ele Goyaz, distante cerca clé 
18 kils. el a cidade des te nome . « Es t1. se rra, diz Saiut I-Iilai re 
que pa rece nivelada em seu ci mo e cujo fl a nco apresent~ 
rochedos des pidos ele vege tação e a pique dá um tom el e g·ran
eleza a essas so lidões se l vage ns e es tere i; . F az par te el a sen a 
de Cor umbá e elo T oca n ti ns, q ue, a lém ele Vil la Boa , pen etr a 
pelo stll . p :.t!'a depo is pt• olougat·-se ma is ou menos direotamente 
para o SO. , E ' a bunclan t ela c uriosiss ima a,,· vo,·~ do papel 
clescripLa pdo Dt·. P ohl com o nome ele L '1- siand1·a Papyr~ts , 
«A erra Dom'clda é a con tiuuação da el os P yreuêos e col'l'e 
em elirecção á pt·ov . ele lVlat to Grosso . >> (Aimana.l~· el e 
Goya.z, 187 i.) 

DOURADA. Lagôa elo Estado do E. Santo, a 12 kils. ela do 
Aguiar. 

DOURADA. Per~o de Sa nto Antonio ha uma lagõa denomi· 
n a da Do zl?'aclc~, a qua l es tá situada na margem esq. elo rio 
Urupuca, com esgoto par~ este rio e po 1~0 acima ela foz elo 
Sul'Llbim: no Es~aclo de Mwas Geraes. Crew ser es ta lagôa a 
que fl. "ura n a Carta ele Get'IJe r com o nome ele Agua S anta . 
Ailirdi'am-me qtLe os t evrea os que contornam e_:;s:t. lagô:t . são 
auriferos , e que ha a lli Si"'naes ele expl or açao fe!t:t ]Je ~os 
pa ulis tas em tempos 1elos . il'a llam-me tambem de u m R ote2ro 
desses Pa ulistas , em qtte se atLribue a essa !a.gôn. um" rtqueza 
fa bulosa . , (P aclt•e J. A. P imenta .) 

DOURADA. Lagôa elo E sta do ele Minas Geraes , no Tabo~cl it:o 
Gra nde, e mun. de Se te Lagôas. Nella a btwcla m a.s ·t3rnvets 
cobras sucurys. 

DOURADINHO. p ,tr Jchia elo Ii: st<tcl o ele Mina Geraes, no 
mun. de :::> a n ta Antanio elo Macha do, a menos de dous kils . elo rio 
Sapucah~ , sobre uma planici~ e l evacl~, d~t qual clesfructa-se um 
bello hol'l sonte. Ora.go S. J oao B::tpltsta e a10cese ele S . P a11l o . 
Foi elevada a parocliia pot• Alvan·{t ele 19 ele out·tbro ele 18!3; 
·trans l'eri cl a sua séd ~ pa t·a a capella do Carmo el a Esca ra muça 
pela Lf}i Pro v. u. 16:3 ele 15 de mar ço de 1840 ; ele novo elevada 
a parochia pelo art. li§ li ela ele u. 239 ele 30 ele novembt·o ele 
i842; elos membrada elo mun. da Campanha e incorporada ao 
ele Alfena.s pelo art. !LI ela ele n . i.206 ele 9 ele <.\ "'OSLO ele 1864 ; 
reiucorpnraela a o mun. da Campanha ]Dlo art. fi ela ele n. 2.03'1 
ele 24 de dezembr o d . i874; anne:mda ao mun. ele Sttnto Auto mo 
elo M:t cba elo pela ele n . 2.68,! ele 30 de no v mbt'O ele '1878. Culbm·a. 
ele ca nna ele assucar, café, fumo e cereaes. Industria de fiação 
ele algodão, criação ele ga do vacc um, suíno e ca.valla r . 1'em 
umas 30 cas 1.s ele r e"'ular construcção e duas eschs. publs . de 
ins·t. pt·im . , uma d

0
llS quaes, a do sexo masculino, foi cr~ acla 

pel a Lei Prov. n. 1..064 de 4 ele eutubro ele 1860. Sobre suas 
divisas vide : art. II ela Lei P!'Dv, n. 2.085 ele 2* de dezembro de 

1'874; art.~ ela ele n ._2.1S{ ele 30 ele outubt:o de 1875; n. 3.3+1 de 
8 ele outubro de 188::1 . Agencta elo Correio crea da por Por ta ria 
de 22 ele a bl'Íl ele 1885 , 

Dou;aA.D~NHO . . Ribeirão do Estado ele S. Paulo ; desag.ua 
na matgem e, q . elo 1 to Tteté, no espaço que medeia entre 0 
porto elos Lençóes e o salto de Avanb a nclava, proximo elos cor'
regos ela Terra Preta e do Atoleiro . T em uns seis metros d 
largo . e 

. DOL!RADINHO. Carrego elo Es tado ele Minas Geraes aff. do 
!'LO TtJ LICO. ' 

DOURA.DINHO. Cor rego do Es tado ele Minas Geraes , aff: . 
elo rw Dourado, no mun. ele Santo Antonio elo Machado . 

DQURADINHOS. R~be irão elo E stado de Minas Geraes, afl'. 
el o rto Dour ,cdos, que o e do Pa rana byba Recebe os ribeü·ões 
de Santa Rosa e ele Santa Cla ra . E' enorm e a riquez ~ cliaman
twa. que encerra . 

DOURADO . Bairt·o elo mun. ele Brvtas n o E s tado de São 
Paulo . Orago S. João Ba ptista. Tem um a. e;ch . publ. de ius t. 
pt'lm. , ct•ea da pela Le1 Pt•ov. n. 52 ele 30 ele mar ço ele 1876. F oi 
elevado a eltst. pelo lJec. n . 12.2 ele 19 de ja neiro de ·J89i. 

DOUR ADO •. Pov . do Estado de Mi nas Ger aes, a O. e a 
nove ktls . da treg . elo R etit·o, pertencen te ao mun. eleS. Gon
çalo elo S<tpucah y . Tem umas 30 casas, 

DOURADO. Morro do Es~aclo elo Ceará no termo ela Inde
pen cle ncia . Contém uma abund<tn te mina 'de ferro . 

DOURADO. Serra .-lo U: stado ele S . Paulo no mun. ele 
Bl'otas. 

DOURADO. Rio elo Estado elo Rio de J an eiro, aff . da mat·· 
g-em esq . elo S. João. 

Dl!URADO .. Rio do E stado ele S. P aulo; clesagua na ma t·
ge m esq. el o rio Tie tê , no es paço que medeia en tre a villa de 
L enç6'.ls e o salto ele Avanbanclava, proxim o elos COl'regos do 
Macuco e elo Bagre . T em uns 18"' ele l a rgo ( In f. loc. ). 

DOURADO. Ri o do Estado de Mina s Get·aes vem el a ser ra 
do V,tra Copos e desag tta u o rio Sa puc chy pela m arge m es . 
R ecebe os con egos Douradwho,o Macaco,o elo Sen t ido, Muque~, 
o S. P edro, Costa R10s, Lamba r y . Banh a o mun . ele Sa nlo An
toniO elo Machado. 

DOURADOS. Pnrochia do Estado de Min as Geraes . Vide 
Abb.tdza dos Do~tl'ados . 

DOURADOS. Log . do Estado de S. Paulo, no termo de 
Brotas e pt•oxun.o elo mnu . ele Araraqua r a . 

DOURADOS. (Colonia Militar elos). E s tabelecimento ftmclado 
no Estaclo ele .iVIa tto Grosso com exíguos meios em 1862, sobre 
·o r~bell'O do mesmo nome , na extrema oriental cl11. serra do 
Ama~?hahi, aos 22o 8' 45" S. e 5:70 55' O. de Pal'is ( 12° 29o o. 
elo P:;,o ele Assuca r ) te ncto 1~or con tra verten tesmuü o pt·oximas · 
as cabeceu as elo l'lO Apa. Em 1863, ex tst1am ahL um com
ma nda nte, 16 ex:- praças do exerci to , doas a •YgL·ega.dos pobres e 12 
mulh ere~ , tres men inos e um clestacam~n to rle nove praç1.s ele 
cavallana. P ouco wcremento teve ate dezembro de 1864 em 
que f o[ destrLiicla pelos Paraguayos , sendo uma das prim~iras 
vJ ct tm as ela gnerra o va lente tenenie ele ca valla ria Ant·mio João 
Rtb e1 r o (B . ele Melgaço) « Colonia militar fundada em iO de 
maio de 18.3:1, aos 22o 8' . 45" S. e 12° 30' O. e m um pla n alto da 
serra elo Anhan vahy, .1unto e um pouco a N. ela primeira e 
m:ttor das tres cabeceiras elo rio elos Dou rados affiue nte do 
Brilhante e contravertentes , com o Lao-eaclo cabeceira elo rio 
Apa, e a. 66 kils . ela colonia elo Mirancl :~. Começo n tendo p or 
nucleo 10 colonos .e uma peq uena força militar. Quasi a niqui
lado com a 1ncuna que nas nossas cr:msas publicas sobreveio 
n essa época, fo.L de nov o atte ndicla em 1858, e r eorga n.izacla em 
18 ele s.e temb1·o ele 1860. Em dezembro de 1864 os paraguayos w 
clestrutrd. m ele todo, e só seis anuas mais ta l'de póde ser re s·ta
belecida . . Na in vasão elas h ordas de Lopes, tornD't- se celebt·e 
pe~o berlJ tsmo com que <1: defendeu o t3nente cttya bano .Antonio 
Joao Rtbeu·o, só com qumze hom ens, que Lanto era a !l:uar·nição 
elo pon.to, e completa mente desprov tcla ele munições. u iui mi,.o 
cerca va-o em numero de duzentos e vinte homens, sob as orde~a' 
do sargento-m6 r Urbieta. Antonio João, sabendo que as forç,as 
se ap.P:t:,ox:tm_avam, e.;perou o ~taque ; e certo de ~ue em taes 
cond1çoes nao lba restava stnao o morrer Oil capitula r.- o que 
cl~ medo a lgum fari a,-:- esct·e~en a seu chefe , o tenenté- coronel 
D1as da Stl va , as segutntes memoraveis palavra s: -·~Sei que" 
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morro : mas o meu san<>ue e o dos meus companheiros será um 
pl'Otesto solemne contr~ a invasã<? do solo da minha patri a.>> 
l!'oi 1·estaur·ada por acLo pt·esi'dencial de 2-1 de Junho ele 1872, 
creanclo -se-lhe em 7 de abril ele 1873 uma bart·eira e agenci a 
fiscal. Dispõe de excellentes mattas e campos de cria r. , ( Dr. 
S. da Fonsecca. Dica. cit.) 

D OURADOS ( Serr a elos) Dá-se es tenome á cordilhei ra 
de altos montes, qLte, desde a lagôa Guahtba , bo t·cla.amargem 
clü·eita do Paraguay, no logar em que a parte menclwnal da 
mesma cot·clilheira abeira o rio, no parallelo 18° . Em. 1829 de~
se começo a tima pov. co m o nome de S. Jeronymo, .cuJa cluraçao 
foi muito ephemera. Por veze.s te m-se collocaclo ah1 um pequeno 
de3tacamenlo militar. E' na minha opinião o l ogar mats azaclo 
para o estabelecimento naval do. Estado, reunwdo~se aht 
o a r senal de marinha, o corpo ~e tmpertaes lTI<tL'JUheu·os e_ a 
estação da flot ilha . Emitti officJalmente es ta t~éa, mas nao 
preva leceu. Com taes v1stas o p:es1den·te J oaqu im Raymunclo 
de Lamare mandou funda r em18a9 um . pequeno estauelec tmento 
naval, qLte ponco pr·ogrecliu . Ahi se depositavam mun ições e 
artigos bellicos, que eram t·~ceb i dos ela eôrte, bem como cl t
versos objec los para as prOJectadas fabncas ele polv9ra e ele 
fe rro. De tudo se apoderaram os pa raguayos, em 186o, sen~o 
tambem victimas de uma explosão fortttita ele gt·ande porça9 
el e polvora . l> ( B. ele Melgaço) «Altas montanhas ele g netss a 
marg-em elo rio Paraguay . Em sua base teve o Es.tado um 
pequeno arsenal de marinha que os paraguayos destnuram em 
1865. E' a Marapo elos Guatós, palavra que no sen d 1a lec·to 
qtter dizer mon tanha . Tira o nome de Dour ados, segundo uns, 
da côr amarellada da vegetaçito rasteira, segundo outros, elo 
peixe clo~wados que ahi abunda . , 

DOURADOS. Ribeirão do Estado de S . Paulo, desagua no 
Paranapanema, quasi defronte da foz elo d o T.ibagy. 

DOURAD OS. Rio elo Estado de Minas Geraes , naRce na serra 
elo Esmeril , não longe da nascente elo rio elo Salit r e, co rre pelas 
fra ldas ela se rra do se tt nome e vae desaguar n a mar gem esq. 
elo Paranabyba, depois de banbar o novo mnn . de Cor omandeL 
Dá seu nome á par ochia da Abbaclia elos Dourados. 'l'em um 
cur so app t·oxitnaclo de 240 k ils . Da camara municipal do Patro
cinio recebemos a seguinte informação:« O rio Dotwctclos, q_,ue 
deu o nome á comarca, nasce de um brejo da fazenda do Es
mer il, cerca ele se is kils . distante da cidade e vae desagua r no 
Paranahyba recebendo em seu curso os seguintes corr~os e ri
beirões : Pires, E stiva, Pintos, José Pedro, Cant il, 1•·olhados, 
Dout·adinhos, Forca, Onça, ICagado, Mamões, Côrte, Retiro, 
Ferragem e Confins. l> 

DOURADOS. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, banha o 
mun . elo Sac1·amen to e clesagua n o rio Grande. Desse mu n. 
escrevem-nos a respeito desse rio : «. O Dourados tem sua ori
g~m em vertentes do chapadão, ao N . , na fazenda elas Estacas; . 
nasce com o nome ele Farinha ,Podre e depo is ele um cur so 
aproximado ele ·JS kils. perde esse nome, quando r ece be em 
sua margem esq. o ribeirão Cocal , tomando dahi por di ante o 
nome de Dourados até ~ua foz . Em ·todo o seu cm·so ·tem cet•ca 
de 36 kilornetros., 

DOURADOS. R ibei rão elo Estado de Goyaz, banha o mun. 
do Catalão e desagua no·t·.io Verissimo . 

DOURADOS. Rio do Estado ele Goyaz , aff. da ma r gem dir. 
do Meia Ponte, trib. do Pat·atlahyba . ( Ca>·ta ele Goyc1.~ elo Major 
Jardim) . Recebe o Santa Barbara. 

DOURADOS. Pequeno trib. do Paraná, na sua margem 
dir . en tre o ri o Orelha de Onça e o ribeirão das Aguas Cla t·as; 
no Estado de Matto Grosso . 

DOURADOS. Rio atr do Paraná, pel a margem esq . 30 a 
36 kils . acima do sal to do Urubú-pungá, no Estado elo Matto 
Gr osso. 

DOURADOS. Rio do Estado de Mat to Gr osso, nasce em 
certa distancia ao Sul da colonia do mesnio nome e desagua 
na margem esq. do Ivinheima com um cut·sode cer ca de i 50kils. 
em linha recta . Recebe, entl'e outros, o Lagem e o S . João 
pela margem direita . 

DOURADOS. Pequena lagôa no mun, de S . Gabriel elo 
Estado do R . G . do Sul. Dicc. Geog. da, Prov . elo R. (}. elo Sul. 

DOURADOS DO FELICIO. L og . do Estado de l\'Iina s Geraes, 
na f reg . de Oaratinga e mun. de Manhuassú. 

DOUS AMORES. E' o nome de um elos saltos da cachoei ra 
de Paulo Afl'onso. 

DOUS BRAÇOS. A ldeamento ele i ud ios Guaj aj aras, no 
Estado do Mara nhão . Eslá si tuado no Jogar Dous Bt·aços , elo 
m un . ela Barr a do Corcl<t. Foi elevada {I ca tegoria de col otua 
pela P ortaria de 4 de agosto de ·1873, ex·vi da. Lei l~ro:" . n. 909 
ae 18 de julho de 1870. J~m 1881, possuia se ts ed t!ictos e uma 
capella . 

DOUS BRAÇOS. :At•t•aial elo Estado das Alagôas , no mun . 
d a Victol'ia . H a um outro log . do mes mo nome em MurJCy . 

DOUS BRAÇOS. Cachoei r a o o r io P t;e to, mais tarde Santo 
Anton io; no mun . de Lençóes e Estado da Bahia (lnf. loc.). 

DOUS BRAÇOS . Lagôa do gst<J.do de Per nambuco, no 
mun. ele Bom Consel ho. 

DOUS CORREGOS. V i li a e mtm. elo E>lacl o de S. Paulo, 
na com. do Jahú. Orago Divino E sp iri to Santo e diocese d~ 
S Pa Lt lo Foi creacla parocbia do mnn. ele Brotas pela Lei 
P~·ov . n . · 28 ele 28 de ma t·ço ele '1865 e elevada á ca,tegol'ia ele 
villa pela de n. 43 de 16 de ab ril de 187<1 . Dist1. 29 .kils . de 
Bt·otas '10 de J ahú 7<12 ele Arar aquara, 27,7 de Jabott caba l e 
255,5 'ela capi ta l. 'sob'r e suas d i v i~as vide: Lei Pt·ov: de 
i 8 de abril de 1870; n. '17 de 2 ele aD t•tl e n. t.6 ele 9 de J~lho, 
ele 1875. 'l'em duas eschs. publs. de i11st . pnm . Agenc ta elo 
cor reio. Uma estr ada liga- a a Br otas e outra ao porto de 
Ar ar aquara, no rio 'rieté . Qttasi todo o ll11Hl . se ach a . collocado 
em exlensas planícies, no cimo ele du as serras ~ue cu·cumclam 
parte do seu t e1·ritodo e elos de Brotas e J ahú. '1 a n to n,t parte 
baixa , como . na alta, que é a mawr elo n:_un . , ha ~utttas, 
cel'!'ados , sapeseiros e samamba1as. As el evaçoes rna ts llup~r
tantes elo mtm . são a3 det1otninadas serras do Banha rao, 
S . Pech·o, Itaq uery e Figtteir a que vae terminar no Sapê, j unto 
elo rio Tieté . Os rios pl'incipaes são o Tietê e o Pir actca!la , .que 
passam ao Sul, e o J ahú, que vae desag11a r no pnme n·o, 
depois de p~ssa L' por tel'l·ftorio ela freg . elo Sapê ond L~ma.a 
deno nunaçao ele J aca t·é-pepn·a . S ttlcam tambem o t erntot•1o 
muitos corr eo·os e r ibeirões, entre 03 quaes o P ,·ata que dá 
orig·em ao 1'io

0 

J ah ú . Dista 354 kils. da capita l, 10 do J ahú 
e 29 de Bl'Otas . W o mun . se r vido pelo ra~u1l feueo elo Ja):tú 
da Companhia R io Cla r o e pel a navegaçao fi uv1al dos rws 
Piracica ba e Tieté da Companhta Ituana . 

DOUS CORREGOs.- Bairro do Es tado de S . P aulo, no 
mun. de Caçapava, com uma esh . publ. creada pela Lei 
n. '101 de 24cle setembr o ele i 892 . 

DOUS CORREGOS. Estação da E . ele F . Companh ia do 
Rio Claro, n o Estado de S. Palllo; entre D. P edro II e 
Ventania. 

DOUS CORREGOS. Cona o·o do Estado de S. Paulo; 
desagua na margem esq elo rlo Tieté, no espaço q11e medeia 
entre a villa ele Lençóes e o sallo de Avn.nhanda v •~ , p roximo 
elo rio Bat'Ul'Ú. T em uns 12m de largo . 

DOUS CORREGOS. Riue irão do Estaclo ele S . Paulo, aff . 
ela ma rgem diL·. elo rio 'l'ieté . 

DOUS CORREGOS. P eqtw no rio do Es tado d~ S. Paulo, 
a ff .. elo Atibaia. Atravessa a estrada ele lVIogy-mJru11 a Cam
pinas . 

DOUS CORREGOS. R il)ei rão elo Estado do Paraná, banha 
a colonia do Capão cl'Antn e clesagua na margem esq . do rio 
Guabiroba . Recebe , entre outros, o J acar é . 

DOUS CORREGOS. Col'l'e::;o do Estado de Min as Ger aes, 
)la ft·e,. . elo Senhor Bom Jesus elo Bom J a rdi m, mun . elo 
Turvo~ Vae para o rio Gra nde . 

DOUS DE JULHO. Arroio elo Estado do R. G. do Sul, aff. 
do rio Cahy. 

DOUS GIRÁOS. Serra do Estado de P ernambuco, entt•e 
Cruan gy e Timbaúba. 

DOUS IRMÃOS . Parochia do Estado elo R . G. do Sul, no 
mun. ele S. Leopoldo. Ot·ago S . Miguel e eli'ocese de S .. Peclt·o 
do Rio Grande . l?oi areada parochia pelo a rt. UI ela Le1 Prov. 
n. 358 de 17 de fevereiro ele i 857. T em duas eschs . pnbls. de 
inst. primaria. 

DOUS IRMÃOS. Log. na ft·eg . ele Apipucos, do Estado de 
Pernambuco, 

DOUS IRMÃOS. Pov . do Estado de Ser gipe, n a mal·gem 
14.715 
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dir. do rio S . Francisco com uma capellinha. Liga-se a est e 
pov. linda pt·aia entre dous pequenos morros (Valle Cabral ) 
Halfeld denomina-o T?·es [?·mãos. 

DOUS IRMÃOS. Lo"' . elo E stado ele Matto Gl'Dsso, dista nte 
36 k ils. ela cidade dos le\tltimo nome . E' muito s uj eito a as
sa!'tos dos indios Ca h i xis . 

DOUS IRMÃOS . Forte na ilha F ernando de Noro nh a. Es tá 
situado a O. da ilha e el e,•a-se o ponto em que se acha a 
46 melros acima elo nivel elo mar, dominando c~ru va n tagem 
os pontos N . ~\E . ; N a O.; e S . a O. T em a for ma c! um 
trapez :o , merlincl o uma á rea ele 612 met1·os qnaelrados Mot;t tava 
oito peças, claa qttaes existe~n quat~·9. . ele ~al t bre 12,_ de lel'l~o, 
espalhadas em suas t•uin ~.s . Esta for t1ftcaçao tw ha a !nvocaçao 
de S. João Baptistn e já e~lava constrwcla em 17<JS . A SLla 
denominação de Dons Irm a os pa rece dertvar-se de dous pe
nedos que lhe ficam pr os: irnos, os qu fLes, quast mudos, surgem 
do ma.r e se el eva IU a considera vel al tura . 

DOUS I RMÃOS. Ser rota do llistaclo do Ceará, no mttn. ele 
Santo\ Quitar ia . 

DOUS IRMÃOS. Serroba no mttn. ele Sa11t'A nna, no E s
tado do Certró.. E' pedregos:J. e secca . E' bastante elevada 
apresentando dous picos aguclos. 

DOUS IRMÃOS. Serra elo llisLaclo elas Alagôas, no mun . ele 
Villa Viçosa . Dell<t precipita-se s0bre o r19 Para hyba nm a 
enorme cascata. E' clenomin1da Dous Irmaos po1' have1·em 
h abi tado no se u cimo, que é partido, clous irmãos, um em fre1rbe 
do outro. _ 

DOUS IRMAOS. Morro elo IJ.:staclo elo Rio de Janeil'o, no 
mLm. ele i\íage . 

DOUS IRMÃOS. Impouen le e enorme peclt· a. q ue separa o 
arrabalde dlL Gav ea elo elo .lat'clim Bobanico ; na cidade do Rio 
de Jan~iro. E' perfeitamente vis ível elo ponto termillal elos 
boncls elo J at•cl i m . 

DOUS IRMÃOS (Serra dos). Coxilha no mttn ela Crnz 
Al ta e Estado do R. G . do Sul. 

DOUS IRMÃOS. Serra do Estado de Minas Geraes, a SE. 
da t'reg . cl'Alagôa perLetlcente ao mun. de Ayuruoca (In!'. loc.) . 

DOUS IRMÃOS. Mot·ro do ITistado de :Minas Geraes, n a 
freg. de N. S. elas Dores do Atel'rado. 

DOUS IRMÃOS. São assim denom i na.dos dous ilhote~ si
·tn ados na e nseada de NO. ela ilha J1'et•nanqo de Noronh:l. . Nas 
Ca?•tas Ingte ~cbs figuram com<\ tlenomlllaçao de Ge'l?leos . 

DOUS I RMÃOS. São assim dr. nominaclas duas ilhas que 
ficam em frente:). cos ta de Cabo F ri o, no Estado do Rio ele 
Jane iro . Fi cam pros:imas ás t!has Compnda, elos Cavallos e 
dos Papagaios. 

DOUS IRMÃOS . São ~1ss im c! nomitladas duas ilhotas s i
t taelas na b•\hia ele Pat·aty, n o mun . cles te nome e lilstaelo elo 
Rio de Janeiro. 

DOUS IRMÃOS . R ia.cho rlo Estado el a Bah ia, banha o 
mun. elo Prado e clesag ua no Oceano proxuno ao ,'\.rêa Preta . 

DOUS I RMÃOS . R io elo !Tis taclo ela. Bahia, banha o mun . 
da Ba1.·ra do R io el e Contas e desagua no r10 deste nome 
(In f. lo c.). 

D OUS IRMÃOS. R io elo Estado de Sa nta Cathat•ina, na estra
da de Lages, enLre os Campos elo F igueiredo e a uolollla ele Santa 

· The1·eza . 
DOUS IRMÃOS . Arroi o do Estado elo R. G. do SLLI, afr'. 

elo rio h ahy, que é trib. do J acLthy. 
DOUS IRMÃOS. Ar roio elo Estado elo R. G . elo Sul, aJI'. 

ela ma r gem esg , elo JagLtary . · 
DOUS IRMÃOS. Arroios elo Estado elo R. G. do Sul, ba

nha m o mau. da Ct•m AlLa e desag uam no 1'10 Jacuby. Como 
seu nome indic:t são dons arroJ03 ; teem -~uas nascenti s ua 
fl·alcla oriental ch\ Coxil ha Gntnde, cercadet?t>· ktls. ao~ - ele 
Cruz Alta. Correm parallclamen tc , far.endo Juncçao depo1s de 
um peqtieno Clu·so. 

DOUS IRMÃOS . Arroio elo Estado do R. G. do Sul , trib. 
elo rio 'l' urvo . 

DOUS IRMÃ OS. Carrego elo Estado de Minas Geraes, aff. 
da margem dir. do rio Pirapeting-a, trib. do Pat·ahyba elo Sul. 
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DOUS IRMÃOS. Cor rego elo Estado ele Minas Geraes, aff. 
do Jequibinhonha, no mun . da Diamantina. 

DOUS IRMÃOS. Ribei1·ão do Estado de Minas Geraes 
nasce na se l'l·a do seu nome, banha a f reg. el' Alagôa e eles a~ 
gua no AyLu·uoca . 

DOUS IRMÃOS . Rio elo Estado ele Goyaz , a:ff. do rio do 
P eix:e. 

DOUS IRMÃOS. Cot·1·ego do Estado de Goyaz, banha o 
mun . ele Santa Luzia e clesotg ua no l'ibeirão do Sal, aff. do 
r io Ma ra nhão (Iof. l oc.). 

DOUS IRMÃOS . Rio do Estado ele Goyaz; vem d a serra 
'r aguMinga e elesagua na margem clir. do rio da Palma. 
Nelle existe uma cachoeira denominada Taguatinga, cuja a ltu
r a ele q ueda é de 66m, segundo o Sr. Homem ele Mello . 

DOUS IRMÃOS. Corregos que se r eunem pros:imos á estra· 
da par a Goyaz, que os atravessa entre os elo Cemeterio e do 
Cer caelinho, uo Jflstaclo ele Matto Gr osso . 

DOUS IRMÃOS . R ibeirões cujas aguas l'e unidas , vão, se
gnnrlo D' Al i ncourt, ter á mar gem esq . do rio de Miranda, no 
Jflsta clo ele Matto G1·osso . 

DOUS IRMÃOS . R ibeit·os q11e col'l'em pouco distan te um 
do out t•o e se juntam pouco antes de entrarem na margem 
esq. elo Aquielauana, cerca de 12 kils . a E . elo morro Azul ; 
no Es Lado ele Matto Gt•osso. 

DOUS I RMÃOS. Dous r ochedos situados defl'onte ela ilha 
ele Fernando de Not·onha, sitt1aela no Oceano . 

DOUS I RMÃOS . Vi el e Du as !?·mans. 

D OUS I R MÃOS GRANDE . Rio do EskLdo de Goyaz; é 
pedregoso , profundo e veloz" Na mm·gem clir do r io Dous 
It·mão s Gra nde, diz Cunha MnUos. es ta collocaclo o pequeno, 
solitat•i o e melancolico Registo ela 'Taguatingua, q ue , collocaclo 
quas i encos tado a uma alta serra, fic tl. poucos passos d istan te 
elo Rio Dous Ironi os Grande, o qual nasce em a o-argan·ta da 
Sel'l'n Geral que fi ca a uma e meia legua ao Nor te". Em ft•ente 
elo R~gis Lo, na. dista nci a de um qual'Lo ele legtta, está a ma
gestosa Sena Geral; mages losa pela sua ex·tensão superior 
a 300 leguas e m que tem diversos nomes ; e mageslosa por 
apresenta r uma ft· euLe hem semelhan te ás mut•alhas de uma 
praça, isto é, tal hada pt·oximamente a pique em muitos 
laga res, e apresentando cortinas, e ba lttartes com angu los r een
trantes e sa lientes para o lado de Oeste em que es tá a protin
ci a de Goyaz. O rio Dous Irmãos Grande rebenta ela terra mui 
' •olumoso junto a uma Gameleira, chamam-lhe- Toi'?W - e 
con endo ao lado ele Oeste ela estrada vem receber, bem proxi
mo ao B.egi sto, na sua margem esq uerda o Dous JJ'??léios Pe
qtlenO, e ambos assim t'eutiidos col'l' em por espaço ele 50 braças 
ao SO, e ahi se precipitam pee pendicularmenLe em um p~go 
immenso, cujos vapores se dilatam em todos os sentidos, e 
formam os mais l indos Ü' is quando são penebrados pelns ra ios 
el o Sol. Eu não tive meios de medir exactamenle a altUt' a 
d a catara!a elos Dous It•mãos ou ela 'l'aguati nga, mas pareceu
me qt1e nao e meno 1• de 30 braças : e a bulha c1n. q·1 ecla ela 
agna principion a ser ouv ida. por nÍ. im no rio 'l'a~watingua 
Oti Contagem Velha á mane ira de um trovão muito ao lon o-e.
Como e_u não puJe ver o Torno, e agora as aguas es lãc um p~u
co batxas, perguntei aos sold ados si os dous l'ios crescem milito 
no te mpo elas cht1va s, e fui i nfol'mado que o Dous Irmãos P e
queno, .qtte nasce n a serra fro nteira, um quarto ele _legua 
elo H.eg u;to, nunca aug menta até ch eo-al' a cobrir o letto da 
J?O n te; mas que o Dou· Irmãos Grande~ nasce no Tol'Uo, junto 
a gar ganta cl<t serra cl'aqui a legua e meia, traz algnmas 
vezes tanta agua que chega ;í. porh elo Quartel ; parece-me 
m ullo porque o va lle pot• onde corre o rio não excede a um 
quf).do ele legLta ele l aq,rura en lt·e as d uas serras. » 

DOUS lRMÃOS PEQUENO. Vide ])ous !?-JIIãos G?·ande 

DOUS L AGEI:OS . Log . do Estado do R. G. elo Nor ·te , n o 
dist. ele Santo An bonio ela com. ele T r ahil·y . 

DOUS MARCOS. Log. no mun. do Viamão elo Estado 
do R. G . elo Sul, com uma esch . pnbl. ele i nst. pl'im. ct·eada 
pela Lei Pt·ov. n. 1.562 de 'l6 de abril ele 1886. 

DOUS MORRINHOS . Ribeirão do Estado de Goyaz; cle
sagua na margem di r. do Santa Maria, que é trib. elo Crüá
mirim . 
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DOUS PARCEIROS. Cot~rego elo Es Laclo tlo E. Sa n to, na 
ú·eg . ele San ta Leopolclin:1 , 

DOUS PILÕES. Log . cl~ Es tado elas Alag<hs, em S . J osé 
ela Lage . 

DOUS P OÇOS. Log . do Es tado das Alagrhs , na i'IIatl'iz elo 
Cama.ragibe . 

DOUS POUSOS. S:ll to no r io l vahy, afl:'. el o Para n apa
nema . Fica entre a cachoeü<t elo Co bt·e e o sa lto ela !<'o 
guelra. 

DOUS RANCB:OS. Gol' r ego elo Estado ela Goyaz , ban l• a a 
com . de ~lo ate Aleg t·e e de>ag:w. no ca rrego Sucury . E' hoJe 
de nominado elos Ga l' ci~.s. 

LOUS RIACHOS. Log . no mttn. ele Af'ogaclos ele Inga
zeira elo Estado de Pernambuco. 

DOUS RIACHOS . Pov. elo Es ~aclo elas Alagôas, no Jnn
qnei ro. 

DO US RIACHOS. Rio elo. Estado elas Alag-ôas, a iL elo 
P anema. 

DOUS R I ACHOS. Con ego el o E>taclo cb Bahia, nasce na 
~er ra ele San ta ll:!al'ia, pe t'COt'L'e a eli stan cia ele oi to Lguas e 
desemboca no l'io Pardo abaixo elo Cachim bJ cltw.s l egu<'IS. 

DOUS RIOS . R io elo Es tado elo R io ele Jane it'o , aJ1'. da 
mar g&m cl i t• . elo Pat'rLbyua. Res ulta cl>t j~t ncçilo elos ri os 
Grande e Negl'O. Ban ha o mun. el e S. F ide lis . At t· avütiSl a 
es trada que da Alclêa ela Pecl t·a vae a Cam pos e a ele Ca n~l
gall o a S. F idel is. 

DOUS RIOS. Ri o elo Estado do Rio ele Ja neiro, a Jl'. elo 
Paqneqtte L' . Recebe o Alice . 1!:' for mado pelos l'ios Desengano 
e Alp ina . ill' lambe m deno min ado Jose Th omaz . 

DOUS RIOS. R io do Es tado do Rio de Ja neit·o, n a Ilha 
Gr ande e mun. de Angra elos R eis . Na mesma ilha fi ca uma 
SC L'l'a de egualnoll! e , 

DOUTOR. Serra do E stado elo R . G . elo Norte, no m un . 
de 'l'rahi ry . 

DOUTOR. Peque;1o rio do Es tado ela Bahi a, rega o mun . 
d e A lcobaça e col'l·e pam o Itanh enlin ga . 

DOUTOR. Arroio elo Estado el o Pamnà. banha a ft• eg . el a 
Therer. in a e clesagua uo rio ll' ::t hy . · 

DOUTOR . R io elo Es tado cl ~ i\I inas Ger aes , aff. do rio das 
Velhas, no ter mo ele Our o P!·eto, 

DOUTOR PEDRO. P onta no Ba ixo, lado da R es tinga, 
l ag-ôa ele Aral'ltama e Es tado elo Rio ele J a neiro . 

DOUTRINA. An tig.t a ldeia do J]; staclo do Mara nh ão , na 
ilha des te nome, Foi depois a villa ele Vinhacs. 

DOZE VINTENS . Serra elo E s tado de Minas Ge raes, n o 
mun . ele ltabira do Ma tto Den tro . 

DRAGO . P onl« na Ilha Gran de, pertencente ao m un. de 
Angra elos Rei s, Estatlo elo R io ele J a llciro. 

DR IOS . Selvagells das marge ns do 'l't•omhe tas . Commcr
ciam com os Piana- gh otos e com os mocamb is tas elo Sttrinam. 

DUANAES. Selvagens qu e habita m as mat·ge ns elo rio Iç~ 
na, afl'. do Negro, qtte o e elo Amazo nas (Dr. Alexandre R . 
Fet·re it·a . Diat·io . 178G). Vide Uc,·equenc;s . 

DUARTE DE LEMOS . Nom e Cjtte se cl e. u á ilh a de Sa n to 
Antonio, depois f] tle Vasco F er nandes Coutinho a c!Llon em20 ele 
agosto ele ·1540 a Dua rte ele Le mos. Nella está assen te a cida 
de ch• Victor ia, capita l elo Es~aclo elo J~spiri t o Sa nlo. A con
fit·mn.ção r eg ia dessa doação é datada ele Almeil'i m a 8 ele 
janeiro ele 1549 . 

DUARTE DIAS. Pov . el o K;tarlo ele Pemambuco, na [reg . 
da Gloria de Goità; com uma egreja ele Sa nto Anton io elos 
Mil agre l , 

DUARTE PEREIRA. La'!. elo Es La clo de Pernamb ttco, na 
E. ele J!, , ele Olinda. c 

DUAS BARRAS . VH!a e mun. do Es tado elo n io ele Janei
ro, ex- parochia do mun. ele Cantagallo, sobre o r io Nen-r o, Ot·ago 
N . S. ela Con.ceição e diocese ele Nylet·õi. Foi et•enrla ~'tpe ll a Clt
rad~ pela ~e 1 Prov. n . G8 ele 23 ele dezem bt·o ele 1836 e pa t· och ia 
I ela ele n. D02 de 2..1 ele outubro ele 1856 . Urna es Lt•ada liga- a 

á eslaçfio elo Rio Grande. 'l' em duas eschs . pnb ls . ele insf; . 
prim. Sobre suas divi sas , vicie, en tre Otttt·as: Lei Prov . n . go·~ 
ele 2·1 de outttbro de -i856 (al'l.. JT), n . 1.'120 ele 31 ele j a neiro de 
185Q ; n. 1. 3H ele 3L ele cl ezel mbt·o de 186:5 . O lerl'itorio ela 
freg . é ban hado pelos r ios Negro, Re7.e ncle e Bahú . Lrtvou ra 
ele care, Cêlllll [l. e fnmo . Uma bô L es lt•acla el e r odagem parte 
dessa fl' e.~ . e vae á estaçilo de i\Ionn ern.t . Se.~· unclo a t racliç:io 
essa ft· Jg . foi em s2u princip io a f'aze ncla ela Tapera, pcr te n
cellte ao Ca pi l,ão S ll ve it·a., e que ma is tard e passou a se~ pt·o
priecl<tcle cto Padre Francisco ele Oli,·e im e ele Fran cisco Men
ci <' S da Costa . F oi . creacla vil l a pelo Dec . ele 8 ele m a io ele 
t S:J l. Com pt·eh ellcle os p;:rs . Cachoeit·a Alta e Moune ra t. 

DU AS BARRAS . Pal'Ochi<t do Estado el a Baltia , n o mun. 
de Caeteté . 0l'ago Sa nto AnLonio e diocese a t·chi ep iscopal ele 
S. Sa lvador. Foi creada pela Le i P rov . n, 1.732 de 2 ele ma io 
ele 1877. Sua primeit'<L invocação et•a San ta R ita; es ta, pore m, 
foi 8lll)S 1iLu ida pela ele S;lllto Antonio pela Lei P t·ov . n. 1.962 de 
'lücle j unlto cle i SSO. '1'em duas osc ~ s. pub l>. el e ins l.prim., 
ct•eadas pe las Leis Prov:;. ns. 1. 598 de 30 ele março d e 1876 e 
2.202 de 8 el e julho de lSS l. ~ genc i a do Correio, ct•ea da em 
jan.ei r o el e i8il7 . A ft·eg . é co mposta pela mót· pul'te ele ~el'l'enos 

·cleseo·naes . pl'in cipalm enl;e a JJ: . , ond e !J a muitas r am ifi cações 
ela s~na elas Almas; pzht pa r~e de O. tem pla níci es cober t.as ele 
ca lin gas, pt'O[JI'ias pa ra a p lantação ele a lgoclii.o, milho, feijão , 
ma ndi oca, c onde se c t·i a bastante gado vaccum, ca va llar e 
Ja nig-c t·o . O ter reno é a inda pl'Op ri o p:\l'a a cultul'l\ ela cn nna . 
g• líanh acla pelos 1· io3 Palmeit·a, Cachoeit·a, Cedro, Ve rde 
Peque no o diversos onl t·os ; te m as lagoas Gra nde e elo Coelho . 
Além da egr eJa ma tri z, t om a capell a de N. S . ela Conceição elo 
Monte . 

DUAS B ARRAS. Log . elo E s tado do Piauhy, no termo el e 
S. João elo P iau hy . 

DUAS BARRAS. Log . elo E s tado ele P er nambuco. no mun. 
ela Gamelleira , n a ju ncção el os ri os Am :l.l'agy e Serinhaem . 

DUAS BARRAS. L ogs. elo Estado elas Alagôas . em S. Lui z 
de Qu i w ncl?. , Satn:A un a elo Ipanema, V içosa , l\I uricy e Pioca . 

DUAS BARRAS. Po1•. elo Estado do Rio ele J aneiro, no 
mun. ele i'l'[acabé . Fica á clir. elo a t•t·a ial elo F1•ade, '1.500 metr os 
pouco ma is on me nos <Í.Cj11 em . 'l' em uns 900 habs ., que se 
appl icam à lavoura elo crtfé . Pat•ece ass im deno minado ela jn nc 
çilo elo ribeit•ão el as Duas Banas co m o rio elo F rade . 

DUAS BARRAS . Log . elo E sLado elo Rio ele Jane iro, na 
ft·eg. de Sa nL'Anna ele i'llacacú. 

DUAS BARRAS . Serra elo Es tado do Rio de J a neiro, no 
m ttn. ele Il:lacahé. 

DUAS BARRAS. Nome por qne tamhem é des ig nado o 
presid ia ele S. João ela A rag uaya , situad o no ponto el e juncção 
elo Araguaya co m o T ocantins. 

DUAS BARRAS. R io el o Es tado da Bah ia, n asce na serra 
elo T aqua ra l, limite do lermo ela Victor ia com o ele Poções 
a E., per co rre um a ex tensão de 20 Ieg ttas e fa7. barra n o Catulé 
Grande, ab<l. i XO ela brl. t'l' a el o CaLul ezinbo el uas leguas . o~ incll OS 
Pa t;;:tch ós negoc iam da ext rema eles te rio a oé o l'io Sal ga do. 

DUAS BARRAS. R io do Estado ela B>1 hi a , ban ha a f't·eg . 
elo sen noma e dr.sagua na margem eli t·. elo rio Vercl o 
Pequeno. 

DUAS BARRAS. Rio elo Estado ela Ba lti:t, a iT . do Sin cor á. 

DUAS BARRAS . Ribeirão do Estado elo I.Uo ele J a nei ro, 
banha o a l'l' a ia l elo se u nome e elesag ua no rio elo f?r acle. 

DUAS B ARRAS . Pequeno rio elo Estado elo Rio de Jan eiro, 
banha o territorio ela t'1·eg . ele S . José ela Boa Mor te e cles
ag ·t a no rio Gtwpy-Asstt. 

DUAS BARRAS. Ri beirão elo E stado ele Goyaz, co nfl uente 
or iental elo r io Cor um bá , no cl ist. el a freg . el e Vae-\lem. 

DUAS BARRAS . L:1 gõa no mun. el o Pt-ado, elo J~ s taclo 
da Bahi a , 

DUAS BARRAS. Corredeil'a no rio das Yelhas, trib. do 
S . F l'a11c isco, no l!:s taclo ele i\1in ns Geraes. entre as col'l'eclciras 
do Pau Secco e el as Ctt bt·as . · 

DUAS BOCAS . Logs . elo Estado elas Alagoas, em Santa 
Luzia do Norte, União, P ioca, l\Iut·i cy, Porto Ca- lvo, Atahüa ~ 
P a t·abyba. 
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DUAS BOCAS. Log . elo Estado elo E. Santo. n a Íl'eg. ele 
Cat•iac ic1, com umii. esch . publ. ele inst . primada, 

DU AS BOCAS. Ig·a rape elo Esbaclo elo P a rá , na freg. ele 
Ba rcar ema e mun . ela ca pital. 

'nuAS B:JCAS. Pequeno t•io elo E s tado elo i\I.aranhiio , 
h::tnlut o rnun. ele S. Lui~ Go nzaga, e desag tta no Meartm , 

DUAS BOCAS. Riacho elo E~tnelo elo E. Sa nLo, na fl'eg . 
de Cariacica . 

DUAS IRMANS. Du as ilhas s i tuadas n o Boctueirão e pro
xim o ús ilh as elo f\ l cclo e das Pombas ; no J~sta cl o el o i\l a r anlião . 

DUA S IRMA NS . S:io assim denom inadas duas ilhas s i
·bLtacla s . na ensea cbt ele Pal'aty pe t·tnncenle ao IDslado elo Rio ele 
Jan eir••. Monse nh or Pi~at· r o esc reveu DucbS Irnwns; na Gcwta 
dn. proYi nc ia elo Hio de Jan e it•o ele Bd leg:Htle e Gonraclo de 
Niem e ve1• le-se Dous J.,·mãos . 1'ra tat1clo-s e ele duas 1lhas p:l
r ece-nÜs m a is acertada a cle110111inação ele Pir.arro. 

DUAS IRMANS. Rio el o ]~<; taclo cl<t Bahia, no mun. ela 
Ba rra elo H. io de Contas; elesagtm n o ri o deste nome (! nf. 
lo c . ). · 

DUAS IRMANS. São assim d en om in adas du as l ~tges exis
i enLes pt•oxl mo ú ponta elos :6indJos, no E1tado ele Sa11ta Ca
·tbarina, Vide M.oncloums. 

DUAS I RMANS. Cach oni ras quasi j untas no rio Parana
t inga, 3I k ils . a cima cLt do B t~rity e tll1S iGO abaixo ela elo 
Banqu inho nolflstttt!o de iiiaHo G rosso. 

DUAS LAGÔAS. Log. no tlist . do Bre jo elos Sl\ n lo.> c Estado 
elo Cea t·á. 

DUAS MAMAS. Morro no mun. de Jo in ville, do E s tado ele 
Sa n ta Ca tharina . 

DUAS PEDRAS . Pov . n o termo el o Limoeil'O, elo Estado 
de Pet'nambuco, 

DUAS PEDRAS . Set'l'a do l~s tado ele Pern:tmb uco, no m1tn . 
elo Lillloeit·o . 

DUAS PEDRAS . A lcantil atlo mon·o elo Est1elo de i\ia!Lo 
Gr osso , entt•e Ca mapuii e Mi t•anela . 

DUAS PEDR A. S . H. i acho elo Estado de Pel'l1ambttco, all'. 
ela marge m esq. tlo rio Capibe ri be . Só tem agtta dut•ntü~ o 
inverno. 

DUAS PONTES. Log. el o EsLado elo P"io de Janeiro, n o 
mun. de Petropolis . 

DUAS PONTES. Bait·t·o elo mttn. d o . Amparo, no Estado 
d e S. Patd o. 

DU AS PONTES. Log . na I'Í'og . d? C11·modo ter mo deHa
bira, n o E sktcl o de Minas Gr.t·aes . Ttnh tt uma esch. pniJl. cl:t 
ins t. pr i m. p a r a o sexo ma scu lino, creach p elo. art . I l'\ Ida 
Le i Pror. n. 2.817 de25 de ou t ct bro ele t 88l, q ue _lo1 t rans[et·J cl1\ 
pa r a o Jogar cl enom i nado ChDpatla ela m;$m}~ lrcg. pelo. a t· t. I 
ela ele n. 3.038 ele 20 ele ou LtJl.J t'O ele 1 8~.2 . I ornou-s e sede rle 
l'reg . do Cal'lnO c~ e Itab ira e1:1 ~ i ducle elo <1L't. UI ela Lc t P r ov . 
n . 2.IOG ele tl ele 1a ne tt'O de IS7o. 

DUA S P8J:);TES . R io elo Estrul o de i\[ inas Ge t·ac.~ , no mun. 
de Dü unan tlna. 

DUAS PONTES (Con·ego elas) . g•, tl n1rmam, :t mais r e
m ota elas origens elo t· io A r~gn~·Y" · Desce elas ab as s~p le ntt·t o 
mtes el<t se rra ot'iHn ta l do Cay apó, um cl us pontos maJs altos elo 
At·axá. 

DUAS PONTES . Co n ·ego do JTistado ele Goyaz, no mun. ele 
Bot1t Fim. 

DUAS UNAS. H.i o elo Estado de Punamb uco , IHL es tt·a el:t 
ela Victot·b. · 

DUDÚ. Log. elo ~staelo ele Minas Get•a e.;, ~í. marge m elo rio 
Para, cet·ca de 2il ki ls . cl:t ciLl a de tle P ita 11 guy. 

DUMBÁ, R io do !~staclo de Minas Ger aes, ) nn ta-se c~m 
o Formllçfio e elesa gna no J eq_uittnhonh a. I.ec:ebo o Ca
nutlos. 

DUMBÁ . Ilha ~. htgo do l~s taclo el e Goyaz, no l'io Ar aguaya, 
pouco nci m~t cht foz elo rio do P e1xe. 

DUM BÃ-GRANDE . Cacb oeit'l\ do Al'aguny~, en Lt·e a s elo 
Dumbasiallo e da Saudade , 

DUMBASI NHO . L og. á marge m P.SCf. elo rio A~aguayn, 
6l-,6QQm ac tma el a po v. da L 3op olcltna, no Estado ele Goyaz . o 
Go,·et·ao Gat·a l tem ah i um pt•eel io o::ctlpado pelo col l~g· io Is a ln l , 
est<<be leci clo a bem da ca~e c ltese . 

DUMBASINHO. Cachoe i m no rio Aragtnya, a!l'. elo To· 
can t in s . 

DUNDA. Rio elo mslado da Bahia, lnnha o nutn. do Cm•t•a. 
linho e cL2sagua no Pal' L1gua.ssú . 

DUQUE DE SAXE. K o nomq ele um a elas f.wte3 das a<>nas 
mine t·aes do Cachambt't , no g , taclo ele Minas Get·aes. A ;~n· u :·t 
ah i é limpicb, transparente , cl ~ sabo t· picante , ac idul0, l ; ve 
me nle h epat ico, cheit·o pouco pronunciado de ovos p oLlt·es que 
desappa rece moment'Js cle.pois q ue a agt t:t é t• d it·ada ela f~ nl e, 
mesmo sendo logo e ngal'l'afada . Sua Lemperatura é lle 2 lo, rnat•
cando a do ambie nte 26° . Conserva-se se m a ltet•açii.o e pode ser 
tt· an sportada pat· a grandes clis tlu1ci :~s._V icle sobt·~ess a fc n te o 
RelM. a prese ntaclo p3h com mtssao composta elo$ Dt·s. 
Ezeqni el Cot·rc,n elos Sa ntos, Agostinho J osé de S(lttza Lim a e 
J ose Borges Rib3it·o ela Cos ta . Rio de Janeit·o. 'l'ypo"Taphia 
Nacioa a l. i 87'L " 

DUQUES. L og . do Estad o elo Rio de J ane iro, na ft· e.g. rlé 
S . J oão Baptista do mun. ele Itaho rahy; com u:n n esc lt. pnbl. 
ele in st. p t• tm . creada pala Le i P ro v . n , 1.988 de '1873. 

DU QUES. Rio do Es ta clo do l:Uo eleJa aeiro, nasce nas se l'l"as 
cl•J i\loraes, em t et·t·as ela faze nda ele B tllh ões, onde toma este 
n ome , t·eun2- se ao Riachii:o no loga t· Mntnapi1·a, onde tambem 
Lama es te n ome, a L·r; a fazenda elo C.tm po Gmnü, seg:tindo 
dal1 i co m o nome ele DuctJJes, at raress a a faze!Hla elo m es mo 
eu esLl'ada rea l o nele lta dttas pon tes, um a ela E. ele F . de 
Nyt~rõ i a Campos e Ott Lr a el a da r odagem, seg-ue ]Ja ra a Mtrn.cla 
da SoJ . clacle, a tmvessa-a, tomaaclo clabi pat•a baixo até eles
aguar no Cosserebú o nome ele Ctüingueit·a . B.tnh.t o mun. ele 
Itaboralty (lnf. loc. ) . 

DURAÇO. Rio elo l~s tnclo do i\iat·anbão, aff . do P;\l'nabyba, 
E' t.ami.Jen1 clenom i:wdo 11[eclonho . 

DURO . Villa e l11LLIL elo Estado de Goya7., ex - pat·ochia do 
mtu1. da Conceição, a q ue l'ol inl:o!'poraela pelo at· o. H ela Le i 
Pt·ov. n. 3 ele H ele ou tubt·o de '185 !, qtte r es tauro tt-a na cate 
goria de po. roc lti n . Ot·ago S. J usé e diocese ele Goya::. Foi em 
jlL'i.1c ipiu UllHl. aldeia f ttndada em 1749 O< t 1751 pant h abitação 
elo.; i nelios Ac r oüs, Chacriabàs, Aricobé~, Cayapós e outras e 
missio nacla pel os paelt'es j es uítas . A a lcle in. fi ca v a assetlte pe;.to 
ela se t·t· a. elo D:1ro . EJ pov. in .sig nHi ca n te . Foi e levada a ·vil! a. 
pela Lei Pro v. n . 723 de 26 el e t1gos to de 1884. 'l'em daas 
esc hs . pttbls. el e i11st. prim. 

DURO , Set·t·a do Es \aclo elas Alagoas, n o mun. do Passo 
elo Canutl'agibe. 

DU RO . Se t•t• a elo gstado el e G~yaz, no mun . do seu nome . 
E' uma elas d~ n o minaçõe s el a s ert'a d as Di;·isõzs. 

DURO. lUo a[. el a m a t•ge m dil'. el o S . Miguel que é lri b . 
do rio ' egro, e;; te do Iguas 5Ú e ainda este cb Par,u tá , "\.lr?..
vessa a es :r ada qns el e J oi n vi lle vae a o R io Neg t·o. 

DUTRA. H. ibc il·iio cLJ Estaclo elo R io d~ J ane ir·o, a[. elo rio 
Preta, (jlle o é <lo Parah y iHtn a . 

DUTRA . H.iiJeir:i'J elo EsLacl•J de S. Pa nlo , banha o rnnn. ele 
Cac:.apavn e desag1 ta no rio Parahyua. 

DUTRA . Ribairào do Estado de M inas Geraes, na estt-adn 
da F ormig'tt pa!'<l. A l' cos 

DUVIDA. Uma das denomin ações l ocaes ela Set•t·a Ge t·al no 
mun. el e Ypon\1\ga elo Esuaclo de S . Paulo, n a estracla cl~t 
Faxiua. 

DUVID03A. Ponta na ill 1a Ara piran ga e E stado elo P aní. . 

DUVIDOSO. Log . do Esta do das A I agôas, em S . 1I igncl dod 
Campos. 

E 

E CHUY . Morro el o Es L~tclu elo Cea r á , no m t1n . d a Indepen 
p3nc ia. E' . ::tbunclanle (\111 oaçus . « !•:ch.Jy é uma ah3lha que 
1rabalh a, formando um a cap$ida el e lot•ma oval lendo clenbt•o 
della ca s ulos ou oo lm ei:1s par<t deposi to do um n~ el de c.or• clou· 
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r aela ». Em um a matla denomina.da, Catinoa, (lo Arat<}o, ao 
S. da villa 72 kils . ha grande abunclanciã dessas abe lh as . 

E DUARDO. Serra do Estado el e S. P aulo. a 12 kils . ela 
cidade ele Botuca tü . Na 1·aiz dessa serra exi ste u ma fonte, 
onde tem concorrido gra nde nu mer o ele individ uas doentes de 
moles ti as do esl.omago, fi gado, etc. , manil'es lanclo com uso da 
agua, grande melhoras, e até curas nas mole. sLias de tnbo d i
gestivo, especia l mente na dispcpsia gazoza (Almwnah ele S. 
Pc•~•lo. 1888) . 

EDUARDO (Santo). Pov. elo Est ftclo do Rio ele Janeiro, na 
freg. do Bom J esus do Ita ba poana, com uma esch . publ. 
c1·eaela pela L ei Prov . n . 2. 773 de 31 ele outubr o de 1885 . 

E DUARDO (Santo). Ramal da E. de F. L eopoldin a, no 
Es tado elo ]!] . :::>an to ; vae de Sa n to Ed u<'ll'clo a Cachoeira 
T em ele extensão 'lk6::>9 . 

EDU AR ti O (Santo). Carrego do Estado elo Rio ele Jftneit•o, 
r ega as fregs . ele Santo Antonio elos Guarulhos e Bom Jesus 
ele Ilabapoa na . Desagua no Itabapoana . 

EDUCANDOS. Iga t•apé elo Estaclo do Amazonas, no mun. de 
Manáos . 

EGA. Cidade do Estado elo Amazonas. Vide T etfe. 
EGREJA. Riacho elo Es tado do Pa ra hyba d o Nor te, ba nha 

a vil! a de Cabaceiras e clesagua no rio deste nome . 

EGREJA. Lagôa elo Est<t do das Alagõas, á ma rgem esq. elo 
rio S. F ran cisco ( Dt·. Bomfim Espindola ). 

EGREJA NOVA. Vide Tl"i~•mpho . 

EGREJA N OVA ( Senh or Bom Jesu s el a ). A Lei Prav. 
ele Per nambuco, n. 601 ele 13 ele maio de 186-l, em se u a rt. I, 
estatuio que a freg . ele Santa iila ri a Rainha elos Anj os, creacla 
pela Lei n. 530 ele í ele junho ele 1862, passasse a denom inar-se 
freg. do Senh!J r Bom J esus da E greJa Nom, fica ndo elevada á 
categor ia ele matriz a capella q ue sob a invocação elo mesmo 
Senhor exis tia na pov. elo Caboclo; a Le i Pro v . n. 758 ele 5 ele 
julho de 1867 r emoveu a ft·eg . do Se nhor Bom ·Jesus ela Eg re ja 
Nova par a a pov. da Cachoeira elo Ro ber t da mesma ft· eg ., 
servindo de matriz a capel la de N . S . elas Dôres si ta n a 
mesma pov . ; a de n. 921 de 18 de m ai o de 1870 tr an sferiu 
para P etrolina a sécle ela fl·eg. ele Santa l\lal"ia Ra inha elos 
Anjos ela Cachoe1ra do Roberto. 

EGREJA NOVA. Antigo pov . do dist. ele S. Miguel no 
Estado ela Bahia. Em virtude elo art. I ela Lei Prov . n . 2.'162 
de 5 ele agosto de 1884, foi elevado a par ochia em conseq uencia 
de ser transl'ericlo para elle a sécle ela ü-eg . de N . S. elas Dor es 
de Nova Lage . Depe nde ela diocese a r chiepiscopa l ele S . Salva
dor e pertence ao muu. ele Santo Antonio ele Jes us . 

EGREJA NOVA. Pov. do Estado do R. G. do Norbe, no 
mun. de Macahyba. 

EGREJA VELHA. Lagôa na freg . elo Furquim emun. ele 
Ma rianna; Estado de Minas Get'aes . Por sua pouca extensão e 
importancia é clenominftcla 'l'anque. 

EGREJINHA. i\iorro do Estado elo Rio ele Ja neiro, no 
muu. da capital, no sacco da Jmujuba. 

EGREJINHA. «Em Pont<t Negra, do lado ela praia das 
Concha A, é conhecido sob o nome ele Egrejinha, um ar co de 
fórma oblonga. ele a lguns mett•os ele la 1·gur a sobre al'tnm cor
r esponelenLe , a be t· to quas i na base de um elos a l tos penhascos 
que se adeantam sobre o mar, e que desse lado t em um elos 
seus porticos . Deve es ta denominação á salieucia que apre
senta uma elas paredes Jate raes, com ft!tura , fó rma e t ama nh o 
de um altar tosco. Pouco antes ele se chegar á egt·ejinh !L é a 
attenção attrahicla pelo som caden te e so turn.o, como o elo es
tampido de tiros de ar tilhar ia ao longe . Provem o so m elo 
embate das ondas que natural mente penetram em alguma 
caverna sub tel"l'anea; clescobrinclo·se nessa clirecção uma fenda 
de alguns centimetl·os de largu ra , qu e , começan do do mar, es 
tende-se até o alio elo rochedo» (Joaqnim i\Iar iano Alvares ele 
Castro, P residente ela Camara Municipal de Maricá . ) 

EGREJINHAS . Diz Accioli , em sua Gho,•og . (p. 279) que 
duas leguas acima da boca superior do cu nal fo rmado palas 
ilhas Anavi lh a nas se acha a ponta ele pedr as conhecida por 
Egrejinhas : es tas pedras fOl'mam d iver sas divisões de uma 
casa, b tecto é lage, por onde se passei a , e o chão ele arêa 
b1·auca, porém na occasião ele enchentes tudo vae ao fundo. 

«Ac ima ela boca do cana l que fica en tre as il has Anavilhauas 
está a ponta ele peclrr,s n que chamam Egrejinhas,- s ttper ior 10 
l eguas á sahi da uo soln·eclito ca na l, il1ferior quftLt·o a Jogar de 
A irão . Formam est.as salas, cot·t·eclor s e q LHtrLos . O Lec to é 
!age ele pedra por onde se passeia, o.ch ito e ar eüt brnnca . E m 
rio cheio tndo vae ao f'unelo, em vaz1o tem boa vis ta» (Conego 
And r é F . ele Souza . Rev . do Inst. T. iO). 

EGUA. Serra no m un. ele Gra vatá. elo E stado de Pemam
buco (Inf. l oc. J. 

E G JA BRABA. Riacho do Estado ele Pernambuco, cles
agua na mar gem es.q . do S. F rancisco, pouco abaixo ela ca
choeit-a elo Bt·anclão . 

E GUALDA DE. Bairro do mun. ele S . Manoel; no Es·taclo 
el~ S . Paulo . 

EGUALDADE. Estação ela Companh ia União Sorocabana 
e I Luana . no E s tado el~ S. P a ulo ; no H.amal ele S . Manoel , 
en tr e as estações ela H.eelempção e S. Manoel. 

EGUA- NAMBY . Corrego do Estado elo Cear á , entre For
ta leza e Mecejana; clesagua no mar. 

EGUAS. Ser ra do Es tado ela Bah ia, no mun. elos Meiras. 
'!'em mais ele 30 kils . ele e;densão (lu f. loc .). 

EGUAS. Ilha no Es ta do do Mnrauhão, entre a ilha ele Ba· 
tatas e Canaria~; tem pouco mais ou menos 30 lüls . de cit•cum
f'et·encict . Poss ne teu e nos fertili ss imos e abun cla extra oreli mwia
menta em onças . «Essa ilha, diz Da vid i\11, Caldas, parece-me 
te1· um a configuração mui cliJl'er e nte daquell a que dão-lhe 
a lgumas cnrtas, i mpressas e ma nuscriptas, que ten ho visto 
como a de J aufi't·e t. E lla, que se estende ele NE. a SO . e ntt·e a 
ilh<t ele Ba tatas e a de Canarias, é mui t::> es treita. n o meio ele 
SLta. exte nsão ; segundo dept·elJ OlHlo das clirecções , naquella 
aHm·a, tom a das pel •J rio Parn a by ba e pe lo iga rapé elo Gne
l'Jncló, faze1~lo cha nfr os na llha ele que se trata, a qual parece 
q ue se compoe assun ele duas pen iusulas, q uas i eguaes e muito 
r ecor tadas. » E' separacla da ilh a elo i\IIang·uinho por um i"a-
rapé, e ela t{as Canarins p ala igar a pé elo GLterincló. 

0 

EGU AS . Riacho elo l~staclo ele Pernambuco, n fl'. elo Capibe
ribe pelo belo do 3u l. Só tem agua durante o inverno. 

EGUAS. Rio ele Es ~ftdo da Bahia . Vae para o Corrente, 
tr ib. elo S . F rancisco . 

EGUAS. Rio elo Es tado ele iliiuas Geraes, aff. da margem 
esq. elo rio Paracatú. Akavessa a es trada ela Paracatú a S. H.o
ln ào . 

EGUAS. · Carrego do Estado de Goyar., banha o mttn. ele 
San ta L uzia e clesagua na margem di r. do rio Corumbá (In f. 
loc . ). Do mesmo mun. nos fa7,em m enção ele um outro carrego 
desse nome, afl'. da margem clir. elo carrego da Cachoeira, 
lr i b . do ribeirão Samambaia, que o é do rio Corumbá. 

EGYPTO. Rio do Estado do Pará, a1r. do Santo Antonio, 
que o é elo Ar api xi. Vem dos Monclongos (l<'erreira Penna). 

EINFACHE SCHWEISS. Log. na picada do Herval, mun. 
de S . Leopoldo, Estado do R . G . elo Sul; com um a esc h. pnbl. 
ele fns L. prim.;- creacla pela Lei Prov. n. 1. 577 de 24 ele a b1•il 
de 1886 . 

E IXO. Log. elo l<1s tado elas Alagôas, no mun. de Porto 
Calvo. 

E IXO. R ibeirão el o Es tado ele Minas Geraes , banha o mun . 
ele PiLunby e elesngua no Capitinga. 

EIXO . Carr ego do Estado ele Goyaz, aff. do rio Vermelho 
do P ila r , t l'l b . do d o elas Al mas. 1!:' tambem de nominado Onça 
(Cunh a Mattos). 

EIX O DA SERRA. Mol'l'o elo Estado da Bahia, no mun . 
dos i\Iei r as. 

EJUÉOS. Iuclios do Estado de Matlo Grosso . O B. de 
lVlalgaco diz serem elles um a tl'ibu elos G1micurús. 

ELEPHANTE. Sen·a elo Estado de Minas Geraas, nas divi 
sas da l't·eg . el e S . Mignel elo Piracicaba . 

ELE PHANTE. Serra elo Es tado ele Min as Geraes, na fl· eg . 
ele S . Se bas tião el a Malta e rimn. elo i\1uriahé. Tamuem a de
nomin arn Hapir110a (Inf. loc.). 

ELESBÃO . Log. elo Estado do Rio ele J aneü·o, na f t·eg , 
de i\llacabú do mnn. de Campos . 
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ELE UTERIO. Ribeirão que separa o mun. de Itabyra 
(S. Paulo) elo de Ouro Fiuo (Mintts Geraes); desagua no Mogy
guassú pela margem esq 11ertla . 

ELIAS. Rio aJl'. da margem esq . do Chopimsinho, trib, do 
Ig'hassu, que o é do Paraná. 

ELIAS. Cot'l'e"'O elo Estado ele Minas Geraes, banha o ter
ri tol'io da freg. "cte N. S . da Conceição e Dores do Areado e 
desag·ua no Areadinho (!tlf, l oc .). 

ELIAS (Sa nto). Igarapé do Estado do P ar á, na freg, ele 
Barca rena. 

E LIAS (Santo) . Cachoeira no rio Tapajós, acima da da 
Misericorclia e abaixo ela de S . B.aphael. 

ELISA (Sa nta). Ribeirão elo Es tado ele S. P a ulo, aff . do rio 
Corumbabahy, que o é elo Piracicaba e este do Tietê . 

ELISA (Santa). Rio do Estado de Santa Catharina, no mun. 
de S. Ben Lo. · 

ELIZEU. Riacho do Estado de Sergipe, a.II. dor lo Jabebiry. 
q Lle o é elo R eal. 

ELOY (Santo). Rio elo Estado da Bahia, aff. do Verruga , 
que o é elo rioPat·do (Inf. Joc.). 

EL-REI. Arroio do Estado do R . G. do Sul. E' fo t•m aclo 
pelas agtlas das lag ôas da Embin e Silve ira e ~e~a_g1}~ r .. a la
gôa Mirim, na L a t. S . de 3.2° 57' e Long. ele 9° :::.0 ::>9 Occ. do 
Rio de Janeiro . 

EL-REI. Lago do Estado do Amazonas, na margem,, dir . 
elo Amazonas entl'e Ma tart e Jatuarana, no extremo 1nlertor 
da corrente ele Puraque-coara, no mun. ele Manáos (Araujo 
Amazonas) . 

ELVAS. R io do Es tado de Minas Ger aes, afl'. do rio das 
Mortes . E' atravessado pela E . de F. Oes te ele Minas e pela 
estt•ada ele TlraclenLes a Barbacena. Nasce na serra ela Ibertio
ga e recebe p ela margem esq. os riLeil'ões elos Lemes, da Ag tla 
Limpa, elo Onça, Custodio, Azeite, I n h~~ bú e corrego dos 
Caldeireiros ; e pela margem ellr. os r1 beHoes do Canclonga c 
dos llhéos. 'l'odo o ya/Je desse rio é coberto de capt~ell'as e ca
puelrões apparecenclo matlos no trecho comprehenchdo ent t·e a 
ponte cle'Ilbeos e a fazenda Cerqueira, e oll'erece terrenos apro
priados á cul~Ltra de cereaes . 

EMA. L ag . elo Estado ela Bahia, dista~le 108 kils ~ ela villa 
elo Brejinho, com pee1uena lavoura e cr1açao ele gado. 

EMA. Pov. elo Eslaclo ele Minas Geraes, n a marg·em esq. 
do rio S. F rancisco, abaixo da faz do r1e Jeq tutahy ~ acima ela 
elo riacho Sobrado. HaHeld cita-a no seu R elat. do Rto S. F'mn-
cisco . 

EMA. Morro elo Estado ele Minas Geraes, entr e Campo Bello 
e Candeias. 

EMA . l.Uacho elo Estado ele P ernambuco, b,anh a. a pov. elo 
seu n ome e clesagua na margem esq. Jo no S · Franctsco · 

EMA. Riacho elo .IJ;staclo ela Bahia , no mu n . de Carinhanha 
(Inf. loc . ), 

EMA. Riacho elo Estado ela Bahia, aff. ela margem esq. elo 
riacho Sa,n t 'Anna, trlb. elo r io Corl'ente. 

EMA (Rio). Uma das cabeceil'as do. r io Juruena, no Est~.c~o 
ele MatLo Gl'OSSO (B. de Melgaço .) R lO [l,ff. esq.: cl? s.uctUJ:l, 

·galho do Jnruena . Nasue cerca de um k1!. ao ouen.te cl,ts vei
tenLes do Galera e do Sa t·aré. (Dl'. S. ela Fon~eca. Dwc. clt.) 

EMA. Rio elo Estado ele i'I•Iatto GNsso , cabeceira do Guaporé. 
Vide Lagoi1~ha. 

EMA. Bahia. no porto de Camocim, no Estado elo Ceará. 

EMADYCA, Log. do Estado el_e Matto G~·?sso, no mun. de 
Miranda, á margem di r, do rtbetrao AmoqueJa. 

EMBAHÁ. Vide 1mbajá,. 
EMBAIA.CICA. Vide l mbaiacica . 
EMBARÉ. Nome indígena da pr.aia da bana ele S~~~~~ 

que se prolonga desde a ponta fronten•a a fortaleza ela . 
até á villa de S. Vicente, disttl.llCia de ma1s de. uma legu,t ou 
55kils (AzevecloMarques). Na pov . queahiü.caha uma ca
p~lla ele . Santo Antonio, lindos chalets, on de res1dem mo~·ado
l'es Ja clclade de Santos, mais de 50 pt·edws occupaclos p01 pes-

cadores e praticas eht barra, e duas estJhs. publs. de inst. 
prim aria. 

EMBARIÉ . Pequeno pov. do Estado do R io de Juneiro, no 
mun. ele Magé. 

EMBASSUABA. Vide I mbasntaba . 
EMBIR.A (Xilop"a CG?·icec~) . Especie de cor dão feito ela casca 

in te rior (ÜbJ•a) cl P. a lgumas arvores, Durão, Nota. ao Caram~tr~í. 
- Etym : con ttptela de ybira, casca, Mart ius, p. 48; de mbi,·
pir, « pelle, ar.asca, J. Verissimo, p. 'li· ou antes -pelle de 
a rvore, entt·ecasco, aJbnrno, B. Caetano, Vocab . p. 20~. Pode 
ainda ser corrupLela çle ymbi1·a de yb, mudado o b. em m, 
arvo1·e, e pirc~, mudado o bem p, pelle: a1·bor2s, pelts, cwbo
ris, c~~tis, B. Caetano, E ns . ele Scien. T. I, p. 62. Moraes 
escreve Envira, ele todo desusado . « EMBÍRA, s. f. nome com
mum a todas as ftbt"as vegetaes que podem ve rvir de l iame , 
quel' provenham elas camadas cortiçaes, como acontece a 
cl iYersas especies de m::l.lvaceas e outras, quer provenham de 
folhas como a s ele caragttatá , ele certas palmeiras, pandanus, 
etc. 11 Etym . Do tupi yby,·a, nome que se exte nde a qualquer 
especie de estopa, V oe. lJ?·az.). 11 A muitas a rvores elo Brazil que 
offer ecem materia prima par a cordas e es topa se dá o nome· de 
Embil·a, Laes são a E m bira- branca, a Embira-ver·melha, a 
Embi?"étê, a Embio·iba, o Embintssú, e tc . - Tem-se escl'ipto 
tambern Envira, e assim o fazem Gab . Soares e Baena; 
porém o mais geral é Embi?"a . - F ig . Estar nas embi1·as, se 
diz ele quem se achtt em clJfficuldades pecumal'las. Corres
pende ao portuguez estar. na espinha» (B . H.ohan). 

EM BIRA. Pov. elo Estado da Bahia, a quabro kils. ela freg, 
ela Ct'uz elas Almas, no mun. da Cach oeira. 

EMBIRA. Serra elo .li:staclo das Alag ôas, 18 kil s . ao NO. 
da União e ao S . ela Lage elo Canhoto (Dt• . .ffispinclola . Geog1·. 
Alagoa?teb). 

EMBIRA. Rio trib. da margem dir. elo Paranaoá, aff. do 
Jltr ttá . Recebe pela ma rgem elll· ., alem ele outros, o rio Jatua
rana-Paraná . Vem da Bolivia . 

EMBIRA . Riacho. elo Estado ·elo Ceará; desagua na mar
gem di r. do Cruxaty, aff. elo Milnclahú. 

EMBIRA. R iacho elo Estado da Sergipe, no mun. de Ita
baiana, na estrada que dessa cidade Yae ao pov. S . Paulo. 

EMBIRA. Col'l'ego elo Estado de Minas Geraes, afl'. do rio 
Preto, que o é do Arasstiahy (Inf. l oc.). 

EMBIRA. Co l"l'ego elo Estado ele Goya1., banha o mun. de 
Santa Luzia e desagua na margem di r . elo rio S. illarcos 
(Inf. loc.). 

EMBIRA. Lagôa no Estado elo R. G. do Sul , a O. da da 
Mang: ueira, aos. 32o 2' de Lat. S. e. 'iDo 51' 29" ele L ong . o. 
elo R10 ele Janell'o, Della sahe o a l'l'ow d' 1!:1 -Rei, que cleaagua 
na lagoa Mir im. 

EMBIRA. Lagôa do Estado do H.. G. elo Sul, n o mun. de 
Santa Victoria elo Palmar. 

EMBIRA D'AGUA. Serra elo !!:atado ele Pernambuco no 
mun. de Gravatá. ' 

E MBIRA-PARANÃ. Igarapé elo Es tado elo Amazonas, aff. 
do rio Tt·auacá, que o é do Jur tJá. . 

E MBIRATANHA. Log. elo Estado elo Ceará, no mun . elo 
Jat"d irn. 

E MBIRIR Y . Log. elo Estado do Rio de J aneiro, a nove kils. 
ela cidade de S . F idelis. 

EMBIRUSSÚ. Log. do Estado ele S . Paulo, no mun . de 
S . João ela Boa Vista . 

EMBIRUSSÚ. Chapadão no Estado de Goyaz, na parte 
mel'idionaJ do Estado; delle nasce o rio Embirussú, que entra 
no S. Ma1·cos (Cunha Mattos. Itinera?"io). 

EMBIRUSSÚ. Rio elo Estado ela J;lahia, entre Camamú e 
Santa Cruz ele Barcellos . 

EMBIRUSSÚ. R io que tem suas origens em S. Paulo e 
clesagua na margem elir. ela l'io Sapucahy-mirim, cerca de 
quat t·o kils. ela cidade de S. José elo Paraiso, em Minas 
Geraes. 

EMBIRUSSÚ. Uorrego do Estado de Minas Geraes; des-
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!lgna na margem esq. elo r io S. FL'anc isco , qt: asi cleft•Jnte ela 
foz do Rio de J a neiro . 

EMBIRUSSÚ. Ri beirã o do li:s ta do de Goyaz, aff. el o rio 
S . Mar cos. R ece be o co t·r·ego d os S ilvas . 

EMBIRUSSÚ. Cach oe ira no l'i o Pardo, atr. da ma rgem d ir. 
do P a r a ná . Fica e n Lt•e a s cac hoa it·as ela S it·ga Comprit.l>t e el o· 
Chico Santo . I-b n esse rio ma is duas ca choeiras denominada> 
Embint ssú-cbssú e mir im. 

EMBIÚ. E' o no me de um IJL·ej o el o Es t:tclo do R io ele J a
ne iro , s i ~ · mcl o n as p t·o xim ic\ acles el a lagõa I~ e ia . P ossue esse 
brejo ao l ttm e d'agua a vegetação :tq tla li ca denom ina cl :t balsedo . 
Pontos existem nesse pa n ta 110 e em a lgun s outro s, q ••e por a l li 
se acha m, ond e par a e nc~ ott· a. t·-se o le ito de aeg ill:t torna- se 
ele m istet· escav al' a lém de -10 pa lm os , cons ~ituidos inte it-a
m ente ele com blls tivel phy~ogen i co . 

EMBOABAS. Serra do Estado el e ll!inas Ge raes . Vide 
A be·•·tão. 

EMBOASSÚ. Rio elo Estado do R io ele J an e it·o. Vide Im
bottssú. 

EMBOGUASSÚ . R io d o Estado do Pa l' a ná , n o mun. ele 
P ar a naguá . E' n a vegav e l por ca noas a l;é s uas co. beceü·as, o nde 
é o. Lra vessaelo pe la]!;, el e F. S eu cut·so é ele o ito a n ove kil s . 
Recebe o l!: mbogttass ú-mirim e desagua na bahü1 ele P a t· ana gu ~L 
([nf. loc. ) Viel'3 I mbo_c;uassú. 

EMBOQUE. Ribei l'iio elo E s tado el o R io ele Ja ne iro , no m un . 
do Ca rm o . 

EMBORANUNGA . P ov. elo El l.aelo elo P arâ , n o mun. ele 
Vize u, á n1 n.rga n1 clir. do rio elo seu nome. ÜL" ago N . S . da 
Conce ição . T em p orto el e desemba rque e nnco mclour o s ~g- ul' o . 
Sepa r a a qne lle mu n . do d e Uro.ganço. . A Por taria de 30 ele 
m a t·ço d e 187-l c t·eo u a h i u ma esc h . puiJI. ele ins t. pt·im. O 
1·io qne ba nh a-a tem m •tit a s coroas, que quas i o o bstt·u ~m a s >im 
como c\ o us r ec ifes perto do p ol'to ; é bas tan te lat·g o em su a foz, 
mas de pouca exte nsão . 

EMBORANUNGA. P on ta 11:1 cos ta do Estad o elo Pani , no 
num. ele Vize u. 

EMBOTETEÚ, ou Mbote teü (Rio). Este rio fo i ta mbem, 
olltr' or a , chamado .!l?'MÜani ou elos Guwxés . Hoje elá-se- II LC o 
n ome d e Aqu i dcbuana. Foi ex plorad o em 1775, el e or de m tio 
gove l'na dor L uiz el e Albuquet·qu e, por J oão L eme cb Pt·a el o , qu e, 
comqua nto ch eg·asse ús suas ca bsceiL'as , n ã o pon cltl descobrir o 
va t• a elom·o, e ntre o Anlwnd uhi e es te ri o, por onde tt·ans ihvam 
40 annos antes , as expedições fluviaes de S . Paulo pa ra Cui a l;[t. 
O e xplo ra dor de ~t ao Embote teü o nome de Mondcgo, e assi m foi 
t1an clo n omes portuguezes a os afl's . e ás serras , 111 0l'l'OS e mais 
acciclentes d o terreno, que s e lhe aprese n tava m. Esses nomes são 
h oj comple ta mente obsoletos . Os ri beiras, q no el e1J ominou Dcun, 
Go.fct, Satão , Vou_qa , São J oão e São L~tiz , são só conhecidos 
pelos n omes de U actJ go, T ctqua?·ussú , Dou s-Ir-mãos , COI 'I'entes 
e Ga.'X!oeú·c~s . Ass im t a m bem ni ngue m c nhecc os nomes das 
se l't'as ele P alhcmo, P cw a m ena, dos B cstcú·ns, que tod os são 
contra fol'tes da serra do Ama mbahi. E' de n o ta t·-s s qne o 
principa l afl'. ela nun ge m esq . , qu e João L eme a ppel lido tL Ma
r eco (a ntes chamad•) Cah i ou Ar· aquw•i ), tem na bocn. de a lg un s 
assum ido o nom e de Monclego , n1 as é m a is co nhecid o pelo de 
ri o d e Jl[ú·anda , que se lhe conse t• va ainda depo is de co oflnir 
co m o Aq i da na na 011 Mbotetc ú a te e•YLea t· n o Pat·agu ay . Não 
h a quem de no tic ia d e um rio Zezé •·e, que ta mbe m é rep!·ese n
tado como a li'. n a ma l'L;e m esq. E t•a pt•ovave lmente nl gtun a 
escoante ou boca, q ue se 1w j :t lap a do. (B. de Melgaço) . Na R e-v . 
rlo Inst . Hist. , o nele ach a- se pttbli cado o trabal bo daq uelle 
illus tt·e Bar ã o e nco n lr a m-se a s segni n ~es n o tas : Sa ttio deve se t' 
Sadão ; Pm·amena eleve set· P ctrr.tr.le lla . 

EMENDADAS. Jta ip;wn no alto Itapecul'tt, n o E s tad o do 
Ma ranhão, Nã o o llerece cli iTiculelades á JJ<tvogação . . 

EMERENCfA . P on ta n o liLLora l elo E s tado cl R io d e J a
n eit·o . Vide Emc•·ina . 

EMERINA. Pon ta n <t cos ta d o i<;s Lndo d o H. i o de hneil'o , aos 
22° 49'15" cle Lnt . e 410 1() ' 40" (Mottcbe~). g n tl·e ell a c a ponla 
Gc>•i bcb e xiste um a bail a bahi a de du as milh as de exte nsão sobre 
ou t t•as la nlas ele pl'of, m d idacle , de nomin a da prnia Geri.ba «Di zem 
os pilotos q1te h a bom fundo n essa lJahi a; m as , com plettlmen te 
abert11. ao lat·go, não pôde te t• utilida de a !g tun a >>. l\Io uclt ez 
e3ct•eve Emednc~; n a Çcwta ch< pt'OI' , do ltio de Jan eit·o l ê - se 
E me,·e ncta . 

EMIGDI NHA. Log . do Estado de Mitlas Geraes , t10 clist. 
de Con beudas, no mun, de Montes Clal'os . 

EMILIA (Sa nta). Colo nia elo E sta do do R. G. do St!l, no 
mun. de 'l' a quary . A L ei Prov. n. '1.011 de 20 de maio de 1876 
Ct'eo u a hi uma esch . pul;l. de ins t. prim a ria , 

EMPANTURRADO. Se1-ra do E s ta do do Minas Geraes , na 
ft·eg . el o Carm o de Caj ttn't e mun. d o Pari• (Inf. l oc.). 

EMPANTURRADO. R io elo TGsta cl o do Par.m á; ba nha ~ ·mun. 
de G ua t·atuba e de3ngna na m a t·gem esq. da b.J.u ia des te n ome 
(Inf. Joc . ). . 

EMPANTURRADO. Ribeiriin elo E s t:tclo do iYiin a s Oel'ae.>: 
r ega o nnn. do P <t l'lt e ar l'a ia l d o CaJ LlL'Ú. · 

EiviPAR ED ADO. Serm do E stado d a Bahi a , a 'L.2 ki! s . a 
E . da pov . elo P ar aguass ú. 

EMPAREDADO. Ilhas n o rio Pa r nabyba, e ntre a ba l'rn 
do riach o P i nd oba e o Rem anso e cach oeüa elo Cet'cMlo. 

EMPAREDADO. P eqne no ri o d o E s tado de Mitlas Geraes, 
no mu n . de SuasE uh y (Inf. l oc.). 

EMPO ÇADO. Par ochia d o Es tado de ~finas Ge •·ae3 , no 
mun. el e Ca to.gu a<es . Orngo Divino ]~ . Santo e clioc es ~ de 
S. Se bas tiãc>, F oi e le vada (t dis t. pel a L ei Pt·ov , n. LG.23 de 
6 de n ove m bt·o de '1860 e à ca tego t·i;t de pa rochia pelo a rt. V 
ela de n. 2 . 0:31 de 1 deze mbro ela 1873 . lncnrporada a o mtm . 
de Ca t:tgua r.es pe lo n.l' t . I ela de n. 2 . 180 ele 25 de n ove mbro ele 
'1875 . T e m duas e.;ch.s . p nld s. el e in s t. p•·im., c ,·eacl as pa las 
Lc is Pr ,,vs . ns . 2. \:>37 el e 23 de se bem bro el e 1882 e 1 . \)25 de 19 
ele jul ho ele 1872 (a rt. I ). Su bt·e s uas d ivi sas viel '~ L e i Pl'cv . 
n . 2.097 de 4 ele j ane i t·o de t 875 ; 11, 2 .7 13 de30 ele novembl'O 
elo 188) . A fl' eg . ac ha- se co ll ucacla e m um ;t bac ia c irculad a 
poe montes fJite são r a milic:.1çõ"s ela set'L' <t da On ç<t. Seu terri
'bor•o é col'taclo pelus rios P omba , Ch opo Uó, P assa Cin co . Ba n
de i•·a , In d ios , E " ge nho, P intos e J3ôl1. Vi s te. L a vo ur n de ·ca Cé e 
ele ca nn :t de nsmcar. « A denominação el e Empoçado provem 
cl~ um p oço que honve n o lo gat· on de é ac tua lme nte a pov. 
e ele t e1· ua v ;t rge m ]Jl'o xim a diversos logarés ba ixos , ond e 
ernJ?o cu vanl as ag·u as pluvlaes >), JTI ' es la .ú·eg . cor tada na sua 
extr~ ma, ma t·gcan clo o rio P omba , pela m. d e F . L~.opolclin a , 
e atea.vessacla pe la est rada de r od agem do Nol'Le d o l!: s ta do. 

EMPREZA. Di s t, do leJ•mo el e A n tim a t·y , no E~ tado do 
Amazo11as. 

EMPURRA. Lagoa n o num. de J3arras, do Estado elo P i a nhy. 
E' m uito piscosa . 

ENCABELLADUS. 'l'riiJLt do anti gcs 'l' npuias , elo E s tado 
do P ará, clen· fL mad a pelas mat·ge ns dos 1·ios tribs . d o Am a
zon as . Del'um-lb e os pt·im e it·os ex ploradores es te n o me pot• 
i ss o que t a nto os h omens, como as mulheres trazi a m os ca
bell ,, s, com pt·idos , c e n volvia m nelles o corpo até a cintur·a. 
(Sai o t' Adolpl• e). 

ENCAIBRO . Ilha n o rio S . I•' l' a n c isco, a baixo de Sento Sê. 
ENCALHA TUDO. Lagoa e t•iacho do E slJ.elo ele P ernttnl

lr•co , na ma rge m esq. d o S . Fra ncisco , pouco abat xo cb c::t 
ch oe ira el e Maria Preta . ' 

ENCALHE DA DURSULINA . P1·im eit·o ba ix ir, qu e se e n
coll ·bm a o sa ltit• de The t·ezi•ut ao d eoct:r- se o rio Parnahy bu , 

ENCANAMENTO. Pov. d o Es tad o de P ern ambu co, n:J. 
!'reg . de N . S. daSa nde cl o P oço da P a nel ltt, com. e tel'lno el o 
!,ce ife . T em um a escu. puiJl. el e in s t . prim . , c t·ead a pebs 
L e is P l'O VS. n s . 767 el e 1807 e 903 de ou tubro de 18G9 . 

ENCANO. Ribeirão do E~ lado de Santa Call•:tl' inn , al'l' , da 
marge m cl ir . d o ri o lta juhy - "ss ú. R ecebe o Polakia. 

ENCANTADA. P ov . elo Esla do ele Sa nt a Ca tharin a , n a fr~g. 
de Vill a Nova e mun. da L :ltP""'· (l n l'. loc . ). O vi g:t rio da 
ft· eg . de Ga t· opa lm l'al.-n os m c nçüo el e uma po v. de eg- ual nom e 
n cs tt\ l'r egttezia . 

ENCANTADA. Ilha do E s ta do de Sa nta Cath o. rina , no mun. 
de Joinvill c . 

ENCANTADA. Arl'o io elo E s tado elo Ri o G t·a nde do S ttl, afl'. 
el a marge m esq. el o ri o Metrjuiné . Tnfut•mam-nos l'lavet· um on~t·o 
:t t•roio ela l.l:t)C<\l1lada, a lf. d <1 mar&·em cliL•. elo rio '!'t•es Fot·ciui. 
lh as . · 
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ENCANTADA . Lagôa rlo Estado elo P iauhy, a l t·a ve>~aela 
por um bn\ço do rio Pamahyua. 

E NCANTADA. Lag-ô:1 elo EB~ado elo Cea ni, no le r mo ele 
AqutL'<.l.Z . Tem 1nais d e. se is kils. ele ext~ nsão. I~ ' de grande 
pro'f>mclidade . Contem peixes · e norm es como o camoro pim. 

ENCANTADA . Ln gôa elo Estado ela Bahia, fot·maela pelo 
r io Sa nto Antonio. a :L~ kils . ela cichde de Lencóes . E' assim 
denom inada pot· cattn el e nma ilha ilnct.uante. -

ENCANTADA DE CIMA . Ln gôa elo Eslaelo elas Al agôas, 
no mun . ela Pal meil'a elos Indios . 

ENCANTADO . Log . elo E~ ta elo elas AlagoJs , nn. P almeira 
elos Inelios . 

ENCANTADO . Es t"ção da E. ele F. CenLt·al do Bl'azi l, 
entre IJ:ngenho el e Denl;,·o e Pi edade, n o Distl'icto Feele.ral. F oi 
Inaguracla a 15 ele ab r il el e 188J . 

ENCANTADO. R ibei dio elo E.~taclo ele S . P a ul o, rega o man. 
ele S. Sebast.iiío e elesagua na nHU'gem d it• . elo Jttque ry -qn~t· ll. 
Corre na clirecçãr, mai~ get·al éleS . a N . 

ENCANTADO. Rio elo Es tado el e li:Iinas Goraes , no m:m. d a 
Boa Vista elo Tre medal, des·1g1ta n o rio ela Gamell e il'a, ai[ elo 
Paqtti . 

ENCANTADO . Porto no mun . ela Estt·.:!lla elo Es tado elo 
R . G. do Su l . 

ENCANTADO . Lagúa do E~Laclo elo Ceará, no lenno d a In" 
depenclencia, na fawncla MonteviclEio . 

ENCANTADO . L agoa elo l!:sLaclo da Bahia. nrJ mun . da 
Ba ixa-Gl'a nele. · 

~NÇANTADOS. Set·t·a do l~s t <l do de S. Paula, no mtul. el e 
CaJttt·u. 

ENCANTADOS. Ilha elol~ s tarlo elo Pal'::i., um pouco aci
ma elos lagos C:tbeçuclo e Yukiny , na mugem e>rt. d o l'i o 
Trombetas. 

ENCANT ADOS. Cot•t•ego elo Estndo ele P 0rnambuco, banha 
o mun. elo Bom Consel ho e ele;ag- ua no Balsamo, afl'. d o 
r io Pal'ahyba (In t'. loc.). 

ENCANTO. Sena e r io elo l ~s taclo elo H.. Q . do N orte, no 
rnttn. ele Pa\t elos Fen os. O t•io vae pan\ o Apocly. 

ENCANTO. R ibeit·ii.o elo Estado do Rio de Ja neiro. no mun . 
do Carmo . · 

ENCARANGADOS . Carrego elo Estadl) ele Goya7.; desagua 
na margem clit· . elo rio Crixá- midm (Cunh a Mattos. Jti 
nenlti9) . 

ENCARNAÇÃO . Pov. elo l~s taelo ela Bahia, no mun. ele Ha
pal'ica sobre o rio deste nome . Tem uma c:tpell •\ e duas eschs . 
publ~ .- de ins t . prirn . '.renas fe•·te is pal'a l.odt\ cultura. 

ENCARNAÇÃO DO PASSE (N . S. ela). P a roch ia doEs
tado da Bahia, no mun . ela Cup t tal. VIde Passa . 

ENCE RRA. E' o n ome que no Estado elo R. G. do St il clá-se 
a nmaespr.c ie ele Ctll'L'al feito n o meio elo ca mpo para apanhur 
baguaes: siio ele fe itio quasi se m e l bant~ s aos ce rcados qtte 
fa~em os pescaclot•as n os Joga res ele pouca agua para a pa11ha r 
peü:e. 

ENCHA DA. Riacho elo Estado do Maranh ão; clesagna no 
rio Pamabyba acim eh fo 7. elo riac1to Pul'eza. 

ENCHADÃO. O J~n '" · Cbl'ockntt ele Sá, no seu C>-orjuis do 
9"~conhecimcnto nos 1;al!~s dos 9·•ios .Jequitinhonhc1 e S. Joõ,o cl1; 
T iba, l'az menção el e dous co r~·ego ; , nll's do Jeq 11 iLin honha : 
Enchculão e En.chaclinhco. Da il'eg·. ele S . i'lüguel de Jeqtutl 
nhonba nos infol'lna m cle nomiua l'a m--se esses c01· r egos Encltc1" 
cEio e E nch•.ul i nhcb. 

ENCHADAS. Ilha ao N . cb elas Couras, nn bahia elo Rio 
ele J a neil'o « Tiniu onLt·'o t•:t uma pedt:eir tt cloucle se e xtra hi_tt 
<t peclm para a consLruccão ela eg reJa elo Ctnmo, ela rua Pn
mei ro de Ma t·ço, po1• doação elo Govel'nador Ruy Vaz PJlllO, 
em ,i a neiro ele 16 19. Posterio t·me nte ?XtS Lt:J. al11 um pt:edro ele 
Phi li ppe Antonio B<trbosa , o qn a l Jo t tomado por orelem el o 
pr incipe reg-e nte em 18J8, par~t ho~p ttal da _e~q.ta clra 1ngleza 
qnc acompanhou a cr)l'te; e pat' t\ esse ecllf~cto foram, no ve 
annos de pois, ·transferidos os !aza ras, anm , cte _acJu arLela~·-~e 
no sett hospit~1l ele S . Clu·isto1·am um dos bata lho es ela cltvJs~ o 

Leco: . Actualmen te ( 188.2) serve ch trapiche e dêposilo ele 
carvao ele peel t•J, tendo stclo pa l'a esse Jim compr ada pelo 
jll'e.ç:.o enorme r.le 1.~00 :000.~ (E•'ans to ele Souza . A Bah'ir;t, elo Rio 
rle Janeu·o). Ndla lnn cctona a E scola ele nla r inha . 

ENCHE 3!ARRTGA. L 0g . no clist . de Anajaluba, do Estado 
elo Maranhao . 

ENCHE-MAR :TI. L og . elo Estado d as Alagoas, na Barra elo 
S . l\iigual . 

ENCONTRO. L og . no mun. do Cunha elo Es iaclo de São 
Paulo. 

ENCONTRO . Ribeit• iio elo E stado ele S. Paulo, no mun. 
elo Cunha . 

E N CONTRO. Rio do Estado ele i'l1atto Grosso, clesagun. tm 
mat·gem di r. elo P <<mná, em frente á ponta septen tnonal ela 
ilh a das Sete Quedas . 

ENCRUZILHADA. V illa e mun . elo E "tado do R. G . do 
Sul , te rmo ,la com. de seu nome, n t\ e ncosta ncc identa l dtt 
se l'l'a elo Hel'va l , a 72 k i!s. ela c idade do Rio Pacclo na L·tc 
S . cle30° 32' 25", a E . ele Caçapava, a 176 k ils da c~pila l ~ ~ 
96 do Rio Pardo . E' uma vi lln. p~qnena ele uns 2.000 habs . 
.1!:' uotave l pela fe t·t ili elade ele seu so lo, ex Lt·emameute pl'op rio 
par«. a cuHttn\ de t l'igo e elos ft·uc tos ela Europa m erictic•nal : 
nel le encontt·am -se d ive t·sos _ m iner aes , taes como chum bo; 
prata, onro , merctmo, carvao rle peclt·a e d;JJ'~rentes qnal i
claetes ele marmores. O clima é um dos me lhor es elo Esta do. 
Sua egreja maLt·iz tem a invocação ele Sanla Barbara e ele
penele cl<t diocese de S. Pech·o. Foi creada fl'eg . em H de 
novemb l' O ele :1799 e conftt·macla nessa categoria peln. Loi Prov. 
n. 6 ele 1.7 ele novembro ele 1S37 ; elev;tcla á vil la pelo art. I 
da de n. 'l78 ele :19 el e j al ho de 1849; inslallacla em 2 de ja nei ro 
ele -l850 . Creacb com . pelo a r t . I § V ela ele n. 7()9 de 25 ele 
outttbt·o ele :1812; classificadn. de primei t· a entr. pelo Decl'eto 
n . 5 .171i ele 'll:i ele cler.e mbt·o ele 1872 . Sobt·e SLl<"tS divisas vide 
Lei Pr·ov . n. 235 de 9 de dezembro de 185 1 · n. 282 de 3 de 
elezembt·o de i S53 . Omun .. atem da p arochia'c!a villa cc;m, 
pt·ehe ncL- se mai s a ele S. J osé el o Patrocinio . O a rt . I d a Lei 
Pro v. n. 233 el e '! de clezem bro c!~ 185t conced eu p ermissão a 
Domingos José Machado para el'ig ir á sua c11sta, e em t er
r enos el e sua propneclacle, na Pr aça elo Cemiterio na villa ela 
15 nct·nzllhada uma capella com a in vocação de Santa Cruz. 
Age neta do cot·r ew e duas eschs. publs. 

ENCRUZILHADA. Pat•ochia do Estado elo R io ele Janei1, 0 
no mun. do Parahyba do Stt!. Ot·ago Santo Antonio e eli oces~ 
de N yterõi. J!;m uns Apontctme11tos pw·ct a histo>"Ía e cho,·o
.IJ1"Ctphict do _nnm . cl~ PatcthY,ba elo Sul, p ublicados no j.:>rna l 
O Co ntnbmnte (l88L>) dJz o :Sr . Americo ele Azevedo e Silva 
o seguia te a respeito dessa ll.'\rochia ~ Em 1836 , Antonio Ro 
d t·ig ues de Andrade doou a Santo Antonio um terreno ele sua 
pl'Opl'iech\cle par a uma capella ela invoc~,ção clesse santo . No 
m~smo anuo diver sos J'aze ncleit·os fizer a m ftncar quatro esteio3 
em Sabbado de Alle luitt, para cons trucção ela capella. Com ~ 
procluclo de esm o l ;~s foi consbt•ttida _ uma pequena capella 
sobl'e os qual l'O este tos 1 fazendo- se mais tal'cle, pt·opor ciona l a 
e lh\, o corpo ela eg t'eja. Creaclll mais tarde a i r manclalle de 
Santo Anto ttio, o sett pt·ocuraclor Padt·e João José ele Azevedo 
ag·encion c~ onat i ~os , emprehen_deu a construcção ele uma egrej,{ 
com as dunensoes da que e.uste, e consegu iu fechai-a e pro
vel-a ele algumas tmagm<s e com o ma is necessario para elü1 
[uncc ion a r com toda a d ecencia; despenclenclo-se com tudo 
quanLuL supet·rol' a sesse nta c1n ·tos de r éis. Fazendo a irman
dade e ~,-t~·ega da egrej a á Pt·o,,incia, para 1natl'iz, mandou estâ 
conclutl -a, despe llcle ndo, para ficar no es tado actttal, mais ele 
vinte contos . A es l'orços ela it·mandade deve a ft·eg . a acqui
s ição das ricas imagens que hoje existem na matriz ofl'el'e
cielas por devotos ; bem como m uitas esmolas par a auxiliar 
a con clusão elas obras d a mesma matl'iz. O mesario Ma noel 
P ed ro ele Oliveit·a doo u à irmancbcle :LO braças em quadro de 
'Lert·eno na estrada ela Varzea, perto ela matl'iz, par a um cemi
ter io, e tendo, po t• Slt<l morte; os seus herclei t· os augrnentaào <t 
á rea elo te1:reno doado, a il'mandade mandou, com esmolas. 
far.e r uma par ede ele p eclt•a para a terrar e ni vellar o ter reno ' 
cerc al,o com varas, e principio u-se a utilisar -se clelle . Se ncl~ 
P rovedot• ela it•ma ndade o cidadão N:J.rc iso José Soares . e 
achand o-se o c: emit~ l'io com a ceJ·ca podre e se rvindo de pasto 
o mesmo Provedor e o Coronel João J osé Vieira mancl.aran~ 
fech ai -o à sua custa, no estado em qne a ctttalmente se :otcba 
e ofl'erecéram a obra á irmandade>>, li'oi creada llaroch ia pel~ 
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Lei Pro v. n. 830 de 25 de ou~ubro ele 1855, que constitui-a 
com terdtorio desmembrado elas fregs. de S. Pedro e S. Paulo 
e .San~_' Anna ele Cebolas . T em ehtas eschs. publs de inst. 
pnmana. 

ENCRUZILHADA. Parochia elo Estado ele Minas Geraes, 
no mun. ele Baepenely, na fra lda da serra elo Quilombo . 
Orago S. Sebastião e diocese ue Mal"ianna. Foi ct·eacla pelo 
art . VIII da Lei Pwv. n. 1.997 ele 14 de novembJ.•o ele -1873. 
Tem cerca, ele 2.000 habs. e dttas esch s . pnbls. deins t . prlm., 
creaclas pelas Leis Provs. n. 2.037 de 1 de dezembro ele 1873 
e 2.390 de 13 de outuht·o ele 1877 . Agencia elo con·e io, ct·eaela 
em 1878. Sobre suas divisas vide Lei Prov. n. 2.271 ele i ele 
julho ele 1876; n.2.69\J de 30 ele novembro de 1880; 11. 2.764 
ele i3 de setembro ele i88t; n. 3 .442 ele 28 ele se tem bro ele 
1887. Cultti.r·a ele fumo, canoa e cereaes . Dis ta nove kils. ela ci
dade de Baepencly, 30 de S . 'l'homé elas Le·ttras, 48 de Ser
ranos, 54 de Carrancas e 30 da estação ele Contendas da E. 
ele F. do Rio Verde . 

ENCRUZILHADA. Log. no 111\lD, de Flores, do Estaclo de 
Pernambuco. 

ENCRUZILHADA. Log-. do Dist. Fecle1·al, na freg. ele 
Campo Grande. 

ENCRUZILHADA. Log. no mun . do Cunha do Estado ele 
S. Paulo. 

ENCRUZILHADA. Pov. na margem esQ. elo rio Negro; 
entre os Estados ele Santa Catharina e do Paraná. Foi ahi 
pelo PresidentP. do Páraná et•eaclo um r egisiro ott Agencia Fiscal 
e que originou energicas reclamações ela parte elo Pr~s i de nte 
elo Estado ele Santa Catharina (Vide ltela,ts. elo Dr. BRndeil'a 
ele Mello Filho ele 1876 e elo Dr. Lamenh a Lins ( de 1879). 

ENCRUZILHADA. Uma das estações ela ill . ele F. do Re.cife 
ao Limoeiro, no illsLaclo de Pernambuco, entre R ecife e 
Arraial. 

ENCRUZILHADA.' Serra do Es tado elo R. G. do Sul, no 
mun. do sett n ome. E' uma ramificação ela serra do Herval. 

ENCRUZILHADA DE BETHLEM. Log. elo Es tado de 
Pernambuco, na freg. ele N. S. ela Graça ela Uapunga . A Lei 
Prov. n. 970 ele 10 de abril ele 1872 creou ahi uma esch. pu h!. 
de primeiras lettras . 

ENCRUZILHADA DO BASILIO. Log. elo Estado elas 
Alagôas, no mun. ele Panlo Affonso. 

ENCRUZILHADA DO ROSARINHO. Log . elo Es tado ele 
Pernambuco, na freg. ele N . S. da GrHça do Capuoga; com 
duas eschs. publs . ele pl'imeüas lettras, creadas pela Le i 
Provs. ns. 812 ele 11 ele maio ele 1868 . 

ENDIMURY. Rio elo Estado elo Amazonas; desagua na 
margem esq . do Aquil'i, aff. do Purírs, aos 10o de Lat. S. e 
24o 12' deLong. O. do meridiano do l'tio ele Janeiro. Suas 
margens são habitadas pelos índios Hypudnás. 

ENEUINI. Igarapé do n:stado do Amazonas, na margem clil· 
do rio Branco, enlre os lagos Curiucú e Uadn naú, abaixo ela 
pov. q.e Santa Maria( Araujo Am azonas) O Capitão Ricardo Fran
co ele Almeida Serra e o Dr. Antonio Pires Pontes no sect 
Diario, esct•evem Ini·uny e siluam esse rio e ntre a foz do Caza
tirimany e a do Anaoatí; Ayres de Cazal (Oh01·ogr. T. li, p. 
305) ~sc1· eve Eniuiny; Alexandre R. Ferreira (Copia, do ~tm 
Msc, Archivo Militar) Iniuiny; Accioli. (Oho1·og?· . p. 282( 
escreve Uen·ini. 

ENFADONHO. E' ass im chamada uma das voltas do rio 
Ribeira de Igua pA, no Estado ele S. Paulo . Projecta-se por me io 
de um canal eliminar-se essa volta, conhecida no Estado 
pelo nome de li'urcu:lo. 

ENFIADA (Sangradouro ela) . J~ntra pela margem dh·. do 
rio S. Francisco na 206a legua exp lorada J)or Ha!f'cld. Fica 
pouco acima da pov. do Remanso e proximo os povs. do Cam
po Largo, Limoeiro e Riacho. 

ENFORCADOS. Villa do Estado do Ser gipe, denominada 
actualmente-Nossa Senhora das Doees-,qtte é o orago de sua 
freg . Sua população é de 4.000 almas pouco mai s ou menos ; 
sua riqueza é medioet·e, e seus habs. occupam-se exclttsiva n. ent 
na plantação da canna de assuca1· e de cet·eaes, e na criação ele 
gado; seu terreno é fertilissimo. 

ENGABELLADA. Serra do Tilstaclo do Parabyba elo Norte, 
no mun. de S. João de Carhy (Inf. loc.) 

ENGAGUASSÚ. Vocabulo indígena que significapiláo-g?·an
de. Com esLe nome designavam os indios G-zwyanazes a ilha 
ele S. Vicente, elo Estado ele ti . Paulo, vista do alto ela seLTa 
do Paranapiacaba. l!:sta ilha es ~á cercada ao Sul pelo braço de 
mar conhecido pelo nome do R.iq ele S. Vicente, ao Norte por 
outro com o nome de Barra, (}?·anele, achando-se n 'esta parte 
assentada a cidade de Santos, e n'aquella a villa de S. Vicente 
(Azevedo Marques). 

ENGANO. Log. na com. ele Barras e Estado do Plauhy. 
E NGANO. Serra. do Es tado elo Pia. uhy,no mun. ele Itama· 

raty, n a distancia ele 30. kils . da cidade deste nome. 

ENGANO. SeuadoEs~adocloE . Sa.n~o,no mun. doPo.-to 
elo Cachoeil'o, na estrada de S. Pedro ele Alcantara. 

ENGANO. Riacho do Eslado elo Pianhy , a!f. ela margem 
clir. do Caninclé. 'l'em tres leguas rl e curso e recebe o riacho 
P equeno . 

ENGANO . Rio elo Estado elo Piauhy; clesagua no P>.rnaby
ba, na parte desse rio comprehenclida entre as cachoeiras ela 
Boa Espera.nça e Cannavieira. 

ENGANO. Ribe irão afl'. ela margem esq. do Bituva, trib. do 
rio Pre~o, que o é elo Negro, este elo Iguassú e este do Paraná. 

ENGANO. R ibeirão do Estado ele Santa Catha1·ina, aff. da 
margem rlir. elo rio Tij tJCas . 

ENGANO. Ribeirão d o Estado ele t\Iinas Geraes, a!f. elo rio 
Grande, entre Desemboqu9 e Forquilha .. 

ENGANO . Ribeirão do Es~ ·t do de Mal to Gt·osso; uHimo aíl'• 
clir . do Vaccaria, abaixo do rio elo Matto {Dr. S. ela Fonseca. 
Dice. c i t.). 

ENGANOS . Outro nome elo rio Cumiar i, no Estado elo Ama
zonas (Ar a Ltjo Amazonas). 

ENGEITADO .. Pov; clo~sLaclo do Mmatthão para onde a Lei 
Prov. n. 290 ele 10 ele novembro ele I85 l transferiu a sécle ela 
f reg. de At·ayo~es . 

ENGEITADO. Log. na com . ele Barras elo Es~ado elo Piauhy. 

ENGEITADO. Log. no termo da Palma elo Estad0 do Ceará. 

ENGEITADO. Log, do Estado do H.io de Janeiro, no mnn. 
deAt•at·nama, com uma escb. p ttbl. ele inst. prim., ct•eacla pela 
Lei Pro v. n. i. 955 ele 1873. 

ENGl!<ITADO. Morro do Estaclo do Ceará, no muD. da 
Palma. 

ENGEITADO. Serra elo Estado ele Pernambuco, no mun. 
ele F!ôres ( lnf. Joc.) 

ENG EIT .\.DO. Serra do Estaclo ela Bahia, no mun. de 
Monte Santo (Inf. loc.). 

ENGEITADO. Rio do Es tado elo Maranhão; clesag-ua na 
ma rgem dir. elo i\iearim aos 7° 0' 50" de La~ . S. 'l'em 70 kils . 
de cut·so. g• volumoso a lem de largura na foz ele oito 
a nove bntças. 

ENGEITADO. ~· ass im tambem clcnominaclo o largo ou 
bac ia ela Ponte dos Lei~es, na lagôa de Araru<tmn do Estado 
rlo .Rio de .Janeiro. 

ENGENHEIRO PASSOS. Assim denomina-se hoje rt es ta
çã.o ela Bôo Vista, na r a mal de S . Paulo. Vide Boc~ Vista . 

ENGENHO, s. m . , es labelcc im r. nto agrícola dest innclo á cul
tura ela canna e á l'abrJcação elo assucar. Na provincia do 
Paran:i, onde não ha po1· ora engenhos d assttcar, dão esse 
nome aos estabelecimentos clotaclos ele machinismos e appare
lbos proprtos para moer a congonba com que se fabt•ica o mMe. 
(S. Rohan.) 

ENGENHO . Log. elo Estado ele S. Paulo, no: termo de Ba
talaes . 

ENGENHO. Pov . na ft-eg. do Bom Despacho e mun . ele 
Inhauma, antigo San~o Antonio elo i\ionte, no lflstaclo de Minas 
Geraes; com nma esch. publ . de inst. pri m. para o sexo 
masculino, creada pel::t Lei Pro v . n. 3. 115 de 6 do ou tu b1•o de 
·1883. 

ENGENHO. Pov . do Estado de Minas Geraes, á margem 
esq. do rio Paraopeba, a menos de elous kils. a NE. ela freg. 
de Bicas do mun. do Pa1·á . 

15,030 
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ENGENHO. Serra elo Es tado 'ele Minas Geraes , no mun. 
de Que luz. Delta n asce o riacho Santo Antonio, a!f. do Ma
r anhão. 

E NGE:NHO . Ser ra do Estaclo ele Minas Geraes, na fl'e;: . do 
Cu ie té (In f. lo c .). 

ENGENHO. Ilha na ba hia do R io de Janeiro, e m frente ao 
porto do Vel·ho. Mede t ,200 metr:>s de comprielo e quas i eg11al 
largu ra. li!' mo nta nh osa e at·bor isada, e tem um gt·ande eeli fi
cio pa rticular . Di zem que nella e nconl.ra - se. a r êa d e moldar 
e suppomos que é estfl.. a que Pizart•o chama dha do s F!amen.
gos (Fa ·tsLo ele Souza . A Bcahic• do R ·io de ./&.nei?·o). Vide Manoel 
Rod1·igues. 

ENGENHO. Ilha rlo Estado ele Minas Geraes , no r io S. Ft·an
ci~co, quas i ~! a fron te da foz elo Tio elas V el has . 

ENGE:NHO. Peqaeno rio do B;stado ela Bahi fl, alf. ela ma r
gem dir. elo C:tch • e ira ou Ilhéos . 

E . IGENHO. Rio elo EsLMlo da Bahia , banha o mun . ele 
Vale nça e d ·· saglt<L no rio S<1.rapu hy (I:lf. loc.). 

ENGENHO . Rio do Est~do doE . Sa nto ; ban hao mun. de 
Guat•apary . JJ;' form ado pelas ~gnas rias_ cachoe iras el a sel'l'a 
Fazeúd::t. Ve lh a a engt·o,saelo pelo rtbetrao J a hoty , que se lhe 
.iun t>L ,,o l o~p;>L t' ~laxineln , p on co acima elo por to da Glor nt . E' 
tam bem conheci do p elo nom e ele li'c6zencla . 

ENGENH O. Riacho elo gsliado do Rio ele J ane iro , nfr ela 
m a rg em esq . elo ribeil'iio das Pedras Bnwcas, trib. elo U úá. 

ENGENHO. A.noio do Estado elo R . G. elo Su l, ali'. elo rio 
dos S ino'> . 

E:NGE NHO . A.L·roio do i];sta•lo elo R . G . elo Snl , a !f. ela 
ma r i! em ori e n Lal . elo rio 'l'aquaL-y. 'r em sua foz um pouco 
abat"oclado at·roto do Our u. 

ENGENHO. Riacl1o elo Estado ele Minas . Ge1·aes cles 
agua uo r io S . Ft·aoc isco aba ix da cachoei ra do Pirapot·a e 
proürno :i fazenda el o Engenh o Velho . 

ENGENHO Couego élo EsLado ele Min >L~ Geriles, nasce e.m ' 
um a ram iJicação ela - eLT "- ela Onça, banha 11. freg. elo Empo
çado e, após um c urso ele qua tro lcils. clesagua no rio Pomba. 

ENGENH O. Col'l'ego elo . Es tado ele Goyaz, ba11ha o mun. 
ele Sa11ta L11zia e clesagua na m<u·ge m di r . elo ribeirão Taipa, 
ali. elo l'io Corumbá (lnf. loc .), 

ENGENHO. R iacho do Estado de Matto Grosso, a!f . da 
margem eiq. elo rio Cuyab~; 11a freg ; de N . S. elas Bro tas , 
·entre os ribeirões ela Forq utl ha e elo Guacurtsal. 

ENGENHO. Riacho elo Estado ele Matto Gr.osso i desa~ua 
n a ma rgem esq. do rio Cuyahá entr~ a cachoau·as Toma va
ndla e .Almas (Dr. S . da Fonseca . Dtco. , CJt.). 

ENGENHO BRAZILEIRO. Log . do Estado elas Alagàas , ~ 
i2 ki ls. eht c id a de ela Ata la i a., u o ' 'a lie elo r to Pat·angaba , a tL 
ela m a t·gem d i r. elo Parahyba. Ah i e xiste u m engenho ce~tral 
para a fabricação ele ass uca r de cauna . 

E~GENHÓCA, s. (., p_equen o eng~nho que, .~eudo des tin ado 
pr1nc1palm enlê á f:1 brtcaç.ao de aguardente, sen e t amhe tn para 
a de ass ucat· e t·apacluras•. 

ENGENHOCA. l"ov. el o Estado elo Para hY,bfl. elo NoPbe, á 
margem esqu. el o rio ct·es te nome. 

ENGENHOCA. · Log . elo Districto Fedet·a l, ' na freg . de 
Irajá. . 

ENGENHOCA. Log . n a fr g . d~ N . S . el'Ajucla da ilhado 
Governado!', s ituadn n a bah ia elo H.JO ele J anetro e pertencente 
ao Dislricto Federa l. 

ENGENHOCA. Log . do E~tado •lo Rinde Ja neiro, no mun. 
de Petropolis , na. es t!' ruda U nn1o e Inélustn a. 

ENGENHOCA . Log. elo El ; tado d o Rio dle J ane iro, na ft·eg . 
ele~S . Lo ueenço, com duas esehs. puh3. elo in~t. pL'tma..rta . 

ENGENHO DA CONCEIÇÃO·. Log .•. elo Dis tricto F ederal . 
na fr eg. ele Jaca rép<Jguá. 

ENGENHO D'AGOA. Log. c' o Estado do Ceará , no muu. 
elo J a 1· clim. 

ENGENHO D'AGUA . Eo.; .• elo Districto F eder al, na freg, 
de J aca L' épagu á. 

IJICc . G~or· . Sí 

ENGENHO D'AGUA. Dist . ela paroch ia de S . Ba l'tholome u 
no mun . de Ouro ~~·eto e Es tado de J.\l.llioas Gor aes ;,com um~ 
escb. publ. de .inst. prim aria . 

ENGENHO D' AGUA . Riach o elo Es tado d o Mar a nhão; cles
ag lla no rio Parna hyba , i2 bis . abaix:o elo riacho dos Macacos 
ou de fronte da ilha do H.iachão , que da par L sttl não é mai~ 
elo que uma co rôa. 

ENGENHO D'AGUA . Rio elo Dis tricto F edera l , nasce no 
lagar Pa u da Fo me e desagua na lagôa de J aca l'épaguá . E' 
tambem denomi nado Rio lhmclo. 

ENGENHO D'AGUA. Ribe irão do Estad ,., ele S. P au lo, aff. 
da m a rgem el ir. elo L' i o Parahyba . Corre entre Guaratinguetá e 
Cu11ha . 

ENGENHO D'AGUA. C,1.rrego elo Estado ele Minas Geraes , 
banha o rnutl. ele Sabar á e des .Lgua no rio das Vel has pela 
mal'gem clt t•etta. 

ENGENHO DA PEDRA. Log. do Dis ri cto Federal , na 
freg . el e Gua l'aL iba . 

ENGENHO DA RAINHA. Log·. elo Districto F ederal, ha 
freg. ele Inha urna . 

ll:NGE NHO DA SERRA. Log . elo Districto F ed eral , na 
freg. tle J acu epag uà . 

E NGE NHO DA SERRA . Log . do Estado de S. Paulo, no 
mun. ela F ranca . 

ENG !:TINH O DA SERRA. R io do Districto Federa l, trib. 
ela lagoa de J acal'epaguá . 

ENGENHO DA S H:RRA . Carrego elo Estado ele S. Paulo, 
afL elo Camanclocaia; atravessa a estr ada ele Mogy- mil'im a 
Campinas. 

ENGENHO DA S l!;RRA. CoL't'ego do EstMlo ele Miuas 
G~ raes ; nasce no mol' r o elo Descal vado, banha a (L·eg. elo 
Garimpo das Canôas e clesagua no rio d ste u ltimo nome . 

ENGENHQ DA SERRA .. Corre~·o elo EsLaclo de Goyaz; vae 
para o nbetrao Santo AnLon to e este pa l' a o Cot·umbá. 

ENG.!:NHO DAS QUEIMADAS . bog . elo Estado de Per
n am buco, a E. ' ela f.t·eg . de San ~o A.ntãío, entre es ta e a de 
Jaboatão. 

ENGENHO DE BAI XO . Pov . do Estado da · Bahia, no 
mun. ele S. Francisco . 

ENGKNHO DE CIMA. Log . do Distl'icto Federal, na freg. 
de Jaca t·epaguá, 

Ei'J'GENHO DE DENTRO. Estação da E. de. F. Ce ntral 
do BL"azil, nu Distl'i cto l!,ecler a l, ent<·e as estações de Todos os 
SauLos e P iedade , em f t'ellte das officinas dei. mesma estrada , 
a 1ik,33 l d ista nte da Capital e a 26m,620 sobr e o nivel do 
mar . Ha a bi uma Agen cia do Correio. Vide 0/fíoinas . 

ENGENHO DE FÓRA. Logs . elo Districto F edera l , nas 
r~egs. de J aca repaguá e Gu ar atiba. 

ENG:&:NHO DO MATTO. L og . elo Distrrcto. Federal, no 
ponto term iu a l da estr 81cla nova ela Pavuna . Dahi p<tr le a es
trada do Eng>n ho ·do Ma tt•J, que vae a Cascaclu ra . JJ:' um dos 
pontolõ ele para da d a E. ele F . do IUo d'Ouro. 

ENGENHO DO MATTO. Log . elo Es ta do elo Rio ele Janeiro 
na fl' eg. d e lta ipú; com a ma esch. publ . de inst. p rim. 

ENGE~HO DO ROÇADO. Log . do Estado do Rio de 
J anei r o, na freg . ~le ltaipú. 

ENG H:NHU NOVO. Pat·ochi a do Districto Federal, no 
an•ttba lele elo mesmo n ome, a. O. da cidade, com quem se com
munica pe la E .• de F . Central elo Bt·azil, e pe los lionds d"' Com
p a nhi a Villa Isabel. Occupa uma ,trea extensa e é bast<tnte 
povoado . Sua egreJa matriz, s ituada em um 1a rgo e construida 
pe'los jes uicas , tem a llli'Ocaç,i.io ele N'. ' S . dá Co nceição e depende 
da d iocessa de S. Seb<tstião . Foi cr eacla> pa r ocn ia pelo Dec . 
n . 2 335 de 2 de agosto de '1 873, que des membrou seu tenitorio 
d as parochias de S. F t·ancisco Xav ier elo E'nga nho Ve lho, S . 
Chr is tovão e S. Tbiago de Inhauma . T~m uma elegante 
estação el a Estrad a ele l<'err >, casas de elegante cons trucção, 
divet·s as eschs. pttbls. de in•t . pt·im . , a lguns collegios parLi
culares . T em co mmu oicação com os 'bairros d enomin" dos Todos 
o> Santos e E:ngeuho ele Den tro pelos bonds ela Gomgauhia Ca
chamby. S ua pop. a ugmeota dia a clia, gr <Jça;s a seu clima sadlio 
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pos to que, algum tanto cal iclo no verão . Nella pernoitou, a 18 
de se tembt·o Lle 17:1.0, Duclerc, offtcial du,. marinha fra ncez,l. 
Age nc ia do cot't·eio. ill s tação telegt·apbica . Es ta f r eg . tem uma 
extensão ele cinco e meia leguas , limitando-se ao N com as de 
Ilth a (una e S . Ghri stovão e ao S. com J acarépag uá e Engenho 
Vel ho . Creacl a por Dec. de 2 ele agos t.o de ~ 873 ,_ i sto é a 17 
a nnos, foi canon i cameu te ins ti\Uicla en1 10 de p nell'O el e 1874, 
sendo for mada elos te rt'en os clevolulos das freg~ . de Inhaúm a , 
Engenho Velho"e S . Chris tovão . A. sua pop. [l.Ctual é de 27 .873 
h hs . Não tem portos marítimos, posstti ndo e ntretan1o, 
sete Ps la('Ões da E . "de li'. Cen l t'al, q ue . ão : S . Fra ncisco Xa
vier, Rocha, Riach uelo, Sam pa io, Engen ho Novo, Meyer e Todos 
os Santos. A Estrada de F •' rL'O do Norte, que par te de S . Fra n
cisco Xav ier, Lem d uas es taçõPs, u ma de m ac hinas e outra de 
pa rada . A do R io do Ou ro corta a freg . nnm R. e xte nção el e cinco 
ki ls . 'l'em du as companh ias de bo nds : Vilbt Isabel e Cacha mhy. 
A pt· imei r a com os r a maes ele g ng- nbo Nervo, J a rdim Zoolo
g ico, Vi li a Isabel e Bom Ret iro . A sogu.ncla com os ra maes de 
Cacba.mby , Todos os Santos , Gloria e Boca el o Ma bto. Conta 
t res te mplos pLtblicos e se te par ticul a re:; . Os publicas são: N. 
S, ela Conce içti.o , egreja matt·iz ; N . S . rlas Dol' es , em Todos os 
Sa ntos ; e N . S. da Lu z, em S . Francisco Xavier. Os par ti
cttltu·es são : cape llas na s casas elo co n se lh~i ro i.VIagal hãcs 
Cas hro, Dr. Cerq ueit·a Lim a , no Riachuelo ; Vi sco :1cle cl? Bo m 
lb t it·o (já fallecid o), no Retiro ; Cos t;c Barros, .'\ ss is, ::;n r1tos 
L ima . A egreja m at riz data de 183-!. illm tem pos e ram aquelles 
ter re nos perte nc?n Les a um a fazen da . Depoisexispiu a lli um 
ma ta cl ou1·o de gado bovin o, com succursaes no Hiach1telo , onde 
eram mor tos porcos e car neiros . Sendo alli co!locado nm grande 
engenho par a moe nda de can na e outros pro tlu ctos , Jicou cb a
ma ndo-se o lagar Engen ho N ovo. Da imp()l'ta nte pubhcar;ão 
A>·chir;o do D ist>• ic to /l'eder-col, n . 2, extra h tm os CJ seguiu te : 
« E Non:Nuo Novo A11toz de dema rcação das tenar. qqe ficar ão 
p ertencendo a o \~ n genl10 novo divicli daz claz que for ão el o 
e n~e nho vel ho. - (t76.2)- Anno do Nasc1mento elo Nosso Senhor 
Je~uz Christo ele mi l sececentos e secenLa e clouz a nnoz aos 
trinta eliaz do mez ele Mar ço do d1to a nno nes ta cidade elo 
Rio de Ja neiro pelo Dezem ha rgacl or Manoel el a Foncequa 
Brandão me fora m entreguez as P or taria7. ao d ia nte, man
da ndo me az autoasse az q uaes com efl'ei to a ntoey para a exe
cução do que nellaz s e determina, de que Jh . este term o, que 
eu Igoacio Glz de Cal'l"albo o escrevy: Como se hã o ven dido 
em praça p ·1blica as ch acar as elo illnge nho Velho na forma 
que as poss uía m a Pa dres J esuítas, e o dito En genho confin a 
com o li:n genho novo em alguas partes por campos, ou para
ge ns, ainda não ha sinaes permanentes que p ossam servir ele 
demarcação ou baliza entre QS ditos Engenhos, devendo o 
Novo ser vencl1clo in Lei1·o com suas terr<ts . proprias; se fas 
p r eciso pa,ra evitaL· duvidas ao fu turo asi narce divizão com 
os mat·cos necessarios qu e perm aneçam, e clem .s1nal a todo 
tempo de demarcação: cuja ~liligenc i a V m. mandara faser 
legal e juridicamo com anuencia sua, fasendose os actos 
e assentos necessarios aonde pertencer para constar ao futuro, 
e de lles se poderem uLilisar as partes interessadas, ale m da 
ntilicl0 qne se segue ao publico, e sel'Viço ele S. Mgcl." DG. 0 a 
V>:n. Pal acio a 4 de F eve rei ro de 1762. (ass. 0 ) C" nde de Bo
badella, Snr Dezem bargaclor Manoel da Fonceca Era nclão,
Senclo o que Vm, me diz em carta de ,28 elo cor rente sobre a 
compensação feita a A.ntonia elo Spirito Santo ase rca elo pedaço 
de terra inculta, que par a indireíta.t· o rumo entre as ·terra~ 
do ~n ge nho novo, e velho, foi preciw tirar jos fundos da sua 
chacara dandose l he outr o pedaço eq uivalente, tanto em qua
licl . • como em quantidade ao lado da mesma chacara: com o 
que sem mutuo prejuizo ha via Vm. exa min ado com Lavradores 
peritos a Mater ia no acto da mesma rlivi são , assentando fi cava 
ressar cido o damno sem prejuiso algum das terras do Engenho 
novo; mas que pa r a a d.a compensação ficar vigo1'osa pa r a o 
futu r o he necessaria faculdade e a provação minha, me con
formo com o parecer ele V. m. que manda ra fazer os termos 
convenientes e clarezas devidas, para que es·tas par tes fiquem 
livres de contendas ju r ídicas, e satisfeitas da diligencia com 
que trabalhamos em conformid ade das reays ordens. DG.• a 
V. m. Palacio a 29 de Março de 1762. (ass . 0) Conde de B,,ba
della. Snr. Manoel da Fonceca Brandão.- Auto de demar
cação das terras pPrtencentes ao En ge nho Novo nas partes 
confinantes que se dividirão para o Engenho Velho na forma 
determinada na portaria r e·tro - Anno do Nascimento de 
Nosso Senhor J esuz Christo de mil sete centos e secenta e 
douz a nnoz , aoz se iz dias do mez de Mayo do dito anuo, veyo 
o Dezembargador Manoel ela Foncequa Brandão, commigo Es-

cnnto, e o Meiri nh o cl:1 commissão Josepb 'l'ava 1·ez Vie ira a 
este eng-e nho novo pant efl:'e ito ele em Yil'lucle ela Portfuoia retvo 
do IlluAtt· iss imo e gxce llenLiss imo Co nde ele Bobacl eJla Ge~erai 
desta Praça e GoveL'IHLclor elo Rellaçã o, balizar e cle mar·car az 
~erraz, que ncal'ii.o pe rt~ n ce nclo ao dito e ngenho n ovo naq 'lellas 
p a t· ·tes , em que por fa lta ele cl ivizas es laveis . e p · r ma nentes, 
se pot.le ri ão mover ch tv idas pa ra o fn tu r o entL'e os cpte h avião 
rm'naLado :ts terras q tte ficarão div icliclaz par a o enge 'h o velho 
pa r tez confi an tez, onde só com mat·coz e b<tlizas pod ia h~ ver· 
conhecimento disti ncLo de sua d i viziio; e pa ra e9 te e/feito 
mandou vi r perant e sy a J osP pb de Az~ v e do . morado,·· naquelle 
contin en te, por se r i'll l"ornu do qnc es.te t inha forma l iat'eli
genc ia cloz rumos da agulh a . e ven toz por ella seguidoz. ao 
c1nal d·'ferio o jul'a. menlo elos Santoz E va nge lhoz e1r, nm livro 
clellez em que pôz sua mão cl ir<" ita , de l>aicho do qu fd lhe 
e ncan egou que bem, e verdadeira men te se m cl o(lo ou malícia 
dirigisse oz rum or. d a ag ulha naqllell ez LL1ga rez , e pot· <lfJIIellas 
pal'les qtlc e lle Dezem bargo.do r tinha des tin ad o '~ repartição 
elas terra1. , que fi ca vão pen encendo ;ro e ngenho novo ; como 
ta mbem decl arasse se a agulha, com q11 e havia ele l"a ze r· es ta 
cl ivizão se ach ava cert<l, e be m a pon·tacla, e r ece iJi do pOL' elle 
o dito jura men to , cl e ba icho delle dec la rou que a cli·ta agtli ha se 
achava certa , ~ b~m apo ntada, e que com vprcla cle , e boa conci
en cia prome ttia faze r tL cli vizão me ncion ada d iri g indo 07. ·t·umciz 
pela mesma 11gulha como era olu·i g •elo. E logo foi o c! i lo Dezem
bat·gad or co1nm1go l~scrivão, e o dito l\le irinho. n o d ito Joseph 
de Azevedo ao ca minho, qu e vay elo enge nl10 novo par·a Inda
r a hy-g ra nde no l ng-a r nnde se ha m ele cliv idit·, e de rn a t·cn as 
t er m z que por UCJlle lh~ pa rte ficam pertencendo ao enge nh(} 
novo, :lividiclas da s que erão perten center. ao e ngenho ve.lho;. 
e ahi ela pa r·te dire ita do dito ca minh o indo pa.n, o di to Incla
r a hy , mandou elle Deze.m ba rgador li nca t· hnm mtu·co el e pe ~lra 
c om dnas ped nts peque naz por testem nnh a11 ao pe o qual marc(} 
·te m por &ig na. l húa. ven éra, e o havia elJe Dezemb::.u ·o-a.clol' 
man dado at·a ncar elo l ugar, onde maiz ao diante se a~hava: 
Jincaclo em distanci a ele ce nto e trinta e coatt·o bra:ç.ar. pouco 
ma iz ou m enol. cl'~qnelle a es Le lugar, e 1incad0 o dito ma rc(} 
abeim do ref'e!' iclo caminho mando11 ao d ito Piloto Josepb de 
Azevedo, que delle para a parte da serra ele J aeat·epagu{t 
d ir igisse o rumo q 11e fi.ca.va correndo, nca nclo a s ag uas ver
teu tes ela dita serra perte ncenclo ao e ngenho novo ; e posta a. 
agulh a so bre· o dito marco, po1· ella se vio $egui t• o r umo de 
sudues te quarta de Oeste para a serra proxima, ficando as ver 
tentes cleJla para a parte elo engenh() novo, perte ncendo ao 
mesmo enljenh o novo e as que lança para a parte elo engenho · 
ve lho, ficao pertencendo a João Gularte Pereira q ne rematou 
az ditaz ten·az, em 'qne se acha estabelecida a. chacara do 
Provedor o Doutor Francisco Cordovil de Syqueira e Mello, e 
nessa form<~ fica prevalecendo a clivizão por es ta parte; e l ogo 
poucas br aças distante do r eferido marco ela parte esquerda 
a beira do dito caminho, onde se dividem as te!'raz, que re
rnatm João 'l' etxeira ela Sylva, e se acha hum pequeno ma rco 
que est e mandou fi ncar pat·a signal cl.e sua clivizão, ma ndou o 
dito Dezembargador asentar a agulha , e que clelle para a parte· 
da set'ra que cay sobre as terraz do engenho novo dirigisse o 
rumo, q ne ficava seg1mclo, ficando as aguas verten tez ela dita 
serra pertencendo ao engenho novo ; e posta a agulha sobre 
o dito marco, por ella se vio seguir o rumo ele Nordeste para 
a dita serra proxima ficando as vet·tentez delhs p<:~ ra a pa rte 
do engenho novo em toda a continuação della athé a hua. 
va rge , onde segue ouwo caminho elo mesmo engenho novo para 
o engenho velho. E sahi nclo daqnelle lugar, e vindo. a este 
onde segue este outro caminho, que vay do engen ho novo para 
o enge nho velho, abeira delle ela parte direi~a, onde findam 
as ten·az que r ema tou Dona Anna Correa, mandou o dito 
Dezembargador fincar hum marco de pedra com duas pedras. 
pequenaz por t estemuha11 ao pé, em o qual marco se acha es
culpida a letra -R - , e delle mandou dirigir o rumo aponta 
da serra , 011 outeiro proximo para ficarem duvidas 1 as terra:~> 
da dita D. Anua Cor1·ea das do engenho nove, e com effeito· 
posta a agulha no dito marco se vi o dirigir a ponta do dito 
morrro, e Lombada ele pedra o rnmo de sudLLeste quarta el e 
oeste; e na dita Lombada ele pedra fez hüa cruz ao picão, e· 
dahi para sima vay seguindo em toda a serra as ve!'tentez 

·c]ella fic~ndo as que cay para as partez do dito enf·enbo nov0o 
pertencendo a este , e as que caem para . a parte do engenho 

t Assim se le nos Auto• do DemarcaQão fielmente repr.oàuzido·s. ·Es.· 
creveu-se , pttr engano dtWiàas em vez de di1Jididas . 
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·velho pertencendo aos que rem atarão as mesmaz verten·tez na 
forma dos lituloz das suas an·emataçõens. E do referido 
marco mandott o dito Dezembat·gador dirigir o r umo ela ao-ulba 
para a out ra parte do r e ferido caminho, e se dirig-ia o "r nmo 
·de Nor desLe d igo e se dir igi11 o t·umo ele Nordeste tb é a i'mrcla 
do o'iteit·o prox imo onde se met1eo hum marco de pedra com 
cluas Lestemunbaz ao pé, e no di to marco se acha esculpida a 
L ett·a - R -, e deste dito marco se segttio pela i'rarda elo 
mesmo oiteiro o t•urno de Nade qua l'ta ele Noro<>ste athé a 
estrada q 1te vem elo P eclt·egulho para o engen.ho novo, antes de 
chegar a qual e m j)OUca distanc ia se fincou um mat·co de 
peclt·a, COil'Í duaz teste m unhaz ao pé esc ulpido nc ll e a mes ma 
le tra - lt - e clesLe dito marco segue o mesmo rumo de Norte 
quana ele Noroeste passan do a estra da, e segttinclo pe lo cam po 
thé o lu gar, onde no mesmo c;~mpo se fincott hum ma·rco ele 
pedra com duas testemunh:~z ao pé; e cleste dito marco segue 
o r 11110 ele No rte Sul cor tando por ten·az uos fttndoz elas tla 

-chacat·a de Anton ia Borgez elo Spirito Santo thé chega t· pelo 
mesmo rumo ao Por tão ela cbacal'a que occupa Dona Cyci il a Co r
rea de Azevedo j unto ao qual se paz hum mar co ele pedra cOI'n 
a mesma Leu·a R nelle escu lpida ; e aqui fmclou a dema r cação 
e clh·izão elas terraz do enge nho novo dit·i g itl a peloz refericloz 
.rumo, fi balizadas, e di vicl idas com oz l'efe l'iclos marcos, ficando 
pet•te nce n.clo ao engenho no1·o todas as te n ·az que ficam dentr o 
das linh as dos re l'erid oz L'tunos pa r a a parte elo mesmo enge nh o 
novo e pot· es ta maneira hottve o dito Dezembargaclot· a demar
cação por fe ita.- E porqne com a dita clivizão, e Llema rcaç<to 
ficarão comprehendiclaz par<t a parte elo engen ho novo tel'l'az 
qnc havia ,-,~ matado eJ!t Praça Anton ia Borgez elo Spirito Santo 
nos fttncloz ela sua chacara, o pel a sP guncl~t Portar1a .ituüa hav ift 
cleternlitHtclo o Illustri ssimo e Exce lentissimo Co nde de Boba
cle!la,qu e em refens ela t el'l' a que se l be tomava, se lhe desse 
outl'o pedaço equivalente tanto em qualidade co mo em qttan 
ttclaele no Lado da mesma· sua chacarD, lh e con [e ri o " etilo De
bargaclor ua tr. stacla ela dita sua cbacat·a vindo do P eclr ,·n·ttlbo 
para o engenho novo ela parte dire i ta ela Ps trarla pa t·a de~1tro , 
toda a tena que fi cava contigua, a dita sua, cl1acara alh e a 
lmha elo rumo seg-ut do pelos ll1ctrcot ela dita medição elig·o da 
d11a demarcação, li c ando perLe nce ncl o elo dito marco, e Jin h a 
elos seos rumoz ass irna clecla r adoz pa ra 11 parte ela chacara da 
sobceclitq, Antonia Bor::rez elo Spici to Santo, toda a tecra que 
p.a ::t mesma parte excluem os mesmos m,.t·coz do referido 
caminho e e~ tracla paca den tro, a mesma Anton ia Borgez elo 
Sp ir it" ::mlo, e fica se t·vinclo de cliviza pelo lado desta, pa rte e 
pelos funeloz os sobreditos rumoz que uella se co,-rem para a 
divizão elas ·terraz do engenho novo, com az qu aez pot· este 
lado, e funcloz partem az da sob t·edita Antonia Bocgez ; e paca 
na terra conferida em r efens ela outra não h ave r, prejuízo no 
seo equtvalen te tanto cht pa rte da r eal faz enda na tr n·a que se 
dá em refe ns , como ela parte ela que a Llita Antohia Borgez la r ga, 
e cede do seu preclio, m a ud ou o d ito Dezembargaclo r fosse ava
liada hua e outr a para o que o e legeo par a aya l1a9orez a Joseph 
Gonçalves Pe nedo, e a Mathias Petxoto G uim :JJrans, por serem 
hnmens in1.e il ige ntez no valor de ter raz daquelle con!men te, 
aoz quaez clefet·io•o jurame nto elo; Sa!' toz' ~va , l gelh oz em hum 
livro cle l les e m que pose t·ão suas maos c!Ire ttas, deba1chq elo 
qual lhes encarregou, q1.te bem, e YerdaLleiramen,te ve ndo h úa 

·e outra porção ele terraz, dessem va lot· a cada hua de~las'com 
boa, e ajus tada conci ., nc ia. e re~ebtclo por ellez o cl1to JUl'~ 
menbo cle baícho deite pr ometterao faze r, e cumprtr como e t·ao 
obri ga~lo·t. !!;vendo e examinando_ os ditos avaliaclo r~s hum a , 
·e outra porçam ele t ert·az, clecla r a l'aO qt'e o valor ele bua, tanto 

. quantidade como a respei o da qualtclacle h é equ1 valen te ao de 
0111ra , e que não julgavão bavet• excesso que repor ta nto ela 
p a t·te el a rea l fazenda como da dita Antonia Borgez elo Spn·tto 
Santo, a vista do que m an clo ti o dito Dezembat·gadot· ficass e 
es ta reça rcida da terr:1 que se lhe h ;wia tirado com a que lh e 
conferia dentro dos sobrecl i toz limitez, e divizas, e de tudo 
mandon faze r este auto em q11 e assignou com o rlito Meiri.nbo, 
e. o sobred ito Josepb el e Azevedo q11e set·vio ele Piloto , e oz ava l
l'i_adot·ez Josepb Gonçalves Pen edo . e Math1as Petxoto Glllm a
rans, e eu lgnacio G)z de Ca rval ho, que escrevy e_ ass1gne_y. 
Ig •1aoio Glz de Carvalho. Manoel da b'onoeoa, B1·amla~ . 11{athtas 
PetXOGo Guirncwez Jasé Glz Penedo. José Tava1·es Pe,·et?"a . ./oseph 
de· Azevedo .- Feita a elema t·cação na forma e:;cpencl icla ass im a 
fiz estez a utoz concluzoz ao Dezembargador Man oel da Foncequa 
Brandão, de que fiz este te1·mo , que eu Ig- nacio Glz. de 
Carva lho o edcrevy. - V. em 7 ele . .... :- J ulBo por sentença o 
termo ela medição fe i ba em observa nc ta da I o r tar w. e ordem 
do Jllus trissimo e .Excellentissimo Conde Gov. 0 0

, e na fo r ma 

da mes ma demar cação, e chvizão se cumpra como no termo 
se declara . Rio ele J a neiro 8 ele llia10 de 1762 .- MANOllL DA 
FONCECA BRANDÃO. 

ENGENHO N OVO. Log. elo Estado de Pernambuco v· 
margem elo no Goyanna, a milha e meia abaixo da cicl~cl; 
deste no111e. 

ENGENHO N OVO. Logs . elo H:stado elas A.lagôas, em Santa 
Luz ta elo Norte, Pil a r, Pwca e Branca. , 

ENGENHO NOVO. Log . do Estado do Rio àe Janeiro, na 
ft·eg. de Cor de ir os. 

E N GENHO NOVO . Logs . elo Districto F ederal, nas fregs. 
de Guaratiba e ,J:lCarepaguá . 

ENG ENHO NOVO . Dist. ct·eo.clo no mun . do lvl:tr d'Es
pn,nha e JJlst<tdo ele Minas Gat•aes pelo Dec . n. '161 ele 8 ele ::t"'osto 
ele 1890. Orago S . Se bastião . " 

. ENGENHO NOVO CoH ego elo Districto Feder a l, rega. a 
ire~ . ~o sau nome . N<tsce ela se c~:a elo Matheus, é atravessado 
peL1 E. ele F . Cen!r<tl cl0 Br aztl o desaguu nu Pra. itt Pe
quena . 

· ENGENHO NOVO. Pequeno rio elo Estado ele Pernambuco, 
y.tl'. elo Capiberibe. 

ENGENHO P AULISTA . Log . do Estado ele Pernambuco 
pe rto da ciclacle ele Olin~a, na !'reg . de MarangtHt.pe . Em ül17 
ah t cl~ljanclou-se o exercito ela repui.J lica e s ·1icitlou-se o padre 
Jo. é Ribeiro Pessôa. . 

ENGENHO PEQUENO. Log. do Estado elo Rio de Janei-
t·o, no mun. ele Nyterõi. · 

ENGE NHO QUEIMADO. S•·n·a elo Estado ele Minas Ge
t· aes, no mun . ele l\Ia rianna e freg. ela Cachoeir a do Bruma elo. 

ENGENHOS. Ba irr o elo inun . ele Igmt pe, no E stad o ele 
S. Paulo; com. uma esch. publ. ele inst. pt·im ada. 

ENGENHOS. Serra elo Estado ele l\linas Geraes no mun. 
do P"rá: nas div isas elo dist . de S ., J ose da Vat·gi 1~h a . · 

ENGE~HO ~?ECCO. Pov. elo Estado de Minas Geraes, no 
mun. deSabara, com uma esch. _p.ubl. ele inst . prim. , ct·eada 
pela Let ProY . n. 2 .597 de 3 de :Janeiro ele i 8tl0. 

ENGENHO SECCO. Carrego elo Estado ele l\Iinas Ger aes, 
banha o mun . de Saba r á e clesagua no correo-o da Boa Espe-
rança, afl'. elo ribeirão Sarzêclas. " 

ENGENHO VELHÓ. Log. do termo ele S. Francisco no 
Estado do Cear á. ' 

ENG_ENHO VELHO. Parochiado Districto Federal, Cl'eada 
em i79;) . Con~na com as_fregs . ele J acarépnguá, !J)hauma, Espi
nto Santo e S. Chr tstovao. Tem 36.9.:38 h a bs. e di:vét:sas eschs. 
publs .. Orago S. Francisco Xavi.er e diocese de S . Sebastião . 
Monsenhor P1zarro em snas ]J{ems . Hist. T . V . diz : «Extincta 
a Sociecla~e Jesuí tica, se?hora ela Fazenda chamada Engenho 
Velh o, e s1ta uma leg:ua ch~t,ul'te ela c'tdade, anele havia o templo 
eled_LCaclo a S. F t·a nctsco XaVIer , nelle creo u a Portaria ou P ro
vJsao el e 1.1 de abl'l l ele 1.761 um Cut•ato, que a 4 de maio elo 
a nuo segu tn te fo1 el evado a vigarari a encommenclacla. a~ é en
tt-a r na serie elas perpetuas, em consequenci;' elo Ahará de 22 
ele dezembro d_e 1795. Construido esse templo com p~1recles ele 
pedra e, cal, fo1 ele 1;ovo levan taclo quasi t odo pelo v ig" t·io actual , 
dando a capell a mor 44 palmos ele fund o lar"m·a ele 20 e nltura 
ele 30 a té 6. s imalb a; e ao cot·po ela egrejd o f~ nela ele 81 1/2 pa l
mos, la cgura ele 32 e alttll'a ele 60 até a s i ma lha. Cinco aHares 
or·nam o seu interior , e no maior clelles se conse r va o Sacral'io, 
e m que perpetu amen te é a dorado o SS. Sacramento, desde o 
a':no ele '1767. ~orno capellão curado , servi u-a o padre Sebas
tta o de_ Bnto Metrel 'es: como 1o vigario encommenclaclo, o padre 
i~ntonJO ~m~ro de Sonza Coutinho: e na qualidade ele 1' viga· 
t'lO p t·oprto, o padre André ele Me llo Botelho , por apresen tação 
de 15 ele novembro de 'l797 confirm ação ele 011tro dia semelhante 
; mez do annu s<•guinte, ~posse em 3 de dezembro imru ediato .' 
re_m p•Jr se u coacljnctor e futuro successo r o pa dre li'Ltn oel Joa
q J.t tm Roclt·Jglles Da ntas. Por e-lital de 3t ele jane iro ele -1763 
chega vam os seus limit es, ao N., aLé o lagar con hecido co m o 
nome de B arro T~e·rmclho, dis tante quasi meia l egua , e m cujo 
rumo fica o, Arratal de_ 111ata-po,:·oos, por onde terminava com a 
freg . da Se :..~ mas va rtou essa dtvisão pelo eri,.irnento ela nova 
par r•cllia de :sa nt'Ann;J. elo Campo, com a qu a l 'balisa . No rum~ 
de L . cammha a buscar o mar da Praia Grande, comprehen-
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dendo a i i ha elos i\Ielões, que fica em frente do hospital de S. 
yhl"is~ovão e junto a ella a da Caeh·a; a da Pombeba, em fre n~e 
a cap~l_Ja de S. Christovão, e a elo Ferreiro, na vo~ta da Ponta 
do CaJU. Por esse mesmo caminho a rumo de S., se aJ_)<trta a 
freg. de Inhauma na Ponte gt·ancle rle pedra: e atravessando a 
estrada get•al a b tscar o sertão da Fazenda intitu lada JJ:ngenho 
Now, que tambem fôra dos padres Jesu•tas, fina lisa ao O., com 
a de Jacarépaguá. Nessa anclad ut•a numerava em outro tempo 
perto ele 300 fofl"OS e mais de 1.800 almas dadas a rol; porém hoje 
é muito mais crescido o numere de toijOS e conseq•tente o de almas 
pot· ser o ten·iLorio assaz c ttltivaclo depois elo anno 1808. Em seu 
termo estão as capellas: 1", ele S . Christovão, situada no campo 
do mesmo nome, qUA consta subsist i •· antes elo <tn no 1627, por 
se ter feito ahi um baptismo nesse tempo,.com o referio o assento 
eScl'ipto no li v. 2o da freg. de S . Sebastião. 2a ela Casa ela 
Quinta dos Jesui~as, fnnclada e11~ lagar alto e poucas brac;as dis
tante dt [a: e cumo n esta casa se es tahele·cett o Hosp ital elos 
Lazarentos, (c• ·ja memoria s~ verá no li v. 7o cnp. 2 l) ficou por 
isso a cape !la i~en ta ela jtll'iscliçflo parochial, pela provisão ele 
i de agos o de 1767 a requerimento do provE~dor e irmandade elo 
Santíssimo ela ('reg. da Canclelaria, como aclministl'<tclera do 
hospital: e por essa provisão me~ ma se conceclett tam bem que 
no sacra rio ela cape li a ou oratorio interior estivesse t>~rpetua
mente conservado o SS. Sacramento. para eer administrado por . 
Viatico aos enfermos . 3a, elo J!:spiTito Santo, erecta no Arraial 
de Mata-porcos, pelos momdot·es elo Rio CGmpl'iclo e Bica elos 
Madnheiros, em terras doadas por HenL·ic1ue Cot·rêa ela Costa e 
Sita mnlher Antonia Maria de Jesns, que para dote desse tem
plo e seus param e o tos, consig naram '' quantia de 100$ no ren
dimento ela me~ma chacara, em escript11ra ele 27 de dezembro de 
1745, cl'onde sé serrniu a provisão episcopal de 20 ele janeiro de 
i746, com que foi levan tada a capella. 4a, de S. Mi:uel, coOl
struida no IJ:ngenho Novo pelas pHdres jesuitas, senhores a nti
gos cle~sa Faz 'nela, pot· Cll.Ja exlincção teve a prerogativa ele 
Curada, até pnssar a outros possnidrores. Na snb,·edHa Fazenda 
do t!Jnaenho Novo existüt uma fabrica de assucar, que os mes
mos padres haviam estabel ecido poucos annos antes elo sea 
extermioio, e os arrematantes da propriedade (e-m 1780) Manoel 
de Araujo Gomes e seu socio Manorl Joakuim ela S il va e Castro 
'l'eformaram: mas o filho elo pdmeit·o, Manoel Theodoro, como 
possuidor act11al da Fazenda, persuadido de maior conveniencia 
pelo art•endamen to elas terra9 em porções limitadas, demoliu o 
edificio. No [-lendahy (vulgarmente chamaao Inclrahy) se avis
tam muitos moinhos de t•·igo, que a beneficio de nguas abtmclan· 
tes p1·ep tram toda a farinha precisa pat·a o consurnmo do pão 
trabalhado nas padarias da cidade, para o pro"V.imet1to elos Dave
gantes e para o commercio que clella fazem os padeiros, transpor
tando-a em barris a ditferentes províncias. A maior parte do 
terri to1·io é occupado por cbacaras, onde se ctlltiva a mandioca, 
o aípim, arroz, café, cacáu, milho, feijiio e outros leg11mes, 
assim como diversos arvot·edos de ft·uctas singulares, cujos etfei
tos se conduzem á cidade por caminho mais I?rompto de terra 
que o de mar, havendo aliás clous portos ele lacil emb~rque e 
aptos para a voga. de lanch<ts. ITim muitas da9 mesmas chacaraJl 
teem 5e'l8 propl'ietarios construido vistosos jardins e casas bellis
s imas de habitação, que pelo prospecto t•egn lat· e grandeza, 
podem-se dizer nobres. Distante da matl'iz poucas braças está a 
Re1l Quinta da Boa Vista, oo Macaco, longe nma l egua , a 
Quinta que fô''"' da Sra. princeza D. Maria The1·eza; e no espa\'0 
de menus de meia legua, a da Mitra, no lUa Compl'iclo . [?erti
lisam as terras elo district.o torrentes de aguas, dimanadas cla9 
sert·as do Tijuca e ele Hendahy, que formam unidos os rios de 
S. Christovão, de Maracanã, ele Catumby e Comprido, levando 
o desprjo de suas abunclancias ao mar da Enseada. Do dist1·. 
miliciano de In'hauma é parte o desta freguezia. ,. 

ENGENHO VELHO. Log. do Estad.o de Pernamlmco, no 
mun. do Limoeiro. 

ENGENHO VELHO. Log . elo Estado das Alagôas, no Mun
dahu-mirim. 

ENGENHO VELHO. Arraial do Estado do Jlio ele Jan e iro, 
na freg. de Mirity, mun. de lguassú. 

ENGENHO VELHO. Log. tlo Districto Federal na iireg . ele 
Jacarepaguá. 

ENGENHO VELHO. Log. do Estado de Min.as Geraes, no 
dist, de Santo Ant01üo elo Rio .Abaixo, mun. da Conceição. 

ENGENHO VELHO. Morro do 'Estado do Paraná, i margem 
esq . do rio Cubatão-mirim. 

ENGENHO VELHO. Ribeirão do Estado elo Rio de Janeil'o, 
banha o mun. de Rezende e desagtta n<t margem esq. elo 1·io 
Parahyb:t. 

ENGENHO VELHO . Ribeirão do E~taclo ele Minas Geraes, 
banha o mun. ela Conceição e elesagua no rio Santo Antoni,o 
(In f. loc. ). 

ENGENHO VELHO, Lagôa elo Estado ela Bahia, nos limites 
da freg. de N. Senhora ela Conceição dos Olhos d' A'gua. Des-
agua no rio Ca morogy. · 

EN'GOLE CABAÇO. Riacho do IJ:staclo de Pe.rnambuco, aff. 
elo rio Capiba;ribe (In L l oc .) . 

ENIUINY. Vide Eneu·ini. 

l!.NSEADA. Log. elo Estado elo Rio de Janeiro, n a fl'eg. de 
Sant'Anmt ela Ilha Grande elo mun. de Angra dos Reis; com 
uma esc h. publica. 

ENSEADA. Bairro elo mun. rle S. Seba s tião, elo ~staclo ele 
S . • Paulo; com um!'- esch. ptt'bl. ele i nst. primat·ia. 

ENSEADA, Bairro do mun. ele Ubatuha no Estado ele S. 
Paulo; com uma esch. publ. de inst. pnmat· ia. 

ENSEADA. Bairro elo mtuL ele Santos, no Estado de 
S. Paulo; com uma esch . p•tbl. de inst. pl'im., ct·eacla pela 
Lei l:'rov. u. 70 de 13 ele abril de 187!. 

EMS:EA.!)A. Bairro no Estado de S. Pa.ulo, no termo de 
Iguape; co m uma c•sch . publ. de inst. prim., areada pela Lei 
Prov. n. 33 de 2<! demarço de1876 . Só 4,habitaelo por pesca
clot·es do mar grosso. 

ENSEADA. Morro elo Estado de S. Paulo; é o mais alto 
e o demais pro.Jecçii.o p:tra o mar dentre os que guarnecem a 
exbrema boreal da enseada da Bertioga. 

ENSEADA. Ponta no Estado ele Sanrta CaLharina, 11a •m
tratla ela enseada do Brito. 

ENSEADA. Igar :J>pé do gstaclo do P ará, no mun, de Monte 
Alegre . 

ENSEADA DA ESTRELLA. Pov. rlo Estado do Rio de 
Janeit·o, na enseada do seu nome e mun. ele Angt·a dos R eis . 

ENSEADA DO BRITO . Parochia do Estado ele Sabta Ca
·tharina, no mtm. de S . José. Orago .N. S. elo Rosario e 
diocese ele S. Seb<~st i ão elo Rio ele Janeiro . Foi creacla por 
Alvará ele 1750. Tem clnas eschs. publs. de inst . pl'im. Sobre 
suas divisas vide: Leis Provs. n. 121 de 27 ele abril de 1839 
n. 403 lle 15 ele março de 1.856 . « l!:ssa freg., escreve-nos o Vi
garto Ganarini (julh o de 1388). c!'eacla por Alvat>á ele i750 é 
uma elas mais antigas ela prov. e a té o anno ele 1856 lh e J)er
tencia nma parte elo tel'l'itorio da de Santo Amaro elo Cubatão 
e a maior pal'te ela de S. J oaquim elo Garopaba. Actualmente 
a -freg. extt•ema ao N. com a ele S. José pele rio Cu·batão e 
com a de Santo Amaro pelo rio do Braço de S. João a O. 
com a colonia Therezopo1is pelas vet·.tentes d·o, rio Capivary, 
ao S. com .a freg. de Garopaba pelo no 1mbc1l)U e pelo rio da 
Madre, trtb. claquelle, e a E, na- pat'te elo sul com o Oceano. 
e na 'pnrt':l elo nol'te com a l aguna de Santa Catharina . @ ter
ritol'~o desta ft·eg., visto elo mat·, é montanhoso, a lgum tanto 
plano perto ela costa, e co m lindos Yalles entt·e os morros e ao 
compl'ido elos rios . A lavo um pl'incipal consiste em café, canoa 
ele assncar ~mandioca .. Planta-se t a !nbem mi1ho, feijão e al
gnm a lgoelao . A ,pesca !ot'nP.ce a muttas fam!ltas os t:n eios ele 
suhsistencia.- Por es t·a fL·eg . passà a antiga estrada geral 
que do Qester!'o 1a pal'a a Laguna e R. G. elo Sul e era muito 
fl' equen tacla. Depois, pot·ém, que se abria a estrada entre o 
littol'rul e Lages ficon aquella abandonada e actualmente só 
serve como meio de c ~ mmnnica.ção entre as frege . visinhas.-A 
Enseada do Bt·it'l dista do Des terJ'O uns 30 kiJs.; de S. José 24, 
da Palhoça 18, de Santo Amaro 24 e da Ga r o]Jaba '30. - A. séde 
da ft•eg . pela sua posição topogra,phica, é talva~ o logar mais 
encantado:'' da _prov.. Consiste . nu~a pra_ça quadran~ular de 
grandes cltm~n soes , docemente mclmada para o maJ• e circum
dada por casas ele linda a ljpaiJe nc ia . Do aclrro da egreja .a'<ista
se a bella enseada etüre as ,duas pontas do Mouo dos C<1vallos 
e elo Cedro, que a defendem dos ventos S. e N . , •e mais ao 1 onae 
a Jllta de Santa Catharina, que fica fron·teira.- A tl'adicciio 
popula:r diz que o puimei.ro morador do lagar i'oi um tal Brito, 
que den o nome á enseada onde veio se eatabeJecer.,. 

ENSEADA DO F10GO. Log . . do Estado das Alagôas, no mun. 
do Poxim . 
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ENSEADA GRANDE. Pov. do Estado do i\1ar.l nhiio, no 
mun. de AnaJatuba. 

ENSEADAS. Log . do Estado do Piauhy, no mun. deS. João 
do Piau hy. 
• ENSEADINHA. Colnnia doEstado do R. G. do St1l, a'LOO 

kils. ele Pot·to Al egt•e . E' habitada por a llemães. 
ENSEADINHA. Li .,.eiro pontal colloc ado entre as potltas de 

Mw racahipe e Sat·amb i ~ cet·ca de dous klls. ·distante elo pontal 
das Candeas; no Estado de Pernambuco. 

ENTAIPAVA. Dá-se este nome. no Braúl ª"uma barra 
k ansversal, ou rocha p0r cima ela qtta l passii.o as ag·tas, que 
clepoi~ pr .cipit •m-.>e com vio lenci;L: u;sta pal~vl'a, que a lguns 
esct'evem inta ipava, pa rece substttlltl' perfettamente o teemo 
techni co Ú"tncez ba?'?'age . 

ENTEMARY (Rio ela tempes tad e). Ri o elo Estado elo Amazo
nas, afl'. cln ma egem esq. elo Aqnit·y, Uaquiry ou Acre. 

ENTEM ÀRY. Pequeno rio elo Estado elo Amazonas,' une~se 
com o Uaq tery, d epois ele cuja c0nfl. toma o nome ele I tuxi 
(Col'on ~l Labre). , 

ENTRADA. Pov. do Estado das A lagôas, no te t·mo à e 
S. Braz. Ha ainda outt·o com o mes.mo 11~ro U') mun. do P orto 
Real ,do Collegio. 

ENTRADA. Ponta l na costa do Estado elo R.. G. elo NorLe, 
entee ns pontas de Upan ema e da Rednndinha. Vital de Oli
veit·a no seu Roteiro diz • que entre o Upane ma e a J~ntt·a rla a 
costa é bol'clada ele pedeas . mas e ntre es1a ultima e a Reclon-

' dinha contem a lgumas coeôas . \'orte-sul com o pontal da 
Ent..acla poJe·se a:ncor<tr com i20 pa lmos, areia fina, passando 
primeiL'O por um ltmdo de 16 pa lmos, a r eta finall. 

· ENTRADA. Ribe ieão do Estado de S. Paulo, all:'. elo rio 
Tatuhy. Nasce na fazen da da Nova. Aurora, antiga d os fradeõ 
carmelit:ls ele Itú (In f. loc .) 

ENTRADA. Arroio do E stado el o R . G. do Sul, aft . do rio 
da Fortaleza. 

ENTRADA DO MAT':rO. Log, no mun. de Santo Antonio 
da Patrlllha do Es\ado do R . G. elo Sul, com uma esch. 
publ. ele inst . prim., c1·eada pela Lei Prov. n. 1.517 de 26 de 
novembro de 1885. 

ENTRE AS SERRAS. Riacho do Estado de Pernambuco, 
banha o muJl. da Floresta. 

ENTRECOSTO. Ribeüão do Estado de S. Paulo, alf. elo rio 
Parahytinga, pela margem direita. 

ENTRECOSTO. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, entre 
' Desemboque e Araxá. . 

ENTRE FOLHAS. Parochia do t ermo de Caratinga ,; no 
Estado ele Minas Geraes ; com uma esc h. publ. de 1nst. pnm., . 
Cl'eada pela Lei P1·ov. n. 3.593 ele 29. ele agosto ele i8:l8. Orago 
N. S. do Rosario . F' oi creacla pa•·ochta pelo Dec. n. 16 de 6 de 
févereieo ele 1890. que incorporou-a ao mun. ele Caratwga, 
enLão ct•eado . 

·ENTRE FOLHAS. Con·?go do Es tado elo Minas Geraes , no 
termodo Cat·atinga. Desagua no rio DJce, pela margem d1r. 
Recebe o cor'L·ego dos Reis e o ela Vargem Alegee. 

ENTRE MONTES. Log. uo Estado elo Parahyba do Norte, 
nas divi:so.s ela 'ft·e-g. ele N. S. do Bom Conselho da Pnnceza. 

ENTRE MONTES. Pov. elo Estado elas Ala~õas, no mun. 
de Pit•anhas. á ma""'em do S. Francisco. A. Let Prov. 111. -872 
de 22 ele junho de 1%82 cl'eou de ahi clistricto. 

ENT!RE MONTES. Bairro do mun . elo Ampar~, no Estado de 
S. Pa11lo, com uma esch. publ., creada pela Let n. 101 de 24 
de setembro de :18~2. 

'ENRE 'MONTES. S~Tra do Estado elo Ceará, no mun . de 
Sa11ta Qui'tel'ia . 

. iENTRE MORROS. Log. do Districto Fedaral, na ú ·eg. 
cle .Campo Grande. 

EN'I'!RE MORROS. Riache do Estado da Bahia. aff. da 
ma:vgem dir . do Tiachtll Sant'Amna, t1'1b . do rio Corre.nte . 

.ENTRE MORROS. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, 
nasce na fazenda l!o seu nome, banha o mun. ele Ayuruoca ·e 
!lesagua no rio deste nome. 

ENTREPELLADO. Log. no muu. ele Santo Antonio ela 
Patrulha do Estado elo R. G. elo Sul: com uma esch. publ. de 
inst. prim. creada pela Lei Pro,·.· n. 1.461 de 30 ele a'btil 
de 1834. 

ETREPELLADO. Arro io do 'Estado do R. G. do Sul 
aJI'. do rio ejos Sinos . · ' 

ENTRE RIOS . Cidade e mun . do Estado de Minas Geraes, 
na com. de seu nome, assente sobre uma collina, defl'ontanclo 
com as sert·as de Cama[luan e os ser!'o Les elo Gambá e do Gil. 
m· l'egacla [lO!' clivet'30S l'IOS, entre os quaes o Brumaclo e o 
Camapuan. Sett bet·•·eno prod:tz café, a lgo dão, can na, fttmo e 
cereaes . Cria- se n os campo6 gado vaccum, ca vallar, muar e 
hnigero. Existem <dgumas minas de o:iro nas margens <j,o 
Camapnan. S .a egreja matri z lem a invocação de N . S, 
ela s Gl'otas. foi ct·eaela pa rochia pelo Dect·. de H ele julho 
ele 1332 e depe nde da diocese de Maeianna . Com a deno minação 
de Bl'u.>na.do do St.chssuhy fo i el~vad" a v i lln. pela Lei P\'Qv. 
n . . 2.109 ele 7 ele j a ne ien ele i875, sendo se u mun. iustallaclo 
em 28 ele outniJI·o de '1 878. Passou a denominar- se Entre Rios 
em virtude ela Lei Peov . n. 2.455 de '19 ele outub!'o de •1878. 
Elevada á catego ria ele cidade pe la ele n . 2.579 de 3 de janeiro 
de ·1880. JTI' com. de primeiea eotr .. ct·eacla pela I.e i Prov. 
n. 2.45;i de 1.9 de ontnbl'o ele 1878 e classificada pelJ Dec . 
n. 7 .18.2 de 8 d maeço do anno saguitlte e Acto de 22 ele feve
reil'o dei89Z. A pal'ocbia te m quat ro a c inco mil habs. (i) mun. 
a lém da. pa.rochia ela c i la ele , compeehende mais a ele ;:, . Braz 
elo Snassuhy, N . S. cl~s N ecessidad,•s elo Rio elo Peixe, e N. S. 
do D0ste !'1'0. Sob!'e s nas tlivisaB vide: Al't. III ela Le i Pt·ov . 
n. 545 de 5 ele outnbt·o ele ·185'1, n . 1.319 ele 5 de nove '1hro ele 
1866 : n. 2:167 ele 20 ele novembt·o de 1875: n. 2.286dc 10 de 
julho .cle J876; a l't. I ela ele n. 2.474 de 23 ele outnbro d~ 1878; 
art. VI da ele n. 2.722 ele ·18 ele elezemlll'O ele 1880: n. 3.049 
ele 23 de ontnbro ele 1882: n. 3.305 ele 27 de agosto d•J 1885; 
n. 3. 393 ele 2'l ele julho ele 1886 . Agencia do cone i o, !'l'eacla 
em 186 7. Tem t r es esch> . pu iJls. ele in st. pr i m., sendo nma 
noclm· na e crcacla em 1882 pela Lei Prov n. 2 ,913 ele 20 de 
outttbro. As ruas cln cidade são geralmente toetas; a maior 
parte das casas terreas, havendo, porém, a lgtms SO I • rado~ . Seus 
pl'inc ipaes ed ili c ios são duas egrejas, Casa ela Cnmar<L com a 
caelêa no pav im e nto te•·reo, um pe.queno theatro e um cemi
terio. Fóm elft c,lelacle ha duas egrejas fllines, a ele Santa Cruz 
e a dos Olhos cl agua. Segtmdo o u lti o resenceamento a pop. 
é ele 8.443 habs. A. inclustrin. fabril limi·ta-se a manl ei.,.a 
qllei.JOS, polvilho, fat· inha de mand ioca e de milho Leiha' 
tijolos. EmcJuanto a tecidos, limita - se a mantas ele aÍ..,.odão ~ 
bl'im· in •itubdos. min7iros. A expor t~ção limi ta-se a"fe ijão, 
ar roz, mllho , polvtlho, lartnha de manehoca, toucin!:to, queijos, 
man teLga , g!l!do vaccum e cavall a r. A unpertaçao consiste 
em fazendas, fen·ageus, molhados, vidro, lotwas. Os "'eneros 
são expor tados para Ouro Preto, Caranclahy , Christian.o" O~toni 
ê Laf<tye tte. 

ENTRE RIOS. Ciclacle e mun. do ~stacl0 de Goya!l, na 
com. elo seu nome, ex-termo da com. elo Rto Parana byha, edi
ficada sobt•e o dorso de uma c~lh1a, á margem esq . do ribeil'ão 
Vae- Vem, e nlre os I'IOS Vel'lssnno e Corumbá e a 39J kils. ela 
capital , 72 elo Catn.lão e 2c11) ele Santa Luzia. Orago Divino 
E .. S<tn to elo Vae-Vem e diocese ele Goyaz. Foi crea r)a pa;,o
clna pela Le1 prov ·. n. 2 de 3~ , de .]ttlho . cl~ 1845. V1lla pela 
de n. 17 ele 2::; de .JUlh o de '18Jti : stt[l pl'llmcla pel<t de n. 352 
ele i ele agosto de 1863; l'estaltl'ada 'pela de o. 446 de 1.:2 de sotem
bro de 1870. H.einstallada em 10 ele outubro de 1873. Cidade ,pela 
ele n. 623 de 15 ele ab l'il de .iSi:iO. Sobre sett aspecto dizem-nos 
o segulllte: « Pelo norte e nascente é o· municipio pl;mo e pelo 
sul e po.e.nte, nas ma~geos do rio Co!'umbá, bastante acciclen~ 
tado ·~. O mun. é l'egado pel s .rios Verissimo , Braço, Pau,
Hst~,. Pirapetinga. Cus toclia. Vae- Vem, Roncaclor. Palmital, 
R esfrtado, Castelhano. Periquitos, San.to Antonio, Sucury, 
Santa Baebuva, Lava Pés, Ve<tclo e diversos outros. A. unica 
especie de lavoll\·a, a que se dedicam vs Javradores, e que 
consti·tue o pri11.cipa l elemento ele subs istencia é a cl:J cultivo 
do feijão, al'l'oz, milho, canna, e mandioca ; ensaiando-se, ha 
pouco tem [lo e com vantagem, o plantio elo fumo e elo café . 
A unica inclustria ex·istente é a pastoril, havendo fazendeiros 
qne possuem 600, '800 e 1000 reze~ de criat·. A. mineração é 
explorada, extrahinclo-se i:liamantes de primeira aaua e ouro 
rle altn ,toqu·e ·n o ah'So elo t'io Ve·rissimo e seus c~uf:luen~es. 
Ten; uma ca~a ,rle Cf"l'idade, c~jos fundamentos foram lançaclus 
a 2;> de abrtl ·ele ·1876: egt·eJa m atr.tz e eg~eja ele N. S. âo 
RosariO'; eschs. publs. ele 1ns't. pl'lm. Agen·c ia do correio. 



ENT -670 ERE 

O clim a do mun. é esse ncialmente a meno e s<:.lubre. Sobre 
~uas d ivisas vide, entre ontl'as; a Lei Prov. n. 505 de 22 de 
julho de 1873 . A pop. do mun. pócle ser avaliada e m 8. 000 
habs. A' excepção de est radas pat'hc'llfl.t'es. v iellas c cal'l' eic·os 
qL\e cor tam o m un. em diversos sent.idos, e ela estracb t' eal 
que. vindo ela capita l ela RepLLblica· se dirige a Goyaz não ha 
ma1s nenh uma outra. Sobre s ua hi st0ria infot"m a m-nos que, 
h a 40 aanos por tco ma is on monos, foi o ter l'i tor io desse mun. 
doado ao Divino E . Santo por um individ uo ele nome DLllr a, 
que fez uma promessa pot· occasião ele ser mord ido por uma 
cobra . O mun. além da pat'ochi a da cidade, com pt'ehe nde m a is 
a de S . ,\ntonio elo 8 a v!dle iro e os dists. rl e Calaças e Anaia l 
Novo dos Pattlistas. Foi c t·eada com. pela Lei P rov . n . 712 
de 2 ele agosto de 1884 e c lass ificada de primeir a en Ll' . pelo 
Dec. n . 189 de 29 de ja ne il'O de 1890 . 

ENTRE RIOS. Villa e mun. do IJ:stftdo do Ceat'á. no 
termo cl" Santa Quitel'ia. Fo i elev<tcla a ess11. éategor in ·pe lo 

. Dec . n. 52 ele 20 de a go to ele ·1890. Dono mi nava-se a nt igl\ 
m e nte Rt~ l' i\ cl Macaco e iica ao lad o esq . elo rio Mamteo, {t 
peqL\ena d istanc ia de srm foz 

ENTRE R I OS . Villa e mun. elo Estado cltt Bah ia, á margem 
do l'i o Inham b1tpe, na com. ele Alago inhas, a 47 k ils . d e A la
go inhas, Sli do Conrle. Stta egrej a ma tl'iz. que Lema i u vocação de 
N. S . elo< Prazeres, roi creacla pa t·ochia pelo a r t. ! ela Lei 
Pro v . n. 308 de 1 de JU lho de 18·18 e elevada á categoria de 
villacom o no me ele E11tre R.ios pel a el e n. 1.178 ele 3 de nbril 
de 1872: ins tallaela em 23 de agos to de 1873. Tem dmls eschs . 
publs. ele inst. prim . Agenc ia elo cor reio, c•·eada e tu 1875. 
Sobre suas divi sas vtde : at'L. II da Le i Prov . n. 308 de 1 de 
julho cle1848 ;n. 865d 20denove mbt·o d e 186 l ;n . 2 . 639 
de 23 de maio de 1S!l3. Co rnpreh ende os povs. Sesmaria, 
Serrinha . Jangad a, Si\io elo Meio , Capianga, Ln goa Redo nda, 
Pedras, Divina Pastol'a. A pop . cb villa é de 11. 381 habs . 
O mun. é r egado a indtt pel os r ios Saub ype, Sttbahuma, Inham
bupe e di,·et·s~s outros . Lavourtt de canna, fumo e ce t'eaes . O 
mutl. é cortado pelo ranud da E . ele F . elo Timbó. Fo i creacla 
com . por AcLo de· :16 de maio de 1 , 90, classificada de scgnucla 
en tr. pelo Dec . n. 41 '1 de 22 do mPs m!l me~ e anno e in corporada 
á com. ele A lag o i nh as por A c to de 3 ele agosto de 1892. 

ENTRE R I OS. Villa e mun . do Estado do Paran<.i., ct·eada 
por Uec. de 4 ele outubro de 1890. Et·a a ntigamenLe a pov. 
de N. S . da Cruz da Bel la Vis ta, crea.ia freg . pela Lei P1·ov. 
n. 909 d e 20 de agosto ele 1888 . 

ENTRE RIOS. Dist. d o te rmo ele Anlimary, no Es.tado 
do Amazonns. 

ENTRE RIOS. Bairro no mun. do C L"U~eiro do Estado de 
S. Pa ulo ; com duas eschs. publs. de inst. primaria. 

ENTRE RIOS. Pov. do Estn.do de Minas Geraes , na f1·eg . 
de S . P edw dos Fe l'l·o s . Ot·a go S . Sebasti ã o. T e m um a esc h. 
d e in s t . prim., creada pela Lei Prov . n, 3.396 de 21 ele julho 
de 1886 . J!'ica s it uada no encontro do rio Sani ' AnntL com o 
Matipo6. · · 

.ENTRE RIOS ( Santo An tonio de). Pov . do mun. de 
Pmmh:)', do .l!:stado de Minas Ge raes . Foi elevado a dis t. pela 
Lei P ro v. u . 1:790 de 23 ele se tembro ele 1871 , 

ENTRE RIOS {S . Sebastião de) . L og . no mun. ele Ponte 
Nova e Es tado de Minas Gel'aes. 

ENTRE RIOS. Estação da E . de F. Centra l do Brazil, 
que nesse laga r bifurca-Jle e r~ dous ramaes: do Por lo Novo e 
o ela Linha do Centro . NPste ultimo fi ca Entre Rios e ntre as 
es tações do Parahyba e Serr a d a e naq uelle entt·e as elo Para
h~ ba e Santa Fé. Dista da Capital Federa l 197k,6(i9 e acha-se 
a 269miS acima do nivel elo mar. E' es tação importa nte. O 
Joga r em que se acha assente gosa de um clima be nigno, pres
tando- se as !.erras, que são q uPntes, á cult11ra do café, da vinha, 
da amoreira e talvez de mnitas ft·uctas, cel'en.es c legumes ele 
regiões t emperadas . A temperatura varia, segundo informa
ções: 

Maximo entre.................... .. .. 30o e 330 C 
Mínim o .. ........ . .. . .... . . ... . . ... .. . 18• C 
Média annual............. .. . . .... ... . 23o C 

Uma estrada parte dessa estação em direcção a Bemposttt . 
Tem Agencia do correio e eRtação telegraphica . A parte dessa 
estrada de ferro de Entre Rios a P arahyba {i0k,300) foi ina u
gurn.da a .i3 de outubro de 1867 e a de Entre Rios a Serraria 
(f4k513) a 28 de setembro de i874. 

ENTRE RIOS. Ass im denomina va-se a vilh~ elo 11-ibeirão 
P1·e to, do IJ:staclo el e S. Panlo , e m vil't ucie da Le i Pl'ov . n. 67 
de 12 ele abril de ·1871. Est tt Lei foi, po1·ém, revogacla pela ele 
n . 99 de 30 ele jun ho ele :188'1. 

ENTRONCAMENTO. Uma das estações da E. ele F. Conde 
el'I~ u , n o U:staclo elo Parall yba do Norte, no kil. 30,600, entee 
as estações elo Espil'i to SanLo e Col>é . 

E NTRONCAM ENTO . U ma elas estações da E. ele F . elo 
Caxa ngá; no Es tn. elo de Pernarn buco. 

ENTRONC t~MENTO. Estação inic ial ela E . de F . ele Ma
ricá; no Estado elo Rio ele -J aneiro, a mei o kil. el a estação ele 
Alcn.n tal'a da ~. ele F. ele Cantagallo . 

E NTRONCAMENTO. Log. do Estado elo R io de Jan eiro, 
com um a estação par a o se r yiço elas dctas es·traclas Lle fel'l·o
Macahé e Ca mpos e Bat'ão ele Ara l'llama; a :19"' ,745 d e a i ii
tude . 

ÉNTRUDO. H.ibeirão uo Es tado lle S . Paulo, Ha e,s,l·ada de 
Taubaté a S . Lui z ; desag ua no rio Una, afl'. db Parahyba. 

E N TUPIDO. Mon·o elo Estado ele Se t·g ipe, na m argem el it·. 
do rio S. I<' r an eisco, :tbaixo ~l e Prop t·i á (Hall'eld). 

ENTUPIDO. R io ciG l~staclo de S. Pau lo, uo mun. ele. Queluz, 
va i para o Par" byba. 

ENVIRA . Ilh a do I~staelo do Amazon:.ts, no l'io Solimões , 
mu ito pt·o:dma ela foz elo rio Juta hy . 

ENXOFRE. Ribe il'ãu do 13statlo ele S . Pa Ltl o, atravessa a 
cstnLcla de Ptl'acicalm a BoLucatú ; clesagua no P iracicttba . 

· 1EN OFRE. CMrede ira no rio Pi r ac icaba, a fl'. do 'l'ieté ; 
no Kst<1clO ele S . Paalo. 

ENXOVLA. L og . d0 Es tado elo Pat•a ná, no dist. elo Tp i
l'anga e lll ll l1. de Gonch as . . 

ENXOVIA . R ibeirã o elo Estado de S. Paulo, afl'. do P.ara
napane ma, entt•c Faxina e Bom Successo (I nf. 1 o,). 

ENXOV IA. P equeno rio do Estado de S. P aulo, hanha o 
m un. ele Tatu hy e desagLta na margem esq. elo rio deste nom e 
( lnf. loc. ) . 

ENXU. Log . do E stado do Piauh y , ·no mun. da Batalha . 
Fia ahi um olho d'agua , ele que a popula ção serve -se 1)ara 
beber . 

ENY. Igar apé elo Estado d·) Amazonas, a f!'. da margem esq. 
do rio Negt·o, t~·ib. do Amazonas . 

ENYM (Rio). Nome com que vem desiqnado o r io Mah1oré em 
A 1~-.s!rucção Sci~ntifica (de 1 ele setembr o de 1712), da qual o 
Marqu~ z ele Pombal orde nou ao Ca[Jitão-geneml Jo âJo Per eira · 
Caldas que estabelecesse um a .feitoria , a quinta, na clec ima ca-

0choe ira do Madeira, em frente á foz dos dons notave i .> rios 
Beny e Enym . 

EPAUA-PIXUN:A. (L«go preto). Lago do E st ado do Pa,r6., 
na m a l'gem dir. do rio Trombetas . 

EP.HIGENIA. Vide Iph'(qenia . 
EPONADIGO. Aldêa ele g •Ja nás perto elo do Mira nda, no 

Estado de Matto Grosso. Seu nome g uaycurú quer dizer cror
dttm.c ele trahiras , 

EPONINA . Rio do Estado do Para ná, aff. ela mal'g'Q ITI esq. 
do Iguassú. 

EQU A DOR, 'l'al fo i o nome que o conselho do t:\'Overno pro
vincia l d ·' Pará d eu, em 1833, á act ua l cidade de Chaves. 

ERATEUA. Igarlllpé do Estado do P a r á, no muu. de 
Obicl:os . 

E RÊ . Ca mpo no Esta do do Par tt ná, no val'le do Pepil'y-guas
stí. «~x i s tem ahi as ruin as ele um edifício bas ba nte es t.ra l)ho; 
parece que alli traba lhou o uraço humano ern epocas muito 
r e motas. Aprese ntam estas r tlin as um quadrado de mil pés de 
banda, fech a d o por taipas de torrões de relv a ; vê-se a inda 
com clareza o logaL' da entrada, e vestígios de uma estrada 
que segue a \' Umo de Poente; o interior apresenta uma superfi
cie quas~ plana; no centt·o, pOL·ém, levanta-se um construn
cado, cuja base tem 150 pés de diametro e 20 ele a l tura. A ver
são, .que natnralmente se dá á b istoria dessas ruinas, é. serem, 
e !Ia s os realos ·de um forte hespan hol na linha ele suas ~L visas : 
porém a historia· da republica não, dá a menor nottc ta deste 
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forte: inclino-me antes a crer qne ser ia uma r eclucção jesuitica 
em cá meço . ( Rela,t. sob?"B c~ est?·ndq da JWo·vinaic~ do Para.?Já 
c~ Con··ientes por .Manuel Mat·con el es ele :::lá. ) 

< ERERÊ . Pov. do Es la rl o do Pará. F ica a 18 ldls . ele distan
cia, pouco mais on menos , ele Monte-Aleg-r e. . Poss ue uma pe
quena capella; que lh e serve de matnz, c1ech cacla a Santo Ant.?
nio, a qu a l f'oi eclificacl,t em 1866 por D. Ma noel Onety , ctdaelao 
hespa nhol. Conta a p ov . apenas um a s 20 casas ele palh a, 
ca lcul a ndo-se a p op ., espalhad<t pe los s ittos , em 300 al 
mas . Occup;un- se os n:oraclores na caça ou n a_ .pesca. Cos tu~ 
mam alg uns ti ng ir as ro upa s c.om nma clecocç::t? el e ?n1t?'UXt 

(anore ele c uj a. casca. e :< tra te-se t1n ta), po rq tle a ss im fazem-nas 
mai s clut·adollra s, se nt indo me11 0s a acção d o Lempo. 

ERERÊ. Serra elo g s Lado el o P.ar á , a O cl". cida de de i\Ionte 
AJeccre . « De um lado da Se n·a dO' Ere rê, di z o co nego F . Ber
nard ino de So nr.a, e nco ntnt o vi aj a nte aclmi •·a do um >l. grn tH em 
fôrm a de te mplo. A entrada 6 ];trga: como SI o fro n~es pici o 
houv e •· ~ cabido . O i n te l'iOl' ela g ruta e 1ngubre c so mbno, ou 
ao Lcs infLUI de nao sei qu e t r~ s te ?.a e melancol ia inexpl2ca 1•eis : 
seal,e- se ahi como um a pl'essao, como uma espec;e el e mao pesa
da ql te se nos pottsa n'a lm a . P a rece que se es~<t em um cl e s~es 
a n ·tigos templos subtenan eos. em que os pr1111etros chnstaos 
pel' seguiclos e for ag idos , occu!Lava m a os o~hos ri o pngant s mo R 
ce leb•·ação dos mys terios el a nova rellgta o. Parece que all t 
re spi r ~tmm milha res ele pei tos e m um a mes m a prece e qn e a 
voz so nOI'a do sac·erclot e a ind;t echô;t nas a boba das hu miclas 
daqnelle templo. Depois," illusáo pouco a pouco se diss ipa e 
o visitante apen::ts enconwa naqn elle chão moi haclo os vest ig ios 
dos an imaes qn e al li lta bit[Lm e nuvens de mor~e"O S, que açoi
tam o a. r, e'lpa ntaclos pelo rniclo dos passos e p elo ech o ela voz 
dos vis itantes. No l'unclo da gru ta, que é elo La manho ele lllna 
e~reja peque na, ve- s0 nm a espec ie ele a lta r, ond P. es Lá um como 
nJcho, se melh an ·te a esses pt·ese pes . em que se co lloca o l:vie
nino Deu s n as nossas tã o poet icas l'es tas do Na·tal As paredes 
são ele um az ul e bt·an co listrado ele r àxo, que agrada m á vistD. 
Do lado di re ito, a o entrar, h a no al\o da parede uma grande 
abertut·a, que dizem os a ntigos h tths. ele Monte Alegre Let· 
sido o coneclor subter r aneo . onde se r e fugia ram em 1835, na 
revolta ela Ca banagem, os que queriam escnp;n á sanha clns 
i nsurgidos . Algun s curiosos, transpondo essa abet·tura, são 
obr igados a t•ecuar immedia tame n.te , porque é tal a e9cut·iclão 
que a v ista nada distin gue, como apaga· se a luZ" pel a r a re· 
fac.;ão elo a r e pe las azas de legiões ele morcegos, que alli 
esvoaçam. Dizem que esse corredor dava sahicla por um al ça
pão praticaclo na rocha e hoje i ntei ramente desconhecido. H a 
oito annos morreu cégo um preto velho, coutemporaneo e <;este
munha desses ln c tuosos aconteCimen·tos, o qual contava esses 
pormenor es sobre o cori·eclor su bter: aneo, accre~c~ntanç]o que, 
s i não es tiver a cego, a tn cla acer tana c~m o a )çapao: Em uma 
rocha q ue faz frente para a es trada eRta escul ptda. a tmagem elo 
sol' e em ou·tra a da lua. E' cleslnmbra nte a vista qne offerece 
a serra do Ererê. Par ece uma cidade phantas tica em rninas . 
Rochedos coll ossaes que ameaçam as nuven s, .semelha m castel
los det·rocados por a lgum a convu lsão elo solo .. A? vel- as ass i ~, 
quasi que se acred ita que aqnellas roch as me10 1nclmadas vao 
desp~ nhat·-se sobre o viaj ante que as contempla e es magal-o em 
sua cm iosidade• . · 

ERERÊ. Serrote el e pedra no mun. de Aracaty, elo Estado 
do Cean't. « Affirmam h ave r ah i prec ios idades n a turaes, que 
desafiam elos entendidos an a lyses cul'iosas . " 

ERERÊ . Rio do Estado do Pará; n asce ao NE. da mon
tanh a T a uajury, pass a pe la se rra elo seu u ome e reunindo- se 
com o Paytunã, entra com es te oo Curupatuba . 

ERMIDA. Vide l\{atta da E•·mida. 
ERMIDA. Log . eloEstaelo elo Plauhy, no mun. el e S. João 

do Piauhy. 
ERMIDA . Ribe irão do Estado elo P ar aná., ba nha o mun. 

da Capital e reun e- se ao ribeirão elas Arêas • . 
ERMIDA DO CAMPO. ,Pov. do Estado de Minas Gerae3, 

na freg. e mun. de !La pecerica. Orago Santo AnLonio. Foi 
creacla clist, pela L ei Prov . n. 3,442 de 28 de <e tembro ele 
,1887. 

ERMO. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, nasce n a 
()asca t.a ; banha o mun . de Inhaum a e desagua no L ambary. 

ERNESTO. Forte edificado por Mauricio de Naasau no lagar 

~. 

em que é hoje a Bôa Vista ; no E staclo ele Pernambuco (Fausto 
de so~za) . 

ESAÚ. illstação ela E. ele F. Musainbi tlho, no Estado ele 
Minas Geraes. 

E SBIRRO. Gorr ego d o l~ staclo ele Minas Gera es , aJf. do 
rib irão elos Ma.ca cos : n a l'eg . do Carat ing!!o elo mun . ele 
Ma nhuassí1. R ece be o corrego Gt·a ncle . 

, ESCADA. Ci darle e mnn. do E sta do ele Per na mbnco, na 
co m. elo s ~ u no me, á mnrge m esq. do rio IpoJuca , em uma 
e minenci.a donde se cl escon i n~t um l>e llo panorama; com umas 
600 casas e 5.0~0 a 6.000 almas ; a 5J kils . da. Viclot·ia . 30 do 
Cabo, ela Garn e. ll e ira e Ll e Ipoju c~t, e 84 el e Palimn·es . Orago 
N. :::; , .ela A prese n tação e cliocesse el e OI inda . Foi on t 1·'or a um 
a lclea n1 e•1to de ín d ios , os guaes pot· ordem elo Governo. fo r am 
r emo vidos para a colonia. ele P im entP.íras, r estando actual
me nte a lgum as fa mili a s desce nd entes cl ssa tribu . Edificaram 
os inclios no cim o elo mor ro, on de a cha - se a m at t·i z, uma -pe
quena erm 1tl a . Diz ;t tr a cl icçã o qne '-' r a 7.ão clelles escol.berem 
e;se morro pa ra edifi ca t·em a egt·ej tt foi por terem · a hi encon
traclo a ima gem ele ~. S. d a ~scacl a , a qual sendo levada pa ra 
o a ldenme uto de Ipo,Juca el e lá clesappar ecera e co lloca r a-se no 
r e.J'erido mon ·o_, e se ndo esse facto por vezes repelid o, afi na l 
r eso lvera m- se dles a ed ifi ca r a c;tpell<t, que a té h a poucos 
a n nos servio de matr iz e so bre cuj as Tuinas foi f undada a 
actual. Foi c reacl a pal'Ochi a p ela Car ta Reg ia de 27 de abril 
el e 17 '6. Vlll a por Lei P rov. n . :-l26' cle 19 de abr il ele 1854: i•n
s ta ll acl;t e 11i 9 ele outubro elo mes mo a nno . Cidade pelo a r t. IV 
da Le i Prov. n. '1093 de 24 el o m aio de 1873 . E com . ·deseg1md a 
e ntr . erearl a pela Re~ . da pres idencia e m conse lh o de 20 de 
m;t io de 18!33 e c lass ificada p ·l os Decs . ns . 687 ele 1850 e 5 .139 
ele 1872. T em duas eschs . p nbls . de i nst. prim . , age ncia elo cor
re io . O mun. é em parte pla no , 'e em parte acc ide ntaelo . As 
t0t·ras são, e m geeal, fe l'lili ss imas , prest an do-se com g rande 
va ntagem á cullul'a ela ca nn a , se ndo nes te sentido o mun. 
considerado como a zon a m a is rica e apr opriada a essa cultur a . 
T a, mbem produze m fumo , ca fé e cereaes. No mnn. e nco ntram
se (1888) n; a is el e 120 en.genhos cl.e fa bricar ass uca r, alguns dos 
quaes perlett.a mente monta dos, cl1spondo elos mais a perfeiçoados 
appat·e lh os. Tem as us in as F ir meza . i\lameluco, Limoe irinho 
JLmdiá, Mussú, Aripibú, Bosque e Bamhurral - E' regado~ 
mun: pe los rios IpoJu ca, Pirapama , Amaragy, Taba linga, Pa
P <J:g' lHO, Rua Nova,. Barra, Supocagy, Jaguará, Cotlgy, Jundiá
mlrtm ; e percorrido pelas serras : Amaragy Mata piruma 
Urucú, Urubú, Cachoeit·a Tapada e diversas 'outras. I-Ia n~ 
edgenho P il ões, con tí guo ao flores cente, pov. da P.r imavera, a 
'18 kds. ele d i st<~ nc i <t a cascata do Urubu , sobr e o l'J O Ipojuca. e 
a Cachoeira Tapada, _no rio Pirapama. A ci clacle é servida pé!a 
E. de F . do S. Franmsco. O mun. a lém da p a1·ochia d a cidade 
comprehencle mais a ele S. J osé ela Boa Esperança . Sobre sua; 
divisas vide, en tre outras , as Leis Provs . n. 48.2 de 10 de mai o 
el e 1860, n. 870 ele 12 ele junho dfl 1869,' n. i.037 de 22 ele abril 
de 1872 e n. 1.445 ele 5 de junho ele 1879 . 

· ESCADÂ . Pov . elo Estado de S. Paulo, no mun. de Mogy 
das Cruzes. Começou por um ::tldeamento ele índios . Foi fundada 
por B raz Carnei.t'o. o mesmo que fundou Mo()'y das Ct·.uzes no 
começo do seculo XVIL Orago N. SenhQ ra e diocese de S. Pa~lo. 
Foi. et•eacla pa t•ochüt pela Lei Prov . n. 1 rl e 28 ele fevere iro 
de ~872 . T em 2.000 h abs . e duas esc. publs . ele ins. t prim. Foi 
a sede ela f reg . transferida pat·a a pov . de Guararema pelo 
Dec . n. 8 de 8 de J ane it·o ele '1 890. 

ESCADA . Uma elas estaçõe; da E . ele F. elo · Recife ao 
S . F t•.anc isco, no mun. ela Escada e Estado de Pernambuco, 
entre as estações denomi nadas 'l' imbó- assú e Limoeiro no 
kil. 57,67itn. 

ESCADA. R ibeit·ão aff, da ma rgem esq. elo rio Iguassú, 
trih. rio Para ná. Sua foz fica prox: im a elos rios 'l'i.mb6 e 
Bata ta l. 

ESCADA DE JACOB. Log. na estrada do Morro dos 
Ca va llos; no Es ta do ele San La Catharina. 

ESCADA DE OLIVENÇA ( N . S . da); P a rochia do mun. 
de Ol1vença , no Es tado da Bah ia . V ide Olivença. 

ESCADA GRANDE. Um dos .saltos do rio Ja.ry, trib. d o 
Amazonas, no Es tado elo Pará. 

ESCADINHA. Corrego do Esta do ela Bahia atl'. da mar
gem clir. elo rio Jequ.ttinhonha . Desagua ent t· ~ o corre()'o da 
Gamelleira e o dos Campinhos . " 
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ESCADINHA. Carrego elo Estado ele Minas l~eraes; des
agun. na margem d1r. do l'io S. Francisco, ent l'e o conego 
S. José e a cachoeira dos Caldeirões. 

ESCADINH.t).S. Pov. do Estado elo R. G. do Sul. no mnn. 
de S . Sebastião do Caby. Orago S. Elstauisl<íu. T em uma 
-esch. publ. mhla, creacla pela Lei Prov. n. 1.577 de 24 de 
abril de 1886. 

ES CADINHAS. Se t•t•a do Est~tdo elo R. G. do Sul. Fa7. 
parte da serra elo Mar ( !l;le .rth. Camar.;o . - E·l<ior o Ber
link). 

ESCADINHAS. Arro io elo E slaclu do R . G. do Su l, alf. 
do rio C<thy. 

ESCADINHAS. Nome que se dá á~ c i nco C1choJ ira:> for
madas p •·l •J rio Doce, logo ac im a elo P ano elo Souza e Nali
vicl,de Occnpam o espaço de seis ki ls . Virb Doe~ (rio). 

ESCALDA. D.ia()ho elo Estado elo Ceará, no llllll1. de 
AqLLII'aZ. 

ESCALVADA. Senado 8starlo de Goyaz, ao S. clL serra 
DouraLh . T e m grande comvri menLo . 

ESC.t'I..LVADA . Ilha a c inco ou seis milhas ao S . de Quara
pary. no l!:s•aclo elo E. Sanlo . qualro a ciT'Ico milhas dislante 
da cch L:L. Tem cinco a se1s meLr11s ele altura, e é vtSI\'el a ntto 
milb 1s ele cl is tancia. l<'ica, segu.udo i'IIouchez, aos 20o 431 5')" de 
lat. 0 ·12° 55'20" de lon g. Pode-53 passar ao r"clot· e no meiO 
dessa i'hn. e da Raza, po is encontea- se até 20 a 25 metl'OS ele 
fundo. 

ESCALV ADA. Ponta na ilh ~t da Gipo ia pet·tenceo ~e n.o 
mun. rle Angr ,t elos Reis e E~taclo elo Rio de Janeiro. (i11ou-
chez). ' 

ESCALV ADO. Pa~oclt i a el o r~staelo el~ Minas Ge~aes, no 
mun . ela t onte Nova. ÜL"ago San ta Ct· uz e diocesr. dP Mal' ia nn a . 
Foi c:eacla pela Lei Pro v. n. 768 de 2 ele m a io ele 1856 ; Ll'a ns
feriela para o 1nun. ele Ponte Nova pela ele n . 827 ele H de 
julho ele '1857. 'l' e.m duas eschs. pnbl~ . de insL . prim. Agencia 
do co'!'e i0. 'ob t·e suas divisas Vide, enLre, outras a Lei Prov . 
n. 2. 775 de 19 de se tem uro de 188 [. 

ESCALVA!JO. i\lol'l'o .existente nas marge ns do t· io do 
mesmo nome, no mun. ele Jguape e lJ:st:.t elo de S. P aulo . 

ESCALVADO . .Morro situado na estrada que ela cidade ele 
Casa Branca se dirige á ela Fntnca, no Estado ele S. Paulo . 
E' notavel não só pela sua ·~levação em terreno gera lmente 
plano e aberto, como por assemelhal'·Se a um castello gol bico. 

ESCALVA1)0. Riheirão elo Estado d e S. Paulo, aff' . elo ri
beirão de Jguape, ent re Xiririca e Apiahy. Em suas margens 
ainda exisLem vestigios elas antigas lavras ele ouro. 

ESCALVADO Ribe irão elo Ealaclo de Santa Catharina; 
desagua na ma~gem esq. elo rio Ita,i ahy-assú, abai~o .ela f'oz do 
Luiz Alves. · 

ESCALVADO. Lagô::t. elo EstaLlo do M:wanhão, no mnn . do 
Brejo (Lnf. loc.). 

ESCALVAD). I,agõa elo Est:\clo do Ceará, no mun. da 
' Palma. 

ESCALVADOS. S ! r1·a do l~staclo de Pel'nambuco, na com. elo 
Bom Conselho . 

ESCALV ADOS. Riacho confluente elo r io Pamahyha, sele 
kils. a <: im L Llo port'J da Repartição; no Estado elo MaL"anhão. 

ESCAMA. Serra · do Estado elo Puá, no mun. de Obiclos. 
"P<weeo ter tomado esse nome, eocl'el'e-n o> o v igario de Obidos 
(1887), ele um tal José Esçam:.t que pL'esum e-se Ler alli halritado 
e servi1t ele a lca ide no an 110 ele '1797 nesta ciclacle, emão villa. 
A sert·a elo l~ sc:tma está coberta ele uma vegetação este ri!, o 
solo é peclrt·g·o~o, e ' no cume exi~ lcm pedr,ts enorm~s com cara
cteres desconhecirlos, abel'los pelos si lvicolas O conse l'vador 
do Mu>eu Nacional elo 1. io as desenhou em 1885 e el eve tel-as j á 
pnblicallo, Nas f'raldas se exp1ora uma pedl'eira in exgotave l 
que fot•nece blocos ('erruginosos, que se rvem para o ca l~amento 
elas ruas e coustrncções » .. 

ESCAPA CAVALLO. Ribe irão elo Est'tdo do Paran ,á. , aff. 
ela ,margem dir. llo rio Putinga. . 

ESCARAMUÇA. Parocbia 'uo Estado ele Minas Gemes. Vide 
Carmo da Esccwi:vmuça . 

ESCARAMUÇA. Bairl'o elo mun. elo PaL"ahybuna, no Estado 
ele S. Paulo. 

ESCARAMUÇA. Ribe irão elo Estado d e Minas G.et·aes, cles
agua na margem esq . elo l'io da> Velhas, tt-ib. elo S . Francisco 
aba ixo elo rio Parauna. 

ESCARAMUÇA. Cachoeü·a elo ri o Tietê, no Estado ele 
S. l?aulo entre a elo Hll]il:l ri ema e o salto de Ava nhadava. 

ESCARAMUÇA. Co!'L'en Leza elo rio ParacaLú, trib. do 
S . Fra ncisco, no Estado ele Minas G .ra.es, distante tres kils. da 
con·ent~za do C a vai lo e cinco ela cachoe ira Gt·ande.Tem, segundo 
Halfe ld, 12 palmos de Yeloc iêlade. 

ESCARAMUÇA. GRANDE. Nome cl<telo pot· Antonio 'l'homé 
da França á cachoeira do Ari nos, abaixo da ela Figue ira. 1!:' 
tambem co nh •c ici a por S i1·ga: do Cusme. 

ESCARAMUÇA PEQUENA . Cachoeira no rio Ar inos . no 
ms t.u lo ele MatLo Grosso, aba ixo ela :::Hrga elo Cosme. E' fo1'macla 
corn a Grande pot· pequenas cflchoeiras, en l.r e muitas ilhas . 
Cana l á esq. E' lambem denomin ada S ir ga elo Boquei rão. 

ES CARRAMÕ ES. Correg<J do Dis tl'icto F ecleral, no l im i les 
das l't·eg.;. ele Inhaum a e ir,tjá, desctg ua no porto ele Ma ri a 
Angú . 

ESCOLASTICA (Do n ~t) . Coerego elo mun. ela Cap ita l do 
Estado ele Goyaz. PerLence á bacia do rio Ve t•melho. 

ESCOMILHO . Log . el o E:stado d e Santa Catha1·i na, no mun . 
de Lages . 

ESCONDIDO. Log. no mun.. do Prado e IEs\aclo da Bah iSJ , <1 
mttrg-ern esq. elo braço n ol'Le do rio Jucurucú. Ha alli um 
nucleu de pop. que s e dedica á cultura ela madioca e ao fabl'ico 
ela farinha. 

ESCONDI DO. Riacho elo Estado do Maranhão, afi'. cl::L 
mat·gem esq . elo rio elas Flot·es, que o é da clit· . elo Meari m. 

ESCOPIL. Rio elo lt stado de J\Iatto Grosso , aff. d~ m:u·gem 
esq. elo Iguatemy, tt·ib. elo _Pa r aná. No . lli[c~ppa ele Azat'a é 
clesi ."' naelo com o nome ele no Bmnco. D1z o B. ele lllelg-aco 
ficat:'em as cabec ·iras cle>se rio na s err ,L elo Anuunbahy, pro 
ximas elas elo !guatemy. 

ESCORR.ÉGA. Log. do Districto F ederal, 'na fr eg- . ele 
Inha uma, e 1tre P iedade e Casc~Ldnra . 

ESCORREGA. Serra do EsLaclo ele S. Pattlo. no mun. do 
Ampa,rr:>, nas div isas de Bt·agança e Soccorro. 

ESCORREGA. Ponta ua costa oriental ela l agôa Mirim, n.o 
Estado elo R. G. elo SL!l. · 

ESCURA. Serra elo Estado do Parahyba do Norte, no mun. 
ela Concei\~âo. 

ESCURA. Serra do Estado elo Rio de J ane il'o, no mun. das 
Neves. - · 

ESCURA. Sel'l'a na~ divisas dá free:. ele S. Pedro ele Alcan
tan\ e N. :::>.ela Conceição el:t Ban·a~ Velba,; no Esbaclo de 
Santa .Ca tharina. 

ESCURA. Se rra do ]i;staelo de M inas Geraes , na divisa dos 
muns . ele Baepclncly e Pouso Alto . 

ESCURA. S n·a elo l.!: s taclo ele l\1ina.s Ge t·aes, eníre Arassualty 
e Sa nto An ton io lle Salin as . ' 

ESCURA. Lt~gôa do Estado do R . G. elo Norle , no mun. 
ele Papary. 

ESCURA. Lagôa do Estado elas AlagôJ.s, no mun . de Coru
ripe, C~ntre JequHÍ e Poxim . 'l.'em se is kil~. ele comprimento . 
E' pt·ol'unclt< e piscosa . Vide Tim bó . 

ESCURA. Cachoe ira f0rrnada pelo ri o Doce . no lJ:slado de 
M inas Geraes. cerca de 36 kils . abaixo da foz do Piracicaba e 
ac ima ela cachoe ira Bagua ry. 

ESCURIAL . Pov. do ills tado de Sergipe, n;t Cr g . ele G:warú. 
Houve a b i uma esc h. publ. g ue fói ~ransferi ela em 1883 pa r a o 
pov. ciR. Lagôa Redonda . 

ESCURIAL. Uma elas estações ela E. ele F. ele Ca n lagallo, 
no E>tado üo Rio de Janeiro, entre as eslações denom in adas 
Porto elas Caixas e Papucaia. · 

ESCURIAL. L agô:1. do EstaGio de Se1·gipe, lll\ f reg. do 
Curral ele Pedras; sangra ' para o rio S. l•'rancisco. 

15.250 
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ESCURINHA. Ser ra do Estado elo P a t•ah y!Ja elo Nol'te, no 
mun. ele S , J oiio do Car iry. 

ESCUR O. Log . elo Estado ele Pel' n!llmlmco , n o mun . do 
Lim1,9~i ro. 

ESCURO . i\Ion•o elo E stado ela Bahia , no mun . ele Chique
Ch ique. 

E SCURO. R iacho elo Estado de Pet•nam buco, Lanha a com. 
do Lim oc it·o e desag.m no r io Capi bal'ibe (I o f. loc . ). 

E SCURO. Rio do Estado ele S . Paulo, banha o mun . ele 
Ubatuba e desagua no mar . 

ESCURO . Rio elo Estado de Goyaz, atf. do I'<t rauan . 
E SCURO GR A NDE . Rio do Estado ele Mina, Geraes, fo r

mado pelo Clat•o, G~a rda-m6r e Januari o. Atra vessa a estrada 
de Patos a Par ac<\tu . Desagua no l ' JO deste u ltuno nome pela 
margem elir. Recebe o Escu ro Pequ eno. 

E SCUR O PEQUENO. Rio do Es tado de Minas Geraes, banha 
o mnn. ele Paraca tú e clesagua no Escuro Grande . Recebe pela 
clir. o r iacho F undo e o T t·ahiTas e pela escJ . o Santa Isabel. 

ESCUTADOR. ~1orro do Estado de S . Pnu lo, nas prox im i
dades elo r io Ca piYa ry, eotre os muns. de Capivar y e Monte 
Mót·. 

E SFOLA-BODES. Pequena ilha nn foz elo rio Parnahyba . 
Foi ontr'ora uma po nta da ilha de Batatas, el~\ qual é hoje 
separada por um igara pé de pequena import:tncia. 

E SF OLADO. Rio do Estado do P ia.uhy, r aga o mun . ele 
Jeromenha e dcsagua na margem esq. elo Gut·gueia. 

ESFOLA DOR . Rio elo Estado ele Minas Geraes, aff. da 
margem cl ir . elo Lam bar y, tl'ib . do rio Pal'(l. 

ESFREGA-FOLHAS . Log. elo Es~aclo das Alagõas, no 
mun. ela União. 

ESGOTO . Log . no ll111ll . el o R il.Jeit'ão P l'e to elo ]J}stado de 
S . Pau lo . Denom ina -se ass im por e:x is tit• a hi uma lagàa,. que 
a nnunlme nte é escoada pelos habs . com o fim ele ext~·~h1rem 
o bar ro n ell a abundan te e de que faze m uso para tiJO los e 
ou tros mister es . 

E SGOTO . Peq ueno ri o do Es tado ele S. Paulo; nasce nos 
Campos ela Lagôa, banha o muu . elo R ibeir ão Preto e desagua 
no rio Pardo . 

ESMER ALDA . Pov . elo Estaclo ele Minas Ger aes, na fr.eg . 
de Sant'Anna dos Ferros, com um<t escb. publ. de 1ns·t, prtm. 
para o sexo mascul irw, ct•eada pela Le1 Prov ~ ~1: 3.il2 ele§;. de 
outubro ele 1883. Fo1 elevada a cl1st . pela L e1 l1ov . n. 3.21~ de 
30 ele oul·ulH'O de 1884. 

ESMERALDAS . São assim denominadas Lres montanhas 
existentes no muu. da Ponte Nov:t, no Estado cle_M10as Geraes . 
Dellas' descem as aguas que fo rmam o l'l~e n·ao Ass~scy . No 
pl atô fo rmado por estas tt•es mo nta nlms ex tste um a unmensa 
Jagôa abu ndante el e caça . 

ESME R IL. Lagôa elo Estado ele S. P aulo, n o m un , da 
Franca . 

E SMERIL .. Log . na freg. el e S . SebasLüio do R io P re to• 
mun. ela Conceição elo Ser r o e Estado ele MuJas Ge1:aes, com 
dttas eschs. pnb ls , ele i nst. prim., ct·eadas pela_s Le1s P rovs . 
n. 3.115 de 6 de oulub t• o ele 1883 e 2 .72'1 de i t> el e dezembro 
de 1880 . 

E SMERIL . Log . elo Estado de i\I inas Ge raes , na freg . da 
Vargem Gra nde. 

ESMERIL . Se rra do Esta.clo de Minas Ger acs . ,Dá ol'igem 
aos l'ios do Sal it re e dos Domados : o pl'imeil·o ~ fi . do Sa nto 
Antonio, que o é elo Quebr a- Anzol ; o segundo aff . do P aran a
hylJa . 

ESMERIL. Rio do Estado ele S . Paulo, ban ha o mu1L elo 
P atrocin io do Sapucahy e desagua no r io Sapucahy-nunm.. · 
Fórma uma esplenclicla cascata . 

ESMERIL . R ibe irão do Estado ele Minas Geraes, no muu. 
el e Piumhy . Nasce n a serra L1os Canteit·os e clesagua n o r1o 
Gra nde . 

ESMERIL. R io do Es tado de iYi in as Ge raes, banha o mun . 
do B,io Pr elo e desagua no r il> do .Peixe (Inf. loc. ). 

E SMERIL . R iacho el o Estado ele Mat to Grosso; desagua na 
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margem ebir . elo r io Cuyabá, quasi fl'onleit·e ao ·ri acho Ban~ 
de ira . 

ESMERIL HÃG . Ilha na hahia do Espirito Santo e E stado 
des te nome . · 

ESPADAR~~. · Cor ôa na costa elo llls taclo elo Pal'á, pl'oxima 
ao banco elas l Jj ocas . Essa corôa descob 1·e-se n a baixa -mar e 
fó rm a ao SO. o extt·emo dos ba ixos Lle Bt·agan ça . 

ESPADAS Log. do Eshdo de Pern ambuco, no mun. do 
Bom Jardi m. 

ESPAL H ADA. Dist. do tet·mo de Alagôa Grande, no Es
tado elo Para hyba do Nor te, duas leguas a 0 . , nos l imites com 
o m.m . ele Alagôa Nova . 

ESPAL HADO . P ov . do Estado das Alagôas, em S. José ela 
Lage . 

. ESPANTO. P ov. do Esbdo elo R . G . elo Sul , b<\U haclopelo 
l'lbett'O do seu nome, no mun. da Cachoeit•,., 

ESPE LHO . Set·1·a do Est ado de Per nambuco, na fr eg. elo 
A l tinho. 1!.: ' elevada e coberta em pat·te ele mattas· virgens e em 
par te esca h a da . 'l' em m ais de sete kil s . de extensão . 

ESPERA. Log . do Estado do Pará, no mun . ele Igar ape
mll'Y• 

E SPE RA . Ass im denominn.va-se a freg . el a Boa Esperança, 
no Estado de Minas Ger aes . Passou a tet• esta ul tima de uo.'ll i 
nação pela Lei Pro v·. n , L 380 ele 14 de novembro de 1866 . 

ESPERA. Po nta na margem esq . do rio Bacanga, no Es
tado do Maranhão. Em frente a ella estão as duas ilh as, que 
por fi caram mu ito pt·oximas , denominam-se D !IC!S Irmêies. 

E SP E RA . Pont.t no l it tora l elo m uu. de Cabo Frio, do Es
ta elo rio R io de J a neil'o . SJpa t•a a en;;eada ela Praia Brava da 
enseada ela Ped t·a tílo Ra,io . 

ES P E RA. Morro el o Estado de Sa nta Catha l' ina. n o caminho 
do Des terro p~tl'a Lages . · · 

ESPERA. Riacho elo E stado das Alagôas, aff. do t• io Mun
daht.i., 

ESPE RA . R io do Estado ele Minas Geraes, aíf. do t•io Verde , 
que o é do Sapucahy. 

ESPERA . Rio do Es tado de Minas Ge raes, nasce jun to da 
freg . do Mello e desagua no Chopotó dentt"O do a t·r a ia l ele S. 
Caetano elo Ch.opotó . 

E SPERANÇA. P ov . elo Es tado rio Parahyba elo N01·te, n o 
ter mo el a Alagóa Nova, com uma esch . publ. ele ensino mix lo 
crea cl~\ pela Lei Prov. 11. 77 l ele 22 de setem~ t·o ele 1&84 . ' 

ESPERANÇA . Log . elo Estado do R io de J ane iro. no dist. 
de S. José tio 1-\.io P relo, á margem do rio Preto . ' 

E SPE RAN ÇA. B.ai t'l"O da paroch ia de X ir irica, do E stado 
ele S. Pa ulo, com duas eschs . pn bls . ele i nst. prim., uma elas 
quaes creada p~ l a Lei Prov . ll . 37 ele 30 ele março ele 1882 . 

ESPE RANÇA. L og·. no muLl , ele At·araugtlá., do Estado de 
Santa Cathar iua . 

E SP ERAN ÇA . Es tnção da E . el e F . Cent t·al elo Braz il no 
Es tado de Mi nas Geraes , entt·e Itabira el o Campo e Santo' An
ton w elo R 1a Acuna , F oi aberta ao brafego a i ele ou tubro 
ele i 89i. 

:H:SPE RAN ÇA . U ma das paradas cla. E . ele F . Oeste de 
Minns ; i1o Estado clesLe nome, no kil. 78 . 

. ESPER:ANÇA. Sel'l'a do E$ta·lo do P a ra nà . Dá ol'igem a. 
ell vs rsos !'lOS , entre os quaes o I va hy «A pal'b1r de Ponta Grossa 
pet·co1·re- se uma est1·a cla el e 118 kils . e 800 metros el~ · mat to 
até chegar ao ca mpo, tendo- se ele galgar a set•t•a da E sperança, 
que fót· ma ma is um platemt sobra ncait·o ao mar na altura de 
1.000 me tros , pouco ma is ou me nos . A cl irecção d·esta serra é 
el e N. a S . , abraçando os ca mpos em semicicculo. O ex tremo 
sul vae mor t•er na ma t•gem dir. elo Iguassú, e o opposto, 
atravessando o Ivahy, esten de-se a té ao l:' a raoapanema a en
Lt•oncar- se nos contra fortes ela serra elo Mar ( Dr . Mnl'icy 
L igeiras Not icias sob 1·e á P r o v . do Paraná. 1875 ,) 

ESPERANÇA . 1lha do Esta do de E . Sant o, no rio Doce, 
entre a pov. de Linhares e o por to do T atú. 

E SPE RANÇA. P asso do r·io Ca·hy pe t·te11cente ao mun. de 
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S. Leopoldo e Estado do R. G. do Sul. n a es~r .. cla de S. Sebas
tião elo Cahy par a a colonia Caxias , · 

ESPERANÇA. Igar apé do Estado elo Pará, no muo, ele 
Almeir im . 

ESPERANÇA. Igarapé aff. ela margem clir. elo Ja va t·y . Foi 
assim clenom i o a elo por have r esperança ela com missão !)l•azi
leira ele limites ele encontrar as cabeceiras do rio J avar y . 

ESPERAS. Pov. elo Estado do Pa rahyba do No r te , no 
te rmo de Souza . 

ESPIA. Serra elo Estado elo Paraná, no mun . de Co nchas. 
ESPIA. Ponta na c·osta elo Estado elo Rio de Janeiro, na 

en trada ela enseada de Jacuecanga. 
ESPIA. Riacho do Estado do Piatthy, na est rada que ela 

capital vae à villa elo Livramento . 
ESPIGÃO. Serra elo Est:tclo ela Bahi:1, no mun. de Jagua ripe 

e f reg·. ela Estiva. 

ESPIGÃO. Uma das denominações da Sena Gera) nos Es
tados el e Santa Cathal'ina e Paraná. Della nascem dil'l'erentes 
rios, enLt·e os quaes o Canoinhas , trib . do Negro. 

ESPIGÃO . Serra nas clivisas elo Estado de Minas Geracs 
com a. elo E. San to. Separa as ag·uas dos rios J osé Pedro 
e i\Ianhuassú das elo Guanclú . Tambem t' denom inam Scr?·a 
elo Sou:::a. 

ESPIGÃO . Ilha elo Estado elo E. San~o, no r io Doce, entre a 
pov, de Liuhat•es e o podo do T atú . 

ESPIGÃO. R io do Es·taclo do Maranhão, na>ce na Soleelade , 
banha o mun , de Miritiba e clesagtm com o rio Preá na babia 
do Veado. Recebe o Bacabinha, o Peidorreiro, P edras, Bom 
Gosto, Branclura, Mat·ciano e 'l'ucum . 

ESPIGÃO AGUDO. Morro elo Estado de S:1nta Catha rina, 
no m ttn. de At·aranguá (Inf. l oc .) . 

ESPIGÃO DE BARRO, Morro no mun. ele Ara1•angná do 
Es~aelo de SanGa Catharina (Inf. l oc. j. 

ESPIGÃO DOS BRITOS. Uma das denominações locaes 
que toma a Serra Gera l das Vertentes uo mun. da Fo r miga e 
l!lstado ele Minas Geraes . 

ESPIGÃOSINHO . Cachoeira elo rio Negro, aff. elo Iguassú, 
que o é elo Paraná. 

ESPI NDOLA . Ilha no Braço Esc1uerelo elo rio Araguaya, 
afl'. do Tocantins, abaixo ela foz do 1·io Tapil·apé. Foi assim 
denominada em honra do DL'. Aristides Espindo!a, pL'esidente 
do Estado de Goyaz . 

ESPINDOLA. Riacho elo Estado ela Bahia, banha o mun, do 
Morro do Cbapéo e clesagua na Vet·eda elo Romão Gra.mach o. 

ESPIN DOLAS. Log . do Estado de S. Paulo, no mun. ele 
Silveiras, com uma esch. publ. creacla pela Lei Prov. n. 129 
cl.e 16 de abril de 1889. 

ESPINGARDA. Set•ra do Estado da Bahia, á margem elo 
r io S. Francisco, proximo á sert·a elo Atoleiro. 

ESPINGARDA . Riacho do illstado elo Maranhão, na fl'eg . 
do Burity. 

ESPINGARDA. H.io elo Eslaclo elo Paraná, banha o mun. 
ele Palmas e clesagua na mal'gem esq . do Iguasstí. 

ESPINGARDA. Rio do Es~aclo ele Minas Geraes, banha o 
mun. deCa lclasedesagtla no rioVercle (I nf. l oc .) . 

ESPINHA. Porto no mun. elo Carmo ela Franca, elo Es tado 
de S. Paulo. Nelle fica a ilha elo Roberto. 

ESPINHAÇO Canal elo Estado das Alagôa~, entre as l agôas 
Mundabú e Manguaba. 

ESPINHAÇO DE CÃO. Log. no mun, de Macahé elo Estado 
do Rio ele J anei ro, no caminho que vat para as D uas Barras 
elo Frade. 

ESPINHAÇO DE CÃO. Morro do Estado do Ri~ de Janeiro, 
na freg, do Guapy- m il'im . T em grandes plan taçoes de man-
dioca. · · 

ESPINHARAS. Serra elo Estado do Pa t·ahyba elo Norte; 
ramifica- se da Borborema, um pouco abaixo do I mbuzeit·o e 
correndo em rum o de Oeste, vae morre r em fre·nte .. de Patos 

com 72 ki ls . ele extensão, fo rmando angulo agudo pelo l ado elo 
sul e obtuso peh elo norte. 

ESPINHARAS. Rio elos Estados elo R. G. elo Not•te e Pa
r abyha; banh a o mun. ele Patos nes te ul·timo e o ela Se rra 
Negra naquelle e elesagua na mat·gem d it• , elo Piranhas . Re 
cebe ou é formado pelos rios Farinha e Cruz, riacho elo> Bois, 
Pitombas, Pimentas. 

ESPINHEIRO. Ribeirão do Estado ele Sa nta Catharina; 
elesagtm na margem clil·, do r io Hajah y-assú . 

ESPINHEIRO. Rib~irão elo Estado ele Matto Gt·osso, rega 
o mun. elo Livramento e reu11e-se com o r io elos Peixes. 

ESPINHO. Log . do Estado cb Bahia, no num. ele Juss
eape . 

ESPINHO . Log. do Estado ele Minas Geraes, na freg. elo 
Bom Despacho e mtul. ele lnhaum a. 

ESPINHO. Serra elo Estado elo Par ubyba elo Norte, nos 
limi tes do mun. ele Independencia. 

ESPINHO . Sel'l'a elo Estado ela Bah ia, no mun. de Ala
goinh as, ao S. , com a elevação ele -15 metros mais ou menos. 

ESPINHO. Ilha no rio Pa r nahyba, acima da ba!'l'a elo 
Urussuhy . 

ESPINHO . Ilha elo Es ta do de Matto Grosso, seis kils. 
abaixo ela foz elv Capivary , 

ESPINHO . Rio el'l Estado elo R io de J aneit•o ; rega a f reg . 
ele S. Gonçalo ele Campos. 

ESPIN HO. Carrego elo Es taelo ele Minas Geraes, a f!'. da 
margem d it·. elo rio Pot1so Alto, kib . do Pa rau na ( lnf. l oc .). 

ESPINHO PRETO, Riacho do illstaclo ele Pernanbuco, banha 
a com . elo Limoeiro e elesagu a no rio Capiba ri be (Inf. loc,). 

ESPINHOS . Log. elo ill s t <~Jdo elo Pi<Hthy, no termo de S. João 
elo Piauhy, 

ESPINHOS. R io elo Esta'flo elo Ceará, banha o mun. ele· 
Sa nt 'Aunae clesaguano rioAcarahü . . 

ESPINHOS. Cachoeira e riacho do Estado ele Pernambuco, 110 
rio S . Ft·ancisco . O t•i acho clesagtta pouco acima elo rio Pajeh(L. 

ESPINHOS (S irg:1 elos). Cachoeit·a elo Tapajoz entre a cle
San t'Annae S . Joaquim e a elo Taquat•al. 

ESPINHOS. Lagôa elo Estado elo Ceará-, no mun. de Iga tú, 
ESPINHOS. Lo.gôa do Estado elas Alagôas, no mun. elo Pão 

ele Assucar . 
ESPIRITO SANTO. Estado do Brazil. A Lat. é toda aus

tral, fica en'tra !.So 5' e 21.o 28'; a Long. é toda orie n·tal elo 
meridiano acloptaelo , fica entre to 40' a 3o 2;2' . A sua maiot· 
extensão de N , a S. é ele 73 leguas ela ma rge m clit•. do rio 
Mucl\l'y á esc1. do rio Ita bapoana, e de E . a O. 25 leguas elas 
ilhas Gua t·apary ou Guarapal'im, á margem clir. el o co!'l'ego 
Jequitibá, No littor a l p6de- se con·tar ele 75 a 80 leguas com 
as r espectivas c tu· v as. Con fina ao N. com o Estado ela Bahia 
pelo rio Mucury, ao S. com o elo Rio ele Janeiro pelo r io· 
Itabapoana, a E. com o ocea no e a O. com o Estado ele Minas 
Gerae3 pelo r io Preto, a lé'. elo It;tbapoana, corrego J equi tibá, 
l'ibeirão J osé Pedt·o e sel't'as do Sonza e dos Aymorés . Bem 
qne estabeleçamos aqtti esses limi tes , cumpre notar q:1e nem 
todas as linhas são aceitas pelos con fina ntes a h a cleftciencia 
ele actos legisla fi vos pa ra algtunas. A dema rcação falta em 
todas . «Esta província, d iz Cancl iclo Mencl <Js, fo i doada em 
se u começo a Vasco Fe rn a ndes Coutinh o pot· D. João IH em 
1534. A Cart <t Rég ia ela doação, que te m a data ele 1 ele junho , 
marca os seguin tes l imites ela c0ncessão; « De 50 leguas ele 
ler ra , as quaes com ~carão na ponta oncle aca ba vão as 50· 
leguas ele que tenho fe ito met·ce a P eclt·o ele Campos 'l'otu·inbo 
e correrão para a bancla elo Sttl tanto quan ·o coube \' .nas di tas 
50 Jeguas , ent ra ndo nesta Capitania quaesquer ilhas que houve!· 
até 10 leguas ao mar na fron tt"i ra e dema rcação destas 50 l egua~,. 
ele que assim faço merc& ao d i to Vasco Fernamles Coutinho, as 
qnaes 50 leguas se estcnd<'?"áo e serão ele la?"(JO e ao lnngo clcb 
costa, elltra?·ão na mesma la?"gtwct pelo sertão e tC?'I'a fi.n>?e a 
clcntr·o, t a nto quanto poderem entra t· e for de s·ta conquista, etc~"· 
Partindo as 50 leg uas elo r io Mucury, é claro que não poelcrao 
ultrapassar os limites elo rio Júcü pouco mais ou menos; mas, 
como a Capitania ele Porto Segut·o nessa epocha a la l'garn a área 
do seu tet•ritorio alcançando o rio Doce, o cer to é que as 
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50 leguas de Vasco Fernandes Coutin ho encontrarão na Capi
tania de S . Thomé ou ela Parahyba çlo Sttl, confinante pvlo 
lado elo Sul, embat•aços na limitação. Notando-se que taes 
embaraços não clevel'ião suscit<w- se, attenta a lettra das respe
ctivas çoncessõeE, como se vae vet· el a ele Pedro de Góes , que 
por~interesse his tor ico tambem aqui reproduzimos: Alvará de 
28 ele janeir o ele 1536 , « D. João , por graça ele Deus, Rei ele 
Portu,.al e dos Algarves, el'aquem e d'além mar em Africa, 
senho~ ele Guiné, ela conquista, navegação, Ethiopia, Arab ia, 
Persia e da Inclia, etc . Faço saber que, considerando eu quanto 
serviço ele Deus e me.u, e assi m pt'OI•eito ele meus Reinos e 
senhorios, e elos n::ttllt'aes e Stthcl ito.> clelle, e ser a minha costa 
ê tena elo Bt·azil povoada: Hei pot· bem e me praz, havendo 
respei to aos serv iços que me tem feito Pedro ele Góes, fidalgo 
ela mitlha casa, assim na at'lnada que Mat'lim Affonso ele Souza 
foi pot· Capi t5.o- M6r na dita costa elo Bt·azil, como em alguns 
rlescobl'imenLos que o d ito Ma t· Lim AfJ:'onso fez no tempo que lá 
a nelou, em todas as ma, is cousas do meu ser viço, e a que se o 
dito Peclt·o de Góes achou, ass im com o dito Iviartim Affonso 
como sem elle, depois ela s tta vinda 1~or ficar lâ, nas qu~es ~le tt 
ele si muito boa conta, e h avõndo a 1.sso mesmo mm\o respe1t0, 
e a ontt•os serviços que delle tenho r ecebido e ao cleanie espero 
receber por fol ·>·at· l he fa~er mercê , ele meu moto propr io, certa 
sci enci~ p odet• 

0
real e absolato, s ~m mo clle pecli1· nem alguem 

JJO >' slle ~ Hei por bem e me pt·az ele lhe, fa~er merce como ~le 
facto por e>ta pt•ese nte Cal' ta faço met•ce e H'revoga.vel el oa.ça.o 
ante vivos valeclot·a, deste dia par ,, todo o sempre, de juro e 
llerelaele pa ra. el le e todos os sem fil hos, netos , hercleiros e 
successo ~·es que após delle vierem, assim descendentes como 
traosve t•s aes, collateraes, segundo adeaute irá cleelaraclo, da 
Capitania el• tt·inta l eg 11 as ele tel't'a na dita cost~ elo Bl'azil, 
que começarão ele treze leg·ttas além elo Gabo Frio pela banda 
elo Nor te, onde se acaba a Oapttanta do dlto Mar tim Affonso ele 
Souza, e se acabarão nos baixos elos Pcwgos: se. por ém , não 
houver dentro do dito limtte e clemat'cação as d it as tr inta 
leguas , eu lhe ·não ser ei obrigado a lhe satisfazot', e havendo 
mais ficará com ·tudo qqe mais for; e bem assim serão ela d ita 
suc1 C<tpibani a ll annexas a ella aquellas i lhas que houver até 
dez leguas ao mar na frouteit·a elas trin ta leg·uas , as quaes se 
entenclerão e serão de la t·go ao longo ela costa, e en·trarão na 
mesma htrgura elo sutão .e terra firn?e a dentro tttclo _yue pnde .. 
rem ei1contrat· e for ch• llliilha conqu tsta . E esta eloaçao e mercê 
e todo uella contendo se entenclení. cumprida i nteirament3 desde 
dez dias de março elo an no ele 1534 em dia nte, porc1ue do di to 
dia l he 1iz esta mer~il, da qual t inha Al va t·á ele lembrança por 
mim assiguado , que fo i r oto ao assiguar desta em 28 ele 
j\\neiro ele 1535., Felizmente o clonatat•io desta Ca pitania o 
mesmo Pecl~·o ele Góes chegou a um accorclo com Coutinho e 
assentaram no seguinte : « que a terra c~o dito Peclt·o ele Góes 
começa onde se acha a ele Marttm Affonso ele Souza, pela 
demarcação correndo para a banda elo Norte até v1r en tesiar 
com a terra elo dito Vasco Fet'naucles , que partem ambas por 
essõ rio que te m na boca a entl'acl<: ele umas. Ilhotas ele pedra 
e ele baixo mar, e clahi cobra outra tlho ta ma1s pequena, o qual 
r io se chamava n::t lingua elos incitas Tapemery, e os ehtos 
Vasco Fern ~mcles e Peclt·o Gó es lhe puzeram o nome no Santa 
Cathari na e está em altura ele 21°, obra ele duas leguas pouco 
mais ou n~nos ele uma terr a elo dito Vasoo Fet:nancles, qtte, se 
chama Agmtpé, e fica todo o cll to r1_o com o cltto Pedt·o Goes 
e com o di to Vasco Femandes Coutmho, segundo fô rm a ele 
suas doaçõe;, ficando toelo o dito rio com o dito Peclt·o Góes, 
como dito he tor nando para a banda elo Sul, o cllto Vasco 
Fernandes üc'a da ba nda elo dito rio para a parte elo No.rt:, 

. etc.. » Om, esLa demarcação ficoa assentada ei'? um a Pl'ovtsa0 
ou a post illa. ao pé da doação ele Pedro de Goes, feita ~m 26 
de nutrço de 1.53Çl. Em I5l 9, por in fortttnie elos clonatan os, !!' 
Caj!litania ele S . Tbomé ou ela Parahyba elo Sul re~erteu a 
Corô:o, em r e torno de outras graças que fo ram concedidas ~o 
ultimo donatm·io . Desde essa epocha a té 1657 não se alter~rao 
·taes limites. Mas nesse anno, creando -se a coma rca ele Cabd 
Frio, ftxou -se por limi te septen tri onal ao r e>pect ivo distrtcto 
o logar ele Santa Cathat·ina elas Mós. lijm I 574 a Oapttanta 
ele S . 'l'hom é, sob o nome de Parahyba do Sul, foi doada ao 
Visconde ele Assêca e a seu irmão João Corrêa ele Sá, g~net• al 
n a Inclia. E is os termos com que foi fe ita essa doaçao na 
administração elo Príncipe D. Pedro,. Rege nte ei_ll nom~ elo 
Rey D. Affonso VI : Go·ve1·nado1' elo Rw elo J_etnGH'O ,- Et!;. o 
P rí ncipe vos envio muiio sa uclat•. P elas partteulares razoes 
que pa ra iss@ tive e conveniencias que r esul ta m a mtnha Oorô<:; 
.Fui ser vido fazer merce ao Visco nele ele As seca ele um a capt ~ 

ta nia ele 20 leguas de terras, e a seu irmão João Oorr&a de S{1 
Genera l elo Estl'ei to n o Estado d a India, de outra ele 10 l e!!'ua~ 
elas 30 ch capitania, que. vagou pela deixação (que passa ele 
'JO annos) que fez de li,\ Gtl ele Goes , com declaração que serão 
obrigado> a fo rmar am logo á sua custa, comb se oHerec ~ rão 
clcla um na ca1) itania que lhe toca, uma villa com i"' rdja de
cen !e, casa de Oamara e. casas pat·a 30 casaes, com o ~ais q ue 
para ellas necessa.no fot·, obt'lgando-se que no termo de seis 
annos a> aperfeiçoarão até com. visinhos pat·a perfei(\ão popu
losa e n o es ~ :tdo po1tttco p erle1tas, ele mo elo que fa l t'l ndo a 
estas obrtgaçoes~ se perdera para a corõ'l o que estiver feito ele 
que vos qu iz aY isar1 par ''· q_tte _ten~aes enten}ido, ftcaes obri 
gado ele saber se dao sattsfaçao as obt'lgaçoes refer idas, com 
qtte lhes fiz esta mercê e quando a ellas fa ltem me CÍ.al'eis 
coil'ta para me ser pl'esen te . illscl'ipta em Lisboa , a 17 de julho 
ele '1674. - P?'inoipe >>. Os successores elos novos donatarios fize
ram demarca t· a capitan ia por i ntet·meclio elo Ouvidor elo Rio 
ele Janeiro em i730. li x:anclo-se como limite boreal o mesmo 
logat• de San La Cat.hárina elas Mós, na enseeb~la e bcbi:x:os elos 
.Pa.,·gos. Pot' este facto a linh a divisaria ele Itapemiri m fDi posta 
v. mat·ge m, .prevalecendo a suhsequente divisão. Confir mada ele 
novo a mesma do ação ela capitan ia da Parahyba elo Sul ao 
4o Visconde ele Asieca, por Car ta Reg ia ele 23 de agosto ele 
1747 em conseÇ[uencia do aj uste elos P t·ocuradores ela Corôa e 
elo novo Donatar io, lavrotl · Se em 30 de dezembt·o desse an no 
um /luto d~ posse e medição a que assisti tt o Ottviclor ela Capi
tania e comarca do Espírito Santo , o pr·imeiro que hav ia sido 
nomeado Pa~ooal Ferreil'a de V eras. Por esse auto fi cou assen
tado que o. limite da Capi tan ia da Parahyba do Sul, pelo not· te 
era o mesmo de 1730 e pelo sul com a Capitania do Rio de 
JaB iro er a o rio Macahé em Locla a sua extensão, comprehen~ 
denclo provavelmente parte ela actual comarca de Cantagallo 
até o rio Grande ou Negro a desemboca•.· no Parahyba. No 
:tnno ele i753 fo i a Cap itania da Par ahyba elo Sul anne::cadCIJ 
{I comarca e capi tan ia elo Espírito SauLo; a qual pôt'este facto 
se estendia ela margem cli r. do rio Mucury á esq. do Macahé, 
co mprahendendo o sea tat•t·itol'i o e o c~a capitania da Parahyba 
elo Sul, oulr'ora de S. Thomé; e se ambas alc:tnçassem pelo 
Oeste a área dPcretada na C~r ta ~eg!a ele H ele junho de :l53J, 
uma gmnde par·te elo ter t'l torw llltnewo se lhe devia a 11 uexa1· 
A capitania do Espírito Santo clerxott ele pertencer aos dona: 
tar ios em 1718. A Oo!·Ôa Portugueza por esct·iptttra hwrada em 
Lisboa em 6 de abril deste an 110 comprou-a ao ultimo dona
tario Cosme Roli m ele Mom·a, por 40.000 cruzados (16:000$) . 
A._ ela Parahy b::t ~lo Stü , halntacla pelos _iucligenas Purys, Gua
rus (por col'l'upçao 6h•0•·~tlhos) e Goytacas, passo u ao clominio 
ela corôa pelo mesmo t!Lulo em 1753 por pr ov isão do Conselho 
Ultl'a•narino ele 10 de junho depois ele ve ncidos os amotina 
clot•es e desorde iros qae nella abundavam, a dver sos ao dona
tario; tomando posse pela Corôa o Ouvidor Francisco ele Salles 
R ibe~ro em3 ch novembro do mesmo a nno . Curnpt·e notar que 
clepo1s ela compra fe tLa pela Corôa desta cap itania elo Espírito 
Sailto em 1.718, passou ella a ser governada pot• capitães-mót'eS 
clepenclenles ela capitan ia geral ela Bahia, embora no juelicüü 
clepenclesse ela comat'ca elo Rio de J anei ro o que ter minou em 
1732, quando foi elevada a comat·ca por provisão elo Cons elho 
Ultramarino 'de 15 ele janeiro desse anno. DJpois que o Prín
cipe Regente, que postet·iormente cin gitt a Co r ôa da Monarchia 
Lusitana sob o nome ele D. J oão VI, assumiu em julho ele 1799 
o cargo da r~ge n.cia em seu proprio nome, crearam-se n J Bt·azil 
t~·es . c.a.pitamas Independentes Ceará, Parahyba elo Norte e 
Espu·tt0 Santo, suborclmadas como as outt·as do Brazil ao Vice
r;.ey na Bnhia. O celebre astr onomo e geographo Dr. Antonio 
I ll'es ela Silva Pontes, foi quem ve iu nes ta província exercer o 
cargo de governador e tomou posse em 29 de março de 1800 . 
Um elos actos mais impor \:tntes da sua administração foi o 
Auto ele clet~arcação ele limites desta província com a ele Minas 
Get· aes, asstgnaclo em 8 ele o•ltubl'o elo mesmo anno e postel'ior
mente confirma~o por CarLa Regia ele 4 ele dezem bt·o ele 18113 . 
rr: em-se pl'etenclido que a i nclepenclencia da Capitania do Espi
rtto Sa nto da capitania gera l ela Bahia começou em 1812 
quando fo i administt•al-a Francisco Alberto R nbim . l\1as nist~ 
h a manifesto engano, nem a Carta Patente elo Govet'naclor Ru
bim claiacla de 12 ele junho de 1812, declara co usa al"'uma 
acerca de semelhante meclid!'; a ntes limita.se. a cli r.er qu~ elle 
gosan a de todas as honr as, poderes, m:m clo, JUr tsdteção e a l
çada que teve e ele que gosou seu cmtec~sso1·, e elo mais que por 
or tl ens regias e i11strucções lhe fosse concedido . Ha urna c\iffe
rença en tl' e_ este Governador e se us antecessores Silva Pontes e 
Monoel V1e1ra de Alhuquet·qua T ovar, nomeados pelo governo 
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es.~nd o ainda o R ey em Por ·tugal ; e Rubim, p elo contrario, 
foi deapacha(lo estando j'á o R cy nesta Côrte; " des te aconteci
mento r es ultou talvez o equi voco. No mesrü ú engano, mas a 
a respei to ele ou tro, cahe Mo nsenhor Piza l't'o em suas .lltlemo
r·fas T, 2, p , 21, exp res~a n do·-se poc es ta fó1· ma ; « F oi ex
t iocta essa subalternação no a nno de 1809 : e pl'inci pia ndo de 
en tão a ser independente daquella capi ta.n ia (Bahia) a do E spí
r ito San to teYe por seu. gove r na dor 1° a Manoe l V 1etr a rle 
Albuquerq1te Tovar a quem succedeu Ft·ancisco Al berto Rubim , 
q ue por despacho de 4 de julho de 1818 passou. co.m o mesmo 
emprego á cap ita nia do Ceará , e.tc. >> Sobee os hnutes sel?te l!-
tr ionaes já d1ssemos o que. ba n a suc?ed1do com a pt·ovtncta 
da Bahia. Quanto aos momdto naes , e1s o q ue occorreu depo1s 
da a1wexação ela Cap ita nia ela Para hyba do Sul ao seu te rt· i
torio . O primeiro go lpe partiu da Ca pitania do I io de J a neil'o, 
q ue como a ela B~hia quando er a_ ce ntro e cabeça ~o Estado, 
queria alargat• a a reado seu terrltol'lo . Por Al.var 8. de 29 el e 
julho de 1.8 13 foi desl!gada da capt tama elo Esp ll'l to Santo e 
annexada á do Rio de J aneiro a vill a e ten·itor io ele Macahé 
até o rio do Furado . Eis os tet·mos porque se expressa o Al
va rá : « Hei por bem er ig ir em vil la a referida povoação com o 
nome de villa ele S J oão de Maca hé, que t ~rá por l imiles por 
umn parte o rio de S. João e pel a ou tra o rio elo F ur ado ; e o 
ministro a c1uem o levan tamen to da vtlla fo r encan egaclo, a 
limitará pela parte do se r tão e fa rá levan tat• p lourinho,, casas 
de Camara audiencia, caclêa e todas as mais oilic m as a custa 
dos morad~res e tudo se e.IT'ecluar á deba ixo das ot·dens ela Mesa 
do meu Desembargo do Paco . A villa e se1ts limites fioíio scpct 
,·ados elos termos aa cidade ele Cabo Frio e ela vi ll a ele S. Sal
vador ele Campos e per tencendo á comarca elo Rio üe Janeir~, 
para o qtte hei pm· elesmemúrctela ele• ooma,·aa ela wp~t.wu.a 
(assim era conhecida a do Espir ilo Santo) a pa1·te elo ter, ·ttorto 
que até ago?'a lhe pe•·te1wi?- · ». :t\ão sen do a i n~a suiTlciente .~st~ 
pequen o córbe, essa cl tvtsa mc~mplc t a e nao de ma rcada fo1 
a inda mais alar"'acla com a Le1 de 3 t ele agosto de 1832, que 
segre"'OU do JTI,pi~ito Santo o restante elo terr i torio da antiga 
capit~nia de S . T botné ou da Pa rabyba elo Sul . E1s corno se 
e>Kpr essa a Lei: « A1•Ltgo untco . As vJ l la.s ele Campos elos Goy
tacazes e ele S. João ela Barra, com seus r espectivos ter mos 
ficão pertencendo á província elo Rio ele J aneiro. » Mas os 
limHes dessa C<lpi tania ela Parahyba do Sul que pela Carta 
.Regin de 23 ele março de 1727 não comp L'ehendia mais ele 30 
le,.uas ele costa e 10 ele sertão e CUJO termo fin al ao nor te pelo 
A~ to de demarcação ele 1730 e 17·17 não- passava ela euseada elos 
Par gos ou de Santa Catharina elas Mós, foram ainda a lar
gados pelo direito elo mais forte, cornprehendendo o restante do 
termo até o rio ltabapoana . Não existe uma le i e~ue os ten h a 
decretado, mas hoje existe o uti po•sidet.is, a von tade. da popu
lação, o facto consttmmaclo . Pede a ver dade que aqu t d igamos, 
que a divisão ecclesiastica elas d uas par uchias de C·tm pos e de 
S . João ela Barra levarão seus limites ao r io Itabapuan a, como 
attesta Pizerro em suas 1l1"emo1·ias, e e1ue desde qne o _rio Pat·a
hyba do Sttl não foi dado pol' diviso, ás duas pt·ov incJas, dev ia 
preferir-se a linha do Itabapuana a rtnalquer out r a , por ser a 
mais clara e convcniewe. ri ft·ontcira occ tdenl.il encontl'a o 
te r ritorio da provincia de l\li nas Geraes; mas só em do ns pon·tos 
se acba cleclaracla pela Legislação . 'l' e mos : 1. 0 O ct1tl'o de de 
mm·cação ele 8 de outnbro de 1:>0>, opprovndo pela C~ t· ta Reg"ia 
de 4 de dezembt•o de 18113, mas só fl xa a di visa nos ter r itor 10s 
proximos ao rio Doce, no eapigão denominado hoj e se l'l'a elo 
::louza, q·te divide as agaas elos cios Guandú e Manh ít-ass ú, 
cuja car ta assim se expt•t me : «Sou servido ordenar o segui n te: 
que se pl'Omova com a ma ior ac tiviclade a commtmicação de<sa 
capi ta n1 a (Minas Ger aes) com a elo Espüilo Santo por m uitas 
e d ilfe renles estradas tantas quantas julgarem con ven ientes, 
sendo feitas as despezas ela sua con strucção pelaju nta da m i
n ha Real Faze ndo, de cada uma elas ditas capitan ias n a parte 
que fica1· dentro dos l imites das n:esmas capi tanias, r eg ulado 
palo aut.o ele dema,•cação celeb,·arlo em 8 ele a~aubJ'D r.le 1800, 
em que se tomou por li mi te a linha Norte Sul , t irada pelo 
ponto ma is elP.vaelo qua se acha e n tre o~ r ios Gua ndú e Ma i
nassú, un s ua entt·acla em o rio Dnce, fican do po1• consequencia 
pertencen do a j 1risclicção do gover no ela capi ta nia de Minas 
Geraes o te rreno que se acha a OesLe des ta linh a e a o gover no 
da Capi tania elo EspiriLo Sa nto o qll e se acha a leste ela mesma 
li nha; que al em daa estr adas pr i'll cipaes que se abrir~m para 
se consegui r nma faci l, br eve e segura co rnm nnicação dos 
p~vos, se hajam de abr ir outras pelo interior do se r tão , não 
somente pe la linha div isari a , mas parall élame n te a es ta linha 
em distancia s .con~·en ie ntes, a fim de que pelo enc1·uzamento 

destas com as es tradas que se dkigir em á beit•a ma r , fique 
communica vel todo o sertão, como muito convém á segura nça, 
elos que neiles se fo vem esta belecer, e ao progr esso da pacifi~ 
cação e c i vil isação elos Inclios, que t a nto tenho recommencla do, 
e que vos de ve m erecer a mais pa rticula r atten ção . O mesmo 
.~l ttto que corre impt·esso no JJ:nsaio sub,·e a h ist o?·ia e es t.atist.ica 
desta provincia, por J. M. P ereit·a de Vasconcellos, não é mais 
explic tto sobre este ohjec to . 2° O Decreto n . 3.04::! - ele 10 ele 
janeiro el e 1863 , ftxa nclo provisor iamen te os limites da Pro
vinc ia elo E spil'i to San to com a el e ~iinas Geraes na pa r te com
prehendicla en tt·e os munic ip ios el e Itapé- mil'i m e S . Pa ul o de 
Mu ri abé, só se limi ta a esse pon.to , co mo se v era do art . 1° 
que abaixo tran screvemos: « Os limites entre as P rovincias de 
l!:spirito San to e Minas Get• aes, 11a pa rte co mpreh0ndi clo. entre 
os m unic ipios ele I tapé- m ir im e S . P a u lo do Mt~t• i ahé, são 
proviso1·ia.mente ll xados pelo ri o P reto, IJL'aço princ ipa l elo Ha 
l)apua na , fica ndo co 111 pr ehe ndidos na pr imeira daquellas P t·o
vincias os l ogal'es denomin ados Veado e S . Ped r o de Rates . ,) 
O a viso n . 324 de 18 de j ulho do mesmo a nno, r efe rindo -se a 
esse Decre to nenh uma luz acc rescen·ta a estP. ass umpto. Os 
!D!vppas ns . '1, 2 e 4 q ue sobre a m ater ia consultamos, são 
defic ien tes ; em laes circttms ta ncias a provei tando-nos elas Ca.,·t.cts 
de Minas Geraes , por Ge rbet· e Wagner, traçamos os limites 
que se veém em nosso 1Jtl a.1J1Ja; IJ2m crue , por engano na d is
tri bui ção das t intas, alguns ex em piares a lcancem a margem 
d irei ta do ri o .Ma nlJú-assú, linha q ue a l iás nos parece a mais 
ua tur n. l e conven iente . Entt·etanto, a execu ta r-se a Car ta de 
doação de Vasco Femancles Co utinh o, unica lei qtte existe, o 
te r r i to r io a inda i ncu l to até os rios Doce e Mucury pertence ele 
direi to á P1·ovinc ia elo E spüito San to , até onde chegarem as 50 
leguas concedidas ao mesmo Vasco l?ern ancles Coutinho Não 
obstan te, t raçamos no nosso lvlapp'), ot1tra linha conforme as 
ja citadas Ccwtas de Mi nas Gemes, v is to como j 6. po t• a li se 
ma ntem um ~~ t ·ts p os•tdet ts, se m p t·otes to des ta Provincia. Em 
vtsLa da mesma Gar ta ele doação, não podemos con templar no 
ternt•:>rto desta P r ov incia os a?'Dhipelãgos ela T,·inclacle e de 
JJ!Ia l' ttm Vaz , pes to gue demot·em em latitudes s uje itas ao te r
l'JLOr10 des ta. ProvJnc ta ; por qu anto esses a rcLi pelagos clislam 
da costa ma1s ele duzen tas Ieguas m~\L' t t i mas , o q ue excede 0 
termo fixad o como l tl111 te Ol'lent.al a este ler r i todo , a saber dez 
Ieguas >>- SuPERFICIE - '14.839 ki ls. qs .- AsPECTo - Sobre o 
aspecto elo Estado, escreveu o engenheiro Herm illo Alves : «E' 
variadissimo o aspecto ger::t. l ela pr ov . do Espit· i to Santo. Ao 
l ougo ele toda a cos ta es tendem- se vastos a reaes , cober bos de 
u ma vegetaç.ão especial e semeados ele peque nas lagôas e bcejos: 
ahi predonunam as p almeiras Guril'ys com suas pal mas r acli
caes , é gr a nde var iedade ele 1uyrtaceas e cactus qne l he i mpri
mem o cunho elos agrestes do nor te . Logo depois dessa cin ta de 
arêas , que acompanha o li tto ra l , seg tte -se na parte e1ue fica ao 
s ul do rio :Doce um syste ma ele ser r as elevadas , r amo ela cord i
lheira dos Ay morés , cortadas em todos os sentidos pelas cor
r entes impetuosas ele centenas de r ios e ribei r ões : verdadeir o 
co ntraste elas r egiões qu e se estendem ao norte cl0 l'JO Doce e ao 
sul da sua foz até á villa de Santa Cr uz . Aqui são vati las as 
plan ícies, e r aro é o pico que se oiferece á vista do expl orador; 
só a gigantesca vegetação, indicio incon tes tavel da ube r clacle 
elo sólo, é com mum a essas r egiões de aspectos tão el iJfet·entea, 
E 11contram -se nos plainos lindas e gralldes lagôas, ye rdacleiL•os 
mat•es, com que a natu r eza dotou essa proL, q ue com toda 
i nelil1'er ença as. possue se m p t·octu ~n· t il' a r el ellas o m ini mo pro
ve i Lo» , CLIMA E SALUBRIDADE. - Q. nente O bu miclo nas viz i
nhanças elo! itt<Jr al , brando e ag·racla vel para o in terior . E' 
gc t•alrne n te saudavel. «As feb r es pa lust r es, d iz o Dr, Martins 
Costa, rainam nas ma rgens dos rios . A d ysen te ri a mostra- se 
espor adicamen te, e ás vezes S•) b a fô rma epi clem ica, As febues 
biliosas, h epati tes cll r on i cas, bronch iles, pneumoni as coque 
luche e hypo.ern ia inte r tr opica l são as moles tias n;a is ft:equentes 
A mor phéa e excess1vamen·te ra ra. Appar ecem as vezes epide
m ias de var ;o la e ele sar a mpão . A feh t·e a m:< r ella desenvol ve u-

. se na pro v . pel ii. pl'i mei ra vez em 1850 . • \. cho!et·a - mor btt s Jl. a
g~Jl ou -a em 1855 e 1856 . » 0ROGRA!Hl!A .- Em sua par te occi
cle utal é per corrido o L!:sta d~ pe l~ cord ilhe ira ma t·i tima, que 
ah 1 toma cl Jlferent es denom1naçoes en;tre as qmtes : Chibata, 
Espigão, ou do Souza, Ayrnorés, etc . Della despre11.dem-se di
ve rsos contra fortes par a o Or iente, se ndo importa n tes a serra 
elos Pilões, e n t.re os r ios I i:1 pemit·i m e Itabapoa na ; do C:1mpo, 
que f6r ma a divisar ia das aguas elos rios que correm pal'a o sul 
e vão fenecer n os rios Jucú e Ita pemirim . Além dessas ser1.·ae 
é o E stado percorrido por algum as o ut r as , entre as GJ.uaes a do 
Appol in ario, elo P ombal , do Ba Latal, ele Gua t·apa r y e dos Purys., 
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es t<> uJtililla ao sul.fNMoon.A.PniA.- P t·ox imas da costa notam
se as ilhas: do Espírito Santo, onde acha- se a capital do Estado . 
a dos Ft·acle.,, do Boi, o gr upo dos Paco tes , o de Piuma, a dó 
F r ancez, a ele Caleiras, e tc. Afastados da costa os tres ilhotes 
ele Martim Vaze a ilha da Trindade. Esta ultima tem cerca de 
t.fes milhas em sua maior extensão ele NNO. ao SSE, e proxi
mamente seis m il has d e circumferencia; é toda montanhosa 
e cercada de rochedos pon teagudos nas bordas dõ mar, excepto 
elo l:J.do SE., onde ha uma pL'ai a pequena de a1·eia muito a lva: 
na unica enseada que tem a !lha . Antes, porem, de chegar ~!
praia encontram -se mu i tas ped r as, un;as encobertas, outras a 
vista. Nesta pa.rte ela tl ba ftca o Pao de. Assucar, r ochedo 
pyramidal de 1.200 pés de altura e rnu'lt1ss tmo semelhante ao 
roch edo elo m esmo n ome ela ba rra elo Rw ele Ja neu·o~or uma 
qttebraela, que principia em uma peqttena plauici e, ·com appa
reucia de algum a ferttltdade, no cuno ela montanha do lado 
de SE., corre por um sulco irregular e pottco profundo um 
fi lete cl'agua que sa lança no mat• um pouco ao N. ela praia 
acima descrip ~a . O pequeno volume d esta con·en~e faz suppot· 
que ella n ão seja p erenne. No ext remo S. cla.llha ha um ro
chedo irnme nso de côr avet•melbaéla e de mais el e 200 p és ele 
a.ltul'a, no qual o mar abt·iu um ~ttuel no sentido ele Nill. ao 
SO . de mais ele '!00 pes de extensao., por onde as vagas a~ra
vesst~m ele um la do a 011tro, procluzwdo um grande e~trepllo. 
E' este o unico ponto da ilh<: que lança fóra u:n t•e cd e ~e 264 
metros ele comprimento. As faces NE . e NO . sao a lcanttlaclas 
e bor dadas de coraes ponte agudos. O aspecto geral do l ado do 
N . é o de uma montanha ela rocha com plenamente ar ida. O 
lado O. levanta-se vet·ticalmente a pectueoa distancia elo ma r 
e destacado da montanha, laLter a lmente, um l'Ocheclo cylin
cl~·i co de 800 pés ele tütunt, ao qual algnns roteiros dão o nome 
ele Monumen ~o e que é muito semelhante ao pico ele Fern ando 
de Noroo ha . Entre o Monumento e um outro pico que ha ao 
SO . , corPe do alto da mon lau h a principal 1Lm outro filete 
d'agua tami.Jem escasso; e é es·ta a unica parte do tet•t•eno onde 
se vê a rvot·~do crescido nas quebra das dos píncaros mais ele
vados. O contamo de SO. da ilha forma algumas ree ntt•aucias 
ou pequenas enseadas, em um a das qqaes ha uma pra iazinha. 
de at·eia vermelha, na qua l se poderá tal vez desembarcat· em 
balsa ou j.tng·acla, em condi9ões favoraveis . Em escal are~ o 
clesemhat•cttte neste ponto cb rlh~t ba de ser em ·todas as cu·
cumstancias arriscado em c?nsequencia elos rochedos encober
tos qne exis tem fót•a d>b P.I'ala. O mar é limpo a me1a milha 
de dist<1L1CI::I> aO redor ela Üha 1. POTAMOGRAPEIA - 0 S pL' lllCl
llMS rios do Estado são: O Doce, ct,jas cabeceir as estão no Es
tado de Minas Geraes, sendo sel!s formadores o Chopot6 e o 
Pirfllnga. Recebe em Minas o ribeüão do Carmo, Turvo, P ira
cicaba Santo An tonio, Correntes Grande, Suassuhy Gt•anele e 
Pequei;o, Casca , Mat.ipoó, Cuieté, Manhuassú, e no do Espirito 
Sao to o Guanclú, Mtttum, S:1uta .Joanna, Santa Th'bna, Pau G t.
gante Viu te e Cinco de Julho e cl1 versos outros . O S . Matheus pn
mitiv~mente denomina do Cri caré, vem.egualmente do Estado de 
Minl;]Js, não sendo b?. m conhecida sua ongem .Desa&'ua no oceano. 
E' na vrgavel cerca ele 60 kt ls . pelos va,POI.'es eta eompanhta 
Espirito Saulo e Ca r avellas . Um cau.al liga- o ao rw Hatmas. 
O Jucú, antigamenLe J em,- lambem tnb. elo oceano. Tem.com 
mun'ica.ção com a ba hia da Vwtona pelo canal ~lenomin 1do 
rio Marinho. Hecebe o Mel gaço. O Sa nta Marta tnb; da ba~Ia 
da Victor ia, e engt·ossado pelos rios Mangarally, Curub txa e 
Ribeirão elo Not·te. O Saunha, o rna10r do mun. ele Nova Al
meida e tambem clenom i nado Reis i\ofagos ou P 1aputanga , :t:_ót•ma 
a barr~~ de Nova Almeida. Recebe o Tim~uhy a o Fundao. O 
Itapemil•im, vem da Set•t•a Geral, r ece be diversos tnbs., entt·e 

1 Tendo os in"'lezes se estabelecido nessa illm, Luiz de yascon
cel los e Souza, em0 20 de dezem bro de 1782, dirigiu ~ ~·~u.~tmb o ele 
Mello Cas~l'o um officio communicando-lhe que em o~eiiLe ncia ,,s ol'dens 
de S. M. e da carta expedida pelo u l nllran~e dll; Gl'a Bretanha ao o ~
cinl inglez que comman.dava a ilha na qua l pos•t•vnmente se detet·m•
nava a est'e a evacuação da refe eida ilha, fizera ~mbarcar ~a nào e 
frng:1ta de guenn, que se achavam uo )lO do do l'l-10 de Jane1ro e em 
tres tt·ansportes , além dn. t t· opa que devHL Se l' empr~ga.da n~s~a ex.t:e .. 
dição , com mandada pelo 'marecbal de campo ~osé. R:a) m~ndo ~luch o11 o, 
ar~ilhel'ia, munições e pe~rech os . Toda a expedtçao ela du:g•da pe}o 
capitão de mO!r e gnei'L'a José de :Mello , que de Ltsboa ve1o na nno 
N. s. dos p1·a~cras para faze 1· 08 ingleze.s cvncual'em a rlbn . A ~~Jle "' 
dição Sahiu ao l'l.io cfe Janeiro a 16 de dezembro de 1782 e chegou a I h::t 
o. 10 de janeiro de 1783

1 
jà não encont_:ando a.ln. os I ngl ~_z_es . 0s u.1gl~zes 

quando ahi estiveram ~inham plan~açoes de Iml bo , fe,Jao, melanctas, 
melões, val'ios legumes e hot·taliças, que .vroduz•am be.'~ · Hn. agua po
tavel em gr:mde distnncia e u.o redor dn d b.a muito petxe. 

os qu ae& o Cas,te llo, o A legre e o Mug uy e clesagua no oceano 
O Uabapoana, nasce na Ser1·a Geral , com o nome ele r1o Pret~ 
e desagua no oceano, Se[larando esse Estado, d'o do H i0 de Ja
ne tro . O Mucury CUJas on gen s estão no m u n, de Ph ilaelelphia 
ou T~eopbilo O ~ton~ , . d:o Estado de Minas, passa psl a s d·i visa~ 
dos Estados do Esp1rtto Sau~o e Bahia e desagua no oceano 
Em Minas recebe pel n margem clir. o Todos os Santoõ e~ 
Urucú e pela esq . o Panpan, a lém de outros. - LA.GÔAS E LA.Gos 
-A de Jupal.'anan q ue te m communicação com o rio Doce por 
metO de um canal natura l ; nel la üca a i l ba d o Impe rador ; a 
ele Jacunet;t. prox ima da costa; a ,do Aguiar entre os rios 
Ptraquêassu e Doce: a do Choro el·Agua, do Boqueirão do 
Páo Gigante, do P ão Doce e outras, á ma rge m dir. do' rio 
Doce . Phal'óes- 0 d e San~a Lu zia, sttnado no morro elo m esmo 
nome, na entr ada da bah ia elo Esp il'ito Santo, na lat. de 20o 
19' 30" S. e long . de 2° 54' 50" E . d0 .Rio de Janeit·o; o da 
1lha do Francez, collocaclo na parte m a 1s elevada e meridional 
ela mesma i lha, na lat . de 20o 54' 40" S. e long. de 2o 21' 20" 
E . do Rio ele Janeil'O. AGRICULTURA - A agl'icultlll'a l imitada 
aos pontos mais proximos elos portos do mar e de alguns r ios 
navegtuve 1s, pet·manece aca,nhada, trilhando a senda ela velha 
roti na e satisfazendo -se com a col heita elos produc.tos quasi 
expol'ltaneos elo so lo. DJ imperfe itiss imo amanho de lei·ras 
resul ta todos os annos uma iusi g nifica •1Le col heLta que malre..: 
munera o traba lho do plantador, e, c um e:-:cepção do caJé, 
que, como _ cultttra n ova do Estado, vae progreJ.inclo e m alg uns 
lagares, amda que vagarosamente, e da mandioca, todos os 
outt•os pl'Oductos agl'ico las conservam-se em estado es taciona,.. 
rio, ou decahem, sensivelment~ .. A proclltcção rio f•SS'-!car es 
pecialmente, te m clecahiclo tanto que parece ·teitd er a d~sap
pa recer elo rol elos ge neros de expot·tação elo Estado. A lavoLU·a 
elo a lgodão é tarnbem pouco elesenvolvida. O engenheiro Pinto 
Pacca, e m18S3, dizia: «A cultttra elo café occ upa de preferel1-
cia na pL'ov . do Espü·íbo Santo os te rt·enos montauhosos, os 
C[Ltaes, constituindo um sys tem a de elevadas serras pertencen
tes á cordilheil' a geral que acompanha o litl oral do Brazil, 
são cor taclos p or infinidade de carregas, rios e manauciaes, 
form a nrlo tnn umeros -yall es de prodigiosa ferLilielade. Póde 
assegurar-se, sem rec~no de el'l'ar, que não s~ acha occupacla 
com a !avot11·a do ca fe a 30" parte elo te1:reno a pto para tal 
cultma,. exis~tndo os ·t~l' L' e tlOS desaprovelCaclos em exte1;.sas 
mat ttts Vll'gens, pela mawr parte devolutas e lllexploràdas . Os 
t~rranos cl~vo l u tos pela ube rclacle do seu solo agricoht, riqueza 
d agua na t1va, altur a sobre o mar, extensa linhn. de es tabele 
cimentos coloniaes, e, ftnalmente, pela amenidade elo clima e 
proo.: tmid~de elo littoral, constittte~1 inconle,~avel mente 0 Es
tado ~o !!;slm ·tto Santo como o ma1s apto para a grande colo
nisaçao . Neu hum, por certo, reane tantos el ementos para a 
pt·ospel'idade do immigt·ante .» As inclustrias fabris caminham 
a par da lavotu·a e rell.ectem o seu atrazo. FmRRO-VIAS _ A 
E. de F. elo Cachoei t•o do Itapemir im ao 1\ legre, cujos traba
lhos foram iniciados a 6 de j ane irO ele 18~6 · e o r amal de 
Santo Eclua t·clo que vai ele Santo Ednardo ao Cachoeira com 
uma ex t:_nsão ele ik,650 e per tencente á Companhia Leopoleliua. 
PoPULAÇAO - Segitndo r ecenseamon to de 1872 et·a ele 82 .097 
habs . 1NSTRUC9ÃO - A secu nda ria é d ada n o Ath eneu esta
cloal, no coileg10 de N . S. ela Penha; e a l)l'lmaria em cer ca 
de 100 cscJ:ts . publs . RllPR.ESENTAÇÃO FEDilRAL - Dá tr es sena
dores e dois deputados. CAPITAL- Victoria, na i lha do Espi
nto Saato, com espaçosa ma tl'iz, Casa ele Miser icorclla, um 
convei.lto de ~rauciscanos e ou tt·o ele carm elitas calçados, 'o ex
collegw dos .1esuitas, que é o palac io elo gover11o; com 8 . 000 
hn.bs . Cm,DES PRINC!PAES- Anchieta, antigamente Il'il'itiba e 
Beuevente, fundada p elo padre José d' Anchieta - S. Matbens 
á marge m do rio elo seu n ome , com 4 .000 h abs . - Serra, de~ 
bauw do monte dea om tnado Mestre Al varo, 30 ki ls . ao N. da 
cicl a de da V tctor •a- GuaTapa t•y - Conceição dtt Elarra, outr'ora 
Barra elo S . Matheus, na barra do r io deste nome- Porto do 
Cachoeit·o - Cachoeira elo Itapemirim, em terreno desegual e 
cltvJdtclo em duas pa1•tes pelo r io, soh t•e o qual ha uma uonte 
- S . Ped ro elo Ita i.Japoana, anteriot·me n te Monj n.rd im. ViLLM 
PRINCIPAEs. - Affoaso Claudio, oulr'ora AHo Guandú, 1U fredo 
Clla ves, Alegre, regada pel os ribe i rões Aleg re e Concei~ãG. 
Castello, R io Par do, Espil'ito Santo do Rio Pm·clo_, Calçado: 
R<acho, Car1ac•ca, San~a Thereza do Ttm buh.Y, Pimna, Espi
rt to Santo, na ma rgem esq . ela babta da capttal , I tapemirim 
á margem elo r io elo seu nome, a 13 ki ls. elo ocean0, Linha~ 
r es , á margem N. elo rio Doce, de cu.j<I: foz dista 48 kils., está 
sob t·e um pl anal to e é asstm denumJuada do titulo ele seu 
f tm cla dor, o conde ele L m hares- Santa Izabel- Pau Gigante , 
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antel'iormen te vil! a do Gtt:traná. NOTICIA IIISTORJCA- O actual 
Estado do Espírito Santo fez parte d a capitania duaela a Vasco 
Fernandes Coatinho, que em 1535 fundou no continente a pov. 
do E~pirito Santo, nome q1te se estendeu (t capitania. InCeliz 
foi Coutinho, pois teYe de lu ta r não só contra os selvagens, 
como tambem contra diversos fidalgos portug ttezes, etltt·e oa 
quaes notava-se Duar te ele Lemos, qne r ecebera em recom pensa 
ele serviços a ilha chamada ele Santo Antonio, e então conhe
cida pelo n ome do seu sesmeiro. Cotltinh o, velho, pobra e alei
pelo, teve ele r enunciar á corôa a capitania, quando em 1560 a 
ella chegou a vis ita o Governaclot·-geral Mem de Sá, e final
mente morreu em comple·to estado ele miserio.. 'l'r nou Mem de 
Sá lutas contra os Aymorés e Goy tacazes, perdendo em um 
combate contra estes seu filLo Fernando ele Sá, e ao rebirar
se da clesventu t·acla capitania., cuja c.tpita l j á havia sido tl'ans
fericla para a pov . depois cidade ela Victoria, n ::t ilhl So.nto 
Antonio ou Dttarte Lemos , deixou como Capi tão-mót• a Belchiot· 
ele Azevedo . Circamscripta, em principio, ao tet'l'itorio doado 
po:· D. João III a Vasco Fernando Cotttinh o, a Capitania elo 
Espírito Santo absorvett depois em seus limites adm ini stra
tivos p arte ela Capita nia elo ParahylJa ou de Pera el e Góes, e 
assim coáse t·vou- se até 1832, anno em q tl e alterando -se os li
mi tes eulre o Esp írito Santo, ·l· ÍI pt·ov. , e o H.io ele J :m eiro, 
passou para esta todo o mun. c e Campos . Estado ele segltlula 
ordem, o Espil'ito Santo tem elementos para, em um rut nr o 
não remoto, erg uer-se elo abatimento em que jaz e que é um 
pungente contraste com as r iq uezas elo seu solo fertilissimo. 
GovERNADORES t:: PRESIDENT ES - Gove!'llacloras ('> •tba.l ternos eb 
Bahia, Dec. ele 29 de março de 1 00). Da Mem . Hist. pnblicacla 
em 18-!0 sobre esta capitania constam os non.es ele a lg uns ca
pitães-móras StlCcessivos, succeclenclo-se os governadores: :to 
Antonio Pires ela Silva Pontes, 1800; 2o Ma noel Vieira da Silva 
Thovar cl' Albuquere1ue; 180-!. (Governaclol·es independentes ela 
Bahia por Dec. ele 13 ele setembro ele 1810) 3o Fra nciaco 
Alberto Rubim, 6 de out ttbro de i812; 4° BalLhazar de Souza 
Botelho ele Vasconcellos, 26 ele dezembro de 1819. Jtm·ta 
provisoria (Dec . ele 29 ele sctembt·o ele 1821). Pt·esiclentes .
Ignacio Accioli ele Vasconcellos , 24 ele fevere iro de 1824; vis
ccnde da Prwia Gmnde, Cae tano Pinlo de Mit·a nela i'!Ionteneg-t·o, 
23 de n ove mbro ele 18.29; Ma noel Antonio Galvão, <! elo rbzam bt•o 
de :1830; Ga!Jt·iel Getulio Monteiro de Mendonça, 30 ele dezem
bro de 1830; Antonio Pinto Chichorro ela Gama, 28 de novem 
bt·o de 183'1; Manoel José Pit•es ela Silva Pontes, 21 de abril 
de 1833 ; Joaquim José de Oliveira , 28 ele ma io ele 1835; José 
Thomaz Nabuco ele Araujo (coronel), 8 ele no vembro de 1836 ; 
João Lopes da Silva Coito, 2 l ele ou tubro de 1838 ; José Joa
quim Machado ele Oliveira, 15 de outubro de 1840; José Manoel 
ele Lima, 27 ele abril ele 18-H; João Lopes da Silva Coito, 10 
de ag-osto ele 18112; Wenceslá.o de Oliveira. Bello, 27 ele janeiro 
ele 1843 ; D. Ma noel ele Ass is Mascaranhas , i ele dezembro 
ele 18-!3; Herculano Ferreira Penna, 13 de dezembro de 18-!5; 
L•ü z Pedreira do Couto F erraz (depois Visconde elo Bom 'Re
tiro), 7 de novembro de 1846; An\onio Pereil'a Piu ' o, 3 ele 
agosto ele 18-!8; An ~onio Joaquim ele Siqueira, 7 ele março 
ele 1849; Felippe José Perei t·a Leal, 9 ele agosto ele l8-l9; J osé 
B_onifacio Nascen·tes de Azambuja, 9 ele junho de 1851 ; Eva
rtsto Laclisláo da Silv::t, 16 ele novembro eL 1852; Selns tião 
Macba'clo Nunes, <! de fevereiro rle 185<1; Jo >é Maur'cio Fer
nandes Pereira de Banas, 8 ele março ele 1856; OJy,npio Car 
neiro Viri a to Gatão , 18 de j unho de 1857; Pedro Leão Vellos1 
4 ele fevereiro ele 1859; An tonio Alves de Souza Carvalho (ele: 
pois Visconde ele Souza Carvalho), 25 ele m::tio de 1860; José 
Fernandes da Costa Peraira Junior, 22 de março de 186l ; André 
Augusto ele Padua Flenry, 15 ele j unho ele 1863; José Joaguim 
do Carmo, 8 ele janeiro de 1865; Alexandra Rodrigues ela Silva 
Chaves, 28 ele agosto ele 1865; Francisco Leite Bittencourt 
Sampaio, 11 ele outubt·o de 1867; Ltliz Antonio Femandes Pi
nheit·o, 1 ele setembro de 'l868 ; A11tonio Dias Paes Leme, '17 
ele setembro ele 1869; Francisco Ferreira Corrêa, 18 de reve
reiro de 187-l ; Anto ,üo Gabl'iel de Paula Fonseca, 19 clej ,lnho 
de 1872; João Thomé da Sil va, 28 de dezembro de 1872; Luiz 
Eugenio Horta Barbosa, 6 de novembro de 1873; Domingos 
Monteiro Peixoto (depois Barão ele S. Dom in gos ) 4 ele maio 
ele 1875; Manoel José ele Menezes Praelo, 3 ele janeiro ele 1876 ; 
Antonio Joaquim de Mira nda Nog teira cl::t Gama, 29 de janeiro 
de 1877; Atronso Peixoto de Abreu Lima, 2:3 ele julho ele 1877; 
Mano_el eh Silva Maft·a; 4 de abril de 1878, Eliseu de Souza 
Mar~ms, 7 de março ele 1879; Marcellino de Assis Fortes (depois 
Barao de S. Marcellino ), 6 de agosto ele 1880; Herculano 
~!arcos Inglez de Souza, 3 de abril de 1832 ; Martim Francisco 

Ribeiro ele At1dracla Filho, 9 ele dezembro de 18d2; Joaquirn 
José Affonso Alves, 1.2 ele janeiro de 1884; Cttstoclio J osé Fer
r eira Martins, 17 de abri l de 1884; L::tut•inclo Pi tta ele Cas tro, 
3 de mat·ço ele 1885; Amo ttio Joaqttim Rodrigues , 2 de otttu
bro ele 1885 ; Antonio Leite Rib2ir o ele Almeieh, 1. ele agos to 
ele 1887; Henrique ele At l,aicle Lobo MJSC JSO C [;cllecau em 
exercício ), 6 ele ago.>to ele 1838; José Caet>tnu Rodrig ues Horta, 
19 ele julho de 1839. GoVER)IADORES.- Barão ele Monj a rclim, 
eleito governa clor em 6 ele ju ·1ho ele -l89l; posse no cli::t se
gttinte; deixou o govet'llO a 19 ele dezembro elo me.>mo a nno. 
Junta govet'lla tiva acclamada e empossada a '1 9 de dezem bro 
ele 1891 e composttt do coronel Ignacio He n·ique ele Gouvea, el o 
bacharel Galdino T eixei t•a Li ns de Ba t·t·os Lo t'eto e elo Dr. Gra
ciano dos S::tntos Neves .- Bacharel José ele Mello C::trvalho 
Muniz l~reire, ele i to pres idente pelo congresso em 2 ele maio 
ele 1892; posse no dia. se!l'uinte . A primeira Cons ~it uir;lio fo i 
promulgada em 20 ele .JUnho ele 1891 e a segunda em 2 de maio 
de 189.2.- CnNsTr-rurçÃo DO Es't'.\DO. - Partfl primeira .- 'l'itttlo 
unico. - Pl'incipios basicos.- Art. L 0 - O !1;8t tclo elo Espirito 
Santo, tenclo prlt' fót·m "t cl . govet·no a Republica Federat iva , 
obedecerá, como membro con[õclemdo ela R epttblica el os Esta
dos Unidos do B.·az il, a tochts as stt<• S leis, concot•t·e r á para o 
fortalec imen\.o ela sua integl'iclacle e gozanj, das vant1gens, 
como cootdbuirá para os onus , do engranelecimento, d::t defesa, 
ela honra, elo ct·ed ilo e •elo bem geral ela nação. - Al't . 2 o_ 
Os seus limites serão os mesm os que o inclillarem as ~t· ::tdições 
e os documento> histol'icos, com o direito s :.1.lvo ele reclam a r a 
todo tempo e r esolv er, segundo as l eis feder aes, sobre duvidas 
existentes ou que occot·rer ern.- Art. 3 .o- O bem elo Es ta do 
será a aspiração ele t odos qttantos o habitar 0m. Contra elle 
não haverá cltt•ei to> adc1uil'iclos. O a legitimas int~ resses pes
soaes, quando feridos em contlicto com a felicidade publica, 
logra rão apenas justa e t•estricta r eparaçã 'l , promov ida p ~loH 
meios competentes .- AL't, ·L 0

- Todo o cidadão elo E~taclo 
eleve-lhe os seus serviços na medida ele suas apüclões. - ArL. 5. 0 

- Os onus e e ncat·gos pttblicos se rão l ançados sobre a renda 
dos habitantes elo Estado com eqnid!tcle e com a ma xi111 a par
cimonLa, ele modo qtte cada qual contribua pa.ra o bem geral na 
medida elo maiot• ou menor inLer s;e que auferit· da coope
r ação social.- Ad. 6.o- Consideram -se lei> elo Estado todos 
os decretos expedidos nos tet·mos ela Constitui ção por au tol'i
clacles investidas dessa faculdade .- At·t . 7. 0 - As lqis só regu
larão os actos fttturos, salvo as que fo rem intet·pre tat ivas ele 
outras Otl as q1te r eg rem t•elações q tte possam ser ainda sttb
metticlas á Stta regTa. - Art. 8 .0- A's leis - elo E~tado, clen(L'O 
do seu territorio, todos deverão obecl iencia . A nin~·uem será 
relevacl::t sna ignot•ancia para excusar-se de t·espeital -as ou ele 
fazer cumpril-as.- Art. 9. 0-E' ga l' anti.cla a inst t•ucção pri
maria gratuita. O Estado se esforçará p or melhorar seri:lpt·e as 
condições elo ensino, ele modo que a instmcção primal'Ía venha 
a preencher os fins ela educação moelerna , abrangendo as lheo
rias funclamentaes da existeocia . - At" t . 10 . - Set• à livre o 
exet•cicio ele qu a lqnet• culto, desde que não offen cla a m oral , aos 
costumes e a ordem publica. O JTistaclo reconh ece que a religião 
é a base de toda a ex is tencia socia l, mas não in ter virá ele 
modo a lgum na propaganda ele nenh um a fé, assegtu·::tnclo a 
to elas a maxima liberdade. - Art. 11.- A man ifes taçfio das 
opini·ões p~la palavra e pela impre nsa será garanti,la em Stta 
plenitude, contanto qtte sejam r espeitados o decoro, a plz e a 
ordem sociaes. Leis especiàes reg-ttla t·ão :1 rrmt -t·i a e estabe
lecet·ão r ~g<a s para que á mais extens::t liberdade col'l'esponcla 
:1 mais completa respo ns:tbilidacle pessoal.- At•t . 12. - A aptidão, 
as virtudes e a boa reputação de terminarão se mpre a pt·efe· 
rencia para ::ts ftmcções pablica> . illm reg t·a, o responsavel pela 
execnção de qualquer se1·viço eleve ser quem indiqae ou nome ie 
os seus auxiliares e subordinados.- Pal'te S' guncla. - Divisão 
política do Estado. - 'l'itulo I.- Divisão ftlnclamental. - Do 
Estado e do Mnnicipio.- Art. 13.- A acção pol ítica geral e 
local será di .gct·iminada ele fot·ma que o se tl exercício não p1ssa 
chocar-se e CJUe os seus respectivos orgãos tenham Mtribui ções 
e espheras cl tstinctas. - At·t. 14.- A vigilancia ela Ot'clem, os 
actos que directamente interessarem á communiclade, os ramos 
de administmção erte carecerem ele uma ges tão e clirPcção 
uniformes, serão ela competencia ela autol'iclacle elo Estado. 
AI't. 15. - CompeLe á acção local, sob a autol'idade dos m:mi
cipios, a promoção e execução ele todos os melhoramentos locaes, 
a organisação, a clirecção e t·egulamentação dos seus s ~ rvi ços 
internos, e, em get·al, t0cla a iniciativa· que não est•ja com
pt'dhenclicla expressamente na orbita ela acção centt·a!. - Art, ·16. 
- Os municípios poderão auxiliar-se e combinar entre Sl para 
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a realisação de emprehendimentos que lhes interessar em em 
commum deliberan do como lhes conviet· melhor sobre a sua 
clirecção .- Art . 17.-A administração ela falenda. muni~ipal 
é .. isenta ele toda supet• tn tenclencta, salvo a da autondade JUdt
cial o os casos ele t·esponsabiliclade criminal. - Art. 18. - São 
considerados como assum ptos carececlores de dit•ecção uni fo rme 
elo Estado, além daquelles que por natureza <!_forem : as est radas 
de ferr o ele tracção a v apo~· , com excepçao elas urbanas ;_a 
na1•eo-ação maritima e a flllv tal de longo c11rso; a w s'brttcçao 
publica pdmaria ; a immigração e a co lo nisaç~o.- A:t .. 19.-:
Nos a ssumptos ele sua com.QetenCLa os lfl.Untctpw.s serao mtel
ramente livres , clescle que nao ofl'enclnm_<t harmon1a geral, paTa 
concede L' pri vilegias , con trahh· ob r1gaço~s e cletermmar o modo 
de sol\•el-as, celebrar c~~tractos, e prove:· ao bem pu b!tco co mó 
lhes parecer melhor.-lllulo II. - Dtvtsao le!'rttor1a!.- Art. 2_0 . 
Qua nto ao sen tel'l'itorio, para o desenvolv1mento ~a acpo 
poli tica ger a l, o }!;staclo fornuwá uma. só circumscl't pçao, tendo 
pol' centro a cidade ela Victor ia, cal)tta l elo Estacl<!_.- Art.21. 
- S i alo-um dia o bem elo Es tado engn· a cleslocaçao do centro 
po litico7 cl ever-se-ha pr·ocul'al', n o intel'i or , s itu aç~o pt•cpl'la 
para sécle ela nov~ capital, eL? chma ameno e condtçoes ~anta
JOSas para a\\ 1·ahu· populaçao e cl eseovol ~· er as ecldicaçoes, de 
modo que á sal ubl'id8cle se reu nam l?recltcaclos de belleza . Os 
poderes publicos velarão pela l'egulan.dacle. e typ.o elas co~stt• ttc
cões pelo arntamento e pelas clemats ex1genc1as plas·Lt c<ts. 
At·t: 22. - A mudança ela capital só pocle t· á tet· lagar depois 
ele l'econ becicla sua necessidade ]lO L' voto expresso do Congresso , 
em duas Jen-islatu r as consecutivas .- Art. 23. - Sel' ão conside
rados na c~th eg·o ria de cidade todos os nucleos de população 
s uperior a clttas mil a lmas, prosperas pelo seu com mer cio e 
incltts tria .- Art . 2-!.- 'l'el'ão a categoria ele povoações os 
nucleos de pop11 lação in fe rior a mil h abitantes, e de villas os 
que es ti ve t•em no meio termo entre as povoações e cidacles. 
Art. 25. - Qnanto á acçã o politica loca l, o Es,ado será d ivi
dido em tantos municípios quantas fo rem as cidades e villas, 
que lhes se t·v irão ele séde .- Art. 26 .-'l'ocla a povoação que 
com seus an eclores e outt·as povoaçõe3 infe t·iores conseguir uma 
renda municipal ele 5:000$ annuaes poder á clesan n.e~a r-se elo 
municipio a que pe l'Lenc~r , forma~1do l!lll novo ~untctp t o; sal~o 
C!Uanclo essa clesannexaçao pl' eJU Chca t• as CO UCÜÇO BS de ~X!SlencJa 
elo municipio primit ivo, acarretando-lhe msuffic1encta de 
renda. As populações jnte ressaclas deverão levantar suas esta
ti s ticas e requerer <lli governo a clesannexação, que lhes se l' á 
coocedicla , verificada a justiça da pretenção, e ouvido o muni
cípio desintegravel. Este informa rá,.tendo em vista o pl'incipio 
de equ icla.cle ele que o 1m posto mum c1pal deve ser, quanto pos:
s ivel, applicaclo ao Joga i' onde é pall'o·:-.Art. 27 .'- .Q uanto a 
adminis teação policia l , o Es·tado ser~ cltvtclLdo em cl!str tc t o~ e 
suu-d ist rictos, tendo por sécle a cap1Lal1 crue format•a um eh s
tricto. pol' cabeça destes as sédes mtm lctpaes e dos sub- clLs
tt·ictoá as povoações e outros 1~on~os conve?1en_tes. - At• L 28 .--;
Quanto á ad ministr ação da JUS tiça, a d1v1sa? terrltonal sera 
por comarcas, tantas quantas forem necessar1as .para o com
modo el as populações e para a p~·ompt~ effi.cac1a das provi
dencias e r emeclios Jegaes da autondacleyrcl.tclal.- Al't. 29.
As comarcas ser ão classificadas em pr1meH'f7 e segrmda en
trancia conforme a sua importancia , o seu movunen_lo de custas, 
a catefj'o ria ,ele sna sécle, a clens iclil!de ela _populaçao _e o afn:a
zimenLo da exis tenc ia .- 'l'itulo IH.- Org~o s ela acça o po!ttJCa 
do ills taclo .- Capitulo II.- Da organisaçao poltttca elo Estado. 
- Ar·t . 30 .- A acç1o política do Estad? sera exe rctda l?Or se~s 

. org·ão . . qne terão os auxil ia r ~ s necessanos á boa aclmtmstraçao 
elos dive rsos t•nmos de se l' viço a seu cargo. -:- Art. 31. --;-.E.sses 
orgãos são : O Congresso I.,~gisla livo, o prestcle nt~, a po.1cta .e 
a Magistratura .- Al' t. 32.- Cada um clelles tel'o. suas attr_L
bu ições privativas e independentes e sua. esphe r ~t ele acçao 
perfeitamente clistiocta .- Capitulo li; - Do Congresso L~gts
Jati vo. - Art. 33 .---, O Es tado deputara, por seus e l e1to ~·es , ele 
tres em lres an nos, 25 cidadãos ele reconhecida pl'o?lda~l e e 
mel'ecimentos 8ara constitui!'em o seu Congresso Le~tslat~vo. 
- Art. 34.- Conguessso !'eu oi r-se-h a ~m a~sem ~lea ~e l1be7 
r ante, todos os a nnus , no dia 7 de setembro e_ fLwccJOnat:a 
durante dotts mezes, podendo prorogal' s~as sess.oes pot· mats 
trinta dias , quando aqne!le pl'azo fôt• wsu fficw nte para· os 
trabalh os ela sessão.- Ad . 35. - Nos casos ex t!' aorclmar~o.s ell!
que fô r mister a a 1ttoriclacle elo Congresso, o Çloverno s~l!Clta ra 
a sua renn iiio fóra elo tempo ma.rcado, clestgnanclo dm para 
ella e nomeando o in teresse publico que houver clet~rmm~do ? 
seu acto.- Al't. 3G.- O mandato elos deputados s? ex pn·ara 
depois ele nova eleição . A sua acceilação é fa.cul tatr>a e a sua 

resignação póc!e ser feita a qualquer tempo .- Art. 37.- Não 
poderão ser deputa dos ao Cong resso: Os menores de 21 annos . 
o J?l'P-s iclente e os vice-presidentes do Estado; o chefe de p o: 
h cta; os magtstyado_:; ; os coll?manclantes de forças fecleraes ou 
estacloaes ; os c1cladaos que tlVerem m~nos de qua ~ro ann os ele 
r es1clenc ta no Esta:clo, sa lvo si nelle houverem nascido e resi
clJdo a lgum tempo cl.e~tro clo,s quatro a unos anteriores.- Art . 38. 
- O pro?esso ela ele1çao sera regulado por lei especial, votando 
cada elettol' em 20 nomes.- Art. 39 .- As deliberações do Con
g!'esso serão ·tomadas á pluralidade de votos, sobr·e a maioria 
dos membros presentes, excepto aquellas que versa rem sobre 
assmnptos devolvidos pelo presiden te, pal'a as quaes serão ne
cessa!'i os dois terços ele votos , sempre qlle o Congresso mantiver 
o acto devolvido. - Art. 40. - Cada pl'oj ecto passará por tres 
discnssõe~, sendo .a . primeil:a sobre o seu obj ecto e as outras 
sobre o texto ; red1g tclo depois com as alterações a ceei tas, o 
Con_gr esso remeUel-o-ha ao pres iden.te elo Estado IJara te!' exe
cuçao.- At·t. 41.- Qua~clo ao pres1dente do Estado parecer 
que a medtcla adaptada mvade a sua competeucia ou que na 
sua execução encontrar á embaraços , deverá devolvel-a ao Con
gresso, com as suas observações minuciosamen te exposta< soli
citando-lhe que a mocl ifi qt.e ou rejei :e.-·Art. 42 .- Nos' casos 
ele conflicto ele JUI'isclicçãn, que serão fix ados em lPi orclinaria 
pelo Congresso, em sua primeira r eu nião, deverá a questão ser 
submetticla, caso não haja accôr cl o, ao juizo ela Côrte ele Jus tiça: 
esta se pronunciará em fa ce elo rela lorio de motivos ele cadá 
uma elas par tes e l hes commu nicar á a sua solução , que será 
adop-tacla .- Art. 43.- As attril.mições elo Congresso são: 
ii:s.ar. a cl~ speza e orçal' a receita elo Estado, em face das in
formaçõe s e pr·opostas elo pNsiclen te elo Estado ; cr~ar impostos 
novos, sem offensa á Constituição ; conceder garantia ele .i uros 
a empr ehenclimeutos onet•osos, sob qualquer titulo ; autor iza!' 
empl'es ti mos e operações de fundos, clat· vel'ba para os serviços 
creaclos e autol'izar a r eforma elos exis tentes ou a cr eação ele 
novos, quando esses ho:;l'erem de acarreta r accrescim o ele eles ~ 
peza; ordena r tratados com os.outt'03 governos e approval- os; 
decretai' a utt ltclacle elos se rvtços e autot·izar a sua oraani
zação; velar sobre a Consti tuiçã<:> e as leis do Estado ; jul~ar o 
pres1den te quando accusaclo, sómen te para o etfeito ele cYesti
tuttl-o do cargo ou ele delarar improcedente a accusação: esta
J;e lecer o processo fiscal par a a arrecadação ele todos eis im
postos; organisar .as_ leis eleitoraes j crear e supprimir comarcas; 
an null at· :ts de c~soe s , clebberaçoes ou leis . do~ municípios, 
quando att~ntatonas dos dtt'e1tos de orrtros lllUJUC1p1os ou quando 
fot•em mamfestamente contrarias á Constituição e leis do Es
tado e da Republica; decidir as questões que forem suscitadas 
pelos municípios, por occasião da revisão ele seus limi tes · 
clecl'etar a nlieuação dos bens do Estado e legislar sobr e sua~ 
te!'ras e min as ; acceitar as r enuncias e excusas do presidente 
e vice-preside_ntcs cl~ Estado - Art. 44. - Os depu tados ao 
Congresso serao subsHllados por sessão, e receberão ajuda ele 
cu~to para transporte os que residirem fóra ela capitaL- Ar t. 45. 
-Os deputados são inviolaveis por suas opiniões e netos no 
exerc1C1o de seu mandato .- Art . 46 .-O Cono-resso Le"'islativo 
não poderá ser d issolvido.- Capitulo lii .- Do presiden te. -
Al't. -!7 .-O presiden te será eleito ele quatro em quatro annos 
J?,Or mai~r~a abs?luta ele votos e sutfragio cl irecto elo Estado: 
E ssa ele1çao tent logar no clta 2 ele feverei ro.- Art. 48. - O 
P.residente ser~ julguclo pela Cõr te de Justiça nos crimes poli
tt;os,_ e ;1os cnmes com muns freará sujeito á jllstiça orclin ar ia. 
N,to tent lagar o processo, que r em mn, quer em outt·o caso, 
sem cru~ o Congresso ~orne préviamente conhecimento ela 
accusaçao. e pr~llt-a seu JUlgamento, des ti tuindo-o d o exer cício 
ele s.~as funcçoes por dois terços de votos . Na sua primeira 
r e_l! ntao o Congresso leg islar á sobre a materia.- Art. 49 .
Nao J20clel'ão se r elei tos : O presiden te do perioclo antecedente 
e o v1ce- presrclente que presidir á eleição, bem como os que o 
antecederem na ordem ela collocação; o chefe de policia e os 
commandantes de força publica es·todoal ou federal · os menores 
ele 25 a nnos ; os que for em directores ou socios ele emprezas 
que recebe;em garantia pecuniaria elo !Ilstaclo, não com prehen
cltdos o~ dll'ectores e accionistas de sociedades anonymas e 
o·.t tra s sim tlares ; os que não residi rem no Estado ha seis annos 
pelo menos , salvo si houverem nelle nascido e r esidido ha 
quat ro an n.os antes pelo menos .- A rt, 50 .-Não poderão entrar 
no .exe rc~cJO do cargo : os deputados ao Congresso sem prév ia 
restgnaçao elo manda to ; os magistrados, sem resi.,.narem o 
cargo ; os que tiver em pleito pendente com o Estaclo

0 
antes de 

sua definitiva clec_isão ou clesi~ t.~ n.ci a ele sua parte.-' Art. 51. 
-Ao pl'es tdente 1ncumbe: dtngir, fiscalisar, promover e de-
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fender i.oclos os interesses do Estado ; regulamentar, organisar 
e reformar todos os serviços dentro das verbas orçadas; baixar 
iustrucções e regulamentos para a execução de todas as dali
berações elo 'Congresso ; prover a to /los os assumptos ele admi
tústração ; nomear e dem it.tü·, nos casos especificados em lei, 
o p3ssoal director dos se rdço~ a s au cavgo; approvar ou r ejeitar 
as nomeações e dem issões que este fizer dentro da orbita ele 
sua compctencia; prover aos recursos, cujo conhecimento por 
lei competit·- lhe ; vel ar s0bre a Co nstituíção e as leis do Es 
tado; representar o1ficialme11te o Estado ou n omear represen
tante junLo ao pocle r federal ou qualquer outro governo, sempre 
que fôr necessa ria ou reclamada essa represen~ação; i nstru ir 
o Gongresso, annualmen te , sobre a sittutção financeira do 
Estado e e11:pór-lhe os planos da administ t·ação; convoca·r 
exlt·aordillal'lamente o Congl'esso qu ando o bem do Estado o 
exigir; fazer cumprit·, no qtte lhe compe ti r, a s leis fedet•aes e 
os tractadoo celeGrados com os Otttt·os govern os ; communica r á 
autoridade judicia l a responsabilidade ele qualqttet· funccio· 
n ario elo Esto<tlo, instruindo-lh e a cnlpa; perdoar óu minorar 
penas n os crimes commu ns,ouvinclo a Côrt.e ele Justiça.- Art. 52. 
Na mesma occasião em que se flzer a ele ição de presidente, se t·ão 
el ei tos tres vice-presidenLes que, pel:1 O!·clem da eleição , sub
stituirão ao presidente nos seus impedimentos te mporarios oa 
prolongados .- Paragrapho uni co .- Em caso de empate., ]Jre
valecerá a idade. E' extens iva á eleiç.ão de vice-presidentes a 
disposição elo a r t. 49. - Art . 53 .- Nos casos ele morte, inva
lidez physica OIL moral, resignação ou conclemnação elo presi
den te , o perioelo presidencia l será te rminado pelos r eferidos 
vice-presidentes , si a vaga der-se nos do is ultimas annos. 
Paragrapho unico. - As vagas de vice-Presielenles por mo tivo 
ele t•ecusa on qualquer otltro. se rão preenchidas J?Or eleição do 
Congresso, que c1e1las cle~era ter co nhec tm ento 1mmecl~ato . 
Art. 54 .- Esgotada a hsta dos v1ce- prestden les, devera assu
mir a [Jrasitlencia o presiclenle do Congt•esso e na s ua falta o 
vice-pres idente .- Art. 55. - O preRidente ou Cjiiem suas vezes 
fizer não poderá exercer nenhum outl'O emprego ou ftmcção, 
nem occupar-se em induslria , co mmercio ou em admi ni stração 
de empreza guaJquel'. - Art . 56. - O periocl o presidencial co
meça!'á no dia 23 de maio, tomando posse o presidente e os 
vice - pre3iclenLes perante o Congresso, que para esse fim se 
reunir á em sessão exctraot·dinaria e solemne com qualquer n·u
me.ro, pt•oferinclo o presiclen be , com a mão direita sobre a elo 
presidente elo Congresso, ou quem suas vezes fi zer, a seguinte 
declaração : « As.ntmo o enca1•go ele p!'esiclente elo Estado elo 
E spirito Santo, obr·igcmclo-me perante os me~ts concicladctos a 
desempenhai-o com hom·a e desinteresse, obeclecendo sómente aos 
imp1tlsos elo lJatr·iotismo e ao sentimento ela justiça. Cwrnp> i1·ei 
a Constituiçao. e c~s leis, e serei; quc~nto em mim couber, leal ao 
Estado e á Republicc~.» O Pres idente do Congt·esso, em nome do 
povo do E >taclo, declat'a1·á empossados o presiden te e os seus 
subsbi tutos , expt·essanclo a confiança que nelles deposita o 
E s taelo, - Art. 57. - Nessa sessão será pet·mittido ao povo o 
ingresso no recinto da assembléa .- Art. 58 .- O Presidente 
do Estaelo terá vencimentos correspondentes á alLa categoria 
de suas [nncções, á representação obrigada do cargo e á co n
sagraç.'io ex:clttsi va que elle exige .- At·t. 59 .- Em caso algum. 
o pt•esiclente porlerá ausentar-se do Estado sem passar o g·overnó 
ao seu substituto legal. - Capitulo IV,- Da pol1cia. -- Art. 60 . 
-A policia elo Eslado, cuj o objectivo é a manutenção ela orclem 
ela paz e ela tt·anquillielacle publica, será dirigida por um chefe, 
de nomeação elo pres iden te e ele sua immediata confiauça .
Art. 61. - A policia será um ramo ela administ ração superior, 
á qualincttmbe a vigilancia da orclem. - Art. •62.- Compete á 
poli cia, além ele sttas attribuições immediat:~s: a aclmini;; tt·ação 
e a fiscalisação elas pl'isões; aux:iliar a a u~oridacle jttdicial 
com os meios coactivos a seu cat·go na execução elas sentenças 
e das ordens l e;raes; auxilial' os municípios na su.a policia, 
t'azer respeitar as posturas e prender os infractores; providen
cial' sobre a clel'esa elas populações nos l agares onde a ordem 
fôr altel'ada; investigar elos crimes e perseguir os criminosos; 
manter o prestigio da autoridade e das f1mcções publicas, sem
pre qne esti vet•em em exet·cicio leg itimo, contra os recalci
trantes; prover com soa intervenção benefica á reparação elas 
pequenas injustiças e das acções on omissões ele que resultar 
ou po~sa resultar violenci3. physica ou mocal para algnem . 
Art.- .63. - 0 chefe ele polic ia terá deiegados em todos o;; mu
J?c,pws elo Est·telo, e estes , a seu turno, subcle legarã~ as suas 
íuncções por todas as localidades o·néle o exereicio permanen be 
dellas fôt· necessario. - Art, 64. - O Es·tado man~erá a força 
pnb!tca que fõr requerida pela policia, á qllll-l incumbe priva-

tivamente a Ot'ganisação dessa força e a s tm mobilisação. 
Art. 65. - 'farão preferencia para 0 ca1'go de ·chefe de p0lioia; 
os mag·ish•aclos ou cidadãos que houverem exercido judicalura ; 
os diplomados em direito, com pra·tica forense ele mais de dois 
annos; os advogados ele nota.- At•t. 63.- O pessoal ele policia 
será ele livt•e nomeação e elemissão do chefe de policia, guardadas 
as disposições que lei do Estado estabelecerá ácevca do provi
met;tto elos emp1·egos, elas concli cões pat·a a aclmissã0 e elos ca sos 
ele demissão.- Capitnb V. - D.1. Magistratura . - Art. 67. 
Como org·ão proeminente ela acção politica elo !J:staelo, á magis
tratm·a i'llc ttmbe a missão ,ele resLabelecet· as r el11ções jurídicas 
das pessoas natm·aes ou icleaes que compoem a ordem social, 
pela applicação da lei que as r egular aos casos Jilarticulares 
ele litígio em taes relações, e bem aHsim a de manter a ordem 
cons tittticla pela repressão physica ou moral elos seus vio la
dores.- AL'"t. 68.- O Estado adapta a legislação federal. A 
fôrma do processo, pot·ém, s~rá determim acla em lei. - Art. 70. 
- As suas decisões não serão d ünitivas: quando se qnes
·tiouar sobre a validade ou applicabiliclade ele tractaclos ou leis 
fecl eraes, e a decisão fôr-lhe contl'aria; quando se · contestat· a 
va li dade ele leis, on aclos elo govel'no elo lêstaelo, em face ela 
Constituição e leis federaes, e a decisão considerar validos a 
lei ou acto impugnado; uo caso ele habec;s-corpus ou no de 
espolio ele ·estrangeiro, c1nando a especie não es tiver prevista em 
convenção ou tratado,- A1·t. 71. -:- Pura o exerc ício ela sua 
jucücaLtH·a a magist t·atm·a elo f!;sbado f'ormal'á. duas i nstancias, 
sendo a primeira compos ta de j tti zes ele direito, tantos quantos 
forem as comarcas, e a segunda de uma Côr te ele Justiça, cujo 
numero ele minist1•os será determinado em lei ord.inaria.
Art. 72. - Os juizes ele direito exercerão nas suas comarcas a 
justiça de primeira instancia, processa ndo e ju lga ndo todos os 
feitos.- Art. 73.- Na capital elo Estudo terá sécle a Cor te de 
Justiça, cujos mem bros serão escolhidos ela magisbm~ura de 
pt•Jmeu·a mstancta por accesso natural de ant iguiclacle e serão 
pt·esidielos pelo que fôr annnalmente eleito pot· se us pares o 
qual ficará .sendo chefe da magistt·atm·a.- Art. 74.- A e~se 
·tribunal compete : conhecer em gráo ele recut·so nos casos cle
tet·minaclos em lei ; a conces;ão de habeas-corpus ; in tsrpretaJr 
as leis, decidir 03 couflictos de jurisclicção, resolver clnviclas ele 
qualquer auuot·iclacle sobre mate ria C[Ue não fô1· ele comretencia 
pl'ivativ-a elo orgão central elo Governo e seus sttborclinados; 
conhecer dos casos ~le responsabilidade que a lei de!'erit·-lhe. 
At·t. 75 .- A magistratura de primeira inst:mcia será no
meada pela Côt•te de Just iça d'entre os diplomados em direito. 
- Art . 76.- Os magistrados são vitalícios, ficando sujeiLos ás 
penas de observação, suspen são e r emoção nos casos especifi
cados em léi. A demissão só terá lagar por sentença.-Art. 77. 
--Para a adm issão á mag istratut·a r eqtter-se, como titulo 
profttnclame Jl'to inclispensavel, a hO!les ticlacle publica e privada . 
D magisbt•ado eleve saber impô r-se ao respeito e consideração 
elos sens concidãos pelo seu proceder correc to e uma ~~·adição 

·honrosa. - Art. 78.-- Todo o aocesso ser rt por an ti guiclacle.
Art. 79 .-0 jni'l. não t·ecebe emolumeutos. Terá direito sóme nte 
aos meios de t t· ausporte decen te e conl'ortavel quando fôr aclmi
niJtl'ar j nstiça fóra ela s~cle ele sua resiclencia .- Art. 80.- O 
modo e a fórma àa substiLuição elos magistrados set·ão cleter
minàclos em lei ot·clin a ria .- Art. 81.- Todo o pessoal forense 
será nomeado pela Cône ele. Justiça, com excepçilo elos officios 
subaHernos ela primeira instancia. 'roàu e'se pessoal será 
vitalício. - Arb. 8.2.- Os vencimentos da magistt·attH·a serão 
con esponelentes á na·tureza cl~\s funcções e á dignicl a lle relativa 
~a hierarchia . Sob este ~egundo asp~cto serão graduados pelas 
'nstanmas, e na pnme1ra 1n stanc1a pela caLegot·i a elas en
tl'ancias .-Art. 83 . - Será organ isaclo o m ini ster io l)ub lico 
para a pt·o.!noção ela justiça com um orgão central junto á 
Côrte e orgaos locaes em cada uma das comarcas.- Tibulo IV. 
- 'Qa org~nisação municipal e local.- Capitulo I.- Orgãos ela 
acçao ,polttJCa do município. - Art. 84. - Os negocias m tmi
cipaes serão govet·naclos por nm a corporação composta de: nove 
membros na capital; sete nas demais cidades ; cinco nas villas. 
-AL't. 85. - 0s membros dessa cot·pot·ação terão o ti·tnlo ele go
vernadores mun icipaes e serão présiclidos por um clen tre elles 
á sua escolh a, que será renovada annualment , quando o con
il'Mio mão delibera r a sua maioria . - Art. 86 . - O govet·no 
munici;pal será electivo, garantinclo·se r epreseutnçiio á •minoria . 
- Art. 87 .- São elegíveis 'bocl!os os que podem ser eleitores.
~r~. 88 .:-. Os 1nunicipios ~scolh ~ rãio homens, qtte. pela sua p~
Stçao soctal, pela sua pruliHclacle, pela sua reconJb.ecida deeltcaçao 
á causa pttbltca, sej<tm capazes de zdar com desprenclimen to e 
com ardor os intet·esses mnn icipaes e preroga'tivas, a honor-abi-
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lidade, a clisti n c~.ão e a independencia elo governo mun,icipal. 
- Ar.t . 89 .- ''0 serviço municipal é um munus pub1ico gratuito. 
Toclo o cidadão tem o dever de consagrar-se ao engrandeci
mento do Jog-a r onde vive . O mandato pôde ser resignado du
rante o exercício, mas uão pôde set· t·ec ttsaclo .- Art. 90. - Os 
gov'ér'naclo res só poderão 'ser suspensos qu demittidos por .. sen
te nça .- No exercício ele suas funcções, o governo munJcJpal 
não terá outt'tl supet·intendencia além da da opinião. publica, 
e do m inisterio pttblico nos casos ele responsab thdacle . ~ 
Art . 91.- O peri oclo gover namental será de quatro ao nos con
tados elo dia 23 de maio do anno da posse. - Art. 92.- Nas 
mãos do p~:esfdettte elo governo empossante, e~1 ses.são solefi!ne, 
cacla um el os membros do novo governo fara , sob palavra de 
honr a, a s ~g ui n·te declaração : « P1•ornetto amO?' e dedicaçã,o uo 
meu 1rwnici1Jio, ccnsag1·ar -me ao se~t bem esta,·, manter· a. sua 
autonomia constitucionwl, esfm·çando-me pcwa.que elle cont?·tbua 
com a sua p,-ospe,· idacle pa·1'a o engrandecimento elo Estado e ela 
Nc,ção, e devolvendo as m ·inhas ('!moções ao povo logo que 
não poéle1' élesempenhal - c!s condignamente.» - Art . 93 . - Ao 
governo municipa l compete : organisar o orçamen to ann~al da 

. receita e· despeza do mun icípio dentro da lettra co_:st t n~cwnal , 
regu lamentw, qnando Càr nece~sario, a sua e:s:ecnçao; provev a 
sat isfação cle , todas as necessiclll.des p·1blicas, reahsanclo os me· 
lboramen tos locaes, mantendo a hygieue e a sw l ub~·idacle, J"rO
videnciando sobre'a viação pub lica e sobl'e a arctn~ec.tu ra dos 
cent ros populosos, inspeccio nando ·as casas de ·cal'iclacl~ e o seu 
regimen, policiando os espec tacules e reuniões ~?_nele ha.1a agglo
meração el e povo, velando sobre a alunenta~ao pnbltca ; de
Cl'etar o codi"o de postut·as e fazet• curnpnl- o com sevendade e 
rio-or; elesappropriar casas e tert;enos indispensaveis á util idade 
p;blica, por amOL' á t•eguJar icJade elas COUõlrucçÕes e a fac tlidade 
elos cam inhos ; fi scalisar a administração do ensino e rept·e
sentar sob re elle; concecl<Ot' pl'ivi l •gios em assLUnptos de sua 
competeucia; garan1hr juros ao emprego de capi bal necessario 
ao desenvolviljlen·to de emprezn.s ute is, que não possa rea li za r 
por s t : concedét' premios pa ,·a o desenvolvimen to de incl 11 stL'ias 
e para a extincção de elementos damo i nho.; M lraba lho dos 
campos e ás vivendas urbanas; pt·ovet' os cmpre"OS ·de sua d11-· 
r isdicção; con tmcLar como pessôa jnridica. - ~!;' facultat ivo 
aos governos mun icip:tes crearem a sua milicia local, ficando 
o plano dessa organisação s11j . i to á approvação d0 governo do 
Es tado. - As m uniciJJalidades poderão tambem provet:~ sem 
prejüizo do ensino garantido pelo Estado, á instrucção pl'imaria 
e especia L- Ar t. 94. - Não poderão i'azer par te do governo 
municipal os empt·egados pub licos r emunerados e em effect ivi
dade. - Capitulo li . - Do governo locaL- At•t. 95. - t\_ au to
ridade municipal será rej)l'esentada em cada povoação pot· u m 
deleo-ado elo governo municipal, que, l>Sm t•amuneração, velará 
pela" mesma autoriclacle e fiscal isat•á todos os interesse~ locaes, 
cuja gttarda l he compete, repres~ntando, q•.tando fôr mts t.~ t·,_ao 
gove rno municipal so bre as necess1dades de ~ua cu-cumscnpçao. 
-;- Art . 96. - A nomeaç:io desse delegado recahtrá em pess~a 
que tenha os req uis iLOs do art. 88 .- 1\.t-t . 97. -:- Ser-lhe- hao 
sujeitos os emp regados munic ipaes do seu te1' r 1torio. - Par te 
tercetra .- Das rendas e despezas publicas.- Titulo I. - Da 

· rendfl. e desp•lza geral elo Estado.-Art . 98. - O gover no d o 
Es tad0 expedirá. regttlamentos e ta~ellas l?""':..a a arrecadação 
dos seo-u in tes impostos e outras verbas, quetarao parte exclusiva 
de sui' renda ,: 1. o Irnpos to de sahida sobre todos. os_ proclt!ctos 
nat uraes ll ll arti •fic iaes ; 2.o Imposto de t rans mt.ssao de pro
priedade sob qua lquer titulo inte1·-vwos ou ?110I' t~s-cauu~~ 3. 0 

I mposto sobre vencimentos elos empregados e~tadoaes; 4° . Emo 
lu~~ntos pagos nas repartições publ icas do Es \ado por no_mM· 
ções, titulas , pape is , cert idões e cont ractos; 5. ° Custas JU dt
ciarias; 6. 0 ImpoBto sob t·e I itigios fo renses; 7. 0 Renda dos 
bens do Estado; S. o Imposto de sell o .- Ar t . 99. -: As clespezas 
consist irão nas segttin1es ve rbas : 1. aRepresentaçao do Estado: 
2. • Governo e administração d0 Es tado; 3 .a Pblt c1a; 4.a Ma
g-fs tratur a; 5,a Obt•as e emprehend imentos; ?· ~ Cradito publ ico; 
7 . a Subvenções e ga r;totias; S.a Despezas drve rs"s .- 1\ r t. toO. 
- Como obras e emp t·ehend imentos geraes devem ser co nside
rados todos aqllelles que t iverem pç. t· fim i mmediato desenvo lver 
·OU crear fon tes de producção, att L·ah i~· popul aç.ã.ÇJ, fac ilita r os 
meios de tl'ansporte, me JhorM' a vtaçao get•al e cla.r Hnpulso 
aos gt·andes cen tt·os par a onde convergem mas~as de popu~ação 

.que os t or nam po n·to obri gado de zonas e' tensas .- As Sllb
'venções e garantias obedece rão tombem ru·essa regt·a, - Au t. i OL 
- E' licitp ao pre's ide nte do Estado pr or ogar o orçarpento quando 
o bem do ' EstMlo· o ex igir, por qu alquer cirenmstancia i r:n
·ni·e vista ou quando o co·ngresso nilo lh'o votar.- Eguaim ent ) 
' I . . 
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cumpre-lhe abrir ct·.:~d i tos supplementares as verbas orç11das . 
nos easos previstos em lei or clinada. - 'l'itulo II. - Da receit~. 
e despaza mun icipal_. - Ar t . 102. - A re nda municip:J.l ser á. 
consistente dos segumtes 1m~ostos : i. o Imposto ele industrias 
e profissões, quet· recaiam directamen te soln·e o incliv idno em 
razão ele sua indttstl'ia, que r sobra estabeleci mentos, officinas, 
fabncas, ebc . ; 2. 0 l n)posto pr edial nas cidades , villas e povoa
ções; 3. 0 Impostos ur ba nos : como taes constclet·ados os que 
interessarem :J. edifLcações ou ter renos, á o0cupação dé' ruas 
cà.es, praças, l audemios , eLe.; 4. 0 Renda dos proprios mun ici2 
paes ou elos ser viçns a cargo da municipaLidacla; 5 . o Multas 
por inft·acção ele postu ras e putras le is ; 6o. Emolumentos de 
suas repar rições; 7. 0 I mpos·to sob re v.encimentos dos empre
gados mu nic ipaes. - Al't . 103. - A despeza comprehencle rá: 
1. 0 Pessoa.! municlpal ; 2. 0 Obras e serviços mun icipaes; 3°. 
P r ovidencia municipa l ; .J. .° Cred i to municipal ; 5.o Gar antia 
ele juros, premias e subvenções ; 6. 0 Despezas diversas. - Ti
tulo Ilf .- Principias communs. - Art. 10'1. - Os impostos do 
EsLaclo e elo muuic ipio são inaccumulaveis. - Art . 105 .-Toclos 
os im po~tos Mrão regulados e •fh:aclos por l eis permanentes, 
.que clarao as l'eg1·as para a sua a r recadação e disporão mais, o 
que fô t· necessarto. Os orçame ntos annuaes se li mitarão ~ 
quanto á t•eceita a calcula i' a r endr. presumível ele cada vet·ba; 
e qttanto á despeza, dotar convenientemente todos os serviços, 
tendo em aLtenção as l eiS' e con~ratos, bem como as i nf-o rma
ções qne h ouv?rem sido min istradas. - Art. 106.- E' itlcon
~titucional o Ol'çamen to que se aiTasta ~· desse prece ito e o que 
cont iyer disposições estranhas á mate t· ia orçameutaria .- Parte 
qtuJ.r ta .- T itu lo unico . - DisposiC;ões· geraes. - Art. 107.
Não set·á aclmitüdo á discussão pelo Congress<l projecto te n• 
dente a subst ituir ou a ltera r disposições const it ucionaes. Pod.erá 
porém o Congt·esso por' d0us terços de seus membros propor a 
convocação ele constituinte para al tet·ar, s ttppr imir .ou accre~
centfl.r arbigo ou artigos deto. rminados, indicada a razão de 
or dem on conveniencia publica da rei'erida proposta .- Art. :LOS. 
- Ass im ve1lciclo, após o debate de praxe,·o futuro Congresso 
occnpar- se -h a dfl. mate r ia, acce itanclo- a ou rejeitan do-a . 
At·t . 109 .- Não· poderá ser accei ta pr oposta tenden te a re for-
111ar a Consttt1uçao no que conceroe <Ís attribuições dos or"ãos 
da acção po li tica elo E:s tado OLI local, ao mode ela constituição 

.desses oq~ãos, á in depend encia .ele suas fnncções, nem qu.anto 
aos pnnctp tos baswos da Const1ttu çã!J . - Art. 110. - T'od<t a 
materia não prevista na Cotlstituição serâ. cle·terminacla em lei 
ordinaria, sal vo aquella.. que intl'insecamente estiver comp t•e
hendida em algtima elas hypotheses elo artigo antecedeu te 
pois, nes·te ca;so, as dttvi~as se l'ão decididas á l uz dos prl.n cipio~ 
fnndame'Iltaes ela propn a Constituição, por extensão de sua 
ot'ganisac;ão typira. Art. '111. - As leis es tadoaes obrio-arão na 
c~pi tal ela dala da publicação na folha que inseril' "o expe
dtente o.ffi.01al, e nos outr os pontos do Estado da tJu ulicação em 
::LUcltcnma pelo JUIZ que exercer autoridade na comarca.
I. Para esse fim ~erão immecli atamente remetticlos a esses juizes 
o:l tl umeros da fo iha em qne sah n·em publicados os textos e 
elles os l et·ão na pri meira al.lcliencia do seu jui;?Jo, cumprindo
lhes dar au~te ncta e:üraordinar ia toda vez que a le i contiver 
disposições ele urg.e n te exec ução. - H . Satisfe ita ou não essa 
fot•malidade, as leis obrigarão em todo o Estado, passados 30 
~ ias de sua publ icação na capital.- III . Quando convier ao 
Interesse. pub iJCo, quando welo seu car acte t• tenham obl'igato• 
rtedade tmmed:_ata, ou quando fô r expt·essamente cleterminado, 
as le ts obl'J garao cl~sde Jogo no Estado, cumprindo ás au·tor i
clacles encat·regadas ele vela r pela sua publicidade transm itti rem 
logo umas ás outras o se u conhecimento . - At• t . 112. - Qs 
eleitores alistados par a terem voto nas eJeiçõas fede raes são 
cons1derados _eleito res do Estatfo e do município. - Art. 113 ._;, 
A _Constrttuçao gari}.nte os soccot·t·os pulilicos pot• occasião de 
eptd_emms e. out.ras calam idacles publicas, O Congre3so tet•á 
part'lculat· cutdado em co nse rvar e augcuentar os hospi taes e 
outros estabeleci mento!:; de caridade já existentes , e fundar 
novos .-Art. ii4. - 'Podas as instHuições que se fun~rem com 
o fim de p r~s tar soccorras immedia Los em hospícios ou hospi
taes, ou a elis~nbu il-os nos docu icii ios, der ramar a i nstr ucção 
pr ima ria entre as class% pobres c pt•eparar o seu bem esfutr 
desenvolvendo-lhes O· espír ito de ordem e economia, ficam 
auto risadas a possuir bens immoveis a titulo oneroso ou <> t•a
t.ui to; sem limi tação. Igual favo r gosarã0 as j á ex ia te~tes 
ficando r elevada:s de q\laesquer penas em que haja m incorrid~ 
por falta de semelhamte autot•isaçãe. - Ar t. 1f5. - F icam 
creaclos juizes d istr iclaes , a u·tor rclade electiva com funcções qÚe 
serão deter minaclas em lei or clin avia .- · Ar t. :L16. - As te1:ras 
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devolutas em que estiverem ou venham a ser fundadas cidades, 
villas ou povoações, e as que forem necessarias para logradouro 
publico, farão parte do pa~rirnonio das respectivas mu nicipa
lidades e pot· estas serão cobrados os respectivos fóroR. 
Disposições transitorias . - Art. i, o - Approvada defin itiYa
men te ;t presente Constiouiçáo, o Congresso promulgal- a- haem 
sessão solerilne, depois de assignada pelos deputados presentes. 
- Art . 2.o- Na mesma sessão, reunida a maioria do Con
gresso, terá logar a eleição do presidente e dos vice-presi
dentes do Estado, vo tando-se em primeiro logar para pre
siden·te e em seguicla para vice- presidentes, em votações 
successiras . Para essa eleição não haverá necessidade dos 
requisi~os elo arl. 49. - Art. S.o- C<>nhecido o resultado, o 
Congre. so convidará os eleitos a fazerem a promessa consti
tucional, em dia préviamente annunciado e sessãll solemne, 
na qual terminaní. a funcção constituinte elo Congt·esso. 
Art . 4. o_ As leis de organização administrativa, jndiciaria e 
policial do Estado, bem como a da organização municipal, 
serão submett idas á approvação do Congresso, no mais breve 
prazo possível. Na mesma sessão, o Congresso votará a lei ele 
responsabilidade do presidente, a lei eleitora l do Estado e 
todas as mais detenilinadas na Constituição. - Art. 5 .o- As 
primeiras nomeações para a magistratura do Estado serão 
feitas pelo Presidento, ficando appro.vaclos os actos ant eriores 
de nomeaçãll da Junta Governativa, sem embargo de no1as 
collocações do pessoal nomeado. - Art . 6. 0- Para regular a 
antiguidade da magistratura será immedia~amente organisado 
o quadro dos magistrados do Estado, em vista elo tempo de 
eKercicio de cada um delles, na judicatura do paiz.- Art. 7.o
Organizadas as municipalidades, passarão para o e11cargo 
destas os serviços peculiares que teem siP,o ou estão sendo feitos 
pelo orçamento tlo Estado, continuando este a ser o rP-sponsavel 
e p ri11cipal pagador quanto aos serviços que se fundarem em 
contractos pelos quaes o gstado se obrigou, salvo si os irtte
ressaclos e o munic igio preferirem o contrario. - Art. 8 .o- O 
primeiro per iodo presidencial t2rminará a 23 de rriaio de 1896. 
- Art . 9. 0 - Será declarado dia de fes ta no Estado o da pro
mulgação desta Constituição. - Art . 10.- O presidente do 
Estado fica autorisado a crear immediatamente novns co
marcas no Estado, sujeitando ao Con~resso o a c to da creação . 
- 1~rt . 11.- E' mantida a actual divisão municipal do Estado, , 
ficando clependen te das éondições consti tucionaes a creação de 
novos municípios.- Art. 12 .- O Presiden·te elo Estado deverá 
celebrar com os governos dos Estades limitrophes t ra tados 
para desenvolvimento das comm\micações dos Eslados enLre si 
por meio ele viasrferreas, sob1·e limites e sobre outros assumptos 
que forem necessar ios para manter as nossas boas relações 
de amizade e visinbança, ficando os mesmos tratados depen
dentes da. approvação dos Congressos re~pectivos .- Art. 13.
Logo que estiverem organisados os municipios, o Estado liqui
dará a importancia elos impostos já arrecadadlls em cada um 
de1les, pertencentes á renda municipal-na fórma da Cons~ituição 
e restituir-lbes-ha a somma correspondente ao segundo se
mestre. - Mandamos, portanto, a todas as autoridades, a quem 
o conhecimento e execução desta Constituição pertencerem, 
que a executem e l'açam executar e observar fiel e inteira
mente como nella se contêm. Publique-se e cumpra-se em todo 
o terrilorio do Estado.- Sala das sesaões elo Congresso 
Constituinte elo Estado do Espirito-San~o, n?. cidade ela Victo
ria, capital do mesmo Estado, 2 de maiO ele 1892, 40 ela Repu
blica. 

ESPIRITO SANTO. Villa e mun . do Estado do Ceará, 
na com. de S. Bernardo das Russas, ao pé e a O. de um ser
rote d~ pedra, ele cuja collocação· resulta-lhe não só grande im 
perfeição no arruamento, como graves inconvenien1es á salu
bridade. O mun . é, ao N. e a E., composto de terreno varia 
vel, contendo partes montanhosas, va~tos campos, gr andes 
taboleiros e algumas varzeas; a O. compõe-se de eKtensos cam
pos e a lg14rn taboleiros e outeiros pedregosos ; ao S. possue 
extensas varzeas, aformoseadas de carnahu ba~s, que mat·geam 
ambos os lados do rio Banabuihú, no tando- se tambem alter
nativamente. a lgumas 'maltas e campos . O terri tol'io é regado 
pelos rios Banabuihú, Livramento, Palhano, Barbadas, $a nta 
Rosa e Aroeira. As serras que formam sua parte montanho
sa siio as denom inad-as : Olho d' Agua do Nobre e a ele Santa 
Rosa. Possue as lagôas Salina e da Philipp3 . A lavoura con
si~te na cuHura da mandioca, milho, arroz, feijão, algodão, 
ta~aco e ?anna de assucar . Criação de gado . A industria fa 
b~·Jl constste em assncar, aguardente, fumo, farinha de man
clwca, rapaduras, obt·as de olaria, tecidos de tucum. queijoa 

e manteiga . Dista cerca de 200 kils . da capital , 60 de S. Ber
nardo d.as Russas, 42 do Limoeiro, 150 de Que ixeramobim, 108 
de Quixadá. Diocese do Ceará . Foi primitivamente ttm a pov. 
creada em 1833 por José de Fontes Pereira de Almeida e seu 
irmão Domingos de Fon\es, primeiro~ doadores do patrin10nio, 
onde .edilicaram uma cape lia com a invocação do Divino Espi· 
rito Sa nto . J<:oi creada parochia pela Lei Pt•ov. n. 1.. 561 de 9 
de s~tembro de 1873: elevada a villa com a denominação de 
Espirito Santo pelo ÚL. I da de n. :1.719 de 2 de agosto de 
1876 . Comprehende os dists. elo Livramento e ela Bat·ra do Si
tiá. Tem duas eschs . publs. de inst. prirn . A'gencja do correio 
Existem no mun. dllus a({ndes publicas na ribeira do Bana
buihú, ao 1~ da vtlla, tendo um delles 396 milhas de extensão 
com agua para dous annos ou mais. 'l'em ainda 78 par~icula
res, de diversos tamanhos e capacidade, conservando alg-uns 
agua por dous annos. Sobre suas div isas vide, entre outras, as 
Leis Provs. n. 1.694 de 22 ele se:embro de '1875 e n. 1.719 de 2 
de agosto de 1876. 

ESPIRITO SANTO. Villa e num. do Estado ele Set·gipé, na. 
com. da Estancia, na margem. esq . do rio Real, cerca ele 30 kils . 
d is tante elo Oceano, l igada á Chapada por uma estr ad<t corta
da pelo r io Itamirim . Diocese archiepi,scopal de S . Salvador . 
Com o nome de Espi?·ito Santo foi creada parochia pela Lei 
Prov. n. 65de 6 ele março c!~ 1 41, incorpot·ada ao mun. de 
Sarlla Luzia pela de n. 136 de-3 1 de janeiro de '1845 e eievada á 
categoria de vil!a com a denom inação de Espi?·ito Santo do 
Rio Real pela de n . 162 de 20 de março de 1846. Transl'erida 
para o pov . de Santo r1ntonio dos Campinhos pelo art. I 
da de n. 852 de 9 de abril de 1870; d isposiç<:lo essa que foi re
vogada pela de n. ·1.1.15 de 24 de abril de 1879. Tem dttas eschs. 
puiJls. de inst. prim. Sua pop . é ele2.000almas. O te rritorio é 
t'ertil. Cu ltura de canua de assucat· ~ cereaes . Sobre suas divi
sas vide , entre outras, a Reõolttção presiden cial de 27 de j ulho 
ele 1841, Lei Prov . n. 185 de 16 de junho de 18,17 : n. 207 de 17 
de abril de 1848. · 

. ESPIRITO SANTO. Villa e m1u1 . elo Estado elo Blspirito 
Santo, termo da com, da Cap ita l. á margem sq. da bahia 
elo seu nom e . Possue a notavel egreja e conve nto de N. S. da 
Penha, no cimo de uma montanha, cujo Jogar foi doado, em 6 
de dezembro de 1591, por D. Luiza Grinalda e pela Camara 
das villas do Espírito Santo a Victoria aos religiosos meno
res Capur;hos. Sua egreja matri11 tem a invocação de N. S. elo 
Rosario e depende da dwcese de S. Sebas tião. Foi creada va
rot:hia em 23 de março de 1750. Foi a primeit·a villa que houve 
no territorio do Estado pelos annos ele 1535, fu ndada pelo do
natario Vasco Fernandés Coutmho. Nada con s ta acer mt ele stta 
fundação e iustallação . ()' tert'eno ela villa é arido; na parte 
mais fertil, porém, cultiva -se café, algodão e cereaes. Nas prai
ias, o mar arroja ·tanta quantidade ele conchas que formam 
montes , principalmente no logar denominado Rio ela Costa. 
l<'oi creada termo pelo Dec. u. 166 ele H de maio de 1842. 
Comprehende os povoados: Camboapina e Pon ba da Fructa . 
Agencia do Correio. Eschs. publs. de inst . prim . J. ~I. Pe
reira de Vasconcellos, tra·tando dessa villa, dir.. «Como se 
disse, o donatario ela capitania do Espírito Santo estabeleceu 
se em 1535 com os colonos, que havia trazido de P ortugal, no 
territorio em que sa acha assentada a vi lia do illspil'ito Santo 
s itio raso , jun·to ao monte ele N . Senhora . Com o pr inc.i pio do 
fundamento civil teve oriaem o da pr imeira eg reja, sob a invo 
cação de Rosar io. com as

0

paredes construídas de pedra e cal, 
para o que concot;reu a fazenda real, mandando dar 200$ pela 
Carta Regia de 18 de no,·embt•o ele 1709 . Esta egreja entrou no 
numero das colada& em 1750. e teve por seu primeiro pttrocho 
apresentado o padre Manoel Lopes de Abreu .. . Em Jogar pouco 
d1stan te da parochia se acha a memora vel capelht de N. · . da 
Penha (hoje P enha), fundada por Fr. Pedro Palacios, r el igioso 
leigo castelhano, natural ele Medina do Rio Secco, junto a S:l
lamanéa, qtte de Lisbôa passou ao Brasil em 1558 a propagar o 
culto e religião catholica en tre os seus babs. Desemba r
cando no Espirito Santo, procurou o sitio de. um moute, onde 
haviam duas palmeiras notaveis ; e abaixo do cume fez a su::t. 
cho upana, dedica ndo-a a S . F't•ancisco. Conta-se que es te reli
g ioso pre tendia Clil llocar na mesma casa o painel de N. S. da 
Penna, que o acompanhava : mas que desistira desse intento 
pelos repetidos desapparecimen tos do painel , que achava no 
cume do monte enLre as palmeiras, cujo sitio assáz pedregos?· 
e falto d'agua, não permit~ia o t rabal h o d,e um temp lo. ::\o 
mesmo logar, fez a Senhora brotar ab.undante por_ção d'agu<\ 
(que permaneceu até o lim da obra) e neste caso nao demorou· 
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Fr. Palacio,> levanta-r-lhe um a casa propria, o que efl'ectuou,. 
F r. P;dacios falleceu a 2 de maio de 1575, sendo seus ossos 
trasladados para o altar-mó r 'do convento dos jesuitas da Victo
ria. A Camara Municipal dessa vil:a. prestou.-nos a seguinte 
inliormaçij:o ; « Asp~cto _qerc~l. Do lado do N. enste uma enseada 
for-mando a bah•ia; elo lado dE\ E. acha m-se o m?nte Moreno e 
o morro ela Penha; ao S . notam-se montes e. collmas e Cij;mi!_OS 
de criação em tenenos ondu lados ; a O. as mesmas ondulaçoes 
de terreno, existindo tambem campos de criação ;- .1\f®:- Pelo 
lado orien tal é este mun. banhado em toda sna extensa o pelo 
mar onde á excepçãodesta villa. não pbdem _chegar senão pe.
que ~a s ca~ôas de pescaria ;..;....Jl!~as. Dabarra a foz do r w Mal'l
nho contam-se seis ilhas, que sao: Bahia, Cruz !_l!o Rato1Catolé 
Cobras, Pombas e ela Forca, todas mcnltas. Ser1·as. - A entra,
cla ela barra existem o monte Moreno e o em que se ach a ed!li. 
ca.do o convento ele N. S. da Penhá, e mais ac ima o, de Jaburu
na e n a foz do esteira do Arabu·y o Penedo; a l ~m dest~~ o 
mo~· r o elo Frade :-Rios. Seu territorio e regado J?Ol' dlVe rsos !'lOS , 

entra os qu<~.e., o' Jucú ;- Sa,l1tbriclade. q mun. ê ger !:'~menle sa
lubre não existindo molestias endernwas. Em 18o;:> o ÇlH>)e
ra m~rbus causou grandes prejni zos á pop. -:- Tovographta,. 
Esta villa es·tâ s ituada á margem esq- eJ,a _bahia da CapiLal. 
T oda ella occupa ter reno plano . Suas ruas sao gera lmente tor
tuosas e Pstreitas ; as casas terreas e. apenas a lgumas ass,oa lha
das. Tem uma egl'eJa matriz, Casa da Garoara e Caelea, e o 
convento eht P enh a pouco distante d a paroclna e fundado por 
Frei Palacios. A pop. do mun. é ele 2.000 habs. e a.da villa de 
500 ; .:.__ A.g1·~oultlwa . Consiste._n!J. cultura do c~fe,_ can_na de 
assucar. mandioca, milho, feiJaO c ar roz ; - 01'-taçcw . Consta 
de gactó vaccum, c~vallar, lanigero, cabrull! e sumo, asstm 

' como de aves domest1cas ;- Ind·nstrub. Cons1ste em assucar, . 
aguardente farin ha de mandioca, obras de olaria, redes d-e 
pescas e de'balançat·, peneiras e cal ; -Distancia . Dista esta 
villa.da capital da pro v. ·tres nu lhas, de Guarapary 10 leguas e 
de Vianna seis . " 

ESPIRITO SANTO. Villa e mnn. do Estado e diocese de 
S . Paulo, ex-paroch ia do mun. de Batataes, entre os rio~ Sa
pucahy e Pa,r do . Foi creada parochm pela Le1 . Pro v. n . oO. de 
14 de abril de 1873. Tem duas eschs . publs. d:etnst. pr1m., uma 
das quaes ct•eada .Pela Lei Pro v . !1. 8 de 5 

1
çie fevet·eiro de i884. 

Agencia do correto. F01 elevada a vil la pe,a ~ll'l P rov . n. 37 ele 
10 de março de 1:885 e wstallruda a 7 de Janetro ele 1890 . 

ESPIRiTO SANTO. Pãt·ochia do Estado do R io ele 
Janeiro, no mun. da Bal'l'a Mans·a . Diocese de Nyterõi . Foi 
crettda pela Lei Pro v. n. 308 de 29 d~ março de.l884. Tem 
duas esch. publs . de inst. prml. Agencia do correw. Lavoura 
de café. . 

ESPIRITO SANTO . Pai:ochia elo Dis~ricto Feder~], crea~a 
pelo Dec. n. 1.255 ele 8 ele Jttlho de 186;:>. Sua egreJa matr1z, 
.s ituada no largo denominado Malt~ Porcos, nada a;p resenta. de 
uotavel que mereça especJrul mençi!Jo. ~ paroch1~ e P!Jl'COrJ~Jda 
pelas li nhas ele boncls da compan hia S . Chn stovao . 'Iem 
lindíss imas chacar::~s e ruas espaços~s, sobresah!lldo entre 
estas a el e Ibdock Lobo. O aprav.ivel bairr~ do Rio Comprido 
pertence, p il rte a es·ta parochia, e ouit·a parte a freg. d? Enge_nho 
Velho. Tem 3"1.389 habs. Nell n, ficam a~ casas de~ Cort'ecçao e 
Detecção; as e!Ltas Caixas cl ' Agua de EstacJO ele Stt e elo morro 
.S . Carlos, no lagar denom inado Chaca.ra do Céo. 

ESPIRITO SANTO . Log. elo Es tado. elo Amazonas , no 
mun. d:> CaJilit:>l , com uma esch. P!'bl. de ~nst. pr1m., cread.a 

. pela .Lei Prov. n. 197 de 23 de abril de i 81 0. 
ESPIRITO SANTO . Log . do Est ado do Amazonàs, no 

dis·t. de Par1ntins, banhado pelo p:> raná- mirim do seu nome; 
com uma esch . mixta publ. ele inst. pt·;maria. 

ESPIRITO SANTO. Log. cln Estado do Amazo nas, á rnau
gem dir. do lago P'irahilia , dist. do Machado, no rw 
Madeir a . 

ESPIRITO SANTO. Log . do Es trudo do R. G . do Noete, 
n o mun. do Jardim. · 

ESPIRITO SANTÇ). P0v. e)o Es·tado do Pauhyba do 
Nor te, no mun. ele Sa n ta Rit:>, a m argem e~q .. do J' LO Para

. hyba . E' tam bem denomin::~da C•·ltZ do 'Espwtto Santo. 
ESPIRITO SANTO. Logs. el o Estado das Alagôas, hos 

muns. de S. Luiz de Quitunde, i\llaragogy e Atalaia. 
J!;SPIRITO SANTO . Pov. do · Estado da Bahia, na freg. 

de N .. S. da Gloria . 

ESPI RITO SANTO. 
num. d0 Cachoeira do 
Pedro ele Alcantara do 
deste nome. 

Pov. no Estado elo mesmo nome e 
ltaP.emirim. Pertence á ft-eg. de S. 
R io Pardo, e fica á margem do rio 

ES·PIRITO SANTO. Bairro elo m un. do Parahybuna. no 
Esta elo de S . P aulo . A Lei Prov . n. 8 ele 15 de fe1 et·eiro de 
1884 creou ahi uma çsch. publ. ele inst. prim . para o sex0 
feminino. Tem uma outra pa'ra o sexo masculino. 

ESPIRITO SANTO. Pov. do Estado ele Minas Geraes . na 
freg . deN . S. claConceiçã;o ela Bôa Vista, mun . ela Leopol
clina, á margem elo ribei~·ão cl'Ag·ua. Limpa, n. 28 :dls. da séde 
daquella freguezia . 

ESPIRITO SANTO. Caverna no mun. de Iporanga elo 
Elstado de S. Paulo. «Esta caverna dizem assemelhar -se a ttma 
pequena egrl'j a , di stingui11do- se castiçaes, a lta>:es, imagens, 
etc . • 

ESPIRITO SAl~TO. Uma das estações da E. ele F . 
Conde cl'Eu, no H:stado do Parahyba do Norte; no kil. 24,000m, 
entre as estações dos Reis e do Entronca;me nto. 

ESPIRITO SANTO. Uma das estações ela E. de F. Central 
elo Brazil (Linha do Centro), no Es tado de Minas Geraes, 
entre as estações elo Pa rahybuna e Mat.hias Barbosa, dista nte 
da Capital Federal 2381•,2,15 e a 451m,851 de altura sobrG o 
nivel elo mar. A Lei Prov. n . 3.06<1 de 31 de outubro de 1882 
au torisou a concessão ele um privilegio por 30 annos, sem 
on us pecun iario para o Estado, para construcção ele' uma 
linh a ele bonds, de t racção animada, ou a vapol', que , partindo 
dessa estaçiio e passan do pela ft·eg. da Vargem Grande, fosse 
·terminar nas cachoeiras elo corr~go Fortaleza, podendo peo
longar - se ~ té á f reg. elo Rio elo Peixe. A parte ela est raclil de 
ferro ent t·e Parahybuna e gspiri to Santo ('l2k,402) foi ' inaugu
rada a 3i de outubro ele 1875 c na mesma da.ta a de Espir ito 
Santo a Ma·thias Barbosa. Ha ahi uma agenci& do correio. 

ESPJRITO SANTO . Ilha do Estado do Amazo nas, no t•io 
deste nome, proxima da· ilha das Onças e da do Carrero 
acima da foz do Madeira. ' 

ESPIRITO SANTO. Ilba no ri0 Amazonas aba ixo da foz 
do Madeira ·e proKima das ilhas Trindade, Porcos, Madeira e 
Tartarugninbas. 

ESPIRI TO SANTO. Ilha do Estado do Pará no rio 
Tocantins, de&onte 'ela foz elo r iacho lviatacurá. · ' 

ESPIRIT® SANTO. Ilha na bahia e Estado do mesmo 
n ome, mtti proxima do con ~inente, onde acha -se a cidade ela 
Victoria. Tem 15 milhas ele circumferencia. ill' alta. e bem 
cultivada. Foi primitivamente denomiMda Santo .'\.'11tonio .e 
depois Duarte ele Lemos . 

ESPIRITO SANTO. Ilha do Estado de Goyaz, no rio 
Grande, perto dajuncção deste com o Veemelho . 

ESPIRITO SANTO. Morro do Estado ela Bahi a, no mun. 
do Riacho de Sant' Anna. 

:&:SPIRITO SANTO . Serra do Est.ado do R. G'. do Sul . no 
mun. ele P iratiny (lnf. loc. ). · 

ESPIRITO SANTO . Serra do Estado ele Minas Ger aes . 
Nos .1liappc~_s elo Estado figuril es . ~. serra separan.e\o as aguas 1 
do 1'10. S. l<· ranc tsco das do.rto d :>s Velhas. «Isso, ehz o Dr. en
genhel!'o Santos Pires ( ;lnnaes ela Esch . ele lliinas, 1885 ), não 
é .exacto. Faz a separação um planalto extenso que recebe 
dtflerentes nomes em.seus diversos ·trechos. Nessa par ce de meu 
Itine1·çwio (do Curvell o ao Andt·eguicé e Cachoeira Gra nde), 
fazia a separação das duas bacias a ser ra do Piancó, em cuj a 
continuação morre a sert'a elo ' E . Santo, marginal muito pt•o
X l lllá do S. Francisco. Comecei a galgar esta serra a duas e meia 
legna s distante do rio S . Francisco; seu po nto culmijnan~e em 
mell Itinerario está a 330 me·tros mais brLixo que Ouro Preto ou 
220 metros mais a lto que o rio. A serra do E. Santo compõe-se 
do mesmo tauá (schisto arg illoso duro) que forma ger al metl'te 
os chapadões de todo o sertão; por cima apparecem a canga e 
muitos seixos rolados trazidos proYavelmetl'te pelas aguas mo
dernas." 

ESPIRITO SANTO. Pon ta na ilha da Caviana e Estado 
do Pará . 

ESPIRITO SANTO . Igar apé do Estado do Amazonas, no 
mun. ele Manáos . 
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ESPIRITO SAN TO. E' assim tambem denominado o rio 
Umbuzeiro ou Imbuzeiro, no nntn. de At·neit·oz e Estado do 
Ceará . 

ESPIRTTO S AMTO. Rio.ctne . tem origem no Estado do 
Parahyba, atravessa o do R. G. elo .Norte, onae· banha o mun. 
do Jardim, e desagua no Serídó . Recebe "Serrote, S . Roque, 
fptteiras, a lém. de outr os. . 

~SPIRITO SAN TO. Com este nome indicam a lgum as Ca!·
tas o rio Santa Maria, no Estado do E. Santo . 

ESPIRlTO S ANTO . Co rrego do Estado ele M:ituts Geraes; 
nasce na set• t•a da Contagem, cerca ele tr es a quatt·o kils . ao 
S. da cidade ele Pa<-acatu e desagua no corrego R ico. E' a uri- · 
fero em uma parle do se.t cUL·so . 

ESPIRITO SAi' TO. R io do Estado de Minas Ge raes; adJ'. 
do S. Francisco pelu mal'gem dir., proximo á cachoeira dos 
Cal deirãeB. 

ESPIRlTO SANTO. lüo do Estado ele Minas Geraes, 
nasçe na se rra elos Caxelas , na freg . da Barra elo E . Sa,nto e 
desagtta no Pat•ana hyu::l . Recebe o Fortaleza, S-erra Negra. 
Bebedouro, Barreiro, San t ' Anna e diversos outros. 

ESPIRITO SANTO. Corrego elo Esta elo ·ele Mí nas Geraes, 
banha a freg. clu Apparecida e mun . elo Carmo do R io Claro 
e desagua no rio Sapucahy. Recebe o con ego elas 'I' a bocas, ' 

ESPIRITO SANTO. Rio elo Estado de Miaa> Geraes, ali!'. 
do Parahybu a a. 'Recebe0 t• ibei r ão da Cachoeit·a. · 

ESPIRITO SANTO. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, 
banh::t o mun . do Guarará e desagua no rio Kagaclo, utJ. do 
Parahybun a. · 

ESPIRITO SANTO . Corredeir a no rio Parnahyba, entre a 
pov. de Nova- York e a barra do rio Ba'lsas . _«As pedras 
que formam- na em nada embaraçam a navegaçao a vapor"· 

ESPIRITO SANTO. Lagôa no. mun, de Onricut·y elo Estado 
de .Pernambuco. 

ESPIRITO SAK'l'O. Bahia no Estado deste nome; é, depois 
da de Camamú a mais prot'~mda reentrancia ela costa entre 
Bahia e Rio de Janeiro e não offerece um tão· fàcil accesso e 
tão commoelo ancoradouro como á primeira visba parece apr e
sentar . Moncbez diz: o: O ancoradouro interior, Jiler·to da Vill a 
Yelha, ou . da Vic tor ia, não é access ivel em 1;j3mpo ordinario 
si não a navios de quatro metros de ca lado;devendoos que deman
darem maia a.aua esperar a hOL·a do prea-mar, porque em um a 
grande ~a r ue cfo canal, entre a costa e a ilh a elo Boi, acha- se 
apenas 4m,10 a 4m,20 ele pt·ofundidade á mei•a-maré; depois de 
venc ido esse passo encontra -se até á Yictoria profun·didade de 
:1.0 a 20m .e uma magní fi ca bacia in ·terior pet'feitamente apro
priada, q11er para um ar~enal ele primei·ra ordem , quer para 
um dos melhores portos do com mercio do Brazil. Um simples 
cana l •c{e desvio e algumas dragagens pouco clispend tosas, 
bastarian\ para desobsLrui~ os bancos ele arêa que impedem 
a entrada de gl'ancles navios. Toda a parbe N. ela bahia, a 
O. ~la ponta do 1'ubat·ão, é m ui l)Ouco profunda, encon
tmnclo-se ahi bancos de arêa sobre os quaes existe aP.enas cinco 
a $eis mett·os d'agua. O'vagal hão iaz-se ah i fo rtem e'nte sentir, 
e quando sopt· am os ventos de SE. ha at·rebentação em quasi 
toda extensão; um navio q tte ahi estrvesse anco r ado não teria 
meio algum de salvação si fosse surpr~henclido por ventos 
fl'escos desse rumo. Poder-se-bia talvez achar um ab ri "'o 
momentan PO nessa parLe da bahia qu~ fica mui pt•oxima ela 
pontét do 'l'u barão, ao• élbrigo do r ecife que llrolonga-a para o 
S. ; mas. apeza"r de encontra r-se ah i fundos de 12 a 15 metros, 
ficar- se -hi a comprome·ttído com o tempol'a l de S'E . Por um 
erro d iff'Lei l de explica t·, o plano dessa bahia Jçvantado d1.1rante 
a expedição ela Bwyadere, detxa suppor qu e a entrada elo 
porto é pe lo N. das ilhas elo Bo i e do Frade, e que o canal 
do S. é intet·CJ'lptaclo por uma cadêa ele recifes; en tretanto o 
contrario se dá . As duas i lh as elo Boi e do Frade, occnpando 
uma pa r te notav'el Li a bahia, são ligadas á costa NO . pot' 
bancos ele arêa que quasi ~me t·gem com a maré ba ixa : o 
uni co passo que exis te é ao S. das i lhas no prolongamen io 
do cana l da Victoria. Escolhos mui perigosos, situados na 
entradfl. dessa bahia, exigem que se manobt•a c.om precisão e 
v igilancia quando ahi quizer~se enit·ar. A costa offerece dxce l
l entes pontos ele recoHhec iJllento f' bons al i.nhamentos que 
I?ermittem entra r sem pratico, quando mesmo os . ~•ecifes não 
fossem inclicados pelas a r·L·ebentaçõ•s . Os navios qne calam 
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mais de qt\atro metros fundearão c>o lfllrgo,oonfo rme as indicações 
que daremos ma;is adiante e a hi esperarão a occasião favo
ravel ' da maré" . ( Yide Carta e Bot~iro Q.e Mouchez). O 
convento N. S. da Penha, situado n essa bahia, fica na Lat. 
20° 19' 23" S . e Long. 2o 52' 48" do Rio de J aneiro ou 
42o3,1'12" de Paris. 

ESPIRITO SANTO DO PAlJ D'ALHO . Cidade e mun. do 
Estad0 d€' Pernambuco, na com. do seu nome, á mrurgem dir. 
do rjo Capibaribe. Orago Divino Espírito Santo e di ocese de 
O lin da. Segundo a tradição foi essa lncal idade ha;bitacla em 
seu princípio, por in1ligenas cl <t tl'ibu 'l'abajaras e começou a 
ser povoada•pot· ge·nte lliv ilisacla., depois da g uet·ra dos Mas
cates. Fazia parte da f reg. de Iglla.rassú , da qual foi desmem
brada em 1799 e areada pelo Bispo D. José Joaq uitli de Azereclo 
Cou tinho, em vh·tude de um é\ carta do visitador Joaquim Sal
danha Marinho de 31 de agosto da.quelle anuo. Foi elevada a 
vi lla pelo Alvitrá de 27 ele julho de 18H, em vir~ucle de r epre
sentação elo govern ado t· Gaetano :Pinto de 6 de dezembro de 
Hm9; inaugurada pelo Ouvidor Cleme u te Ferreit·a França em 
16 de maio de 1812. O art. III da Le~ Pro v. n. 86 de 5 de 
ma io de 1840 e levou- a a com.; o a'rt. II da de n. 1. 31,8 de 4 de 
feverúro ele 1879 e!'evou-a cidade c; om n denomin ação do Espí
rito Santo . O mun., a lém da parocbía da c id ade, comprehencle 
os po1•s . denominados: Ch'ã ·de Capuelras, Chã da Alegria, Chã elo 
Car? i.na, Cambôa, Remedios , Rosal'inho, Itanhenga , Desterro, 
S. ~ edro, além rle outt•os. A cidade possue quatrJ templos , 
Matriz, Rosario (elos pt·etos), Livl'amenúo tdns pardos) e Santa 
Thet·~za , que fica além do ·cap iba ribe . Lavoura de canoa de 
assucar, a lgodão, fumo, ma ndioca , mi lho, fei~ão, café e an·0z . 
E' se rvida pela E. ele F. d n Recife ao bimoeil'o . Sobt•e suas 
di visas vide : art. IV da Le i P t·ov. n. 38 el e 6 de maio de 
1837 ; n. 227 de 3:1 cl"B agosto da 1848 ; n. 329 de 19 ele a bril de 
185'1: a r t. lV ela de n . 336 cle 12 ele ma io ele 1854 : n, 469 de 5 
de maio de 1859 ; a r i. 1 ela de n . j391 de 30 de maio de .1866 ; 
arts. li e UI da el e n. i.070 de 13 de julho de 1872 ; n. 1.133 
de 30 de ab t·tl ele .1874 ; n. 1.805 de 13 de junho de iS84. 

.ESPIRITO SANTO DO PEIXE. P a roch ia do E s lado e dio
cese de Goyaz, no mttn . ela Palma. A fuei Pro~. n . 13 de 30· 
de JUnho de 1846 transferia a séde da freg. ela Conceivão ele 
S~lin as para ~ pov. elo Peixe, com a invocação ele ·f reg. elo 
DIVinoEsjilirito Santo do Peixe, Tem duas eschs. pttblicas. 

ESPIRITO SANTO DO POMB:A . AssLm denominva-se a 
actttal !'reg . do GLLamny ; no Estado ele Minas Get'aes. Vide 
G~ta•·a?~Y . 

ESPIRi!TO SANTO DO PONTAL, Pov . no termo da Var-
ginha, no Estado de Minas Gel'aes. · · 

ESPIRITO SANTO DO QUARTEL GERAL. Pov. doEs
tado de Minas Gel'aes, no mun. de Abaeté; com uma esch. pub . 
de inst. rp t·i m . , areada pela Lei Prov. n. 2 .4i9 de 9 de novem
bt'o de 1878. 

ESPIRITO SANTO DE CUMQUIBUS. Nome .por qne era 
outr 'ora des~gnacla a actual cidade ela Chris~ina; no l<Jstruclo· 
de Minas Ger aes . 

ESPLANADA. Ar,• a ia l elo Est,ado da Bahia, na estação Qlo 
Timbó a freg. ele S. M.iguel da Nova Lage . 

ESPONJAS. Enseada a E. d a ilh à, Fe rna ndo de Nol'onha 
e ao N. ela ponta elo F' r ancez . · 

ESPORA . Ilha s itnaela no ri o Pamahyba, proxima ela em
bocad ura dos riachos Engano e Barbatimiio entre Thel'ezina e 
San tá P hil omena (Joibo Ràymundo Martins. Reiat. ela via
gem ele· experiencia feita ao porto ele Santa Philot:Jena 1882). 

ESPOS ENDE. Antiga •po~ . do Estado do Pará. Orago N . 
S. da Co nceição. << Villota bem situada na fra lda ele uma lomba 
s0branceira ao rio Tubaré, a liás T~tcr· é, c.om apeaziveis vistas 
de campinas, oul?.Íl'OS e a.rvoeeclo,, ornada com uma egrej a ele 
N. S . ela Rosal'io; fica tt·es leguas ao N . o .. de Arrayo llos. O 
povq CJUõ a hábita., r ecolhe algodão, mi lho, areoz e f•teinha, e 
freqnenta a; pesmtria e a caça. O rio. que p lava, é um ramo elo· 
a tri.eno e tortuoso Aram ucú, que sahe · ~a Amazonas por àuaa. 
bocas"· (Ayres de Casa l) . <<Pequena . villa de 600 habs ., 
assentada na ft·a lda de um a collina sobrancei r a ao 'l'uberê, e na 
su11 ma1·gem occiden tal, com egreja par0ch~al dedicacla a N. 
S. da Conceição , e di séant~ tres leguas de Arraynllos pelo Norte; 
t em famosas campinas para cl."i \1-ção de gado vaccum, do qual 
já algumas pequenas fazenàà.s se acham es tab~ lecidas. Cultiva-. 
se a lgodão, a rroz, ma ndioca e outros gen'el'os 1egumino~os, além 
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da salsa em que traficam os. habs . I>ista est~ vi ila da 
preceden te tr es e meia leg11as, segmnclo :pel.o pequeno r10 ch.&mado 
T ocré r amo do Ar am ucú e bastante s1nuoso . (I. Acc1oli) • .,. 
« Vi11ta' de india nos, que f~i Aldaa de ! L;amuo!Í miss i o n a~a pel~s ' 
relágiosos ele San to Antonio : ella .esta assen tada em d~s t!l-nca 
de. pouco mais ele t res leguas da v !lia ele. A1:rayo'llos. na adJace<;
cia de um a col!ina jacente na margem c! Jrelta do rto Ar amucu, 
braço elo rio Tocré. Umas 25 casas palhoças, po~ tas em re nque, 
aos dous lados ela egreja tambem cober ta de palha, e na ~ace 
de tudo isto um páo a prumo, a que chamam pelo.urmho, e1s a 
villa de Esposende : e é de notar , que este pelom·who, sendo o 
mesmo que l evantar:-~.m no anno de 1758, quando se l h.e deu 
pred icamento de villa ainda tinha extstencta a despetto de 
todos os inconveniente~ das sensiveis a lterações que o tempo e o 
estado da athmosphera produzem em todo o genero de ma
de ir as . Outeiros, campinas e arvoi·edos formam o prospecto 
agrada vel , de q ue gosam os moradores . . o ~ermo desta v.illa 
co·meça da boca do ri'O Ara mucú, e ucaba em uns O,ara nazeH·os 
e igapós prox imos ás cabeceiras do mesmo r io . O ,numero dos 
mot·aclores não passa de 363, elles p~an~am man1va, 12a r ~ a qual 
sâio mui idoneas aqueltas te rras, vao a~ mattas do dis~r1Cto ex
tra.hir cas·ta nb a doce e es·topa, quanto a, salsapa rl'llha bnscam
na entranhando-se pelas serras da rio Jary além das cachoeiras 
no que são mais activos que os de Anayo llos, e aJustam- se 
com os que vivem ele commercio ambulante para lhes remarem 
as canõas. O orago da sua eg-reJa é N. S. da Conceição (Mon-

' teiro Baena.) , Foi ex ti neta paroclüa pela Lei Pro v. n. 233 
de 21 de elezembt·o de 1853 , que annexou seu territorlo á freg . 
.de Santa Cruz do Villarinho elo Monte. . . 

ESP RAI A DA . Ilha do Estado de Minas Geraes, 110 rio 
..A.baeté, uff. do S. Franc isco. 

E SPRAIADO .. Log. do Estado do Rio ele Janeiro, no mun . 
de J\f(ll' icá. 

E SP R AIADO. Log . do Es tado elo Rio de Janeiro, na f reg . 
de S . F rancisco ele Pau la elo m un . de S . . João da Earra . 

·. ESP R AIADO. Log. no dist. do Bom Ja t· cHm e mun. elo 
T ur 1•0 ; no E~tado de Mi nas Geraes. • 

E SPRAIADO. Mor ro no Estado de Minas Ge1·aes, na freg . 
da Conce ição ela Estiva e lilUU . ele Po uso Alegt•e. 

ESPRAl!ADO. R io do Estado do R io de Janeit·o,. r ega 0 
mun. ele Maricá e desagua na lagôa des te nome. 

ESP RAIA DO . Ribei; ão do Estado de Santa Cat'har ina, a.ff· 
do Alfe res, que é trib. do rio do Braço e este do Ti j ucas. 

ESPR AIADO. R io do Estado ele Minas Geraes, entre Bor da 
da !Yia"tta e Ouro F i no . 

E SP RAIADO . Ribe it•ão do Estado de Minas Ceraes; banha 
a fre". do Bom Jat·dim, mu u. de Tu·rvo, Vae para o r.io 
Grande . . 

ESPRAI'ADO P E QUENO . Ribeirão do .Estuclo de .Santa 
datbar ina, reune-se ao Indayá e juntos clesaguam no Kreker , 
trib . do 'l'ijucas. 

ESPUMA . Lagôa do EsL~~o da . Bahia .. a E . de Alagoinhas, 
na di~tancia ele 12 kds . E mUJto protLtmla e abu ndanie em 
peixes. 

E SQUER DO. · Ri>1cho do Estado ele Pernambuco, ali'. ela 
margem esq. elo rio Capibaribe. Só tem agua d~rante o inverno. 
Ba11ha a com. do Limoeil'o. 

E SQUE R DO. R iacho elo Estado das Alag·ôas, no mun . da 
Capital . 

E SQUER DGl. Rio do Estado do E . Sa-n·to, aff. iila margem 
esq . elo rio Jucú. Em algumas Cartas f1gura esse rio como tl'ib. 

·do Boqueirão e este elo Jucú . 
ESTACA . Gor rego do Estado de Goyaz; aillue pa1·a a margem 

dir. 'elo rio Paranàn. F ica proximo d!o <.t·r aiul dó Morro do 
Cha[léo. 

E STACA . Corrego do Estado de Goyaz, ba n.ha , o mu'h. ele 
Santa Luziu e désagua na margem d ir. do r ibeirão Alagoinha, 
aff. do Alagado . 

E STACADA , Log , n0 te rmo de Mamanguape do Esbdo do 
Parahyba do Norte . 

E STACADA. E' ass im tambem denominado o forte Augusto 
no Estaclo de S . Puulo. 

ESTACADA . Estreito ou canal na l agôa de A.r aruama· do 
Estado do ltio de Janeu·o. 

ESTAÇÃO ))AS PEDREIRAS . Eair ro no mun. do Am
paro , do Estado de S .. Paulo, co m uma esch. publ. de inst . 
pr1m., creadapela Le1 P rov. n . 52 de 30 de· ma,rço de 187.6 . 

ESTAÇÃO .DA VIRGINIA . L og . do Estado de Minas 
Geraes, no termo do Pouso Alto, com uma esch . p.ublicã. 

ESTAÇÃO DE SANTA DELPB INA . Loo-. do Estado do 
Rio de Jaueiro, no mnn . de Valença, com tu;a esch. publica. · 

ESTAÇÃO DO COMMERCIO . Log. do Estado do Rio de 
Janeiro, no num . çle Valença; com uma esch.. ,publica. . 

E STAÇÃO DO LEME . Bairro do mun . de Pirassunun.,.a uo 
Estado de S. Paulo; cem uma esch. publ. de 1nst. pr'im . 
para ambos os sexos, creada pela Lei Pro v. de 72 de 2 de abr.il 
de 1883. 

ESTAÇÃO DO PATY . Log . elo Estado do Rio de J aneit· o 
no mu n. de Vassour a.s, com uma esclt. publica . · ' 

ESTA ÇÃO DO RIO . Log. do Estado do R i0 de Janeiro uo 
m un. de Valença, com uma esch . publica . ' 

ESTAÇÃO · DO TRIUM PHO. Log . do Estado do Rio de 
Jane1ro, no mun. de Santu Marta Magdalena, com uma esch. 
publica. · 

EST AÇÃO VELHA . Log. ná parochia ele N. S . da Co~
ceição .elo Macabu, elo Estado do Rio de Janeiro. sobre o" r io 
Macabu. · 

]j:STACAS . Log. proximo á cidade do Pirah y. no Estado do 
Rio de Janeiro . . · 

ESTACAS ~Chapadão das\: No mun. du SS. Sacrament() elo 
Estado de Minas Geraes . Dá or.igem a diversos rios que vão des
aguar no rio G1·ande. 

ESTADOS UNIDGS . Coll inu na cidade dê Uberaba doEs 
tado ele Mi nas Ge.raes, proxi ma das collina~ denominadas Mi
ser tcorcl1a e .Boa VIsta. 

ESTALAGEM . Morro do E_stado ,de Minas Get·aas, na fren-, 
de Santo Auto mo do Rw Ac1ma, a marg·em c1ir. do Tio d~s 
Velhas. · 

ESTALAGE M DO VIGARIO .. · Log . do Estado de Minas 
Gera~s.!. no m_un . de Santo Antomo do Monte. Alli n ª sce 0 1.~0 
Perd1çao, aft . elo Bambuhy . 

ESTALEIRO. Bwir1·o do Estado do R.. G. do Sul, no' mun. 
de Pelotas . I 

E STALEIRO. 
ele Guaruttiba. 

Ilha elo Estado do Paruná, na bahia e mun . 

ESTALE:tR0 . Ponta na Costa'do Estado de Salil.ta Cath:1ri ~ 
na , entre a ponta da Cabeçuda e a das T aquaras. 

ESTALEIRO . Pl'a ia na ilha de Paquetá, situada na bah.ia 
de Guanaba1·a ou elo Rw de Janeiro . , 

E STALEIR O. La~·go ou, bacia na lagôa de Araruam11. doEs
tado do R10 de Janetro. E pouco fundo . Ha ahi caieiras. 

ESTAL E I RO . Rio do Estado do Paraná. banha o mun . ele 
Guaratuba ·e dellagua no r io S . João, trib. ·da bahia daque1le 
nome (Iuf . loc.) . . 

E STALEIRO DAS NÁOS . Morro nas circumvisinhanças 
elo ltaJa lry -Grancle, 110 Estado de Santa Catharina . E' de for
mação gra ní tica . 

ESTAL EIROS . Serra do Estado de S . Paulo, illO mun. de 
S: Vicente. e 

ElSTALO . E' illOme de uma elas estações da E. de F . ele Re
zencle a A.rêus , a primeir a, cidade do Estado do Rho de Janeá.uo 
e a segu.nda, de S. Paulo . Q Lr.aJ'egp entre es·ta estação e a de 
Sur 11 by fo i inaugur ado a 15 de novembro de 1877, e entre ella e 

. a do Formoso no dia 8 de janei•ro dé ~878. Agencia elo Correio 
CJ'eada em 1878 . . ' 

ESTAN CI A. Cidade e m un . do Estado de Sergipe, séde ela 
com . d0 seu nome, edilicad·a sobre uma extensa plan ície á ma,r
gem esq. do 1'!0 Piauh<y , d~stamte cer,ca de seis klls . ele San.ta 
Lll.ZJa ; cortada -pelo r10 'P1auhy~!lga, que a di-vide em clou,s 
batrl'OS un;clos por uma ponte. E um~ das cidades mai's poJ>u
losas do E~tado, t em 12.000 habs. ; e ~astan.te c0mmerci.al e 
exporta, ulem de outros generos, ass ucar em -grande quan,t idade. 

. ' 
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Seu territorio produz com a.bunclancia o eafé, 'Jrago N. S. ele 
Guadalupe e diocese a.rchiepiscopal de S. Salvador . Foi Cl'eacla 
_parochia e villa pelo Dec. de 25 de ouhubro de 183i. Cidade 
pela Lei Pro v. n. 209 de 4 de maio de 1848. E' êom. ele terceira 
entr., creada pela Lei Pro v. dtl 6 de março ele 1835 e Lei n. 39 
ele 16 de dezembro de 1892 e classificada pelos Decs. ns. 687 de 
26 dejulho de 1850 e ~ - 213 de 1 de fevereiro de 1873. Compre
hende os povs . Praia do Sacco, Capiva ra, Além el<L Ponte, Sacco 
do Rio Reàl. ';L' em eschs. publs. de in st. prim. Agencia do Cor
reio. Estação telegraphica . Sobre suas divisas vide, entre ou·tras, 
as Leis P rovs . de 16 ele fevereiro de 1835, n. 1.36 de 31 ele j a
neiro ele 1845 ; n. 256 ele 10 ele maio de 1848; n , 295 ele 4 de 
maio ele 1850 ~ n . 354 de 13 de agosto ele 1853 . Tem egreja 
matriz, a do Amparo e a do Rosario e as duas capellas do 
Bom Fim e Santa Cruz dos Captivos. 

ESTANCIA. Log . na costa elo Estado das Alagôas, na 
pa1·te situada entre a barra do Camaragibe e a do ri acho Per-
sinu.nga. · · 

ESTANCIA . Ponta na costa do Estado das Alagôas, a se is 
kils . do pontal do Paiva, na Laf. S . de go 20' 8' 1 e Long . de 
7° 42' 8" E. do R io de Janeiro, segundo Vital ele Oliveira . E' 
delgad>t e cheia ele matto . 

ESTANCIA. s . f. (R. G. do S.) fazenda destin ada á cria
ção do gado vaccum e ca1•allar. Nesta accepção á vocabulo ela 
America Met'idional hespa'nhola ( Valclez) . Em Cuba dão o 
mesnio nome a u ma casa ele campo com hot·ta , proxima d;,s 
pov~. (Va lclez) . No Rio de J ;;;aeiro, cha mam Estancia ao mer
cado ele lenha. 

ESTANCIEIRO, s . m . ( R .G.do S . )proprietario ele uma es
tancia . 11 (R. de Jan .) propl'ietabo de uma est,.ncia ele lenha . 
Na primeira accepção , deriva-se o nosso vocabulo de esta'l(oiero 
ele origem hisp,,uo-americana (Valdez). Em Portugal ao dono 
de uma esta ncia de madeir a, lenha ou cat·vão dão o nome de 
. estaneeiro (Aulete). 
ESTANHADO~ Antiga denomin<:Lção da actnal freg. de N. 

S. dos Remedios da União, mun. deste nome e Estado do 
P~u~ . . 

ESTA TUA. Enseada aoS. da ilha Fern;;;ndo ele No1·onha, 
pertencente ao Estado ele P ernambuco. 

ESTEIOS. Pov. do Estado de Minas Ger aes, no mun. de 
Dores do Indaiá, com uma esch . publ. de ins·t, prim., creacla 
pela Lei Prov. n. 3.071 de 31 de outubro de 1882 . Orago N. S. 
de Nazareth. Foi eleva da a clist. p,ela Lei Prov . n. 2.'!13 ele 5 
de novembro ele 1877. E' r egacla pelo rio ·Bambnhy, aff. elo 
S. Francisco. A Lei Prov. n. 3 .359 ele 1.0 de outubro de 1S85 
t ra nsferia para ella a séde da parochia do Corl'eg'o d' Anta. 

ESTEIOS. Ribeirão elo Estado de i\Iatto Grosso, afL esq . 
do Vaccaria, entre o do Pi:au e o do Tac1uarussú. 

ESTEIRINHO. Pequeno rio elo Estado de S. Paulo, na ex-
colonia àe Canjl-neá . ' 

ESTEIROS. R io do Estado -do Paraná, a ff. do Putin ga, c1ue 
o é de I gua~sú . Tem uma' largura de 15 metros . 

ESTEVÃO. Pov . d'o Estado do Ceará, na serra do seu nome, 
. com uma capella filial da matriz de QLüxeramobim. 

ESTEVÃO (Santo) . Arraial elo Estado ela Bahia, na c'om 1 'ele 
Santo Amaro, com uma esch. publ. de inst. primaria. 

-ESTEVÃO. Morro nas proximidades da ex-coloni a Azam
buj a , no Estado de San·tw Catharina . , 

ESTEVÃO. Pequeno rio elo Estaq.o da Bahia, r ega o mun. 
de .A.lcobaça e corre para o lltanhent1nga. · 

ESTEVÃO. Rio do Estado de Minas Geraes, nasce na Cabe
ceira; 'do Ma·tto, banha o mun. do Curvello e desagu·a no r.io 
S. Francisco. Tem cerca de 18 kils. ele curso (Inf . loc.). 

ESTEVÃO. Pequeno porto no mun. do P amahy'ba, do Estado 
do .Piauhy . · .· 

ESTEVÃO . Lago elo Estado de Santa Cathariha,. Tem de 
-extensio dous kils. de comprimento e 1k,200 de lar gura. 
Regula o seu fundo de cinco a sete metros . Esta situado ao 
,N . E. do da Mãe Luzia . Tambem é eonheciclo pelo nome de 
Anastacio. . 
~STEV ÃO (Santo). Serra do Estado do Ceará, nas proxi

nndades do Quixadá. Cultura de legumes e algodão . Seus 

,. 

terrenos são. magnifÍ.cos para a cul tura do café, que alli estava 
sendo ensaiada com grande proveito, qnando sobreveio a secca 
de 1877. Prolonganelo:se a estt·aGla de fer ro de Baturité até o 
Quixadá é de crer que renasça alli a, agricultut·a . De !la nascem 
os rios Chor6 e Sit iá . 

EST]j!V ÃO (Santo). Ribeirão do Estado ele Minas Geraes, no 
mun. de Manhuassú . · 

ESTEVÃO (Santo). Corredeira no rio Parnahyba. $obre eÍ!a 
d iz o engenheiro Benjamin Franklin : « O rio ch.vide-se em tres 
canaes, .elos ctua~s o melhor é o ela dit·., sendo o da esq . 
e o elo meio demasiadameute rasos. Um banco ele cascalho e 
uma .grande ilhili formam esses tres canaes. Ha pedras a 
arrasat· na sabida inferior do ca nal da di r~ i La, para on de a 
corrente levll. o,s barcos. Lo1;0 abaixo destes tr es can aes , o rio 
estreita-se entre um banco submerso na margem esq . , e 
pedras na margem .clil' . que convém al'l'asar. » O Sr .. Jo~o 
RaymundQ Marti ns em seu Relat .. da viagem. de expel'lencJa 
ao p o'rto de Santa Philomena, dlZ: « Cheguet a cachoeua de 
Santo Estevão conseguindo t r anspol-a com esforçado trabalho, 
atracando acima da bar ra do riacho que dá o no me a 
cachoeira." 

ESTEVÃO (Santo) . Cachoaira no Par anátinga, 30 kils 
abaixo da Lage Pequena . 

ESTEVÃO DO J.A!CUHYPE (Santó) . Parochia do Estado da 
Bahia . Vide Jactthypc. 

ESTEVÃO RIBEIRO. Rio elo Estado elo R. G. do N6rte, 
no mun. ele Papari. Reune-se ao Cururú. -

ESTEVES. Po~. do Estado do Rio ele Janeiro, n~ mun. ele 
Valença, atravessada pela E . de F . Un ião Valencilma, que ahi 
·tem uma estação .' Agencia do correio . 

ESTEVES. Riacho do Estado do Mar anhão, a_,fl'. do ri o Co!'da 
que o é do Mearim . 

ESTEVES. Corrego elo Estado de Minas Geraes, banha o 
mun. de Cataguazes, e desagua no carrego elos Taboões, aff. clq 
Fubá,• que o é elo Muriallé . . · 

ESTIRÃO. E' o espaço em que a direcção ele um rio é pro
xim amen·te recta. 

ESTIRÃO. Cachoeiva do rio Tieté, no Estado ele S, Paulo, 
entre a de Banharão e a de Potunduba . 

ESTIRÃO COMPRIDO, Log. elo Élstado do Pará, á margem 
do r io. l'llocoões, no clish . ele Anajás. 

ESTIRÃ.O COMPRIDO. Log. do Es ta,clo cle ivlahto Grosso, a 
margem dir. do rio Cuyabá, no dist. ele Santo Antonio, mun. 
da capital. 

ESTIRÃO DA PASSAGEM. Log. do Estado ele Matto Grosso, 
á margem esq. do rio Cuyab:i, ·no di'st . ele Santo Antonio do Rio 
Abaixo. 

ESTIRÃO DAS FLEXAS. Log. do Estado do Matto.Grosso , 
no· clist. de Santo Antonio do Rio Abaixo e mun. da capi tal , 
á margem esq. elo rio Cuyabá. 

ESTIRÃO DAS PACUPEVAS , Log. clo_Esta.do ,de Matto 
Grosso, na ilha Pir ahim, a ,margem du·. do r10 CuJ:aba,,no d1st . 
de San·to Antonio do Rio AbaiXo e mun . da capttal. 

ESTIRÃO DO GENERAL. Log. elo li}s taclo ele Matto Grosso, 
no clist . de S. An·tonio. · · 

ESTIRÃO . DO RELOG IO. Log . elo Estado ele Ma tto Gr0sos 
no clist . ele S . Anton io. 

ESTIVA. Parochia do Estado da Bahia, no mun. ele Jagua
ripe, a 24k,8 da sécle do mun. Oragos S. Gonçalo e . Senhor 
do Bom Fim e diocese a rchiepiscopal ele S. Salvador. F01 creada 
parochia pela R esoluÇão de 19 ele julho ele 1832. Tem 3. 70@ 
habs. e dua~ eschs . publs. de inst . J?rim., uma elas !luaes creada 
pela Lei Prov. n . 2.043 ele 24! de JUlho ele· 1880. Compreh~ n.cl~ 
a pov. elos Prazeres . Seus lim ites com a ft·eg . de Jeqmnça 
foram determinados pelo art . III da Le1 Prov .. n . 228 de 21 de 
fevereiro de i846 e Lei Pro v. n. 309 çle 1 de JUlho de 1848. 

ESTIVA. P arochia elo Estado de l\'li n as Geraes, no mun. de 
Pouso Ale o- re si tuado em uma pequena collin a á margem esq: do 
riacho Tr~s Irmãos.' Orago N. S. da Conceição da Apparec1da 
e diocese de S . Paulo. Foi cre:JJda dist. pela Lei Prov. n . 877 
de 8 de j1mho de 1858 e ·elevada á categoria ele parochta pela Le~ 
n, i . 654 de 14 de setembro de 1870, corl'igiela pela de n, 1. 84u 
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de 12 de outubro de 1871. Tem 4. 000 habs. que empr.egam-se 
na cultura da canna e do fumo. Sobre suas divisas vide: «. r t. II 
da Lei Pro v. n. 877 de 8 ele ju nho de '1858,. Portaria de 30 de 
junho de 1859, Lei Prov. n. i.590 ele 24 de JUl.ho de 1868. Tem 
duas eschs . publs. de inst. prim. Sobre· a ,.ongem desse po~. 
consta o seguinte: Res tdta. ah1 D. P.osa l.Vla!la Lopes, se nha:_ a 
religiosa, qne votava c~lto paxtteular a N . S. ;la _couc~tçao 
Apparec icla, ele quem tmha uma tmagem no oLatotto ele ,sua 
casa, ·e que era muito venerada PelC>_s hab~. dos arredor.es. ~ ah1 
o pensamento de erio-i r-se uma ermtda a nulagt•osa tma"e m, 
co ncorrendo todos pa~a esse fim, e edificando -se ao mesmo tempo 
m uit<ts casas na localidade. Augmentando-se mats•.tarde ,o po~. 
e comprehendeudo o pcvo que a pequena et•mtcla Ja. nao 
correspo nclia ás 11ecessidades publicas, ctticlou- se. em edificar 
um a egt·eja de maiores proporções .. E ' essa egt'ilJa que Sel'Ye 
actualmente de matriz . 

ESTIVA. Log . do Eatado ele Pernambttco, no mun. de Ca
ruarú . Ha um antro log. elo mesmo nome no mun. do Bom 
Jardim. · 

ESTIVA. Logs. do Estado das Alagôas, em Anaclia, Pioca: 
e. Ur ucú . 

ÉSTIVA. Arraial elo Estado ela Ba1lia, no mun. ele Lençóes 
com umaeseh. publ. ele it1st. prim,aria. 

ESTIVA. L0g. do Estn.do da Bahia, no nmn. ele Bom Fim. 

ESTIVA. Arraial elo Estado do P.io ele Janeiro, na f reg. de 
Mirity e mun . ele Iguassú . 

ESTIV4. Log. elo Estado a o Rio de Janeiro, na est rada de 
r odagem ele Belem ao Paty elo Alfe1·eo, mun . ele Vassouras. 

ESTIVA. Log . no mun . ele Bragattça do Estado ele S. 
Paulo. 

ESTIVA . Pov . elo Estado ele S. Pauló, no mun. de Sil-
veiras. 

E STIVA . Log. do Estado de Santa Catharina, na freg. ele 
Garopaba (In f. loc. ). 

ESTIVA. Log . no 3o dist. da Cachoeira, no Estado do 
R. G. do Sul. 

ESTIVA. Districto creado no mun . do Arassuahy, do. Estado 
ele Minas Geraes, pela Lei l"ro.v. n. 2 .418 de.5 de novembro 
de 1877. T em uma esch. publ. de lllst . pl'lm. para o sexo 
masculino, creacla pela de n . 2.065 de n de dezembro de 1874. 
Ora.go N . S. d<~. Ajuda. F o~ outr'ura fiol·e~cen·oe ]?Or suas rteas 
pastagens; hoJe, porém, esta em clecaden01a. Cltma saluber-
rimo . Tem uns illO habitantes. . 
, ESTIVA . Pov . do Estado ele Minas Geraes, distante nove 

kils . ela fL·eg . de S. Braz elo Suassuhy, do termo de Entre 
Rios . 

ESTIVA (Destacamento da). Posto ~ilitat· sobre o ribei ro 
elo mesmo nome na estrada de Cuyaha a Goyaz, entre ~s do 
Potreü·o e do Alecrim. Por Acto Pres1eleucral ele 14 de JUlho 
ele 1859 f0i mudado para o sitio chamad0 Ponte ele Pedra, 
na estrada no1•a. no Estado ele Matto Grosso. · 

ESTIVA (De~Lacamento da) . Outro posto mHita r na estrada 
& Cuyabá a Goyaz, quMr o Juls. clrs ·tante da serra elo mesmo 
nome, no Estai:! o de Matto Grosso. 

ESTI VA. Uma das estações da E. ele F. ele Natal a Nova 
Ct·uz; no -Estado elo R. G. elo Norte,, no ktl. •60 .000m, entr e as 
-estações de Baldim e Goyan inha . 

ESTIVA. Uma das esta.ções da E . ele F . de Porto Aleg t·e a 
Uruguayana, no Estado l!lo R . G . do Sul. 

ESTIVA. Morro elo Estado ele Mmas Geraes, na f reg. elo 
seu nome, pertencente ao mun. ele Pouso Alegre. 

ESTIVA. Morro do Estado ele M.inas Gerâes, na f reg. elo 
Livramento e mun. de Ayuruoca (Inf. l oc .). 

ESTI VA . Serra elo Estado ele Mat~o Grosso, a O. das cabe
ceiras do S . Lourenço, fronteira á serra de Lavrmhas. 

ESTIVA. Riacho do Estado do l\1a.ran~ão; é um elos forma
dores do ltapicurúsinho, aff. do Itapt curu . 

ESTIVA. Rio do Estado do Piauhy, afl'. do Parahim, que 
o á elo Gurguéia. 

ESTIVA. Riacho elo Es tado elo Pia uhy, aff. cio alto Par
nahyba . 

ESTIVA. Rio elo Estado elo R. G. de Norte, banha a villa 
do Papari e atravessa a estrada. que segue dest a villa para o
portó. 

ESTIVA. Riacho do Estado de Pernambucc;>, afl'. elo rio 
Una. 

ESTIVA. Rio · elo Estado das Alagôas, aff. d~ margem dir. 
,do Corul'ipe. 

ESTIVA. R iacho elo Estado de Sergipe. banha o mun. da 
Capella e desagua no rio Japaratuba (Inf. l oc .) . 

ESTIVA. P.io elo Estado da Bahia, ban ha a ,pov. ele S. Gon
çalo da Estiva e desagua no rio Jaguaripe pela margem clir . 
;Recebe o Jaúrú, Dona, T apichoacoara , Oitinga, Lepha, Po
tumungú, Co ntos e out ros . E' tambem denominado Cahype . 

ESTIVA . P.io elo Es~aelo da Bahia. nasce no termo da Matta 
de S. J oão, na lagôa denominada Ja.uarana e após um curso 
de 30 kils . desagua n o mar. Tambem o denominam Imbas
sa,hy Grande . Recebe o Imbassahy Peq-qeno, que a seu turno 
recebe o Cachoeirinha (lnf. loc .) . · 

ESTIVA. Ribeirão do Estado de S. P aulo, aff. elo J aguary
mirim; nas divisas do mun. do Amparo. 

ESTIVA. Ribeir ão do Estado de S. Paulo , banha o terri
torio da f reg. ele Santo Antonio ela Bôa Vista a desagua na 
margem e.sq . do rio elos Carrapatos (lnf . lo c.). 

ESTIVA. Carrego elo Estado ele S. Paulo, afl:'. do rio Santo· 
Ignacio ; entre Rio Bo nito a Botuca~ú. 

ESTIVA. Ribeit·ão do Estado de S. Paulo, aff. ela margem 
dir. elo r io Guayó. Nasce no logar denominado Tecelão e 
corre entre os muns . de S. B~rnardo e Mogy elas Cruzes. 

ESTIVA. P.ibeirão afl:'. da margem dir . do S. J oão, trib. 
do rio Negro, qua o é do Iguassú e este elo Paraná. 

ESTrirA. Oorrego d o Estada, do Paraná, banha o mun. ele 
Campina Grandee clesagua no rio dasMarrecas, aff. elo Gapivary 
Grande (In f . loc.). · 

ESTIVA. ·Arroio do Estado do R. G. do Sul, aff. da margem 
esq. elo rio Úruguay. · 

ESTIVA. Auoio elo Esta. do do R.· G. do Sul, aff . . do rio 
Pardo. . . 

ESTIVA. Riacho do Estado de Minas Geraes, banha o mun. 
de Diamantina e desagua no rio da 'Canastra, afl'. do Aras
suahy (In f. loc . ). 

ESTIV'A. Riacho do Estado de Minas .Geraes, banha o mun. 
do Curvello e desagua no rio das Velhas. Tem 18 kils. ele 
curso (Inf. lo c . ) . 

ESTIVA. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, no mnn,. elo 
Pomba. 

ESTIVA. Corrego do Estado de Minas Geraes, banha o mun. 
de Ayuruoca e desagua no rio deste nome . 

ESTIVA. Corrego elo Estado. de Minas Geraes, banha' o mun. 
de Barbacena e clesagua no rio elas Mortes. 

ESTIVA .• Ribeirã.o elo Estado de Minas Geraes ; vem ela fa
zenda da Estiva de Cima, a~ravessa a estr ada que vae do Diogo· 
ao morro Grande e junta-se ao ribeirão Barba de Lobo, cabe-
ceira elo rio elas Mo~· tes Peq uen'O . . 

ESTIVA. Cor rego elo Estado ele 11-Iinas Geraes, banha a f reg . 
de S . Braz· do S uassuhy e desagua no rio Piquiry, aff. do 
Paraopeba. 

EfSTIV A. Ri'be.irão do Estado ele Minas Geraes, banha o 
mull. de S . Gonçalo elo Sapucally e desagua no rfo Pal-
mella . . · 

ESTIVA. Corrego do Estado de i\Hnas Geraes, afl:'. do ri o 
Dourados, que o é do Paranahyba . 

ESTIVA. Com este nome dá Liais noticia ele deus corregos · 
affs . da marge m esq. elo rio S. Francisco, ·um abai:xo e outro 
acima do rio Borrachudo. · ' 

ESTIVA. Carrego do Estado de Min::~s Geraes, banha o 
mun. do SS. Sacramento, r eune-se ao Jacá e juQ.tos vão 
desaguar no Borá. 

ESTIVA. Corrego do Estado de Minas Gera~s, banha o mun. 
elo Abaeté e desagua na margem di r. elo rio Borrachudo . De
nomina-se hoje Padre lYlano.el (l nf. loc. ) . . 

'• 

, 
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ESTIVA. Carrego do Es-tado de Goyaz, aff. C.o rio S. Felix, 
que o é do rio do Peixe e este do Araguaya , 

ESTIVA. Corr.ego do Esbado de Goyaz, vae para o rio Ver
melho do Pila.,r, ou s6 ou reunido a outros . E' lambem deno
minado Anac~EftO . 

ESTIVA. Corrego elo Estado de Goyaz, banha o rnun. de 
Santa. Luzia e desag'«ta na margem eSl] · elo r io S . Bartholomeu 
(inf. loc.). 1 

ESTIVA. (Ribeir~o ela). Log. do caminho de Cuyaba a 
l\llatto Grosso, n.a Lat. de 150 28 ' , onde o dito cami1cho entra 
na grande matta, que deu o nome a.o Esta do, e tem, na dit·ecção 
do caminho, 13 leguas de extensão . O ribeiro, que ali corre, é 
cabecei ra l!o K1.gaclo, o. Jf. elo Guaporé (B. do ,Melgaço). 

ESTIVA. Ribeiro que atravessa o caminho ele Cuyabá a 
Goyaz. 30 Jeguas a 'E . da cidade de Cuyabá, no gstado de 
Matto Crasso. Havia neste lo&:_ar um pequeno posto militar, que• 
em 1867, mudott-se para a !'anta da Peelra, na nova clirecção 
que en·tão se deu ao caminho. Nasce na serra ela · Chapada e 
la-nça-se no Parnahyba, galho do S. Lourenço, pa nca· abaixo do 
paraJJ e lo 15° e quas i fronteit·o ao riacho S'ucurihú. 

ESTIVA . Ribeiro do Estado de Matto GL'Osso, aff.- dir. do 
rio l\firanda entre os da Cova e do Desbarrancadó. ' 

ESTIVA. Ribeiro elo Estado de Matto Gcosso, a ff. ela margem 
clir. do ~i o Nioac, entre os ribeirões da !Formiga e da R a.padura. 

ESTIVA. Ribeiro do Esta~o de. Matlto Grosso, a.f:l .cl·a margem 
dir. do Desbact·ancado (B. do ~elgaço). . · 

ESTIVA. ' RibeiTão do Estado de Matto Grosso. a.f:l. do 
S. Lourenço, e·ntre os ribeirões do Mercego e do Párnahyba 
(Dr. S. da l<'o nseca. Dicc cit.) . 

ESTIVA. Ribeil'iio do Estado de Matto Gt·osso, na~ prooci
mi dades ela f1•eg. da Piedade, perto•clo ,riacho da Voatdeit·a . 
Suas aguas vão ter á margem esq . do Araguaya. 

ESTIVA·. Carrego pequeno que se encontra na estrada do 
Peq uiry. entre o .Tapéra e este l'io; é um aff. esq. do I'equiry 
(Dr. S. da Fonseca. Dicc. cit.). 

E STIVA·, Lagôa do Estado do R. G. do Su.l, communicar a 
E. com a da B.ô~ Vista e ao S . desagna na dos Quadros. . . 

ESTIVA DA BORDA DO MAT'.CO (Ribeirão da). <Gabe
ceira do rio Kagado, braço do Guaporé. Nascd em 'contraver
tentes com o rio dos Bagres, aos 150 271 38" S.' Traz o nome de 
um estivado que sobre elle se fez; nl/- estrada p<j.ra Matto Grosso, 
aos 15° 28' ao entrar-se na grande J:lore~ ·ta cliamada do l\fatto 
Grosso, a qual deu o nome ao Estado, e que tem ah-i cerca de 
80 kils . de largura. 

ESTIVADO. Log. do Es·tado ele Matto Grosso, no mtm. 
elo Diamantino. 

ESTIVADO. Rio do Estado do E. Santo, no mun. ela 
Serra. 
E~IVADO. Pequeno rio que coure para o Arinos, A 140 

braças de sua fonte nasce outro, que vae desagLtar n.o Tom
bador, tt·ib. do Paraguay (B. do Melgaço). Dizem cmtros que o 
Estivado é atf. elo rio Prete, t rib. do Arino. « Ribeirão aff. do . 
rio Preto, braço do Arinos . Nasce no Burityzinho, 37 kil's. a 
E.NE. da villa do Dia.mantin'o, em contt·a.vedentes (lOm o 
Tombador, cad!eceira do Cuyabá. Segundo Melgaço, 11ill morador 
elo logar ligou por um pequeno Yallo esses dous ribeiFos ». (Dr. 
S. ela Fonseca. ])ice. cit.). . 

ESTIVA DOS FRADES. Log. t.lo Estrudo do E. Santo, no 
Morobá, freg. de N. S. do Amparo do Itapemirim. 

ESTIVA DO VIEIRA. Carrego do Estado de Minas Geraes, 
banha o mun. do Abae"té e desa:gua na margem esq. do rio 
S. Francisco. · 

ESTIVA FUNDA . Riacho elo Est:.do de Sergipe, banha o 
mun. ele Pacatuba e desagua no rio Poxim (lnf. loc.). 

ESTIVA GRANDE. Log. do Estado das ,Alagôas, em 
Coruripe. 

ESTIVA GRANDE. Riacho do Es·tado do Maranhão, aff. 
do rio Corda, que o é do Mearim,.. 

ESTIVA PRETA . Log. ao Estado do Rio ele JaneirO\ na 
serra de Paraty. 

ESTIVA SEOC:A.. Log. do Estado das Alagôas, em~Coruripe. 
ESTONINHA. Praia no mun. ele Ubàtuíba, elo Estado de 

S. Paulo. • 
ESTOPA. Lage do .Estado do Amazonrus, na rnar~em esq, 

elo rio Purú.s, quasi fronteiro á pon~a da ilha do Nana. • 
El;;iTOUCADEIRO. Arroio elo Es~a:do do R. G. elo i:htl, d.es-

agua na margem escr. elo -rio Uruguay. • 
ESTOUROS (Espigão elos). Entre N. S .. da Conceição do 

Casca (Bicudos) e S . Pedro elos Ferros, no Estado ele Minas , 
Geraes. E' ce,lebre pot· seus rumores subterraneos que cessaram 
em 1847 . 

ESTOUROS. Ribei~·ão do Esoaél:o ale Minas Geraes, banha o 
mun de Viçosa e desagua JlO rio Sa,ut'Anna. N:.1.sce na serra. 
elo B,rigacleiro. 

ESTRAD:A DE C:IMA. Log. na aiclade de Goyanrra doEs
tado de Pern:J,mbuco. 

ESTRADA DOS POMERANOS. Log. 110 mun. ele Bhl
menau, c;J:o Estado ele Santa Catharina. 

ESTRADA NOVA. Log. elo Estado ele Piauhy, no termo .ele 
Ther·13zina. ' 

ESTRADA NOVA. Arra~alde elo Es~ado elas Alagôas, em 
J<rraguá . 

ESTRADA NOVA. Arraial do Esta:elo elas Alagôas, n<t 
Victoria. I-Ia n.i nda um outt·o log. :do mesmo nome em Santa 
Anna do, Ipanema. · 

ESTRADA NOVA . Log. do Estado cl:J. Bahia, no mun. do 
Curra~inho. 

ESTRADA NOVA. Pov. do Estado elo Rio ele Janeiro, no 
mun. ele Itaocara, eom duas eschs. publs. ele insi. prim., 
c relidas pela Lei Prov. n. 1988 ele 1873. 

ESTRAGO. Serra do Estado de Pernambuco, no mu!l . elo 
Brejo. ' • 
~STREITO. Log . do Estado elo Maranhão, ·na mun . de 

S. Bern:1rclo, sobre o rio Parnahyba. 
ESTREITO. J1>ov. do.Es~~dodoPiauhy, na · marg~mclir. do 

Parnahyba. Tem uma capella da invoc<~~ção de N . S. da Con
ceição. Os habs . emp11egam-se na cnlblll·a e preparo elo fumo 
e na pesca. I!Ia albi uma esch . particular subve ncionada pelo 
Governo. Foi elevada a vi lia com o nome d'e Porto Alegre. 

ESTREITO. Pov. no Estado elo Ceará, no. mun. ele Santa 
Anna; com uma cape!Ja. · ' 

ESTREITO. Log,. no termo da Gamelleira., do Estado ele' 
·Pernambuco. 

ESTREITO. Log. elo Estado das Alagôas, em Santo An
tonio déli Bê>a Vista. 

ESTREITO. Log. na ft•eg. da Cap~l1a do Estado ele Ser
gipe; com uma esc h. publ. ele insL púm., cl'eada pelo 
art. li ela Lei Pro v. n . 1. 2.26 de 26 de abril ele 1882. 

ESTREITO. Log. do Estado de Santa Catharina, no muu. 
de 5. José, , · 

ESTREITO. Um elos quarteirões elo clis·t. do Ipirauga, ne 
mun. do Cu.rvell0 e Estado ele Minas Ge1•aes. 

ESTREITO. Pharol na ponta do mesmo nome, na lrugôa 
elos Patos e Esta4o do F.. G. do Sul; aos 3o!.0 46' 14111 de lat. 
S . e 8° 45' 53'' de Long. O. do Rio ele Ja neiro. Sua lu!>: é fixa 
e alcança sete milhas. O apparelho de luz é dioptrico. t!le ter
ceira ordem, torre do sys tema Mitchell, de fórma exagonal.. 

ESTREITO. Serra do Els•tado do R. G. elo Norte, no mun. 
de Caicó. 

ESTREI';I'O Morro elo ·mstaclo ela Bahia, á ,margem <fo rio 
S. Francisco, entre Remanso e Sento Sé., C0mpõe-se ele ita
colomito e.camaclas ele quartw (Halfeld). 

ESTRE1TO. Halfeld clescrev,endo o rio S. Franciseo, entre 
Joazeiro e Capim Gresso faz menção de um serrote, de uma 
i lha e de uma ~ov. todos desse nome . A pov. fica na mat•gem 
clir. do rio (Sstaclo da Eahia). e o serrote n•a mar~gem esq. 
(Estado de Perna)llbuco). 

ESTRE[TGl. J\'for:ro no .Estacle• ele Minas Geraes, na freg. 
de Crystaes elo mun. de Campo Bello. 

15.578 
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ESTREITO. Ilha do Estado da Bahia, no rio S .Fra ncisco, 
e ntt•e Pilão Arcado e Remanso (Halfelc\), 

ESTREITO. Riacho do Es~aclo elo Piauhy i clesagua nn 
mM·t;em esq. elo Corrente, a sete leguas da embocadu ra 
deste t•io no Ca ll inc\é. Tem um:t legna de curso . 

ESTREITO. Riacho do Estado de Pemambuco, desagua na 
margem esq . do S. FL"ancisco, pouco abaixo da foz elo r iacho 
Matheus . . 

ESTREITO. Rio do EsLitclo elas Alagôas , aff. el a margem 
·esq . elo Cor nripe. 

ESTREITO. Rio elo lilataclo do Rio ele Janeiro, banha o 
territorio da ft•eg . ele S. José da Boa Morte e desagna no 
Guapy-assú. (InL loc, ). 

ESTREITO. Col'!'ego do Estado de Minas Geraes, aff. do 
ribeirão elas Perdizes, na divisa do mun. da Bagagem. 

ESTREITO. Corr~go do Estado ele Minas Geraes, banha o 
mun. ele AbaeLé e dasa.,.un na margem esq. do rto S. Fra n
ciSC<J, E' t:tmbem conhe~ ido por Calongnê. ([nf. loc . ). 

ESTREITO. R io do Estado de Goyaz , afr'. ela margem esq. 
elo ri o Verde, tL'ib . do r io dos Bois , que o é da Paranahyba . 

ESTREITO D A SERRA. . Lo.!\'. na Serra das Russas, a 
menos ele :18 kils. ela ci.clacle elo GL"avatá, no Estado ele Per
nam baco . Tem algi ltlS metr os ele lar!í;lll' a , s.enclo os lados 
h ort·i ve is despenhad eiros pedregosos. Em baiXo, nos va lles, 
existem arvores g iga n tescas, que observadas desse Jogar se
melham-se a i nsignificantes a r bustos (Inf. Joc.), 

ESTREITO DE SÃO FRANCISCO XAVIER. Ass im des
igna-seu ·trecho do l'io Paraguay, em ft·ente ao forte ele Coim
ln·a, onde o rio co rre ape r tado e11tre as montanhas elo forte e 
o J\Iorro Grande, em um cana l ele 45::Jm . de largura e seis de 
f1tnclo i no l~stndo ele Matto G t•osso. E' tambem denominado 
J]]stre ito ele Coimbra. 

ESTREITO DO JACÚ. Log. elo Estado do R. G, do Norte, 
no 11111n. de Mossor0. (Inf. Joc.). 

E STREITO DOS BUGRES. Vide Bugres. 
ESTRELLA. Vill 1~ e mun . elo Es tado do R. G. do Sul, á 

mat·geru esq . elo 'l'aq 1ary . Orago Santo Antonio e diocese de 
S . Pecha. Fui creada parochia pela Lei Pt·ov. n. 857 ele 2 ele 
a iJt•i l de :1873 c elevaüa á ca tego l'la de v1lla peht de n, 1.044 
de 20 maio de 1876, que incorp~rou-a á com. elo Taq uary. 
Tnsta llaLla em 21. ele fe ver eiro ele ·1882 . O mun. além da parochia 
da villa, comprehencle a ele Santo ll)'nacio e a ela Teu~onia. 
Sobre suas divisas ' 'ide art. H ch~ Let Pt·ov. n. 857 de 2 ele 
abr il el<> 187;1, n . 1.28) de 2 ele maio ele i 881 '· n. 916 de 24 de 
abt· il de 1874· Ag llCia elo cort·eio. A vtlla estv. sltuacla em Ut~a 
proeminencia form acb• por alguns t•ochedos na ba n·a. elo Al'I'OlO 
d~.Es trelia, na ma1•g o' 111 e~q. do rio 'l'aqtta :·y. O mun . e agt'Jcola : 
exporta feijão, ravas, fal'inha ele nH~nqwca, pouco tabaco e 
]Jl'inc ipalmente milho. A inelustria se acha por ora em um 
estado ponco Llesen volvido e não es tá em relaçao com o numero 
ele se us habs . Em varias pontos encontram-se engenhos ele 
cachaça e serraria . 

ESTRELI:.A . An~iga vi lia e mun. do Estado do Rio eleJa
neiro, term o da com. ele P ett·opolis. Ot•ago N. S . . da.P1eclade 
do InhoJUil'im e diocese de Ny terõi. Foi elevada a vtlla pelo 
art. . I da Lei Pt·ov. 11 , 397 ele 20 ele ma•o de 1.846. O .m un . 

·e ra regado pelos rios Inhomirim, Mantiqueira, Bonga, Cawaba, 
P il a r, Joiio Velh o, Piabeta, 'l'ocaia, Caboclos, a lém ele outros. 
O mu n. era constituído pelas parochias ele N. S. ela Ptedacle 
elo In homi rim , N. S . do p i! ar e N. S. da GUla de Pacopahyba. 
A actual cidade ele Petl'opolis, emquanlo cUL·ato, a e lle per
tellOe u. Vide Inhomi?·iln. Nessa villa teve seu berço ~ 21 ele 
julho ele 18UO Aureliano de Sour.a Oliveira Cout inho (VJsconc~e 
de Sepetib:t),'que l'a ll eceu em Nyte rõi a25 ele set.embro de ·1851:> . 
Foi rebaixada de Yilla pelos Decs. de 9 ele maw de 1891. e ele 
28 ele maio ele 18\12 . 

E STRELLLA (S. Seb:tsLião da). Parochia elo Estado de 
Minas Geraes , no Let•mo ele S. José d'Além Parahybai com 
duas eschs . llllbis. ele inst. prim., 11m a elas quaes ?reada. pelo 
a l't. I § 1o ela Lei Prov. n . 3 ,038 ele 20 de outubro .ele 1882. 
Denominava -se antio·ame nte S. Sebastião do Ma1a. Fo1 elevada 
~. pa t•ochia pela Le i 'l~l'ov. n. 2. 988 ele 14 de outub1·.o de 1882 e 
confh·macla nessa ctttegoda pelo ar~. II da ele n .. 3,:387 de 1.0 
ele julho de 188::i. E' separada da fr eg. da Concetçao da Bôa 
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Vista elo termo ela Leopoldina pelo ribeirão cl' Agua Limpa. 
Sob t·e suas div isas vide, entre outrtts, !lo Lei Prov. n , 3.050 ele 
23 ele outubro de 1882. 

ESTRELLA. Log. do Estado elas Alagôo.s , na Branca. 
ESTRELLA.. Pov. do Estado do Paraná, no clist. ela Lapa, 
ESTRELLA. Colonia particular elo Estado elo R. G. do Sul 

fundada em 1856 pelo Cot•onel V ictorino José Ribeiro, na fa~ 
zencla elo mesmo nome, no mun. de Taquat·y, flU,tre os arroi os 
da Estrella e Boa V1s ta, e sobre uma BLtper flc ie de 6,776,134 
bra~.as q LW cll'aclas. · 

ESTRELLA . Ayres de Casal dá n oticia de uma sana com 
esse nome no JTistado elo R. G. elo Norte e diz não ser ella em 
nada comparave l com a elo mesmo no.me em Portugal. 

ESTRELLA. Monte a 60 ltils . a O. da cidade do Porto Na
cional, no Estado de Goyaz. 

ESTRELLA. Igarapé elo E stado elo Pará, no mun. ela capital. 
ESTRELLA. Pequeno rio elo Estado do R. G. elo Nor te 

benha o mun. ele Canguaretama e desagtta no rio Catú (In r: 
loc.). 

ESTRELLA.",; \.rroio do Estado elo Paraná, banha o mun. de 
P alm as e desag'hâ, no rio lgLtassú . 

ESTRELLA. A!i·roio elo Estado do R. G. do Sul, a fl'. da 
ma l'gem esq. . dó 1'ÍO Taquary. 

ESTRELLA. R ibeirão elo Estado de Minas Geraes, banha o 
num. de Lavras e elesagua no rio Grande, 

ES'l'RELLA. Pequeno rio elo Estado de Goyaz, nasce na 
set'l'>< Dourada e clesagtta na margem esq. elo r io Vermelho, ali'. 
elo Grande, depois Araguaya . 

ESTRELLA. Rio nas divisas elo Estado ele Matto Grosso 
com a Republ icu do Paraguay . Nasce na mesma chapada da 
cordilheim elo Amambahy e tute-se a.o Apa pela margem esq. 
Suppoz-se pol' muito tempo que esse rio tivesse origem na base 
daquella cord il heira, denominada Tacurú-pitã, «A p1·incipal rias 
duas cabece it•as que fo t•mam o rio Apa. Na!ice aos 22o 16' 39" 3 
e 12o 39' 1",80 O. elo R io de Janeil'o, nos mo rros de Tacurupy~a'n 
da cordilhe ira Anhanvahy; e conflue aos 2.2° 41 40",3 S. e 
13010'39",5 O., 3 .300 mett·os clis tan~e do passo ela Boa Vista e 
329'<,68 ela foz do Apa . Em sua margem esq . t inham os 
hesp<tnhoes um fo l'tim ele S. J.osé que o commandante da co1onia 
ele Miranda, F1·ancisco Rodri gues do Pt·ado, atacott e destruiu 
em i ele janei1·o ele 1802, ao saber ela inso lita aggressão feita 
pelos h espan hoes ao fol'te de Co im bra em se~embro do anno 
antel'ior. (Vide ri o Apa..) Em sua cabeceit·a ergue- se o primeit·o 
múco ele limites com o Paraguay , levantado pelo ch ~fe dares
pect iva commissão Rulino Enéas Gustavo Galvão, visconde de 
Maracajú, e na sLta confiuencia o seg tmclo. » (Dr S. ela Fonseca, 
(Di ca. cit .) . 

ESTRELLA. E nseada da ilha Grande, s ituada defront!) ela 
costa elo Esta elo elo Rio de J aneil'o . . 

ESTRELLA DO SUL. Parochia do mun. ele Bagagem, elo 
Estado ele MinasGeraes, com duas eschs . publs . de inst prim. 
creadas, a elo sexo masculino, pela Lei P ro v. n. 2.430, e a do 
sexo fem inin o, pela ele n, 2.434, am bas ele i 3 de novembro ele 
1877. Foi elevada á ca·tpgor ia de parochia p ela Lei Prov. n. 
3.106 ele 6 ele outubro ele i8B3. E' banhada pelo r io Bagagem e 
é ass im denom inada do celebre cliaman~e Estrella do Sul. 
conhecido no lagar ]n lo n ome do Brilha.nte Ca.ssemiro , visLo 
te t' s ido. achado pot• uma escrava Rosa ele u m fuão Cassemiro. 
Mu itos a inda denominam a esse log,a r .Joaquim Antonio, nome 
elo primeiro morador . 

ESTRELLA DO SUL. Lo"' . elo Estado das Alagôas, no mun. 
elo Pl'ahyba. No mesmo mu1~ . ha ·um outro log . denomin ado 
Estrella do Norte. · 

ESTRELLAS. Log. elo Estado elo Paraná, no mun. do 
Assunguy. 

ESTRE:LLAS. Ribeirão elo Estado elo Paraná, nasce na 
encosta S. da montanha de Itupava e, contornando esta .monta
nh a , vae , com um pe!'curso de sete kils. desaguar no rio Pie
dade a 80 kils. ele Curityba. Nasce a 600 metros acima do 
nivel elo mar. 

ESTREPADO. Log. elo Estado do Maranhão, no mun. de 
Miritiba. 
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ESTRONDO. i'iiorro elo EsGaclo do R . G. do Norte, na com . ela 
Capital. Dizem sér assim chamado porque, desde mu i·tos ann os 
Otlve- se um a grande detonação partida elo se 11 ce ntt·o . 

ESTRONDO. Serra do Estado ele Goyaz, na es tt·aela de Amaro 
Leite para o Bananal. Cot'l'é elo n ascente ao poente além do 
arraial. Os sertaneJOS que andar am por esse Jogar affi rmavam 
ter ouvido por va ri as vezes g r andes estrondos, o que fez dar á 
set'l'a o nome que conserva . Diz Saint ' Adolph e que esse est;:on
clo é de vido ao rui elo que fazem as aguas nas cavernas e:dstentes 
na se l'l'a. 

ETÁ. Serra elo Estaelo ele S . Paulo, na com. de Xiririca. 
ETÁ. Rio do Es tado da S. Paulo, n <tsce na se rra do seu nome 

e desagua na ma rgem esq . do R ibei ra ele Jguape . 

ETÁ. Nome porq tte é tambem designado em a lgumas Ca1·ta.s 
o rio S. Pedro, afl'. da ma rgem esq . do rio d<t Ribei r a . V ide 
Pcd!'O ( S}. 

ETIUATES. Sil vícola s an tropophagos que ha bitam a r egião 
banhada pel o rio Tapajós e seus all's. (f . Tavar es. O T ctpcbjós) 

ETUETO (Immacttl<tcla Conce ição do). AldeamenLo situado 
no valle do Man huassú, á margem snperiot· no ponto em que 
este rio faz barra com o rio Doce, nos limites do Estado de 
.Minas Geraes (a C]Ue o a ldeamento pet·tence) com o do Esp írito 
Santo . Clim a ameno e solo nberr imo. Seus prodnctos são expo r
tados pelo porto do Souza. Eschola de p rime iras let~ras. Cultur a 
de café, mandioca, cará, bataLll. e diversos fmctos. " 

ETUETO. Rio do Estado de Minas Ger aes , a f!'. d~. ma rgem 
esq. elo rio i'ibnhuassú. Recebe o Bananal. 

EUAGATXIGO. Aldeia ele Iüniknaus, ,10 kils . a NE . de 
Miranda, no EsLado ele Matto Grosso . 

EDFRASINA . Colonia elo l~staelo do Pat· ~nii., no m un. 
ele Paranaguá, com umn. esc h. p ubl. de i11st. prim. par a 
ambos os sexos, creaela pela Lei Prov. n. '145 ele 21 ele mat·ço 
ele 1876 . 

:E';DFRASIO . Porto no rio Poty, no mun, ela capital elo Es
tado elo Plauhy. 

EUGENlA (Santa) . Log. elo Estado elo Piauhy, no termo de 
S. João do P iauhy . 

EUGENIO (Santo). Ilha no mun. ele S . Berna rdo do Estado 
do Maranhão, no rio Parnahyba. 

EUGENIG (Santo). Rio elo EsLado elo Maranhão, aí!'. da 
margem esq . elo rio Par nahyba. Att•avessa uma lagôa pouco 
antés de fenecer e commnnica com o igat·apé da Paschoa , clu
rante o inverno. Sua barra fica seis kils. a baixo ela ilha elo 
Mocambinho e tres acima elo Pono da F ormosa . 

EULALIA (Dona). Porto no rio Cornmbtt, mun. de Entre
Rios e Estado de Goya7i . 

E;ULALIA (Santa) . Log. elo Estael o do Maranhão, nas p t·o
ximidades elo ri<? Anil. 

EU.PHRASINA. Colonia particular no Estado elo Paran>•, 
no mun . de Paranagu:í., á margem da bahia des te nome, fun
dada a -Jo de agosto •cle 1875. 

EUR IDICE . Nome ele um dos nucleos da colonia Oct:ll'io, 
no Estado elo Pantná. 

EUZEBIA (Dona). Uma elas estações. ela JTI. de F . Leopol
dina, (lih a w·inc ipal} , no Estado de Mlllas Geraes , entre as 
esta~ões de 8an to Antonio e f:linimbú. Dahi parte uma estrada 
qne vae á pov. do Sapé, a qual é atrave~sacla l)el o rio ChopoLó. 

EUZE BIO. Pov. do EstacYo elo Ceará, no mun. ele Aqtüt·az. 
EUZEBIO. Morro á margem do rio S . Francisco, a bai xo de 

Propri á . « Im mediatametlt"J a ba i xo ele P1·opl'iá , di'l. Halfelcl, e 
jlllrto ao bal'l'anco do rio, existe uma camacl11. de excéllente car
bonato de ca l, o qual jaz entt·e camadas ele gneiss », Adeante 
elo morro elo Eu1.ebio fi ca o sitio da barra do Urub ÍL e a boca elo 
canal do )1iauhú, na margem direita. 

EUZEBIO. Riacho elo Estado do Ceará, no mun. el e 
S. Mat.heus. 

EUZEBIO. Al'l'o io do Es tado do H. G. elo Sul, aff. da mar
gem clir. do rio elos S in os . 

. E,?ZEBIO. Lagôa pequena o piscosa, no clis t. ele Mecej a na 
do Estado elo Ceará . 

EXT 

EUZEBIO (Santo), Morro do Estado da Bah ia, no mun. ele 
Cl.tique·Ch ique . Ha a b i uma gl'llta.' ou l apa, que nos é assim 
clesc t·i pta pe la mun'icipa lida.cle dagnell a v ill a ('1888). «A gruta 
ou l apa ele Santo Euzebio es tá sil:tlacla a um kil. ele d ista ncia 
da Fazenda ele Santo Euzebio, a 96 des ta vil la e sob um gTa nde 
morro elo mesmo nome . T em ella um a porta na ft· en·te com 
um cot•t•eclor estrei to , mas el e iOO metros ele compt'imento e 50 
ele la rg ttr:t, com um tec to immensamente elevado, dottde go
teja agtta perma nen te sobre elttas gmncles pedras no centro 
em forma de bacia e a que o povo cons1clera milag t·osa, ser
vindo-se della pa t·a inve.ntos sttpersLiciosos . A belleza, per~ 
feição e lizura elas parceles da g mta, po t• dentro, causam 
verclacle it·a e assomb rosa aelmiraçf(o e tem sido vis itada por 
gmnele num ero ele viajantes nacionaes e estrangei ros ». 

EVA . Grande ilha si·tuada no rio Amazonas, entre a foz do 
Ma.cleit·a e a do rio Negro; estende-se ela cos ta Autaz a té á 
cos ta do Care ro e é separada da ma rgem esq. do Amazonas, 
pelo pat·aná-mil·i m elo sett nome . ll:ntre ella e a denominaela 
J a ua t· a ft ca 11ma outra ilha denominada Eva Pequena . 

EVA. Paranamirim no rio Amazonas e gstaelo clee te n ome . 
Denom inava-se antigamenLe Amatary ou Ma tary. 

EVA. Yallão que desagua n o rio Pomba pouco acima 
ela bana do Vall ão de Sa nto Anton io, Fica n as div isas elos 
l~staclos ele l 'Iin as e Rio de J ane iro . 

EVARISTINHO. Arroio do Estado do R. G. do Sttl , alt'. 
elo a rroio J~varis to. 

EVARISTO . Arroio el o Estado elo R. G. elo S ul, afl'. da 
ma rgem clir. elo rio Camaquan , lrib . ela l agôa elos P atos . Vem 
ela serra dos T apes. 

EV.AR iSTO. Arroio elo Estado elo R. O. elo Sul. a!1'. elo 
rio dos Si. nos . · 

EVIRATEUA. Can al na ma r gem escr. llo SJlimões, em 
c uja foz foi tl. segttn cla sit ttação da antiga ireg . de .Mat urá ; no 
Estado elo Amazonas. Ayres de Casal esc1·eveu E'VirM!JbCI e 
Al·aujo Amazonas Evi!·Meua. 

EXPECTAÇÃO DO I CÓ (N. S . ela), Pa roch ia elo mun, do 
Icó . Viele Icó. 

EXPECTAÇÃO DO O' (N. S. ela) . Paroch ia no mun. ela 
Capitttl elo Estado ele S. Paulo. Yicle O'. 

EXTREMA. Parochia do E s tado ele .Minas Geraes, no mun. 
ele J aguary. Orago Santa R ita e diocese ele S. Paulo . Foi 
creada parocb ia pelo a rt. V. ela Lei Pro v. n. 1.858 ele 12 ele 
outubro ele -1 871. Tem duas escbs. publs. ele inst. prim . , 
creadas pel as Leis Provs. ns. 2 . 310 ele H de jttlho ele 1 '76 e 
2 . 06·1 ele t7 ele dezembro de 1874. Age tlcia do corr e io . 

EXTREMA (S. José ela). Pov. elo Estado de Pemamhuco, 
no mun . ela Gamelleira . 

EXTREMA. Araaial elo E stado el as Alagôas, na Branca. 
EXTREMA. Arraial do Estado de Minas Ge raes, no n11m. 

de Monles Claros ~. margem esq. elo t·io S . Francisco . Tem 
uma pequena capella da in vocaçiio ele N. :::; , ela Conceição . 
Foi'dist. tlo rnun . de S . Romão. A Lei Pt·ov. n. 291 ele 26 de 
mat•ço ele 18·16, em seu art. li Sttpprimio-o e a de n. 377 ele 9 
de outubt·o ele 1848, em seu a rt. IV r es t:wt·ou-o. Foi incorpo
r ado ao termo üe Montes Cla t·os pelo ::tl't . I da ele n, 507 ele '1 
de :jttlho d e 1850 e ao de S .. Romão pelo a rt. I § I ela de n. 81'1 
ele '1 ele Julh o de 1.857 . Rewcorporado ao ele Montes Claros e 
parochia elo f:lS . Coração ele Jesus pelo a rL. VI da ele n. 1.996 
ele 14 ele novembro ele 1873 . 'r em uma esc h. publ. ele inst . 
prima•· ia. 

EXTREMA. Districto ela ü·eg. e mun. elo Gt•ão-Mogol ; no 
E s ta do ele Minas Geraes. Foi creado pela Lei Prov. n. 2.69'1 de 
30 ele novembt•o ele 1880. 'l' em uma esc h. publ. ele inst . prim., 
Cl'eada peJo art. I § I ela Lei Prov . n. 2 . 680 elo mesmo dia, mez 
e an no. 

EXTREMA . Riacho do Estado do Ma r anhão, afl'. do t•i o 
Corda, c1ue o é do lVlarim. 

EXTREMA. Rio elo Estado elo Piauhy , afl'. elo Parnahyba. 

EXTREMA. Pec1ueno l'io elo Estado elo Cearii., 1·ega o mun. 
el e La vras e desagua no no Salgado . 

EXTREMA. Riach o ele Estado do R. G. ele• Not·te; ba nha 
o mun . ele Apocly e clesagua no rio desÇe nome pela margem 
cscptercla. 
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EXTREMA . R iac bo elo Estado da Bahia, aiT. ela margem 
esq. elo Pau a Pique . Recebe o Rompe Gibão, Sa lgada, Cainnna, 
Zabelês e diversos ontros . Nasce na set' r<t elo Mucambo. Tem 
um curso a pl'o ximaclo ele 54 kilome tt·os. 

... ' EXTREMA. I-Ia eltms cot•t•en tes com este nome nos ge l'aes 
ele A neh·equicé, as qttaes se ~ncoutram depois ele tres leguas ele 
cut·so, tomD.ndo o nome ele E:dr ema Grande; este la nça-se no 
rio S. Francisco com oito leguas ele curso, no Estado ele Minas 
Geraes. ( In f. elo m •m. elo C ll·rvello.) 

EXTREMA. Rio elo Es tado ele Minas Ge t·aes, banha o mun. 
elo Curveilo e clesagua na margem esq . elo rio Bicudo (In f. loc . ). 

EXTREMA. R iacho> (Dous) elo Estado ele Minas Get·aes, cles 
aguam no r io S . Francisco proximo aos riachos Cannabrava e 
Sobt·aelo e en tre a fot elos rios Jequitaby e PaCL!hy . O letto 
elo que e~tra p ela margem clir. é che i<? ele a rêa e.sómente canô.1.s 
eutmm a pouca dis ta ncia riacho acima; debaiXo ele sua foz a 
sobre uma collina, está situ ado o arraial ela Extrema . O outro 
desagua na margem esquerda . 

EXTREMA. Ribeirão elo Estado de Minas Geraes, desagu a 
na rna1·gem esq . do rio S . Francisco,_ac ima ela foz elo Indayá . 
Em sna conf. lica o pol'to ela Povoaçao. 

EXTREMA .• Rio elo Estado ele Minas Geraes , atravessa a 
e.str acla ele Montes Clal'os a Grão Mogol. 

EXTREMA. Ribeil'ão elo Estado ele Minas Geraes . afl'. elo 
do Grande, no mun. elo Sacramento . 

EXTREMA. Correg-o elo Es tado ele Minas Geraes, ail'. ela 
margem esq . ele rio San to Anton io, all', elo Som no, que o é elo 
Paracatú . Fica ao N. elo rio elas Almas. 

EXTREMA. Corrego do Estado ele Minas Gc l' aes . banha o 
mun. de Abaeté e clesagua no r10 des te nom e,· trib. tlo 
S. Francisco. · 

EXTREMA. · Rib~ il' ii:o elo Es tado de Mio as Ge1·aes, banha 
o mun. ele Patos e desag Lm no rio Parauahyha, 

EXTREMA. Im portan le e diamantino ribeil'ão elo Estado 
de Minas Geraes, banha o muu. ele Paracatü e el esag ua na 
margem esq. elo rio deste nome, abaixo ela l'oz do ribeirão elo 
Quirino. 

EXTREMA. ltibeir ão elo Estado de Goyaz, afr. do rio elas 
AuLas, que o e elo Cul'umbá, corre na divisa do mun. elo 
Bom Fim. 

EXTREMA.Conego do Estado de Goy<tz , lnmh a o muo. de 
Santa Luzia e desagua na margem esq. elo rio PiracmiJuba . 

EXTREMA DOS COSTAS. Corrego elo l!Jstaclo ele Minas 
Geraes, l' anba o mun. elo Cnrvello e clesag-ua na margem clil'. 
do d o BiCllclo (In f. loc . ). 

EXTREMA DO VENANCIO. Hibeirão elo Estado ele l\iioas 
Gemes banha o mun. ele Pal'acaLLt e clesagtta na margem 
éBCl· elo rio deste nome . 

EXTREMAS. Log. elo Estado do Piatthy, no termo de S . 
João elo Piauhy. 

EXTREMO. Log . em Belém, no Estado elo R . G. d<l 
Sul; com uma esch. publ. de inst. prim., creacla pela Lei 
Pro v. n . i.565 de 16 ele abri l de 1886. 

EXTREMOZ. Pil.l·och ia do Estado do R. G . elo Nor te no 
Dlllll,- elo Cearú-mil'im,_junto á Lt~ôa elo sett ~ome. o ,:ago 
~. S. dos Prazeres e d1ocese ele OlulCla. Fot sede ela an tiga 
v1lla elo seu nome, hoje cidade elo Cea rá -mirim. 'l'eLD duas 
esch . publ s . de inst. pl"im. l1'oi [reg . pelo Alvará de 6 ele 
j ttllw ele 1755 . 

EXTREMOZ. Lagôa. elo Estado elo R. G. do · No rte, uo 
mtlll elo Ceará-mil'im . Ella divide em duas secções a estrada 
c~ue ela c1dade elo Natal se dirige áqttelle mun. E' pouco pt·o
htncl~ e de tuua COt't•enteza qnasi in sens ível ainda mesmo na 
estaçao ltt vernosa, e ele ma t·gens baixas. 

EXÚ. V.i ll a e mun. do Es~aclo ele Pernambuco termo ela 
com. e~o Gran ito, j un to á serl'a do At•aripe, em t~t•reuo ele
va do. Se 'lS habs. cultt vam manelloca, café, milho feijão a rroz 
canna de assuca r, fumo e algodão; e cr.iam 'gado v~ccum; 
cavalhu-, m ua t·, ovelbum, ca bnun e suioo. Ora"'O Senhor Bom 
Jesu~ dos Aillictos e diocese de Olinda. Const~ da legislação 
pt·ovtncta l o segulllte : O art . I da Le1 n. 150 de 30 ele março de 
1846 elevou-a á categoria de vil! a ; a dH n. 249 ele 18 cle j unho 
ele 1849 ·trausfen u-a para a pov . ele Our1cury; a de n. 442 de 2 
ele Junho ele 1858 res~anrou-a na categoria de v.illa; o art. III 
ela de n. 520 de 13 ele ma1o ele 1862 anuexou-a á com. de Cabrobó: 
a de u. 5<!8 de !l ele áb ril ele 1863 ·transl'e l'io-a para a pov: 
elo Granito, sob a denominação ele Y'illa. elo G?·conito; o art. I 
ela ele u. 608 de 3 ele abt'il de 1865 tl'ans[erio a séde ela matriz 
elo Senhor Bom J esus ela pov. elo Ex(t para a capella que sob 
a mes ma mvocação existia na villa do Grani to; o art . I ela ele 
n. 1.0.1.2 de 13 üe ma.io ele 1872 elevou -a á J'reg. a capella elo 
Exü, com a in vocação ele Bom Jesus dos AJllictos; o a r t . I 
ela ele n . 1.135 ele 30 ele ab ril ele 1874, restanrou-a na cate
gorm de v1lla; o a r~. H clrt ele n. ~.59l ele 21 de junho de 1881 
elevou-a a com.; a ele n. 1. 72o ele 23 ele abril ele 1883 
rebaixou-a desta ultima cate"'o rla . Seu mtm. foi installaclo 
e11~ 7 d~ jtmho de 1875. 'l'em

0 

duas esch s . publs . ele inst. 
pnmal'la. 

~XÚ. Pov. elo Estado elas Alagôas , no mun. de Paulo 
A.Uonso, com uma capella ele Santo Antorüo. 

EXÚ. Serra do Estado de Pernambuco, no muu. elo Br ejo 
ela l\:[adt·e ele Deus. (I11l. loc.). 

EWBANK DA CAMARA Estação ela E. cl<l F. Cen tt•al 
elo Bt·az il, na Unha elo centro. entre as estações ele Dias 
Ta vares e ele João Gomes, no Estado ele Minas Geraes . Foi 
franq ueada ao publico a 12 de outubro de 1890. 

EZEQUIEL. Log. no ·termo de Ipú , do Estado c1o Ceará, 

EZEQUIEL. Porto uo rio JequiLahy, mun. ele Bocayuva e 
Estado ele Minas Gentes. 
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SUPPLEMENTO 

A 

ABACATE . Igar apé do Estado elo Pará, no mun · ela ca
pital. 

ABAETÉ DIAMANTINO. Dist. creaclo no mun . do Abaeté, 
do Estado ele Minas Geraes por Dec. n. 18.2 ele 5 de setembro 
de 1890 . 

ABAETÉ VELHO. Antigo pov. e qu ar tel d~ Estado de 
Min n.s Geraes, na margem esq. elo rio Abaeté. Esta hoJ e aban
donado. 

ABAHY. R io do Estado elo Pará, no mun. do\ Cachoeira . 
ABARRACAMENTO (S. Pedro do ) . Um dos distr ictos em 

que se divide o mun. de Santa Thereza, no Estado do Rio ele 
Janeiro. 

ABBADIA . Es tação da E. ele F. Oeste, no Estado de Min as 
Geraes, no lul. 5'10. di, tante 10 do rio S. Ft•a ncisco. Foi inau
gm·ada a '17 de 'j unho ele 1892. 

ABDON. Ig-a rapé do Estado elo Amazonas, no mun. da ca
pital. Denominava-se Maués. 

ABERTA GRANDE. Bairro do mun. de S . Luiz do Para
hyLin~·a , no Estado de S . Paulo; com uma esch . publ. creada 
llela Lei· n. 241 ele 4 de setembro de 1893. 

ABOBREIRA. Serra do Estado de Sergipe, no mun. ele 
ltabaianinha, ao sul. 

ACAHY-ASSÚ. Igarapé do Estado do P~rá, na fretj· de 
Barcareua e mun. da capita~, desagua no no CamapiJO. E' 
tambem denominado Conceu;ao. 

ACAMPAMENTO VELHO. Nome por que era conhe~icla 
imlig.amen le a cidade de Santa Mar1a da Boca do Monte, no 
Estado do R. G. do Sul. 

ACARÁ. Paraná do Estado elo Amazonas,' no m un . ela ca
pital. 

. ACARAHÚ. Rio elo Estado ele S. Paulo, no mun, de Uba
tuba . Corr.e pat·a o m~r. 

ACARAHY, Rio elo Estado do Pará, no mun . ele Porto ele 
Moz. 

ACARAPE. ]J]stação da E . de li'. de Balurilé, no Estado do 
. Ceará, situada por convenie n ~i a elo traçado a :~re~ lnls. da ~o~ 
1•escente cidade da Redempçao ou Aca~· ape ~ Est,\ hoJe encr a 
vada no meio de nm grande ]lO V.; tal e a r1q ueza elo solo cla
q uella zona consider ado o melhot· do Estado pat·a a cult ura. da 
canna de as~ucat• · é a travessado em grande parte pela ravma 
Acarape. As a"'ua~ dess <J. rav ina e.s tão represadas por uma barJ 
ragem de argill<t (pnclclle wall), Situada a or lo luis. da, cidade . 
A bacia tem capacidade para comporta·r 6.000.000m 3 d agua. A 
Estação exporta algodão, café, ass11ca r, aguardente, ~ouros sal
gados, p li i')S co t• Lidas, ~ai, madetras ~e const.rucçao, de prt: 
meira CJu alidade, madeira ele combust1vcl e p1oductos da.pe 
quona lavoura. A ca l é ele excellente qualidade! e as p ztdas 
s'i:o por assim dizer ineso-otaveis. A renda médta annua l da 
Est~ção é de 20 :0ÔO$, sendo 6:000$ de viajan tes e '14.:000$ ele 
cargas. B'ica entre as estações de Agua Verde e Cannafis~ula, · 
aos 4o 10' 51" de Lat. s. e 41" 04' 07 11 ele Long. O. ele Par1z . 

ACARAPIRANGA. Bairro do Estado de S. P aulo, na 
1nargem do 1·io Ribeira de Iguape. 

ACOHY. Serra do Estado do Pernambuco, no mun. de 
Cimbres. 

AÇOUGUE. Cort·ego do Estado da Bahia, ba nha o mun . do 
Morro elo Chapéo e elesag ua no rio Bonito. E' ass im elenominaelo 
pela morte ele grande quantidade de gado vaccttm, dev ido a uma 
herva que o mesmo comia. ' 

ACARÁ-PIRERA. Furo do mtln . de AtTuá e Estado do 
PariL Coromun.ica. o rio Marinheiro com o furo Santa Maria 
e este com o Anajás . 

AÇUCENA. Estação da E . de F. do Ribeirão ao Bonito , 
no Estado· ele Pernambuco. . . 

AÇUDE. Log . elo Estado ele Minas Geraes, no mun. da Ponte 
Nova. 

AÇUDE NOVO. Log . do Estado do Ceará, no mun, do 
Ja1·clim. 

AÇUDES. Log . do mun. elo Bom Jat•dim , do E stado de 
Pernambuco. 

ADÃO. Igarapé do Estado do Pará, na ilha Caviana, no 
mun. deChaves. 

ADDA. Ribei rão do Estado de Santa Catb ar i na. na ex.colonia 
Blumenfl.u, no clist. elos Ceclt·os . Desagua no Ben.ediclo, afl', do 
Itajahy. 

AFFONSO. Carrego do Estado da Bahia , banha o mun . do 
Mon·o do Chapéo e vae para o rio Ulinga. 

AFFONSO CLAUDIO. ViU<\ e mun, do Estado do E. Santo, 
séde da com. do Guandú. -

AFFONSOS. Pov. do Estado de i'>Iinas Ger aes, no mun. de 
Campo Bello. 

AFFONSOS, Espigão no mun. da Lapa, no Estado do 
Paraná, 

AFFONSOS. Riacho do Estado de Minas Geraes, banha o 
mu11. ele Pouso Alegt•e e desagua no rio Cervo, atf. do Sapucahy, 
Recebe o Rose ta . 

AFOGA FRADE . Lagõa elo Estado das Alagôas , na Barra 
do S . Miguel. 

AGAPITO . Corrego elo Estado ele Minas Gera!!s, em Cattas 
Al tas da Noruega . Nasce na serra ela Cachveim e desagua no 
P iranga, após um curso de nove kilomett·os . 

AGOSTINHO {Santo) . Log . do Es tado de Minas Geraes, no 
dist. ele Dôres do Rio José Pedro. 

AGOSTINHO (Santo) . Ilha elo J<.:staclo do Maranhão, no rio 
Parnab'yba e mun. de S . Bernardo. 

AGOSTINHO {Santo) . Rio elo Estado do Rio de Janeip9, 
atr avessn. os campos ele Santa Cruz e desagua no rio Itagúah'JI1

• 

AGOSTINHO (Santo) . Ribeirão do Estado de Minas tl~~'~e> , 
no mun. de Manbuassú. . •· 

AGRESTE . Log. do Estado de Pernambuco, no mun.' de 
Timbauba . 

AGRESTE. Log . do Estado das Alagoas, no mun . elo Pão 
de Ass ucar. 

AGRESTES. Serrote do Estado elo Ceará, no mun. de Santa 
Qniteria. 

AGRESTES. Logôa do Estado do Ceará, no mun. de 
Arneiroz. 



A GU - 694 AGU 

AGUA . erra do Estado do Rio de Janú:·o, na freg . da 
Riueil':t e m un. de Angra dos Re is . 

AGUA. R io dQ i!;s tado da Sabia, ba nh a o mun . de Villa 
Bella elas Queimadas e clesagtt:\ no t•io [tapecurú- assú . 

AGUA BOA. L og . do K;ta do elas Alagoas , no P Qx im. 

AGUA BOA . Tga•:apé elo Es t<\clo do P a rá , n<t üeg . elo 
ll1osq ueir o . 

AGUA BRANCA. Log. do Es tado ele P erna mbuco, no 
mll n. ele Bom Jal'cli m . 

AGUA BRANCA. Pov . el o lEs Lado das Alagoas, no 
Junque il'O. !Ia ou l t·os logs . co m o mesm0 nome n os muns . de 
Pa l ~o1e ira dos Incl ios . Victo r ia e Limoeit·o . 

AGUA BRANCA. Bairl'o do muu . ele 'l'a tuhy , no Es tado 
ele S . Paul o . 

AGUA BRANCA . Rio do l~stacl ela Bahia, ban ha o 
m ttn. do Cam isão e desagua no Capi var y . 

AGUA BRANCA Ribeit·ão do E s tado ela Ba llia , ba nha 
o mun . elo P rado e desagna na mat·gem esq. do r io do Norte, 
no loga r denominado Pau \'ermelho e nove k ils . abaixo do 
Ribei rão . 

AGUA BRANCA. Rio elo Estado do R io ele J an e it· o' 
banlw. o mnn . ele P a raty e clesagua na margem esq . do Barra 
Grande . 

AGUA BRANCA. Col'l'ego elo Es tado ele S . P a ulo . afl'. 
doribeirãodo Pantano, qne o é do r io da O nça . 

A GUA B R ANCA. COt·rcgo do 8 s taclo ele Goyaz, trib do 
rio i\Ieia P on te ( Ecl. Bu~ch . Var ell a . R elat . clco Oompanhicb 
Vicbçáo B'crTea Su1nwahy. 1892. ) 

AGUA BRANCA . L agoa do E~taclo da Bahia , no mun . 
elo Riach o ele Sa.nt ' An na . 

AGUA BRANCA GRANDE. Ri o el o ]J;s ta clo da Bahia· 
banha o m nn. da Bau a elo R io ele Co n Las c clesagua 110 n° 
deste no me ( Iuf. l oc . ). 

AGUA CLARA . Log . no l111lll . el e G L'ava tó., do Es tado de 
Pernam buco . 

AGUA COMPRIDA. Log . elo Estado elas Alagàas , no mun. 
do Passo t.lo Camaragibe . 

_AGU A COMPRIDA. Bait•r o do mtuL ele Bragança, no l!: s
tado de · . Paulo, com u1na ~sch. publ, ct•eaela pela Lei n. 101 
ele 2·1 ele se tem bl'.J de 1802 . 

AGUA COMPRIDA . Conego do l~s l atlo de Minas Ger aes , 
nn cQrn. ele Ubera ba . 

A.GUADA . Log. elo Bstado elas Alagôas , no mu n. de Paulo 
A lfonso. 
· A GUA DOCE . Log . elo illstado do Pi auhy, no m un . ele S . 
.Joiio do Pia uby . 

AGUA DOCE . Serra do ~~ Lado de i\l in as Geraes , no m un. 
ele :tnta Luzi~, 

AGUA DOCE. Sel'l'::t. elo l~ , l. a.do de Mi n às Geraes, nns d ivisas 
dn r[igt.r . <l o ~ p im Bra nco; p~ t · Le n ce ao mu n. de Seln LagôHs . 

AGUA DOCE. Jgara p6 lo Es tado elo Par{>, no mun . de Moa -
sarás . 

A GUA DOC.E. Cach oeira no r io el as Ve lb as , no li;staclo el e 
J\l inas Geraes . 

AGUA DO M I RIM. Pov . do IJ:staclo das Alag0as, n o ffi l1ll. 

do L imce il'O. 
AGUA ENTRA. Log. cl o IJ: s Lado das Al::tgôas, no lllll ll. ela, 

Ata la ia . 
AGUA FERREA . l\Iorro elo Es tn.elo de Goyaz, no mtll l. cl q. 

Pa lma . Dcl lc ,·e r le u ma ag ua q ue d izem ser feuuginosa . 

A GUA FRIA. P o v. do Es tado elas Alagôas, no mun. ele 
l\lar agogy . lia logs . com o mesmo nome em l\Itw dahú-Mirim , na 
Ma tdz ele Camal'Ug ihe, em P orto Ca lvo e SanL' \.nu a do P a nenu . 

A GUA F R I A . 1 iach o elo ~s Lado elas Alagõas , a fr. do ri o 
Massa nga na, q ue o é do Persimmga. 

AGU.A FRIA. Rio elo E s tado da Bahia, ba nha o mun. da 
Barra do R io de Contas e desagua no rio cl sle nome (l nf. loc .) . 

AGU A FRIA . Cot'l'ego do Es tado do R io ele Ja neiro, afT. elo 
rio Calçado . 

AGUA LIMPA . Di s t. cr eitclo no m un. ele J uiz el e l<'ó ra e 
E; taelo ele Minas Ge racs pe l o Dec. n. 158 ele 31 ele jttl lto ele JSQO, 
So bre Stl:lS di visas vide Acto de 19 ele feverei ro do 188\) . 

A GUA L IMPA. P ov. elo Es tado de Minas Geraes, no cli st. de 
Sa n i'A nna do Saplt cah y e m un. ele P ou so Alegre, a cin co ld ls. 
IJ:ncen a ma is elo 20 casas d ispersas pelas coll inas , CJUC Licam 
á ma rge m elo l'iac ho q ue dá-lhe o nome . 

AGUA LIM PA. Cor t~ego elo E s tado de Minas Gcraes , a fl'. do 
rio S . Domingos , que o é elo ri o J osé Peclt·o . 

AGUA LIMPA. Ribeirão do Estado de i\fin a.s Gem es, vem ela 
serr inh a elo Veaces la tl e desag ua n a m a rge m esq . elo rio El vas 
perto Li a la zenda elo Pou so Aleg l'e . 

AGUA LIMPA. R iacho do Es tado el e i\Iin<'ts Gel'aes . Ba nha 
o mnn . ele Pou>o Alegre e desa g na no rio Sa nta Ba rbam , a ff. 
do Sapucahy . 

AGU AP É . Log . do Estado elo P ia uhy, no mua . ele S. João 
do Pia 11 hy . 

AGUAPÉ . R ibeiro elo i!]sLado ele S . Paulo, a fL da ma rgem 
cl ir . elo rio i\Iogy- guassú. 

AGUA PRETA. Iga t·apé do Es tado do P ar á, n a freg . de 
Bem íica e mun . ela capi tal. 

AGU A PRETA. Va llão do E stado elo R io le J a ne iro ; 
clesagua no r io Para hyba . Nasce na serra da Agua Quente . 

AGUA QUEN1'E . Dis t. ct•eaclo no mun. do R io P a r do , 
do Estado de i\I i nas Ger aes , pelo Dec. n . 224 ele 30 ele ou Lubro 
de 1800. 

AG_D A SALGADA . Logs . elo l!: s ta clo ela s Alagoa s , nos muns . 
do Pa ) do Asattcar o elo L imoeiro . 

AGUAS BELLAS . P ov . elo E s tado do Cea r G. , no m un. de 
Ip úeit'as . 

AGUAS CLARAS . P ov. do E s tado elo R io ele J a neiro , no 
mun . d~ I La penmu. , co m uma esch . pub lica . 

AGU AS CL ARAS . E stação ela E. ele F . elo Grão- Pará, no 
Estado do Rio de Ja neiro, entre F ig ueira e S. J osé do Rio P reto . 

AGUAS CL ARAS. Cor rego do Estado elo Ri o ele J aneiro, 
nasce na se rra do F1·a nça e clesagua n o r io Grande. 

AGUAS DE S . LOURE NÇO. Dist . do termo ela Cltris tina , 
no JJ:stu.clo ele Minas Geraes . Foi creaclo por AcLo ele 3 de outubro 
ele 1891. E' b<Lnh aclo pelo r io Ve l'cl e . 

A GUAS DE S. LOURENÇO . Es tn.çii.o claE. de F. i\linase 
Rio, no E s tado ele l\liuas Geraes. 

A GUASINHA . Log. no Es Lado elas A lagoas, no mun . ele 
S l nl 'Aona do Pa ne ma . 

AGUASINHA. Sel'ra do l!~stado das Alagôas , n o mun. do 
Pão de Assucar . 

A (l-UAS LIMPAS. Ri beirão elo E sLaelo de l\linas Gem es . 
fi) ' l'epnlado m edicin a l; em Slla. or igem, jun to á. sel'l'a de 
S. J osci, brota m fon Les di ver sas , das CJ uaes nm a. é p t·o n nn
c i :~.dam ent9 fen ea e outt•as lbe l' micas , conservando perma nen
temen te a tcmpcr a tum ele 29o ce n tígr ados ; passam por a rse
ni ·aes . Nasce a E. da cidade de S . J oão d'E l-H.ei. Seu c urso 
sup l'ior ci e ncach oeil'ado, noLa ndo-se a cach oeira elo Morro 
I eclonclo , cer ca de 70 metl'OS sobre o n íve l mecl io cl<t Va r zoa 
do Ma rça l e clella di s La n Le ap rox imadamente se is kil s ., con·e 
e m leH o de pecl 1·as n as pnrtes encach oeir adas, a prese n tan do, 
nas oulras , leito de a re ia assentado em rocha. T oelo o Le1·re no 
quo for ma stm lmc ia ó ond1tlaclo o coberto de pas tage ns , o que 
cont ri. IJtte para a limpi dez ele s uas ag uas , que não se t urva m 
n its occasiões elas chu vas : só as cheias excepc ionaes, que detet·
mi na m o seu tnLns borcla mento ua varzea, á monta n te ela po nte 
ela I~ . de F . Oeste de Mi11as, levam ao Jeito pequen tt qu a nLi
clacle ele a rg il a que, por pouco telll po , pertttr ba a pu rezn elas 
oguas nas ext t•e nt~elacles ela loz . Na sua mar gem dir. 
exi s te nin cla o t•ego alJet·to pelos antigos min eil'os pa r;;. 
conclucção de suas aguas às varzeas de Ma tlosinhos e elo Pol'to 
par a a b r agem elo o Ln·o. 

AGU AS M ORTAS . Arroio do Es tado elo R. G. elo Sttl , 
a travessa a estrada q tle da !'reg . ele Belem Vel ho se dirige 
par a a capital. 



AGUAS PARADAS. AtToio do ~s laclo do R. G. elo Sttl , 
afr'. ela marg·em clil'. elo rio Maquiné. 

AGUAS SANTAS. Log. elo Estado de Nlinas Geraes, cinco 
kil s:' clis lante da c iebde ele ~' i r aclentes . E' notavel pela excel
lencia ele s ttas aguas ·thet·maes, muito p~o~ uraclas pela sua e~·
cacia em ce l'tas moles tias chron1cas. J a tor am analysaclas cln-
micamen te e provada a sua efficacia. · 

AGUAS SANTAS. Co l'l'ego elo Estado ele Mioa.s C~:e raes, 
banha o mun. ele S . João cl 'El- Rei e clesagua no rJbeml.o das 
Pedr as . 

AGUA SUJA. R ibeil'ão t.lo Estado ele Mitlas Geraes. Banh a 
o mun . ele .Abae lé e desag ua na margem esq. do S . Franctsco . 
(Chrockatt ele Sá . Mc1rpc1 ele Min as Geraes). 

AGUA VERMELHA . Log. elo Estado das Alagoas, no 
Piquete . 

AGUDINHO. Log . do Estado el e Pe l'nambuco, no muu. do 
Bom Jal'cl im. 

AGUDINHO. Sel'ra elo E s tado elo J"a l'aná, n o tel'mo ela 
Ponta Gt·ossa . 

AGUDO. Morro no Elstaelo elo Ceará, no m ttn. da Indepen
dencia, na J'a7.3ncla Vat•zea ela Cacimln . E' celebt•e pot• sna 
altut•a . 
. AGUDO. Sel'rote elo Es tado elo Parah yba elo No l' te, no mun. 
cl ' Alagôa elo Mon·teil'o. 

AGUDO. P ico ela set• t•a ele Caldas, no mun. ele Pouso Alegre 
e Estado de i\1 iaas Get'aes. 

AGUILHADAS . R iacho elo Estado elo Ceat·â, t· eune · S3 com 
o r iacho elos Angicos, e unidos vão elesaguu na ma rgem di r. 
elo r io ela Cmr., trib. elo Juca, qtte o é elo Jaguaribe . 

AGULHAS NEGRAS. Pico mais elev ado chl. set•t• a elo Ha
tiaya, no l~s taclo elo Rio ele J aneiro. Fica a 2. ~J9<1 metros el e 
ahura . 

AIPARÁ-ASSÚ Rio elo Estado do Pará, na ft·eg·. ele Bar
ca rena e mun. da capit.al. E' vttlgarmente denominado Mn
rucupy. 

AJURICABA. Log. elo Estado elo Amazonas, n o mnn. ela 
L ab rea. 1 

ALAGADIÇO COMPRIDO. Mon o elo E$ ta do ela Bah ia, 
atravessado pela es tl'acla do Bom Fim a Campo Fonnoso, no 
nulll . claquelle n ome. · 

ALAGADIÇO GRANDE. Riach o, banha o mun. do Pora~
gaba e desagtta no rio Marangttapmho; no Estado elo Cea t• a. 

ALAGADO. Bairr o elo mun . ele S1tnua Luzia, elo Estado ele 
Goyaz . 

ALAGÔA. Dist . elo rnun. ele Pouso Alegre, no,.Estado ele 
Mia as Ger aes . 

ALAGDA. Corr e"'O elo Estado ele Minas Geraes , banha o 
rnun. de S . Sebasti~o elo Paraizo e ctesag na no rio P inhei
rinh o . 

ALAGÔA DA ENTRADA. Log. elo Estado elo P iauh y, no 
rnun . ele S. J oiio do Pia uhy . 

ALAGÔA DE DENTRO . . Log . elo Estado do Cea l'á., no 
mnn. do J a rdim. 
. ALAGÔA DO SACCO. Log. elo Es tado elo Ceará, no mun . 

do Jarclim . 
ALAGÔA DO VELHO. L0g . elo Estado elo P ia uhy, no mun . 

de S . João elo P iauhy. 
ALAGÔA NOVA. Log. elo Estado elo P iauh y, no mun. ele 

S . J o<10 el o Piauhy. 
ALAGÔA NOVA. P ov , elo Est:tclo do Parahyba elo Not• te, 

no mnn. da Co nceição. 
ALAGÔA PRETA. Log . do Estado elas Alag-ôas, no Pi

quete. 
ALAGÔAS. L og. do Es·taclo do Paraná, no clist. ele S. Jero· 

nymo, mun . ele 'l'ibagy. 
ALAGOINHAS. Pov . elo J~sta clo dn. Babitt, n o mn o. de 

Sant'Anna dos Brejos. . 
ALAMBARY. Uma das estações ela E . de F. Sorocabam1r, 
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no Est:tclo de S . Paulo, n0 pl'olongam ento á Bol ttcatü, no kil. 
271. Foi aber ta ao trafego a 3 ele ma io ele 1888. 

ALAZÃO. Log-. do J!;stado da Bahia, no mun. ele Campo 
J!'ol' mOSO. 

ALBERTO . Log . . elo Estado el as Alagôas, no mun. elo 
Pen edo. 

ALBINA. l i hot elo lTistaelo ela Ba hia, no mun . ele P ilão 
A l' caelo . 

ALBINO. Morro elo Estado ele Goyaz, no mua. ela Palma. 

ALBINO. Ilha elo Estado ela Bahia, no mun. ela Casa Nova, 

ALCANTARA. Ilha e igarapé elo E s tado do Par á, na fren-. 
ele Bem lica e mnn . ela capital. " 

A LDEA. Logs . elo Estado elas Alagôas, no Poxim e em 
Sant'Anna elo Panema . · 

ALDÊA. Log . elo JTistaelo de Ser g ipe, no mnn. ele Itabaia
ninh a. 

ALDÊA. Sen a el o Es tado elo Parahy ba do Nor te, no mun. 
ele Cabacei l'as. 

A LDÊA . Morro do ~s taelo ele S. Paulo, no mun. ele Jta
nhaen. 

ALDÊA. Col'l'ego elo Estado ele l\1t nas Ge raes ; clesagn:t na 
mal'gem clir. elo rio S. Ft·an clsco eatl'e a ilh a elas Mat·1as e a 
foz elo conego S. João. 

ALD,ÊA VELHA. Log. elo Es tflClo ele Pernambuco, no mun, 
elo Bt·ejo ela Maclt·e de Detts. 

ALECRIM. Logs. elo l~stado das Alagoas, em S. Mi guel 
dos Milagres , Porto ele Peelt·as, 'l'riumplto e Penedo. . 

ALEGRE. Log . elo Es·taclo elas Al:1gôas, no Jttnque il'o. 
ALEGRE. Set·t·a elo Estado cüt B<chia, no mun. elo Riac ho 

ele Sant'An n a . E' ce lebre pelo g l'ancle JÚtmel'o ele gl'Utas que 
encerra. 

ALEGRE. Jgat•apé elo Estado elo Pa l' á, na fl'eg. ele Barca
reua e mun. ela capital. 

ALEGRE . Ribeirão elo Estado ele Minas Ge1•aes, na freg. do 
P ü a peLinga e m un. ele Manhtlassú. 

ALEGRETE. Log. elo Estado elo Amazonas, no mu n. ela 
Labl'ea . 

ALEGRETE. Log. elo Estado ele Pel'namb uco, no num. do 
Bom ,J arclim . 

ALEGRIA. Log. el o Estado elo i\ia1·anh ão, uo mun, ele 
Mil'i tiba. 

ALEGRIA. Log. elo Estado ele Pernamb ttco, no mun . elo 
Bom Jardi m . 

ALEGRIA. Logs . elo Es·tado elas Alag-ôas, em Piranhas, 
P~ne clo e Nluricy. 

ALEGRIA . Bain·o elo Estado de S . Paulo, no mnn . ela Ca
pital, .i unto á E . ele F . Central elo Bt·azil, com uma esch. 
publ., creacla pela Lei n. 101 ele 2'1 de setembro de i892 . 

A.LEIXO. P ico ela serra de Caldas, nomun. ele Pouso Alegl'e, 
no J.Dstaclo ele Minas Gel' aes. 

ALE IXO . Lago elo ffis ta.elo elo Amazonas, no mun. el a Capi ta l, 
na margem esq . elo rio claquelle nome . 

A LEIXO (Santo). Dist . ct·eaclo no ·t.el'mo ele Mur icy, elo Es
tado das Alagôas , ao pé ela se n a elo Ouro, 12 kils . ao N . cla
C[uella cidade, com feira e uma cape llinha . 

ALEXANDRE FORTUNA. Serra na f reg . ele In h aú ma, no 
Distr·ic to Fede t•al. 

ALFREDO DE VASCONCELLOS. Estação ela E. ele F. 
Central elo BraziL no kil. 390 entre Barbacena e Ressaquinha, 
no l~scaclo de Minas Gel'aes . 

ALGODÃO. Arraial elo Estaclo elas Alag-àas, no mtm. da 
Palmeira elos Iactios . Ha outt·os log·s . com o mesmo nome nos 
mun~ . ele Tra ipú e Limoeil'o . 

ALGODÃO. Sel'l'o te el o Estado ele Pernambuco, pouco acima 
ela vil! a elo Cabrobó . 

ALGODÃO. Lagoa elo Es tado ele Sergipe, pOl\CO abaixo cl,o 
rio Col'it11ba, à Jl1at·gem elo rio S. l<'ra ncisco, 
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. ALGO'DÃOSINHO. Log . do Estado dns Alagôas, no mttJ?.. 
da Palmeira dos Indios . 

ALICE. H. i o do E s tado do Rio de Janeiro, aff . rlo Dous Rios 
ou rio José Thomaz, que o é ele Paquequer. 

ALLIANÇA. Di~t. do nn m. ele Palmas, no E stado de Minas 
Geraes . Foi creado pelo Dec. n. 87 ele 2 de junho de 1890; 
desmembrado elo m un. de Cataguazes e incorporado ao de 
Palmas pelo De c . n. 297 ele 23 ele dezem bre de 1800. 

ALMAS. Pov. do E s tado das Alagôas, no mun. de Traip(t, 
ALMAS. Uma d as denominações que l.:>ma a serra das Fei

iiceiras, no Estado do Paraná (In f. loc . ) . 
ALMAS. Ilha no rio S . Francisco, proxima á cachoeira elo 

P eruassú. 
ALMAS. Igarapé do E s tado do Pará, uo mun. da Cachoeira. 

ALMAS. Riacho do Estado elo Ceará, banha o mun. de 
Umat•y e desagua na margem dit·. do Penclencia. 
• ALMAS. Rio do l~stado da Bahia, banha o mnn. da Bat·t·a 
_do ~io ele Co ntas e de . agua no rio deste nome (lnf. toe.) . 

ALMEIDA PEREIRA . E stação da E. ele F. Centrai de 
i\Iacahe, no Estado do Rio de J;tneiro, entre Macahé e Claudio, 
1921<.981 distante de Nytet'i)i,12k.449 de Macahée 1Jk.220 elo 
Claudio. 

ALMINHAS. Log . do Estado da Bahia, no mnn. elo 
Juncal. · 

ALPINA. Colonin particular elo Est<tclo elo Rio de Janeit·o. 
SITUAÇÃo. A colonia Alpina está siLuacla nas vertentes septe n
trion aes da· sorrn dos Ot·gãos, entre Pett·opoli,; tl Theresopolis 
(Estaclo do Rio de J aneivo), sendo ma is perLo cl r sta ultima 
cidade (duas e me ia !eg;ms ). O accesso el o lado elo Rio de Jan eiro 
'ei't'ectua-se on por Theresopolis (Piedade, i\lagó, Bananal, 'l'h e
re;;opolis), ou pela E . de F. do Grã-Pará, indo até a segunrla 
estação além ele Petropoli s - I tu ipava. Part in do el e manhã 
·cedo do D1stri cto F r.cle ral, um bom cavalleiro a lcança a colon ia 
pel as quatro ho1·as da tarde. 'l'oPOGRAPll!A. O caJ•actet· da região 
é mui to montao hoso; tem a lguma cousa ele se mel ban te a certas 
reg iões alpinas da ::luissa c pnrtanto é justilicado o nome da 
colonia. Perto> elo c_entro pfovam-se duas monLanhas , mot't'O ele 
D. ·Joanna com 1.270m c mo rro Maria Pi res com 1.400m acima 
do 1r.1a r, ou com 470 a 600m de elevação ac ima ela a lwra elo 
centro da colonia . T em a i nda bom nttmero de outros morros 
e peclt·as ele notavel altnra. Quanto á hydrograp.l!ia, a colon ia 
pertence a,os sysl emas dos clotts rios Paquaquet· t• Piabanha, o 
primeiro vindo de Th er esopolis, o segundo de P elt•opolis,
ambos tribs. do h1clo dit•. do Rio Parahybn. Ao R io Pa quequet· 
fornecem sua agua t-Pes riachos ma iot'es, ot·inncl os das maHas 
montanhosas da colonia: o R io Alp ina e o Rio Dese ngano, 

.ambos . vindps elo lado cl<t P eçlra. da Boa Vist" , COl't' cndo por 
va lles parallelns e l.enclo, em tempos · nol'maes , fiO a 80 litros 
d'agua po r Se!)undo. o ·terceiro ri~cho é o rio 'Alice . Reuncm-so 
todos cl les na vis inhança ele SanLa Rita, loga t·ejo com 11m a 
·capella e uma cluzia ele c~sas ele lnvraclores ; a r eunião é co
nhecida sob a de1tomiuaçi'io de ri o elo J osé Thomaz •. A distancia 
de uma legna de Santa Rita, perto ele outr o log;u·ejo com o 
nome ela Lage, desembocam estas ;~guas J'ettn idas no r io 
Paqueqner . As aguas, qne vertem pam o rio Piaua nha e que 
desembocam em um trib. clir . cle;te, o rio Santo Antonio, nnscem 
no alto cl;~s maltas elo Batata e não teem ainctt nome . SuPI'lR

P JC!E, A. colonia Alpin a, ela qual eKiste hoje um optimo e exacto 
-Jláu.pp:r,, obtido pot· uma triangulação detalhada, do En g-e nheiro 
Carlos Erni de Genebra (Suissa ), t.em 2.800 beclat:es e não 7.200 
como o Governo suppo7. e m -1886, quando venrlia este ex-proprio 
nacional. Sendo pot·ém a t· egião excess ivamente montan hosa, 
t•nla tivamente pequena é. a superflc1 e aprove ita·yel para a l avou ra. 
Hrs1'0R.lA. Numeuosos machados de pedra qt.te ainda <tche i, 

.clocumeJYtam que antigamente os jntlios tarnbem hal)itavam 
aquell as alturas. Em 1792 Franci ~co José Vieit•a requereu e 
obteve, do Cond e clP. Rezencle. D. José de Castro , uma sesmaria 
de terras ele uma 1egua de t es tada e duas de lado, sesmaria 
situada no sertão, por detrás da Serra da. Estre lla . A sesmaria 
foi medida jurlicia lm ente em 18.20 e o liYro de derrota ainda 
ex iste, sencto t ão completo que per~ itamente permiLte a repre
sentação graphica. Des ta sesmal'ia a colonia Alp in a Pepresen la 
a quarta }larte . (Donção cl fl me ia legua em quadrp feita por 
F· J · Vtetra em favor da m'enor u ·er tq:tdes .R.osa da Cunha: 
compra posterior de mais meia legua em cluad1·o pelo pai ·da 

dita menor.) Posterio t·mente fot•am pt·opt·ietarios Feli smino I. 
do Vall e, o desembargador Aureliano ele So uza Olive im Cou
tinho (ministro) o Dr. L Frougeth e finalmente o curador ele 
ot•phi'ios e a usent es João Bernardo Nog ueit•a ela Silvá. O Governo 
Imper ia l po l'ém viu-se obrig;cdo a sequestrar a fa7.e ncla em 1886. 
~··ocnrou de colon isal-a, porém sem successo, vendendo-a 
ftnalmente em 188G ao medico suisso Dr. Henl'ique Naegeli e a 
H. Ratl'ard, com a condição ele co lonisal-a introduzindo cem 
fam_ilias . Sem conseguir a t·ealisação deste onus, o ex-proprio 
nacwnal, conhecido pelos nomes de S. João do Paquequet• e 
Fazenda do Chá fo i novamente ven dido pelo Dt·. Naegel i ao 
Sr. Eugenio Meyer, negociante suisso, ha perto de trinta annos 
estabelecido no Rio ele J auei t·o . CoLONlBAÇÃo . O actua l pro~ 
prietario tentou ser iamente a colonisação, introduzindo em 
1890 e 1891 perto ele 200 pessoas da Suissa, imJJfJrtando pessoal 
admini s tra tivo, instrumentos de lavo ura, macliinism os, etc ., 
abnndo estradas, constru indo pontes e com sacrifícios, deveras 
enormes ins lall ou·se um poderoso eng·enho de serraria, tocado 
com turbinas vindas da Europa, illuminação r lecll'ica e urna 
s ~ rie de outt•os melh01·amentos. Pela tited ição do engenheiro 
colonial licoa porém clat'amente provado, que a s up, rfi c ie ela 
cotonia , sendo perto ele tres ve7.eS menos que o Govern o tinha 
JUlgado, logicamente não com podava mais do q •Je a leJ'\,m pa.rte 
rlas famílias a collocar. Os colonos suissos i n irod uzidos não 
puder a m Olt não quiz r a m accostumar- se á lavonra e ao caracter 
da região e a maioria preferia eng<tjar-se nas fa bricas de Pe,. 
t t·opolis e ela Cascatinha. Ficaram pOLlcas destas ramllia;;, mas 
estas progridem e mostram-se sa tisfeitas. De familia s nacionaes 
ol'iunclas elo to t·rão da colonia, existem trinta e a população 
torla da colonia é ele perto de 250 pessnas. CLmA. O cltma da 
colonia é salube t·rimo e ameno e pessoas competentes prefere m 
o cl imn de Theresopolis áqnelle ele Petropolis. Jnnega ve l é 
que chove_ menos. Observações meteorolog icas clíal'ias mnito 
exac tas extsl.em elos tt·es ultim as annos · o Sr. FnJ•l t·i co \ ·\Te t·n er 
ja rd inei ro-chefe ela col onia Alpina, é ~ encart·e,.aclo ria es taçã~ 
meteor olog ica,_ que pLtblica SU<ts obset·vações ve~ ioclicas ela e;;pe
cta!tdade . No m verno o thermometro ma t·ca as vezes alé mittue 
3o C. As noites são sempre agt·aclaveis e n o te mpo elo calor ccm
crastarn vivamen te com a tempera tut·a ele clnt·anLe o dia. 
AGRICULTURA. Planta-se milho, feijão, arroz, b,ttata ingleza, 
etc. O café dá a inda bem naquella~ altu r~ts, porem nii.o é ma is 
lavoura rendosa. A canna de ass ncar cresce bem ; legtunes finos 
e fructas da J~uropa acham 11m clima excellen te ; maçãs e peras 
por exen1plo, reproclttzem-se em todos os seus c~racteristicos 
tão bem como no clima mocle1·ado da .Eut· t. pa . A uva, por hora 
em phase de experiencia, prometLe bons res ultados, logo que se 
cuide ele criteriosa adaptação aos <tmb ientes locacs. Uma ce rta 
ce lebridade a colonia. sempre a ti11im por seu chá cb India -
cu ltura introduzida no log<u· pelo Desembargaclo t· Aure liano ele 
Souza. Pela mult i}Jlicidade elas experiencias me thocli cas sobre 
agriCLtltura. horticultura e sy lvicultura a colonia Alpina sendo 
empreza ele todo pa t·úiculat·, tantos se rv iços pres1a comu qnalqLter 
dus in stitutos e eschol:\s de a(l'ronomia, sust:e n taclas pel a U u ião 
e pelos -es1ados. VrAçÃo. Inteli zme1rte a viação extet·na é e m 
man estado, o que sobremodo diiJicu[ta a exporta.ção , que só 
mediante tr opa é possíve l hoje. Si a estrada ele l'en· o viesse 
a 'l'b eresopoli s, - cidade escol hida pat·a capitnl esLadoat do 
Rio de Janeit•o- as cominunicações ela col rJ!l ia tomar-se-h iam 
incompar;tvelmento melh ores. Ha, do outro l ado, um jJl'OjecLo 
ele estrada de roclagem. de ltaipava para T het• zopo lis, pas
sando pela colonia - pt·ojécto favoravelmente rece bido pelo 
Governo estacloal e portanw com perspectiva de proxima t·ea
lisação . {Dr. E. A . Goeldi). 6 ele janeiro de 1894 . 

ALPINA. Rio do Estado rlo Rio ele Janeiro, r eune-se com o 
do Desengano e juntos vão desa.gunr no Dous R ios, afl'. elo 
Paquequer . 

ALTINHO. Pov. elo Estado elas Alàgôas, em Santa Iphi,:;enia . 
ALTO. Art·~ial do Estado elas Alagôas, no m nn. ele Anacl ia 

ALTO. L og. elo Estado ela Bahia, no mun. de Campo 
Formoso. 

.ALTO BONITO . Log. do Estado da:s Alagôas , no mun. de 
Sant' Anna elo Panema. 

ALTO CAPIVARY. Log. elo Estado de Santa Catlt a.ri na., 
no mun. do Tubat:ão. 

ALTO CU'RUÁ.Um elos quar~e i1•ões em que se divide o 
mun .. ele Alem.quer, no Estado do Pat·á. Em 18\J2 tinha 272 ha

·b-i tantas . 
t5.8ôi 



ALV ....:... 697 ANA 

ALTO DA ABELHA. Log. do Estado das Alagoas, em 
Santo Antonio da Boa Vista. 

4,LTO DA BALANÇA. Log elo Estado das Alagoas, no 
mun : de V içosa. 

ALTO DA BOA VISTA. Log . elo .Estado das A.lagôas, no 
mun. de Capiá 

ALTO DA CONCEIÇÃO. Log . elo Estado de Piauhy, no 
muu. ele S. João elo P iauhy. 

ALTO DA GLORIA. Log. do Estado do Paraná, no mun. 
da capital. 

ALTO DA JUL IA. Log. do Es tado elas Alagoas, no Pox im. 
ALTO DA MANGUEIRA. Log. do Estado elo Rio de 

.Janeiro, sobre o rio Macacú, cerca ele meia legua acim ft ele 
Vi !la Nova . 

ALTO DA PRATA. Log. elo Es tado ela Al:.tgôas, no mun. 
da Palmeira elos Inclios. 

ALTO DA ROSA . Log. elo Estaelo das Alagôas , no Poxim. 
ALTO DA SANTA CRUZ. Pov. elo Estado elas Alagôas, 

no m un. elo Maceió. 
ALTO DAS PANELLAS. Log. elo Estado das Alagoas , em 

S. Josó ela Lage . 
ALTO DE SANT' ANNA. Bain·o no mun, ela Capi tal elo 

Estado de S. Pnulo. 
ALTO DO CACHORRO. Log. do E stado elo Cea râ no mun. 

elo Jardim . 
ALTO DO COURO. Log. elo Estado elas Alagoas , no mun. ele 

Sa nt 'A nna do P.a nema . 
ALTO DO GARROTE. Log. do Estado elas Alagôas, no 

Poxim. 
ALTO DO IMBUZEIRO. Log . do Estado das Alagôas, no 

mun. elo Tt·a ipú. 
ALTO DO JOSE GATO. Log. elo Estado das Alagôas, no 

mun. ela Palmeira elos Indios . 
ALTO DO PHAROL. Log . do Estado ~as Alagôas, no mun 

de Maceió. Denominou-se anti gamente Outetro do PaJOl e deno
min a-se hoj e tambem AHo elo Jac utinga . 

ALTO FORMOSO . Log. elo Estado do Piauhy, no termo de 
s. João do P ianhy. 

ALTO LONGÂ. Passou assim a denominar-se a villa _de 
Humildes, no Estado elo Piauhy, pelo Dec. n. 8 ele 20 ele Janen·o 
ele 1890. 

ALTO MARAPANIM. Log. elo Estado elo Pará, no mun . 
elo Marapanim, co m uma esch . pnbl. creada pela Let n. 96 ele 
18 ele mat·ço de 1893 . 

ALTO MEDEIROS. Log . elo Es~ado elo Ceará, no mun. 
elo Jardim. 

ALTO RIBEIRÃO. Bairro elo mnn. ele Piudamonhangaba., 
n o Estado ele S. Paulo. 

ALTO RIO DOCE . Cidade e mun. do Estado ele Minas Ge; 
1·aes . Foi creacla parochia com o nome ele ~- José. :to Chopoto 
pela Resolução ele '14 de julho ele 1832. Fo1 clas~ tft~acla com . 
ele pri meira entr. pot· Acto ele 22 de feve re1ro ele 1~92.,FoJ ele
vada <1 villa pe lo Dec . n . 26 ele 7 de março ele 1890,. e a ~tclade 
pela Lei n. 23 ele 24 de ma io. cle iR92. Sett l).ltlll . e c?n;tltntdo 
pelas par ochias ele S . Jo~é, S. Caetano elo Chopoto, 1tedacle 
da Boa Esper ança e N. S. elas Dôres elo Turvo. 

ALTO TAJAPURÚ. Dist . elo mun. de :Melgaço, no Es·taclo 
elo Par{t. 

A LTO VERMELHQ. Log . elo Estado das Alagôas, em 
Sant'Anna do Panema . 

ALVAÇÃO . Log. elo Estado ele Minas Geraes , no clis t . elo 
SS. Coração ele Jesus e termo ele Mon tes Cla ros . 

ALVES . Igar apé elo Estado elo Amazonas, no cl is t. ele Ja
nauacá e Il1U11, da capita l. 

ALVES. R ibeirão elo Estado elo Paraná, no termo el a 
Lapa . 

ALVIMNOPOLIS. Cidade e IUlln· do Es~açlo ele Minas 
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Geraes . Era a antiga freg. de N. S. do Rosario de Paulo Mo
rui ra . Foi creada_ villa pelo Dec . n. 365 de 5 de fevereü•o 
ele 1891, qtte cons tituiu o seu mnn., àlém ela freg. da villa 
mais a ele N. S. ela Saúde e elo d ist . policial elo Fonseca. Foi 
class ificada com. ele primeira ent.r. por Acto ele 22 ele fevereiro 
de 1892 e elevada a cidade pela Lei n. 23 de 24 ele ma io de 1892. 
AM~NARI . Rio do Estado elo Ama zonas , alf. esq. elo 

Uat um a . 
AMANITUBA. Log. elo Estado do Pará, no mun. ela Ca

pital, á ma rgem clir. do rio Caraparú. 
AMARAGY. Villa e mun. elo Estado ele Pernambuco. 

Era a freg . e villa cl<t Boa ffisperança, que o Dec. ele 2! ele se
tembro de 1890 deu o nom e ele Amaragy. 

AMARANTE. P11.rochia do Eslaclo de Minas Geraes, no 
mun. ele Ottro Preto. Orago S. Go nçalo. Com o nome ele Ti
j ~co foi elevada á ca tegoria ele parochi a pe la Lei Proy. n. 2.898 
de 23 de outubro de 1882 . Passou a de nominat·-se Amarante 
pelo Dec. n. 253 ele 26 ele novembro de 1890. 

AMARELLO . R io elo Estado ele Minas Ge t• aes, desagua na 
marge m di r. do rio Lambary, aJf. do rio Pará (Ch rockatt de 
Sá . . Mrhppa do Esto.clo de M~ i nas Ge1·aes ). 

AMARGOSA. Estação elo 'l'ra m-Roacl ele Nazareth, no Esta
elo ela Bahia. 

AMARO. Log. elo Estado das Alagoas, nom nn. ela Palmeit·a 
elos Inclios. 

AMARO (Santo). Pov . elo Estado cla.s Alaguas, no mun. elo 
Pilar. H a ai nda um outro log . elo mesmo nome no mun. ele 
Porto Calvo. 

AMARO (Santo). Carrego do Es tado ele Minas Gar aes, banha 
o mun . ele Pouso Alegre e clesagua no rio Santa Bar bara, afl'. 
elo rio Sapucahy . 

AMAZONAS. Logs . do Estado elas Alagôas, nos muns. ele 
Viçosa e,Coruripe. 

AMBE. Ilh a elo Estado de Ama:zonas, no mun. ele Codajaz. 
AMBROZIO. Log. do Estado elas Alagôas, na Palmeira dos 

Inclios . 
AMBROZIO. Serra e riacho c!o Es t::~do de P ernambuco, á 

margem do S . Francisco. O riacho clesagua entre a foz elo 
rio dos Defuntos e a do riacho Icó. 

AMBROZIO. Igar apé elo E stado do Pará, no mun. da 
Cachoeira. 

AMELIA (Santa). L og . do Estado das Alagôas, no mun. 
ele Muricy. 

A:MERICO BRAZILIENSE. Estação da Companhia P au
lista ele Vias F erreas e Fl·uvi aes, no prolongamento de Arara
qua,·a a Jabot.icabal , entr e as estações ele Araraquara e Santa 
Lucia; no Estado ele S. Paulo. 

AMISADE. Pov. no mun. ele Santa Cl'ltz, elo Estado ela. 
Bahia . 

AMOLA FACA. Log . elo Estado ele Santa Catharina, no 
dist . da cidade ele Lages. 

AMOLAR. Logs. elo Estado elas Alagôas , no mun. de S. 
Luiz ele Quituncle e em Santo Antonio ela Bôa Vista. 

AMORAS. Serra elo Estado de Minas Garaes , nas divisas 
da f reg . . do Amparo ela Serra. . 

AMORIM. Estação ela E. ele F. do Not'te, no Disl ricto Fe
dera L ent1·e as es tações do J ockey-Club e Bom Successo. 

AMORINHA. Riacho elo Estaelo ele P er nambuco, nas di
visas do mttn. de Gravatá. 

AMPARO (N. S. elo). Villa e mun. elo l~slaclo ela Bahia, 
termo ela com . de Itapecurú. Foi m·eacla em 17 ele dezembro 
de 1890 e incorporada á com. ele Itapecurú em 3 ele agos to de 
1892. 

AMP.A.RO. Log. elo Estado ele Pernambuco, no mun. elo 
Bom Jardim . 

AMPARO DO SITIO. Log . elo Estado de Minas Get•aes, 
no mun. de Sa lin as . 

ANACLETO. Ilh a elo Es tado e1<.1 Ba bi~ 1 no mun. ela Casa 
Nova. 
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ANAIA. Log . do Es tado do R io ele Janei ro, no mun. ci e 
. Gon ça lo, com um a esc h. p Ll bllca. 

ANAJÁS . Log . do Es tado doPiaub y, no mun. ela capital. 
ANANAS. Ilh a do Estado do P a rá, no mun. ele Ita it ttba, 

no delta da ul tima cacboei m denomin ada Ma t·anh ãos inho, no 
baixo T apajoz . 

ANANUCUARA. Igarapé do Es·Lado do Pará, 110 clist. elo 
Mosqueiro . 

ANAPÚ. Log . do Esta do elo P Drá, no m un. ele P orte], com 
uma esch . publ. creacla pela lei n. 96 cle 18 de mar ço cle i 893. 

ANAPÚ. Log . el o Es tado do P a r á , n o mun. de Igarapé
miry . 

ANAPÚ. Cana l que liga o Moj ú com o 'l' ocantin s. n o Es-
t ado do P a rá . · 

ANAUÁ. Igara pé elo Estado do P a rá , banha o num . de 
S. Domingos da Bôa Visla e desagna n o iga1·apé Piraj auanl. . 

ANAUERÁ. Igar apé do Es tado do P ar <'t, banha o dis l. de 
Guajar·á - miry e desag1ta no rio Guajar á. 
· ANDAIMES. Corrego do Es tado de Minas Geraes, afl'. do 
rio elas Velhas , pela margem esquerda . 

ANDARAQUARA . Ser t•a do Estado de S . Paulo, no mun . 
ele S. Vicente . 

ANDÁ-SÓ. Ilh a no Es ta do elo I árá, no eh s t. elo Mosqu eit·o . 
ANDIROBA. Igarapé no mnn . da ca pi tal do E s tado do 

Am azonas . 
ANDIROBEIRA. Igar apé do Es tado elo P ará , banha o mun. 

de Mazagã o e clesagu a. no l\Iu tuacá- mil'im; atf. do 1\Intn a.cá, 
que o 6 do rio Mazagão . 

ANDORINHA. Serra do Estado elo Piauby, no mun. elo Ita
maraty. 

ANDORINHAS . Pov . do E stado das A lagôas, n o mun. elo 
Pe nedo . Ha a inda outros l ogs . elo mesmo nome na Ba r m de 
S. Miguel e em Alagôas . 

ANDORINHAS. Corrego elo Es Laclo ele Goyaz, na com . ele 
Mo nte Alegre . 

ANDRADE. Con•ego do E stado de Mtn as Geraes, a ll'. do r io 
S. Domi ngos, que o é el o rio José Pacl t·o . 

ANDRÉ (Santo). Log. elo Es tado das Alagôas, n o mun . do 
P a rabyba . 

ANDRÉ (Santo) . P ov . do E stado da Bahi a , no mun. ele 
Santa Cr·uz. 

.ANDRÉ AVELINO (SanLo). l<'nisqueiras descobertas em 
dezembl'O de 1.785 110 alto da serra ele Agua pehy entre as ort
g-e ns do rio des te nome e do Al eg1·e, no Es tado ele Ma tto 
Gross.o. Sua denominação foi-lhe dada p lo Capttão-general Lui z 
ct' Albuq uer c1ue. 

ANDRÉ POÇO. Igarapé no Es tado do Par·á, no mun, ele 
!Vlazagão . 

ANDRESA. R io do Es tado elo Cear!i , ba 11h a o mun. de 
Arneiroz e clesag·ua n<L ma rgem dtr. do Jagual'ibe . 

ANDURÚ. Igarapé do Es tado do P ar{t, entre A veiros e San
tar ém. 

ANGASEIRA. Ilha no rio S . Francisco, pouco aba ixo da 
villa ela Boa V ista, e prox: ima das i lh as P equena e da Missão , 
( L-Ial fel c! ). 

ANGELICA (D.). Corrego do Estado de Min as Geraes, 
banh<L o mun . ele Pouso Al egre e desag ua no rio Saata Ba rba ra , 
aff. do Sapucahy. 

ANGELIM. Logs . do Estado das Alagôas, no mun. ele São 
Luiz de Quitunde e no Ur ucú . 

ANGELIM . Log. do Es tado do Rio de J aneiro, no mun . ele 
S . Fidelis . 

ANGELO. Lago do E stado elo A mazonas , no mun . da capi
tal, na ma1•ge m ese1. clrJ rio claqnelle nome . 

ANGICO. Log . do Estado de P ern ambuco, no mun. de Villa 
Bella. 

ANGICO. Log.;. do Es ta tlo das Alagôas , em 1'r aipú, P a ulo 
Affonso e Porto R ea l elo Collegio. 

ANGICO Serra do Estado do P a rahyba do Norte, no mun. 
de S . João do Ca.riry. 

ANGICO CORTADO. L og. elo Estado elo Piauby, no m un. 
de S. João do Piauhy . 

ANGICOS. Log·. do Estado do Pia.uhy , no mun . de S. João 
elo Pia uhy. 

ANGICOS. Jlba no rio -S. F t·ancisco, em frente da villa ela 
Boa Vis ta. H a um a outra ilha e cachoeira no mesmo rio, 
a ba ixo da. villa elaquelle nome, em frente <'t cachoeira ela Pa
nella elo Dourado . 

ANGICOS. Riacho do EsLadodo Cear i, r eune-se com o 1·iacho 
das Ag uilhadas, e unidos vão desag-uar n a margem dir. do !'io 
da Cruz, tl'ib. do Jucá , que o é do Jaguaribe . 

ANHANGüERA . Porto no rio Corumb<i. e E s tado de Goyaz, 
n a es trada. do Bom Fim a Cfttalão. 

ANHUMAS. Logs . no Es tado das Al::l.gôa s , em Uni ão e 
Atala ia . 

ANH UMAS. Serra do Es tado de S . P aulo, no mt1n. de Br·a
ga nça. 

ANICUNS. Co rrego el o E s tado de Goyaz, ·trib . elo rio !IIeia 
P onte (Ecl . Busch Varella . R clcbt . cit . ) . 

ANINGAIPAUA. Lago uo Rstado elo Amazona s, nornun. 
de P a ri ntin s . 

ANINGAL. Igarapé no nnm . da cap ital do E stado elo 
P ar á . 

ANJO. Ilha do Estado da Bahia, no mun. da Ba rra do R io 
ele Co o tas . 

ANJOS. Dis t. elo mun . de Ha,jubá, no Estado de Min as 
Ger aes . 

ANJOS. Dis l;. de mun. ele Piumh y, no Estado de Minas 
Geraes . 

ANNA (D.). Riacho do Eotado do Ceará, no mnn. da ci 
dade ele S. Matheus. 

ANNA (Santa). Paroc hia elo Estado do Parahyba do Not·le , 
n o mun. da SolP.d ;Lcle . Foi CI·eacl a t1e l<t Lei P l'o v. n. 853 ele 3 L 
de outubro de 1888. 

ANNA (Santa). P ov. elo Estado elo Maranhão, no muu. de 
Coroat á . . 

ANNA (Santa). Log . do J~ lado elo Piauhy, n o mun. de 
S. Joilo do Pia uhy . 

ANNA (S<l. nta). Pov. do Estado elo Ceará , no mun . de 
P acoty . 

ANNA (Sitnl a). Po v. elo Estado do P arabyba elo Norte, no 
mun . da Co nceição . 

ÀNNA (Sant a). Log . elo Es tado elo Pat·ah-y ba· do Nol'te , no 
mun. de FagLmdes . . 

ANNA (Santa). Log. do Es lado da Bahia, no mun. elo 
Campo Formoso. I-la um otltt·o l ogar com o mesmo nome no 
mun. da Game Jleira do Ass uru á. 

ANNA (Santa). Pov. elo E s t.ado ele Minas Get•a.es, na 
fr·eg . de S. Simão, no mun. do Manhunssú. Fo i elevada a 
dis t. pelo Deo. n. 78 de 22 de maio de 1800. 

ANNA. (Santa) Estação do 'l'ram-R oacl ele Nazareth no 
lTI ~ ta. do da Bahia , entre as estações ele Santo Antonio e Va r
ge rn Gra nde. 

ANNA (Santa ). Ilh a elo Estado elo P a rá, no elist. de Bem- · 
fi ca e mun. da Capi Lal. 

ANNA (Santa). Ilh a do Es tado da Bahia , no mun. da Casa 
Nova . 

ANNA (Santa). Rio que banha o mtln. de Ipueiras e de
sagua nam a t· gem esq . do Macambira, afl'. do Poty, no Es tado 
elo Ceará . 

ANNA (Sa nt '). Riacho elo E stado do Ceará; naAce nas 
proximida des da Jagôa Sa ntiago, corre pM•J.llelo ao Poty, banl1a 
o mun. da Indepenclencia e desagua no Potl' na fazencltL Bal'l'a. 
Díi:o- se :1.30 kils. de C"llt' ~O. · 



~N'!l' -699 ANT 

ANNA (Santa). R io do Estado elo R. G. do Norte, banha 
o mu n. ele Sant'Anna do Mattos e desagua no Assú. 

ANNA (Santa). R iacho do Estado de Pernambuco, clesagtta 
n o .S. l~ r ancisco, em frente ela ilha elo Currahnho. 

ANNA (Santa). Ribeirão elo Estado de S. Paulo, no mun. 
de Iporanga . 

ANNA (Santa). Rio do Estado de Minas Get·aes, atf. da 
margem esq . do Todos os Santos (Chrochatt de Sá. Mappc& ele 
lllinas Ge,·a,es. ) 

ANNA (San ta) R io elo EsLado el e Minas Gct•aés, aJI. elo 
Mu ~ury do Norte . (Chrochatt de S;l . 111ap1Ja ele Minas Geraes. ) 

ANNA . (Santa). Carrego elo Estado de lllinas Ge t· aes, aff. 
do rio S. Domingos, que o é do rio José Pedro. 

ANNA (Santa). Lago no muu. da capital do Tilslado do 
Amazonas . 

ANNA (San ta) Lago do Es t:1do do Pará, no mu n. ele Obidos. 

ANNA LUCAS . Corrego do Estado de S. Paulo, aJT. do 
ribei t·ão das Co nchas. 

ANN APOLIS . Dist . do mun. de S. João do Rio Claro no Es
tado de S. Pau lo : com uma capella da invocação de Santa' Anna. 
Fica na]]] . de F. Rio Claro. a 40 kils . NO . da cidade deste nome, 
um pouco a fastado dn. estaÇão . Tem duas eschs . publs. creadas 
pela Lei n. 101 ele 24 ele setembro ele 1892. Foi elevado a clist. pelo 
Dec. n. 105 de 17 de se tembro de 1800 . 

ANNA VICTORIA (O .). Ilha elo Es taclo da Bahia, no 
num. ele Pilão Arcado. 

ANNEL. Log. elo li:stado das AlagOas, na Palmeira dos 
Incli os . 

ANNINHA (Santa) . Ilha elo Estado elo Maranhão, no mun . 
ele Miri Lil1a . . 

ANNUNS. Logs . do Esta do elas Alagôas, na União, Pal
meira c\.Js Inclios e Ut· ucú. 

ANORY. Pov. do '!Çstado rio Ama.wu as, no mun. de Codajaz, 
á marg 'm esq. do Solimões, ao S . da bocca do lago do mesmo 
nome. Compõe- se de u ma simpl es língua ele terr a ba ixa JU e, nas 
grandes enchentes, como na de 189.2, fica totalmente coberta . 
•t pp nto ele, nos lagares mais al tos , a agua ·te t· chegado a uma 
a ltura nunca inferior a 0••,40 . 

ANORY. Lago e ilha do Estado do Amazonas, no mun . de 
Coclajaz. 

ANSELMO . .Rio do Estaclo elo Mat·anhão, banha o mun . 
de Miritiba e desagua no rio Mapary. 

ANTA. R ibeirão do Estado ele Minas Geraes, atr. do ribei rão 
elo s Bul'ros, ClUe o' e elo Paruhybuna. 

ANTA . Carrego elo Es t~clo de Minas Geraes, a tr. da margem 
esq. do ri'l das Velhas (Liais). 

ANTAS. Log. do Estado ele Pemambuco, no mun. do Bom 
Jat•clim. 
~NTAS. Logs. do Estado das Alagôas, em il1tiricy e Piasaa

bussú . 
ANTAS . Pov. elo Es tado de Sergipe, no mun. de Garar(L. 

· ANTAS. Rio elo 'Estado ela Bahia, t•eutie-se ao rio S. João 
e juntos v ::Lo desaguar na margem dit•. do Brumado afL do L' i o 
de Con~as. 

ANTONidA. An'aial elo Estado das Alagôas 1 no mun. de 
'l'l;aipú. 

AN-'l'ONICAQUARA. Ígarapé do Estado elo Pat'á, na fr eg. de 
BarcareiLa . 

ANTONINA A MORRETES. RaJI!a l Cerreo elo Esta.clo cio 
-Faran;í., inaugurado a '18 de agosto ele 1892 . 

.. ANT0:N'INHO (Santo). Ribeirão do Esktdo de l\1atto Grosso, 
afl'. da margem esc1 . do Santo Antonio, trib. do rio Brilhante. 

ANTONIO (Sa nlo) . Log. elo E stado elo Pad., no mun. de 
Iga!'apé- miry; com uma esch. pub!., er eada pel a Le1 n. 96 ele 
18 ele março de 1893. 

ANTONIO (Santo). Log,. do E stado elo Piauhy, no mun. de 
Pa1·nagttá. · 

ANTON IO (Santo) . Pov. do Estado do Ceará, no mun. ele 
S. Matheus. 

·. ANTONIO (Santo). L ogs. d•l. Estildo das Alagôas, no Pilar, 
S. Lmz de QmtLLnde, Muricy, Branca, Por to Real elo Colle<>io 
Santa Iphigenia, Victol'ia e Leopo l.dina. 

0 
' 

ANTONIO (Santo) . Pov. do Estado da Bahia no mun. de 
SanL'Anna dos Brejos . ' 

ANTONIO (Santo). Log . do Estado da Bahia, no mun. de 
Campo Formoso . 

ANTONIO (Santo). Pov. no muiL ele Santa Cruz do Estado 
da Bahia. ' 

ANTONIO (Santo). Log elo EMtado ele Minas Geraes, no 
mun. do Pa troc inio. 

ANTONIO (Santo) . Estação elo Tram-Road ele Nazareth no 
Estado da Bahia. entre as estações de Tait inga e Sant' Ann~. 
A~TONIO (Santo). Morro do Estado elo Cear á, no muu. de 

Ip uell"as (Inf. loc.). 

ANTONIO (Santo). Pov. e serra elo Estado ela Bahia no 
mtlil. d<t Barra do Rio de Contas. ' 

ANTONIO (Santo). Estação da E . ele F. do R io do Ouro no 
Estado do .Rio de Janeiro, entt·e as es tações de Represas e SaLL
clacle . 

ANTONIO (Sinto). Serra elo Estado el a Babia, no mun . do 
R iacho de Sant'Anna. 

ANTONIO (Santo). Serra do Estado ela Bahia, no mun . elo 
Brej in ho, ent re este ·termo e o de Brotas. 

ANTONIO (Santo) . Serra elo E~tado elo Rio de Janeiro no 
::nun. de i\1acabú. 

1 

. ANTONIO (Santo) . Mon·o do gstaelo dê Minas Geraes, ua 
c1cl~de de QLLeluz. No seu a lto fica a egreja da mesma in v o
caçao. 

ANTONIO (Santo).. Sarra do Estado de Minas Geraes, 
p11olo~ga-se a O . da c 1 ~adc ele Tu·adentes, na clireccã;o ele N. 
a S . Em sua fra lda esta Situada a parte ma is important.e cht 
cidade. E tambem denomina da. S. José d'El-Rei. 

ANTONIO (Santo). Monte i solado à mar"em esq . do 1'io 
Cuyabá, aos 15°'55' S. t 3° '43.'3l" 0., no Estado

0 
de Matto Gr osso . 

(Dr. S. ela L1'onseca . Dtvc . C!t .). 

ANTONIO (Santo). Senote.perto elas se11ras ela Estiva e das 
Lavnnhas uns 120 l~t ls. ao ortente ~le Onyaba, no Estado ele 
Ma tto Gt•osso. (Dr. S. ela Fonseca . Dwc . oit .). 

ANTONIO (San to). Igarapé do Estado elo Pará, uo m un. de 
A.lemquer. Nasce ele uma vasta. planicie bastante bai xa, a l aga.:. 
d1ça e que se tt•ansforma no lUVeL·no num immenso l en.çol 
cl'agua . Desagua em um ou·tro igat·apé. 

ANTONIO (Santo). Rio elo E stado ela Bahia, banha o mun. 
da Barra do Rto de Co ntas e clesagua no ri o deste nome. 

ANTONIO (Santo). Ribeirão do Estado elo R io ele J aneiro, all': 
do rio Grancle entre Nova Friburgo e Cantag~tllo. 

ANTONIO (Santo). Rio do Es"taclo do R io de Janeiro, aff. do 
P1abanha. 

ANTONIO (Sa_nto). Conego do Estado de . Paulo, aJ:l'. ela 
margem rllr. elo riO Novo. 

ANTONIO (San to). Rib~irão elo Estado de S. Paulo, banha 
o mun. de Barn·y e desagtm no rio Jncaré-pepit·a. 

ANTONIO (Santo). Rio do Estado de Minas Ge~·aes; é 
um dos fo r maclot·es elo 'l'odos os Santos (Chrochatt de S{~ 
Jl!Iappa, ele Minas Gevaes). 

ANTONIO (Santo. Cort'ego do Estado de Minas Geraes : 
clesagua na margem clir . elo Pio das Velhas. E' bom não con.I 
fundt r esse corrego com o ribeirão de egual nome que banha a 
cidade de Curvello . 

ANTONIO (Santo) . Corrego do Estado de Minas Geraes · 
nasce na serra elo seu nome, pa.ssa pelo meio ela cidade cl~ 
'rit·adentes, na direccão de O. a. E. e vae desaguar no rio das 
Mor~e s. E' celebre pela abu ncla ncia de onro em pó, que 
outr ora se extraht a elo seu Jeito e margens, subretudo em 
tempo do enxurradas . 

ANTONIO (Santo). Cachoeira do Estado do Rio ele Janeil·o, 
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desa.gua no rio ela Piedv.cle ou elo Sacco, no mun. de Man
gara Liba . 

· ANTONIO (Santo) . Cachoe ira no rio Apa, a 96 kils . ela 
foz . · 

ANTONIO CARLOS. Ass im denomina- se a es tação do 
Í'anta no da E. de F. Leopol cl ina , 

ANTONIO COELHO. Ilha no Estado da. Bahia, no mun . 
do Pilão Arcado . 

ANTONIO DA E STIVA (Santo) . Log •. do Es tado das 
Alagoas, no mun . do Conuipe . 

ANTCNIO DE CIMA (Sa nto). Sel'l' a do Es tado da Bahia, 
no mun . da Ba rra do Rio de Co n tas. 

ANTONIO DIAS. Log . do Es tado das Alagôas, no mun. 
do Porto de P edras . 

ANTONIO DO CANTEIRO (Sa nto). Log, no mun. da. 
capita l do Es tado elo Amazonas , á margem dit· . do rio deste 
nome . 

ANTON.IO DO MANHUASSU (Santo) . Pat·ochi a do Es tado 
de Minas Ger aes , no muu. ele Ca. ratinga.. Foi creael a. pelo 
Dec. n. 16 de 6 ele [evereiro ele 1890. 

ANTONIO DO P ARANGABA (Santo). Log. elo Eslaclo 
das Alagàas, na Bra nca . 

ANTONIO DO RIACHÃO (Santo). Log . do Es tado elas 
Alagôas , no mun . de S . L uiz el o Quitu ncle . 

ANTONIO DOS CAMPOS (Santo). Dis t. do mun. de Ha 
peceri ca. no Estado ele Minas Geraes. 

ANTONIO DOS MILAGRES (Santo). Pov . do E stado das 
Alagóas , no mu n . ele Atala ia . 

ANTONIO DOS MONfES Sa nto) . Log . elo l~s ta cl o ela s 
Alagôas, na P ioca . 

ANfONIO DO TABOCAL (Sa nto). Lago do Estado elo 
Amazo nas, no mun . ela capital, na margem esq. elo rio 
daquelle nome. 

ANTONIO FERREIRA. Ilho, elo Estado da Bahia, no mun. 
d:t Casa. Nova . 

ANTONIO GIL. Ilha do E stado da. Bahla, no mun. ela Casa 
Nova. . 

ANTONIO GOMES. Arrabalde do mun. de Anaclia do 
Es~ado de Alagoas . 

ANTONIO JOÃO. Pov . elo EBtaelo das Alagoas, no mttn . 
de ALalaia . 

ANTONIO JOSE . Con·ego elo Esto,clo da BaJJ ia , no num. 
do Morro do Chapéo. 

ANTONIO LUIZ. Il ha do Estado da. Bo,hca. , no mnn. da 
Casa Nova . 

ANTONIO ROBERTO. P orto do rio Jequi ~inhonha , mun. 
de Bocayuva e IJ:s tado ele Minas Geraes . 

ANTONIO RODRIGUES. Pov . do Estado das Alagõas, 
no mun. d o Pe tledo. 

ANTONIO VIGENTE . Ilha do Estado da. Bahia. no m ttn , 
da Casa Novct . 

ANTONIO VICTOR INO . Pov. do Es tado elas Alagôas, no 
111u n . ele P enedo. 

ANTUNES . Pov. elo Estado das Alagôas , !lO m un . de 
'rraipà. 

ANTUNES. P ov. elo E stado elas Alagôas, no mun. elo Ma-
ragogy . 

ANZOL . Morro do Es to, el o ele S. Paulo, na com . de S. João 
elo Rio Cla ro, na fazenda Cuscuzeiro. 

APERTA-MÃO. Car rego do Estado ele Goyaz, ali. do r io 
Vermelho. 

APETEUA GRANDE . Iga rapé do l!:sLaclo elo Pará , no dist. 
de Inha ngapy . 

. APEUEI RA . Iga rapé elo Estado do Pará, no mun. ela ca
pital. 

AP ICUM, s , m .: nome que dão aos alagadi ço~ que se for-

ma. m no li tto ral com os tl'itlisborclamen tos elo mar, nas occa 
s iões cb enchen te da maré. Obs. Na lingua. tupi, ;!]Jécú signilica 
l in"' lta (orgão pt·iucipa l da falia). Motüoya <l menciona com a. 
me~ ma significação e tambem co m a ele guelt·a de pei:(e, p·irá
t~péctí. Nã o descubro n is to a etymologia elo nosso voca bu lo. 
Ta mbem ditem ilpic~~ (B . R oha n . Dz co. ele V ocalrulos D?·a 
z ileú·os). 

APIHY- MIRY. Igar apé do Es tado do P arú., no mun. da 
capi tal. 

AP OLINARIO . Log . . do Estado das Alagôas, em S. José 
da Lage. 

APÓLINAR IO (Santo). Log . elo Es tado de Minas Ger aes, 
no cli Rt. ele S. Simão. 

APOLINARIO. R io do Estado d o Rio ele J anei ro , l'e tme-se 
a o rio Pomba . Abastece ele agmL <L ciclaele de Ny terõi . 

APOLONIA . Log . do Esto,do das Alagôas , em Santa Lnzia 
do Nor te . 

APOLONIA (Santa). R io do Es to, do da Bahi a , banha o 
mun. ele Poções e clesagu8. com o !' lO elas i\1ulheres e Torés 
no Ur uba. . 

APOLONIO . Ilhota. do~Es tado do, Bahia , no mun. de P ilão 
Arcado , · 

APPARECIDA DO BARRO PRETO . Dist. elo termo elo 
Rio Claro, no Es tado ele Minas Geraes . 

APUÁ. Log . elo Estado do Amazon as , no rio Ituxy e mun. 
d a Labt·ea . 

APUHY. Lago elo Es tado do Ma t· a nli ão, no mttn. de 
V ia nna. 

A QUINOS. Bairro no llllt ll. de Lav rinhas, no .U:staclo elo 
S. P a·ulo. 

.ARAÇÁ . Pov . elo mun . elo Pe nedo, no EstMlo das Alagôas . 
H <t outros logs . co m o mes mo nome nos mu ns. de Sant'A nna · 
elo Pa nema e Barra de '. Mig ttel. 

ARAÇÁ . Arra ia l elo Estado das Alagoas, no mun. de Ana.dia . 
ARAÇÁ . Serra do Es tado das Ala.gôas , no mun. do P asso 

do Caznaragibe . 
ARAÇÁ. R i.i. do Es tado elo .R io de Janeiro, banha o mun. 

de Araruama e clesagua no rio S . João. 

ARAÇÁ- ASSÚ . Log. do E stado elas A lagôa.s , no mun. de 
S . L uiz ele Qui tunde. 

ARACAPE , Lagoa do J11 1ll1. do Por a ngaba , no E stado do 
Cea rá . 

AR ACAPURYTEUA . Iga. rap<:i elo Es tado do Pat·;i., no d is t . 
de Ita.pec urú, ft·dg. ela Sé . 

ARÇÁS. Log . do Estado elo Piau hy, no mtw . de Par
naguá. 

ARAÇASEIROS. Log . do Distl'icto F ederal, na. ü·eg. de 
Guara tiba. 

ARAÇATIBA. E nseada. na Ilha Gt·a nde , pertencente ao 
mun . de AngTa dos Reis e Es tado elo R io de Janeil'o. 

ARAÇATUBA. Log· . no msLado elo Amazonas, no dist . ele 
Janauacá e m un. ela capital. 

ARACATY. Log. elo Estado das Alagà'ls , na Branca. 
ARA.COIABA. Estação da E . de F . de Batul'ité, no l!:s taclo 

do Cear:i,e ntre Canna fi s tula e BaturUé .1Tis Lá situada na margem 
sul da perlttena ra vi.t1a des te nome, cuj as margens se pl'es tam , 
com van tagem , nos a nnos l'€g'ltla res, para o plantio ele cereaes. 
Pela s ua pos ição lopographica, a v illa de Aracoia ba, adjacen t& 
à es tação, tor nott-se o empol'io ele gr.ande par Le do commercio 
elo cent ro e elo Sul do Estado. A g staçi'i.o exporta gran de quan Li
clade de a lgodão, co uros salgados e pelles, fumo, cereaes e fa
rinha de mandioca . A sua. renda médi a annual é ele 30: 000 000, 
~e 11do 10:000$000 ele viaja n·tes e 20 :000SOOO de cargas. F ica aos 
4° 16' 45" ele Lat . S. e 41' 12' o 3'' ele Long . O. de ?al'iz. 

ARAIENGA. Igarapé do Es tarlo do Par <L, na pov. elo Co nde 
pertencente á freg . de J:l a rcarena , mun. da. capital • 

ARAMARYS. Pov . do Estado da Ba.Jüa , no mun . de Ala 
goinhas . 
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ARANAPUCA . Igar apé do Estado elo P a t·á, na fl'eg . ele 
Barcarena e mun . ela capt ta l. 

ARAP APÚ . R io el o . E s tado elo P ará ," banha o mno . ele 
A bt\.flíe e c1 sagua no rio des te nom e. 

A!RAPARY. llha elo Es tado elo Pa rá , na i'reg . el e Barca t·ena 
e mu o . ela cap i tal . 

ARAPECÚ. Lago elo Es tado el o Par~•, nas ma rgens elo 
Tt·ombetas . 

ARAPECURÚ . l-tio elo E stado üo P aJ• á , aJll. esq. elo 
T Nmbetas . Na Ccwta ela coma t·ca elo Alto Amazo nas l eva ntada 
nos a nnoR de 1780 e '17"9 pa t·a ser viL· ás reaes, demarcações ele 
lim ites (Bibl. do I ns t. Hist .) lê-se Ji?•ap~tC'!t1"U , 

ARAPIX I. Rio do Es tado el o Pani., n o mun , de Alemquer. 
ARAPEPÓ. R io elo Estado el o Padt, no mun. cl<'l Cin tra . 
ARAPUÁ. Pov . elo Es ta do do Cead t, ao N. ele Caratheús 

30 kils., com uma capella ela in vo cação elo Se nh or Bom Jews 
ele J erusalém. 

ARAP UCÁ. Log . elo Estado elas Alagôas, em Paul o Affonso. 

ARAP UCURÚ. Vide rü·apectwú. 
ARARA . Serra elo E stado elo Cear ú, no mun . ele Soure . 
ARARA. Se rr a do E stado elo P arahy ba do Norte, no mun. 

de Cajasei ras . 
ARAR AHIM . Igarapé do E stadoPani , no m un . de Baião . 
ARAR APIRA . U ma das denominações locaes, q ue toma a 

se t' L'<t elo M<tr, no Es tado do P araná. 
ARARAQUARA. Ilba do Estado elo R io ele Ja ne iro, na 

freg . ele Ma mbuca ba . 
ARARAQUARA . l gm·,1pé elo J!:s ta do do Par á, no mun . el a 

ca pital , n a ilha elas On ças. 
ARARAS. L og- . elo Es tado do i\I<u·anhão, n o mtw . ele i\li

t•itiba. 
ARARAS . Log . elo E stado d o P iauhy, no termo de S . J oão 

elo Püwhy. 
ARARAS . Serra elo ]!; s ~aclo do Rio ele J a neiro, entre S. J oão 

Ma rcos e Pi rah y . 
ARAR AS . Sena elo E sLatlo elo S . Pa ulo, no mun . ele 

B raga nça . 
ARARAS . R ibeirão do Es tado de Ilünas Ger aes, banha o 

mun . da Fo rmi ga e clesagu a na margem di r. elo ri o S . F r an-
cisco . 

AR AR AS . B, ibe i.r<io lo Estatl~ ele i\liaas Geraes, a fL Llo ri o 
l'orn ba . 
Al~ARY-QUARA. Log . n o m un. ele Alemqtte r ; no E stado 

elo P a rá . 1'a mbeQ1 escrevem ./l?"cwequarc~. 

ARAT AÚ. Rio do Es tado elo P ará, afi'. da ma t·gem esq . do 
P acajL 

ARA TI CU. Igarapé elo Estado elo P a rá, ban ha a i'r~g . de 
Barcarena e mun. ela Capita l, e clesagtta n o rw i\lttc ut'U ç<~. .. 

ARAT ICUM . Logs . do E~ tado elas Alagoas, nos muns . 
des te nome e do Pão de Ass ucat' . 

ARATICU M . Monte bas ta nte alto no m u11. elo Bo nito e 
"J!:s ta cl o de P ernam lmco . Em seu cimo l'o t•mou-se nmn baci:t ou 
concav id ade qne co ttse l'l'a nelo as aguas pl nv iaes, form ou uma 
lagoa de agmts perma ne ntes, as quaes in lil tr a nclo- se appa
recem nn fr alda do dito monte, ao htdo occtde otal, entre fen das 
ele g ran cles pedras acc llln ula da.s_, form a ndo ~~ excellenee fonte 
de ag·ua potave l clenominacl <1 -lon te doAr a. twmn. 

ARAUANÁ-QUARA . llh a do Es tado elo Amazo nas , no 
mun. de Coclajaz,' Dentro clella ,fi ca o l ag·o elo mes mo nome . 
T am bem esc revem .. .l,·cmanancoa,·a . 

ARAU ARY. L ago do Es tado el o Amazonas, desagua na 
mar gem dit·. elo ri o Bra nco (Ale,mndre Haag). 

ARAUAYA. F uro n a freg . cleBarcarena e E stado do Pará. 
AR&U CARIA. ]~s lação ela E : de F . do P ara ná, no D;s tado 

des te n ome, a 2<!~< , 440 ele Guri tyba . 
AR AUJO. Logs . do Estado das Alogôas, em Marag·ogy, 

Barra do S . Miguel e Victoria . 

ARI 

ARAXITEUA . Igarapé do Estado elo Par li , no mun . ela 
capital. Vai para o ri o Acará . 

ARAYAUE . Tga l'apé elo Es tado do Pàrá, na fl'eg . de Bar-
carena . 

ARE A. Pov . do D;s tado das Alagoas, e m S. José do Bol:io. 
AREA. P ov . do Estado elas Alagoas , no m ttn. el e Corur ipe. 

I-Ia Olttro log . cio mesmo nome 11 0 mun, el o Pão de Assucar. 

ARÊ A. Mon·o elo Estado do R . G. do Not·te . no mun . ele 
Ctu·raes Novos . · 

ARE A . Igarapé do Es tado elo Pará, no mun. de S . Do
min gos da Bôa V is ta . 

ARÊA. R iacho do Estado do Ma t· anh ão. banha o muu. de 
Mit·iLi ba e desagua no rio P re:i . · 

ARÊA. R iach o elo l!i s tado elo Piauhy , desagua n a margem 
d i r . elo Can inclé , entl'e a foz dos l'iachos cht Gamellei ra e Fttnclo. 

ARE A. R io do Es ta do do R . G . do Nor te , ba nha o nu m . de 
Cul'raes Novos e desag mt no rio des te nom e . 

ARÊA: Riacho do l];sta.do elas Alag·ôas , afl'. do r io Munclah ú. 

AR Ê A . R ibeirão do Es tado de Min as Oeraes, aff. el a mar
ge m cl ir . do i\•Iucury elo Nol'te .) (Chrocka Lt de Sá . M:alJPC~ ele 
111 i nc~s Gm:~es .) 

ARÊ A BRANCA. Ba il'!'o do mtuL do E . Santo do PinJ:t.al, 
no Estado de S . P a ulo ; com u ma esch . pl!bl. cr eada pela Lú 
n. 101 de 2<1 de setembro de 1892 . 

AR ÊA BRANCA. R ibeirão do J~s tado de S . Paulo, ~ff. do 
r io elos Lençóes . ettte o é elo Tie té . Set·ve de clivisa ao mun . de 
S . Ma noe l elo Parai so , 

ARÊ A BRANCA. Corrego do E stado ele Min as Ger aes , 
arr. elo rio ~. Dom ingos, que o é elo rio José Pedro. 

ARÊ .-\.-CAUÁ . lga1· ape do l!: sl ado elo P a t·á, no clist. ele 
Sltnt'A nn a do Cctpim. !!!' um braço elo iga t·apé Pirajanara (l nf. 
loc .) !J n1 oulro informante nos mencio na um igar apé, aJl'. elo 
Pimjauar <t, com o nom. ele A ·•"iô- ca;ná . Se rá es te igarape difl'e
rente elo prime il' O~ 

AREADO. Log . do Estado das Alagôns, f\JU i\olun dabú-mi rim 
e Pe nedo. 

AREADO. Carrego do Estado de Minas Gemes, afl'. elo rio 
S . Domingos, que o é elo rio J osé P eelt·o. 

ARÊA GRANDE. P ov. :lo m tln. ele Cimbres, no Es tado de 
Pertlambueo . 

AREAL . Log, elo gs taclo elo P i::uth y, 11:1 t.ermo de S . Juão 
do Pjanhy . 

ARE AL. Log . elo Es tado das Alagoas, no mun. elo Po rto 
Ca lvo. 

AREAL. Estação ela E . ele F . elo R io elo Ouro, ent re as elo 
Collegio e Pal'lln a . 

AREALSINHO . Log . elo Estado ele S . Paulo, no muu . do 
E. Sctnto da Boa Vis ta . 

ARÊA PRETA R iacho elo Es tado ela Baltia, b ~t nb a o m un. 
do Prado e desagua n o Oceano. 

AR ÊAS . Log . do E~ ta c\o de Perna mb-uco, no mu n. de Bom 
Jardim. 

ARÊ AS. Logs . elo Es tado elas Alagôas, na U ni ã?, 'l'raipú e 
Bra nca. 

ARÊAS . Log . elo Estado de S . P ii. ulo. no mun. elo E . San to 
da Bôa Vista. 

ARÊAS. R io do lj;stado de S. P a ulo; fo i· ma o Apia hy-guassú. 
Rece be o ribeirão Sa nta R ita . 

ARÊAS BELL AS. Log . do Es tado das Alagoas, em i\1a
rag·ogy . 

ARERÊ. Ri ach o do Estado do Cem·á , afl'. da ma rg·em esq . 
elo r io Choró , 

ARI Ó-CA NÁ . Igar apé elo Es Lado elo Pad, banha o mu n: 
ele S. Dom ingos ela Boa Vista e clesagua n o iga rap3 P ira-
jaua t·a. Vi de Area Ca u;i . · 

ARI RANH A. Log . de Estldo de Minas Geraes, no di st. 
do José Pedro. 



ARU -702 A :I' R 

ARIRANSINHO. Igarapé elo Estado elo !L:nazon<!-s, no dist . 
ele Manaquiry e m"n. da capital. 

ARIRY-MIRY . . Log. do Estado · do P ar á, no mun. de 
Collares. 

ARITIBA. Ilha do Estado elo Rio ele Ja neiro, no mtul . ele 
Angra dos Reis . 

ARITICUM. Log. elo Estado ele Pernambuco, no m un. elo 
Bonito. 

AROEIRA. Dist. do iet'mo de Natuba, no Estado do Pa
rahyba do Nor te , em terras proprias para a cuHura elo a l
godão . 

AROEIRA. R ibeirão do Estado ele i\Iinas Geraes, affi. da 
margem esq . do rio Paraopeba. 

AROEIRAS . Log. do Estado elo Piauhy, no mun . eleS . João 
do Piauhy. 

AROEIRAS. Po v. do Estado elo Ceará, no t erm o de Aqniraz . 
ARPÃO-UBA. Lago do Estado do Ar:~a zo nas, no mun. ele 

Codajaz. Desemboca no rio Badajoz. · 
ARPUEIRAS. Ponta na costa do Estado do Ceará (Geog1·. 

espec)at do Ocaní, , por Dias SoiJreira). 
ARRAIAL. P ov . elo Estado elo i\Iara nhão, a tres Jeguas ela 

vi !la do l\Ieari m. 
ARRAIAL. Pov. do E staclo elas Alag6as, no mun. ela U1ü ão. 

ARRAIAL . Serra elo Estado do Ceará , ao mttn. de Ipuei
ras, nas divisas com o Estado do Piauhy. Tem 60 kil s. de e>t
tensão e seis de largura. Nella encon tra- se uma mina de ferro. 

ARRAIAL. Uma elas de nom inações locaes que Lama a se rra 
do Mat·, no Estado do Paraná . 

ARRAIAL DOS FERROS . Log . elo termo ele Diaman tina, 
no Estado de Minas Geraes. 

ARRANCA-ANZOL. Lago do Eotado de Goyaz, na mar
gem esq . do rio Vermelb o. 

ARREPENDIDO . Log. do Estado da~ Alagôas, no mun. 
elo Parahyb<~. . 

ARREPENDIDO . Serra elo Estado ele S . Paulo, no rnun . 
da Casa Branea, nas divisas do mun, de Santa C1·uz das Pal
mEiras. 

ARREPENDIDO. Ilha no mm1. de Mangaratiba e Estado 
do Rio de J aneiro . 

ARREPENDIDO . Iga t•apé do Estado do Pará; clesagua no 
Tocantins em frente da ilha do Areão. 

ARREPENDIDO. Carrego elo Estado de S . Paulo, no mun. 
da Casa Branca. Vae para o Tambahú. 

ARREPENDIDO- Cachoeira no rio do Sul, un s nove kils. 
acima da elo Tope Grande ; no mun. do Prado e J~stado da 
Bahia, 

ARRODEADOR. Goneg·o do Estado de Min as Geraes; desa
gua na margem esq . do rio S. Francisco, en•re os carregas ela 
Ladeira e do Barreiro. 

ARRODEIO. Porto no mun. ele S· Bemardo elo Estado do 
Máraohão, no rio Parnahyba. 

ARROMBADO. Log . do Es tado das Alagôas, n o Urucú. 
ARROZ . Log. do Es tado do Piauhy, no mun. de Parnaguá . 
ARROZ. Igat·apé do Estado do Amazonas, no dist. do Coary. 
ARROZ. Lago do E stado do Amazonas, no mun . de Co-

dajaz. · 
.ARROZAL. PoY. do Estado do Rio de Janeird, no mun; de 

B. João Marcos; com duas eschs . publs. 
ARROZAL . Serra elo Estado do Rio ele Janeiro, enLre S. 

João Ma1•cos e Pirahy. 
- ARSENIO. Igarapé elo ERtaclo elo Para, no mun. de Mara-
-panim . 

ÀRUACARU. Rio do Estado elo Para, no mun. de Faro. 
,f\.RUAN. Log. do Estado do P ará , do mun. de Mazagão; 

oom uma esch. publ., creacta pela Lei n, 96 de 18 de março de 
1893, 

ARUANS. Ilha do Estado do Pará, proxim a da gr ande Gu
rupá da gual é separada pelo furo do mesmo nome. 

ARUMÁ . Lago do Estado elo Amazonas, no mun. da capi
tal , na margem esg . elo rio daq uell e nome. 

ARURÚ. Rio do Estado do Pará, no mun . de Almei t"im. 
Recebe e igarapé Curunumy. 

ARVORE COMPRIDA. Log . do Es tado das AlagGas, 110 
nlttn. do Limoeiro. 

AB,VOREDO. Log. do Estado do P iauhy, 110 mun.rlP- ~ . 
João elo Piauhy. ' 

ARVOREDO. Ilha do Es Lado do R. G . do Sul, na enLt•acla 
da barra do Rio Grande e proxima da ilha dos Ovos . 

ASSACÚ-MIRY Igarapé elo Es tado do l,a rá, no mun. da 
Capi tal. 

ASSIZ. Riacho elo Estado de l\lin as Ge1·aes a,Jll ., ela mar
gem, esc1. do ri o Parahybuna. 

ASSOBIO. Log. do Estado das Alagoas, no mun. deste 
nome. 

ASSÚ. Log. elo Estado do Rio ele Ja nei.t·o, no mun. de 
Campos; com um a esch . publ. 

ASSÚ. [gar apé do Estado do Amazonas, no clist. ele Ja
nauacá e mun. da ca1 ital. 

ASSÚ. Igarapé do Estado do Padt, n o d is t. de I111J angapy, 
mun. da capi tal. E' um braço do igarapé Bacury. 

ASSÚ. Igarapé do :illstado elo I ará, banha o mun. de S . Do
mingos da Boa Vis ta e desagua no igar apé C1·auateLt:J.. 

ASSUMPÇÃO DE MARIA. Log . do 1Tist1do das Alagôas , 
na Bl"anca . 

ASSUNGUY. Rio elo ]~ stado' do Paraná, banha o mun. de 
Guarakessava e desagua no rio Serra Negra pela margem à ir . 

ATALAIA. Log . do l!Js tado elo I-iauhy, no termo da ca
pital. 

ATALAIA. Pov. do Estado das Alagôas, no mun. do Pe
necto. 

ATALAIA. Ilha do Estado do Pará, no llltlll. de Salil}as . 
Na pon ta elo mesmo nom~ Jlca o Jlharol elas Salinas . E' r e_gada 
pelos igarapés do l\1extlh ao, do P1ndobal, do Gonçalo, do ~,;ocal 
e das :::>abnas. 

ATAQUE . Morro do Estado ele S. Paulo, nos Campos do 
Jordão, nas cabeceiras do Bemfica, com cerca de 2.000 m, de 
altitude . 

ATERRADINHO DO BANANAL . Log. elo Estado de 
l\1a tto Grosso, no dis . de Santo An tonio do Rio Abaho. 

ATERRADO DO JURUMIRIM. Log . !1,o nmn. ele An g1·a 
elos Reis, do Es tado do Rio de Jane iro. 

4-TERRO. Log . elo Estado das Alagôas, em Mundahú
minm . 

ATERRO GRANDE. Log. do Estado de Pernambuco, n<t 
pov. de Apipucos. 

ATINACUAN. Ilha do Estado do Mara nhão, no mun. ele 
Vianna, no lago cteste nome. E ' tambem denominada 'l'e.o 
çacuau. 

AT1TUBA. Rio do Estado elo Pat•á , 11d rriun . da capiLal, 
'l'ambem é denominado Arrozal . 

ATOLEIRO. Log. do Estado elas Alagôas, em S. Migttel elos 
Campos e Limoeiro . 

ATOLEIRO. Serra do Estado da Bahia, á margem do rio 
S. FranciBco, quasi defront.e da pov. do Joazei~o Velho. 

ATOLEIRO . Corrego do Esbado de Minas Ge t·aes, clesagua 
na marge m esq . do rioS, Francisco, entre os r ibeirões do Cedro 
e da Cachoeira (Liais). 

ATOL EIRO. Carrego elo Estado de l\!inas Geraes; clesagua 
na marg·em dir. elo rio S. )!'rancisco, abaixo da i lha do Bom 
Successo (Liais). 

ATRAZ DA SERRA. Log. no mun. do Turvo e Estado de 
Minas Geraes . 
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ATUMÁ. Um dos quartei l' ões em que se di vide o n:mu. ele 
Alemquer , no Estado do Pará. Ero 1892 tmha 276 ha\n La ntes. 

ATURIÁ. Igarapé elo Estado do Amazona~, no mun. ela 
capi'tml. 

ATURIATEUA . Igarapé n•J mun. da capital do Estado elo 
Pará. 

AUGUSTO. Ilh a elo Estado da Bahia, no muu. da Casa Nova. 
AURORA . Log. do Estado de Pern a mbuco; no mun. elo 

Bom Jal'Clim. 
AURORA . Log. do Es tado das Alagôas, na Ipi oca ou P ioca 

e em Cu t·uripe. 
AURORA. Bairt'O do mun. de Belem do Descal vado, no 

Esta do de :';. Paulo. 
AVANHANDAVINHA. Con·ego elo Estado de S . Pa ulo , 

banha o mtul. de J abot icabal e desagua no r ip Tut·vo . 
A VENCAL. Log. do Est,ado do Paraná, prox irno ( cerca de 

q ltatt·o leguas ) do pov. de S. Louren ço, que fi ca pt·oxJmo el o 
vat le do rio Negt•o, cerca de um leg11a . 

AVENIDA B OLIVAR . Log. do Estado do Rio de Jane iro 
no muu. de P C!. tropolis, com 1una esch. publica . 

AVENIDA PIABANHA. Log. do Eslado do Rio de Ja
neit·o, no m1 tn. ele Petropolis, com uma esch. publica. 

AXICAUXIM. H. io d0 Estado elo Amazonas, afY. da mar
gem di!· . elo JapunL 

AXUHY. Ilha do Estado do Maranhão, no mun. de 
Mil'itiba . 

AYCARAÚ . DisL e ri o do Estado elo Par[t, na fl'eg . de 
Barca r ena. 

AZEDA. Ponla na i!ba tle S. Se bas lii\o c Estado de S . 
Paulo . 

AZEITE. R ibeir;io elo ITis taclo de Minas Geraes, desagua no 
l'io l~!vas perto ela ponte elo Valet·io. 

AZEITONA. Logs . elo Estado elas Alagoas, no mun. de 
S. José da Lage e n o Piqttete. 

AZEVEM. Log. do Estado ele Pe t•na mbttco, no mun. de 
Cal'uarú. 

AZEVEM . R iacho elo Estado ele PeL"nambuco , banha o m no. 
ele Cat·um·•'t e clesagua no Ipoj ttca . 

AZUL. Corrego elo Estado ele Goyaz, n dist. de Santa 
Mal'ia elo Arag uaya. 

AZULADINHO. Lag. elo Estado elas Alagoas, no m u11. de 
Porto Cal vo. 

AZULADO. Log-. elo Estado elas Alagoas , no mun. de Podo 
c~tlvo. 

AZULEGA . Log. do l<;staclo do R. G. do S11l, uo mun. ela 
Taqnára. 

AZURARA. Log. do Estado elo Rio de Jane it·o , no mun. de 
Campos, com uma esch. publica. 

E 

BABY LONIA . Log. do Estado de Mina~ Ge raos, na freg. 
do Aln6. 

BACABA. Rio do ;Estado do Maranhão, banha o mun. el e 
JVliriLiba e desagua no rio Mapary . 

BACABAL. Pov. do l<Jstaclo do Maranhi\o, n omu n. de Ana
jatuba. 

BACABAL. Log. do Estado elo Maranhão, no mun. de 
Cax ias . 

B ACABAL. Ilh a elo E_s taclo elo Pará, no mun . ele Alemq uer . 
BACABAL. Ig·a t•apé do Es tado do Pará, na ilh a Grande do 

A1·ap ira nga e mun. ele Quatipurú. 

BACABAL. Rio do Estado do Maranhão, banha o mun. ele 
Miriti ba e elesagu~ n o rio Preá. 

BACABINHA. Rio do Estado elo Mat·anhão, banha o mun. 
cl"' J)ll iri tiba e clesagua no rio Espigão. 

B ACAMARTE . Serra do .Estado elo Oear i , no mun. de 
Ipueiras. Tem ele exte nsão 12 kils. e ele la rgura seis (Inf. loc.). 

B ACANGA . Igarapé do Estado do Pará, a tl' avessa a ilha 
elo Bacury, que fica situada no rio Tocantins. (Ga?"tc& de Vel-· 
loso Barreto .) 

BACELLAR. Estação ela E. ele F. Leopolclina. entre ases
tações elo Paquequer e S . Francisco, no Ramal dei Sumidouro 
'1981<0.)2111 distante ele Nyterõi e Hk131111 de S. Fmncisco n~ 
Estado elo Rio de Janeiro. ' 

BACÚ . Iga t· apé elo Estado elo Parú, no mun . ela capital. 
BACÚ-QUARA . Igarapé\ elo Estado elo Pat•á, no dist . do 

Guaja rá- miry . 

BACURY. Log- . do E~taclo do Pará, na freg. elo Mosq neiro . 
BACURY . Log . elo Estado elo Pal':i, no mun . ele Chave> 

com uma esch. publica . ' 

BACURY. Igar apé elo Estado elo PDr<i, ban h a a J'reo·. de 
Barcarena e clesagua no rio Mncul'nç(l . "-

BACURY . Igarapé elo Eslaclo elo Parít, afL elo igal'apé Peti
mandena, que o é elo Inhangap:c, no mun. Ja capita l. 

BACURY. Lago elo Estado elo Maraubão, no" mun. ele 
V ianna. 

BACURY-QUARA. Igarapé elo Eslaclo elo Pará, na lreg. do 
Mosqueiro . . 

· BACURYTEUA . Log. no mun . ele Bragança e Estado elo 
Pará . 

BACURYTUBA. R iacho do F.staclo do Maranhão na pov. 
do seu nome. J~' um braço elo Gequitibira . ' 

BADAJOZ. R io elo E.g ~aclo_ do Amazo nas,. banha a poy. de 
seu nome e desagua no Solt moes, acuna ela v1 1l a de Codajnz. 

BADAJOZ. Lago do Es~ado el o Amazonas no mun. de 
Coclajaz ; desemboca no r io elo meomo nome. ' 

BAETA. Ilhota elo Estnclo cln Bahia , no mnu. de Pilão 
Arcado. 

BAHIA DO CONCELHO. Log. do Estado ele Matto Grosso 
á margem dir . do rio Parag uay, no mttn . ele Cot'llmba. · ' 

BAHIA DOS GUATÓS . Log. elo EsLado de Matto Gros~p 
abaixo do Banana l e cê rca de quaLro kils. ele dtslaucia ct ri. 
ma rgem esq . do riv Cuyabá, no clist. de Santo Antonio do R io 
Abaixo e mun . ela capita l. · '' 

BAHI ANO. R io elo Jllstado elo Pal'{,, no mun. de Breve!\. 
BAHIAS. Log. elo Estado ele Min as Geraes na fre(j. do 

Ca lambáu. ' 

BAHÚ . Log . elo Estado elo Rio ele Janeit·o, no 
Campos. · 

mnn. 4\l 
BAHÚ. Riacho elo Estado elo Ceará 

Santa QuiLet·ia e desagua na margem di r'. 

BAIACÚ. Igarapé elo Estado do Par{t, 
qnen·o . 

banha o mun. de 
do Jacurutú. 
na f'1·eg. do Mos-

BAIACÚ. R io elo Estado do Paraná, banha o mun. de 
Gttarakessava e desag11a no Ser ra Negra . 

~-;\IRRO ALTO. Log . do EsLado do Pará, no mun. de 
Mo.JU; com um a esc h. publ. creada pe la Lei n . 9G de 18 de 
março ele 1893 . 

BAIXA. Log. do Estado elas Alagôas, no mun . de P(lulo 
Afl'onso. 

BAIX~DA, s . t · va: Je pla nície peq uena ent re duas mon
tan has . ~o R . G . do Sul tambem lhe chamam Ganhado.. 
EtlfllL E c lara a ortgem portugueza deste vocabulo. Aulete o 
menm ona como te•·•" o bt·az ileiro (B. R nba n. Dicc. cit. ). . 

BAIXA DA CORUJA. Pov. elo mstado das AlaO'ôas no 
mun. elo Penedo. "' ' 

BAIXA DA EMBIRA. Pov. elo ]]atado elas Alagôas, no 
mun . de S. Miguel dos Campos . 
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BAIXA DA ITIUBA. Log. 4o Estado ela~ Alag)as, no 
mttn. de '. Br az . 

BAIXA DA PEDRA . Logs . elo Estaelo elas Alag·ôas, na· 
Pal meira dos Indi os c Anadia . 

BAIXA DE ARÊ A . Pov . do E stado el as Al agôas, em 
Sant.o Antonio ela Boa V is ta . H a um outro log . el o mesmo 
nome no mun . ele Trai pú. 

BAIXA DO BICO. Log . do Estado elas Alagi)as, em Capiá . 
BAIXA DO ENGENHO. Log . elo Es tado das Alagôas, . no 

mun. ele Capiá , 
BAIXA DO GALLO. Log. elo Estado elas Alagôas , no mun. 

de Pa ulo Afi'onso. 
BAIXA DO MEIO. Log . elo Es tado elas Al agôas, em Capi á . 
B AIX A DOS CÓCOS. Log . do Estado das Alagoas, no 

mun. ele Viçosa . 
BAIXA FRIA. Logs. do Estado das A l ~•.gàas, em P aulo 

Affonso e P al meira dos Inclios . 
BAIXA FUNDA . Col' rego do Eatacl o ela Ba hia , ba nha o 

mttn. elo Mol'l'o elo Cltapéo e elesag ua no ri o Ut inga (Inf'. loc. ) . 
BAIXA GRANDE . Log. elo Estado elo P ianh y, no mun, 

de S. J oão el o Pia ub y . 
BAIX A GRANDE . Log . elo Estado elo Ceari , no mun . elo 

Ja.t'rlim . 
;BAIXA GRANDE . Logs. do Estado das Alagoas, em São 

Migue l dos Campos e Pa ulo Affonso . . 
BAIXA GRANDE. Log . do Estado da Ba hia . no mun. el e 

Campo F orm oso . . · 
BAIXA GRANDE . Log . elo Es tado da Bahia , no mun . da 

Ga melleira el o Assuruá ([n r. lo c . ). 
BAIXÃO. Log . elo Es tado do P iauhy, no mun . de S . J oão 

do Pia uh y . 

BAIXÃO DA TABOCA. Log . no mun. da capi lal elo Es tado 
elo P iauhy . Ha ahi um açude . 

BAIXA QUEIMADA. Log . do Estado el as A lagôas, em 
P aulo Ail'onso . 

BfiXA SECCA . Log. do Es tado ele P erna mi.Juco, nomun . 
ele Gara nhLuls . 

BAIXA SECCA. Log . do Estado das Alagôas, no Jacuhype. 
BAIXA VERDE, Log . elo Estado do Pal'abyba elo Norte, 

no mu n . de Fagundes . 
BAIXA VERDE . Log . do Es tado das Alagôas, no mun. 

do P a rahyba . 
BAIXIO DO COURO. Log. do J~stado do Ceará, no mnn, 

d o J ard im. 
BAIXIOS . Arra ia l do Es tado elas Alagôas , na Bmnca . 
BAIXO . Cachoei ra no rio do Sul , abaixo ela foz elo r ibeirão 

Qullombo, no mun . do P rado e Estaelo da Bah ia . 
BAIXO TUCUMANDUBA . Lo~. elo Estado elo P ará no 

muu, do Abaeté, com um a esch. pun lica . ' 

BALA~ÇA I?E BAIXO. Log . elo Estado dag Alagoas, no 
mun. do l t'a lpn. H a no mesmo rnuu . um outro l og . denomi
nado Bala nça Lle Cima. 

BALBINO CUNHA. Colonia do E stado elo P a,ra nà , no mun. 
de Co1mpo Largo . 

BALSA MO. Log. elo Es tado elas Alagàas, no mun. de V içosa. 
BALSAMO. Carrego do Estado ele Goya7., na com. ele Monte 

Alegre . 
BALSA NOVA . Pov. elo Es tado do P a t' lilHÍ , no num . ele 

Ca mpo La t·g-o; com um a esc bola . 
BALSAS. Vill a cr acla no E starlo do Ma t· an hão il lfl. Le i 

n. 15 cle7 de outubro ele 1892, na co m. do Riachão . Orngo Santo 
Anto n10 . 

BALTHAZAR. P orto na l'reg . de Bacu t·ytLt i.Ja do Es tado elo 
Mara nhão . 

BALTHAZAR . Cot·rego elo Es tado ela Bahi a , a lr. elo l'io 
P araguassú . 

BAMBURRAL . Log . do Estado das Alagôas, em P ioca, 
BANABUIÚ. Foi a ssim des ignada a vi lla do E . Sa nto 

da Mora da Nova pela respectiva ca mara municipal ; no Esta do 
do Ceará . 

BANANA . Rio do Estado do Am azonas, banha a pref'e itu ra 
de Caiçara e clesagua no rio Teffé. · 

BANANAL. Log . do Estado das Alagôas, no mun. de Vi
çosa . 

BANANAL. Log . do .Estaelo elo R io de J aneiro, no muu. 
de ltaguaby . 

BANANAL GRANDE. Ilha do Estado de S . P a ulo, no rio 
R ibeil'a , no mun . ele Xil'irica, com cul t• u·a de ca fé e cercaes . 

BANANALSINHO. Arra ial elo Es ta do elas Alagôas, no 
mun . ela Victoria . 

BANANEIRfo.. . Logs . do Estado elas Alas-ôas, em S . José do 
Boliio, S. José da Lage e S . Bt·az. 

BANANEIRA . R iacho do Es tado elo Ceará, banha o mun . 
ele U mary c clesagua na marge m elir. do P enclencia . 

. BANANEIRAS·. Logs . do Es tado ela s Al agôas, em S . Mi-
g uel dos Ca mpos e Ul'tlcÚ, · 

BANANEIRAS. Um elos quarteirões do cl is t . ele lpiranga , 
no mnn. elo Cul'Vello e Es tado ele Minas Geraes, 

BANANEIRAS. Serl' a elo E stado do Ceal'á, no muu. de 
San ta Quitel'ia . 

BANANEIRAS . R io elo Estado elo Ceat•á, i.Janh a o mun . 
ela Viçosa e desagua na ma rgem esq. elo Itacolom y. 

BANCO GRANDE. Rio do Estado ela Bahi a , ba nha o m un. 
ela Barra elo R io de Contas e clesag 11 a no r io des te nome (l nf, 
loc . ). Ha no mesmo mun. uma serra ele egual nome. 

BANDEIRA. Mouo do DisL, F edera l, no Anclarahy 
Grande . 

BANDURRA. Log . elo E $Lado elo Ma ranhão, no num. de 
Caxias . 

BANGUÊ. Log . elo Estado elas Alagôas, em Paulo Afl'onso. 

BANGUÊ. Rio elo E stado ele Minas Gú aes, aJl'. da margem 
esq. do Hapecel'ica . ( Chrocbtt ele Sá. !Vfctppa ele Minas 
Geraes ). 
· BANHARÃO. Ribeirão elo Estado ele S. P aulo, banha o 
mun. do Ja botica bal e elesag ua no rio Mogy . 

BARÃO . Serra do Estado ele S. P aulo, no mun. elo Tijttco 
Pl'eto . \ 11 P·ro·v . eleS . Paulo, 1888 . pag . 5'19). · 

BARÃO DE CAMARGOS. E stação ela Jj}, de F . Leopol
dina , n o Eslaclo ele Nlinas Geraes, no ki l. 103 .807, entl' e as 
es tações ele Catag tt azes e Siuimbu. 

BARÃO DE SERINHAEM. E stação ela E . de F. do 
Ri beirão ao Bonito, no J!:staclo de P emaml?uco. 

BARAUNA. Log . do J~slado de Perna mbuco, no di s L de 
Cat·apotós e mun. ele Carua rú. 

BARAUNAS. Log. do Es tado ela Bahia, no mtul. de S. 
João elo Pcu·aguass i.Í. 

BARBALH O. Log .· elo ll: stado ele P el'na mlm co, no mun . ele 
S. Lou renço da Ma Lta . 

BARBALHO . Montan ha do E stado de P ernambuco ao SO. 
da viU a el o Bonito , cerca ele dous kils. No cmne cl es~a mon
tanha, e~ is te um a peqttena mat ta vit•gem, cont nela no centro 
u ma la!l:oa ele pm•a e cbns talllla ag ua, r oeleacla ele luxuriante 
vege ta.gao em Jtma altura. s uperiol' a -1. 200 metl'os elo ni ve l 
elo mar. 

BARBARA (Santa). i'llon·o elo .l!lstado da Bahia , no mun. 
do Bl'ej o Grande . 

BARBARA (Santa). Mol'ro elo Estado ela Bahi a, no termo 
el e Cae teté. 

BARBARA (Sa11ta). Morro do Estado de S. P aulo , no mun. 
elo Patrocínio do Sapucahy (Inf. loc .). 

BARBARA (Santa) . Ilh:i no Es tado de Sa nta CaLh arina 
no mun . ela capital. ' 

BARBARA (Santa) . Sena elo Es tado ele i)ünas Gemes, 
i 0 .3G7 
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nas divisas do dist .' do E. Santo de Agua Limpa parte.n~ 
cente ao mLm. ele S. José el'Além Parahyba. 

BARBARA (Santa). Rio elo Es~ad~ elo Pat•auá. banha o 
mun'. •.ele Guarakessava e clesag ua no NO Serra Negra . 

BARBEIRO. Igarapé elo Estaclo elo Pará, no clis·t. ele Inhan
gapy . Vai para o rio deste nome. 

BARBOSA. Log . elo Estado ela Bahia, no termo ele Ilhéos . 
BARBOSA. Lagôa do Es·tado da Bah ia , no clist. do Riachão 

de Utinga. 
BARBOSINHA. Igar apé do Estado do Pa1·á, na freg . do 

Mosqneiro e mun, ela capital. 
BARONEZA. Lagôa do Estado elo Rio de Ja~e iro, na com. 

de Campos, ligada ,á lagôa elo Campello pelo vallao da Saadade . 
BARRA. Log. do mun. de Aracaty, no Estado do Ceará . 
BARRA. Log. do Estado elo Paraby ba do Norte, no muu. 

de Gaarabira . 
BARRA. Log . do Estado de Perna mbuco, no mun. do 

Brejo da Mach·e de Deus. 
BARRA. Log. do Estado das Alagôas, em Saut'Anua do 

Ipanema.~ 
BARRA. Bairro elo muu. do Parahybuua, no Estado de 

S. Paalo, com uma esch. pablica. 
BARRA . Arraial do Estado do R. G. do Sul,_na barra elo 

a r.roio Velhaco. E' notavel pela grande exportaçao ele alfalfa 
que faz. 

BARRA. Riacho do Estado do Maranhão, banha o mun. 
de Mil'itiba e desagua no rio P reá, 

BARRA. Riacho do Estado de P ernambuco, desagua no 
S. Francisco, defronte ela ilha Grande, entre a foz elos riachos 
das Pedrinhas e o da Mata Cabra . 

BARRA . Corrego elo Estado ele Minas Geraes, aff. do 1•io 
Bagagem . 

BARRA ALEGRE. Pov. elo Estaclo do R io ele Janeiro, 
no mun. do Bom J ardim. 

B ARRA BONITA. Log. d'o Estado elo Piauhy, no ter mo 
de S. João elo Piaahy . 

BARRA BONITA . Bairro elo mun . do Jahú, no Estado de 
S . Paulo. 

BARRACA. Ribeirão do Estado ele S . Paulo, aff. elo rio 
Novo, 11o mun . dos Campos Novos do Paranapanema . 

BARRACÃO. Pov . elo Es tado das Alagôas, no J~nqueiro . 
Ha ainda outro log. do mesmo nome em S. l\lhguel dos 
CampÇ>s. 

BARRACÃO. Log. do Estado elo R.io de Janeiro, no muu. 
de Nyterõi. 

BARRACÃO. Bairro elo man. ele Santo Anton io da Cachoeira! 
110 Estado de S . Paalo; com uma esch . publ. , creada pela Le1 
n. 245 de 4 de setembro de 1893. 

BARRACÃO. Log. do Estado de Minas Geraes, no mun. 
de Grão-i'iiogo l. 

B ARRACAS . Log. elo Estado das Alagôas, no mun. do 
Traipú. 

BARRACÉA. Bairro do mu11. de Taubaté, no Es tado de 
S. Paulo. 

BARRA DA BOASSICA. Log. do Estado.das Alagôas, no 
·man. elo Penedo, com uma capella de S. Jose, de pt•oprtedacle 
do Barão de 'l'raipú. 

BARRA DA BRANCA. Pov. do Estado das Alagôas, no 
mun. ele Mm•icy . · 

BARRA DA CARANGUEJA. Log. do Estado das Ala-
gôas, no m un. de Viçqsa. . 

BARRA DA CARNAHYBA. Log. do Estado elo Ptauby, 
no termo de S. João do Piauhy · 

BARRA DA CRUZ. Ilha e log. elo Estado da Bahia, no 
mnn. da Casa Nova. 

BARRA DA ESTIVA. Pov. do Es tado da Bahia, encra-

ptcc. GGOC, 89 

vada em territorio da parochia de S. Sebastião do Sincorá, de 
caja séde dista 20 kils. e 42 da villa de Juss ape, assente em 
um vasto planalto, rodeado de campinas. Lavoara de café e 
cereaes. T em uma egreja. 

BARRA DA FORTALEZA. Praia no mun. de Ubatuba, 
do Estado de S . Pau·lo . 

BARRA DA GAMELLEIRA. Log . do Estado do Piauhy, 
no mun. de S . João do Piauhy. 

BARRA DA GANGORRA. Log . do Estado das Alagôas, 
em Capiá. 

BARRA DA GIBOIA. Log. elo Estado das Alagôas, no 
mno. de S. José da L age . 

BARRA DA INGAZEIRA. Arraial do Estado das Alagôas, 
no Mandahú- mirim . 

BARRA DA ITIUBA. Pov. do Estado elas Alagôas, no 
mLIO, de Por to Real do Collegio, com urna capella. 

BARRA DA LAMA. Pov, do Estado de Pernambuco, no 
mu o. de Quipapá . 

BARRA DA LARANGEIRA. Arraial do Estado das Ala
gôas, no man. ele Piassabttssú. 

BARRA DA PALHA. Log. elo Estado das Alagôas, no 
muu. da Victoria. 

BARRA DA PINDOBA. Log. do Estado das Alagôas, no 
mun. ele S. Mig ttel dos Campos. 

BARRA DA PRIACA. Log . do Estado das Alagôas, no 
mun. elo Traipú . 

BARRA DA RIBEIRA. Pov. do Estado das Alagôas, no 
Janqueiro. 

BARRA DAS BRENHAS. Log. do Estado das Alagôas, em 
Muuclaha-mirim, 

BARRA DAS CANÔAS . Arraial elo Estado das Alagôas, 
no mun . do 'l' r aipú. 

BARRA DAS GALLINAS. L og . elo Estado das Alagôas, 
no mun . do Traipú . 

BARRA DAS MELANCIAS. Log, do Estado das Alagôas 
no mun. do Traipú. 

BARRA DA TAPUIA. Arraial elo Estado das Alagôas, 
na Bt·anca . 

BARRA DA VEREDA . Log. elo Estado do Piauhy, no 
muu . ele S. Joãn do Piauhy. 

BARRA DEARÊA . Log. do Estado das AJagôas, nomun. 
ela Uni ão. 

BARRA DE CIMA . Pov, do Estado da Bahia , no mun. 
cl' Agua Quente . 

BARRA DE SANTA ROSA. Pov. do mun, de Cuíté, no 
Estado elo Parahyba do Norte, perto das ext t·emas com Arêa, 
com uma capella. Tambem dizem simplesmente Santa Rosa. 

BARRA DO CAMARAGIBE. Pol'. do Estado das Alagôas, 
no mun. elo Passo do Camaragibe. 

BARRA DO GATO. Log. do Estado das Al agôas, em S. 
Braz. 

BARRA DO LARGO. Log. do Eslaclo das Alagôas, no 
Urucú. 

BARRA DO MANIMBÚ . Log . elo Estado das Alagôas, 
em S . Miguel dos Campos . 

BARRA DO MENDES. Log . do Estado ela Bahia, nq 
mun. de Brotas de Macahubas. 

BARRA DO MOXOTÓ. Pov . do Estado elas Alagôas, em 
Capiá. 

BARRA DO MUCAMBO. Log. do Estado do Pia uhy, no 
notermodeS. João doPiauhy. 

BARRA DO PARAHYBINHA. Pov. do Estado das Ala· 
gôas, no mun. do Parahyba. 

BARRA DO POMBA . Estação do Ramal Ferreo de Can~ 
tagallo, entre as estações de Itaocara e Portell a, distante 
2261<778 ele Nyterõi, 3k0QO de Itaocara e 8k41U de Portella, no 
Estado do Rio de Janeiro. 
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BAR;RA DO POTE . Pov. elo Es tado da. BaD.ia, na ilh a ele 
l~ aparica, a E , 

BARRA DO POXIM, Log , do Estado elas Alagôas, no . 
Poxim. 

·BARRA DO RIAOH JO. Log . do Estado das Alagôas, no 
muu. ele Viçosa. 

BARRA DO R IAOHO . Log. elo Est(lclo elo Piauhy, no mun. 
elo Parnaguá. 

BARR A DO RIO PRETO. Log. do Es l.aclo do Rio de Ja
neiro, no muo. ele Campos; com Llm a esch. publica . 

BARRA DO RIO VERDE. Ilhota do Estado ela Bah ia, n o 
mun . do P iláo Arcado. 

BARRA DO SALGADO. Log. do Estado das Alagôas ,. no 
mu n. da Palmeüa dos Indios . 

BARBA DO SANTO ANTONIO. Log. do Esta do de Minas 
Geraes, no elist .. elo In bapim. 

BARRA DO S. FRANCI SCO. Estação ele E. de F. Leopol
din a , no Estado do l{.io ele Ja neiro, no Ramal elo Sumidouro, 
entre as es taç.ões ela Bella .Jon n.na e Bacellar, 1861<87'1 di stan te 
de Ny tet·õi e 61<737 ele Bella Joanna. 

BARRA DOS DOUS RIACHOS. Log . do Es tado elas Ala
gôas, no muu . de Sant'A.nna elo Panema . 

BARRA DOS GATOS. Log. elo Estado elas · Alagôas , no 
mun . da Vic toria. 

BARRA GRANDE. R ibeirão elo Estado d~ S. Paulo, no 
mun . do E . San Lo de Ba!'l'etos . 

BARRA GRANDE DA BOA VISTA'. R ia.cho do Estado 
ele Pernambuco , banha o mun . eles te nome e desagua no rio 
S. Francisco. 

BARRA MANSA (Con ceição da). Di sL elo mun. de Itatiba, 
no Es1ado ele S. Paulo, creaclo pelo Dec. n . 160 ele 24 de <tbril 
de 1891. Tem clttas eschs . publs. creadas pela Lei n . 101 ele 24 
de setsmbro de 189:2 . 

BARRANCO. Bairro do mun. ele 'l'aubaté, no Estado ele 
S . Paulo ; com uma esc h. publ., creada pela Lei n. 213 de 4 de 
setembro de 1893. 

BARRANCO AL'I'O. Log . do Estado ele Ma tto Grosso, no 
dist. de Santo An·ton io elo lUo Abaixo , á margem esq . do r io 
Cuyabá . 

BARRANCOS. Log . do Estado ele Pernamhtlco, no nuu1. 
elo Bom Jardim. 

BARRAS. Log. do Estado elo Piauhy, no mun. de S. João 
elo Piauh y. 

BARRA SECCA . Log . do Estado elo Rio ele Janei1•o, no 
mun. ele Campos; com uma esch . publica. 

BARRA VELHA. Praia no mun, de Villa Bella , do Es tado 
eleS; Pat!lo, 

BARREIRA . Log. do Es·tado do Rio ele Janeiro, no mun. 
ele Nyterõi; com um a esch. publica. 

BARREIRA. Es tação da E. de F. elo Rio do Ouro, ent1•e as 
estações elo Tinguá e lguassú, no Ramal ele lguassü. 

BARREIRAS. Log. da freg . de Areias, no mun . ele Ara-
ca ty, Estado rlo Ceará. · 

BARREIRAS. Log. do Estado de Pernambuco, no rnun. ela 
Varzea . 

BARREIRAS. Pov . do Estado das Alagôas, no Passo elo 
CamarD.g ibe. Ha outros logs . do mes mo nome em Piassalmssú 
e P almeira dos I ndios . 

BARREIRAS . Pov . do Estado das Alagôas, no mun . ele 
Coruripe. 

BARREIRAS . Arraial do Estado da Bahia, no t ermo de 
Campo Largo; com uma esch . publ., creacla pela Lei Prov. 
n. 2 .697 de 24 ele julho de i 889. 

BARREIRAS. Riacho do Estado da Bahia, banha o mun . 
do Prado e desagua no ocea no. 

BARREIRO. Dist, do mun. de Quixará, no Estado do 
Ceará, 

BARREIRO. Log . do Estado das Alagôas, no mun. de 
Paulo Alfo nso . 

BARREIRO, Ilha no t•io S . F t•ancisco, abaixo ela viila ela 
Boa V ista (Pet•nambuco) e proxima cht ilha Inham um. 
(Halfelcl) , 

BARREIRO. R iacho elo Estado de Sergipe, aff'. do rio 
Araua. 

BARREIRO. Rio do E'staclo da Bahia, ba nha o mun. 
de Amargosa e desagna no r io Ribe i rão ou Jequiriçá-mirim. 

BARREIRO. Cor rego do Estado ele S. Paulo, banha a com. 
de Brotas e clesagua no ribeirão do Bebedor . 

BARREIRO; Carrego do Estado ele S. P au.Jo, afl'. do rio 
Mogy -guassü. F oi as si m clenominaclu pelo Ehgen'beil'O ci vil 
l!'e rna nelo Vaz ele Mello. 

BARREIRO . Conego elo Estado de S. Pa ulo, banha o mun. 
ele Sa n ~a Cruz elo R io Pa rdo e clesagua no rio Tur vo . 

BARREIRO . Carrego do Estado de Minas Geraes , banha o 
m11n. ele Se te Lagôas e clesagua no r ibeirão 'l'a boqui nha. 

BARREIRO. Lagôn do illstado ele Minas Geraes, á ma1•o-em 
dir . do l'io . Fran cis ~o , potJCO acima ela lagôa ele Pirap~ra. 

BARREIRO DA R AIZ. Log. elo Estado de Minas Geraes , 
no elis t. ele Sa nto Antonio elo GoL·uluba e mun. do Gão-Mogol. 

BAR REI R OS . Logs . elo Es tado elas Alagoas , em Palmeira 
dos Jnd ios e Alagoas . 

BARREIROS. Dist. do mun. ele Bocayuva, no Estado ele 
Mi11 as Gentes. · 

BARREIROS . Log . no mun. à e Montes Claros ; no Estaelo 
ele Minas Geraes . 

BARRIGA. Log . do Estado el as Alagoas, na União. 
BARRIGAS . R iacho no l~slado do Ceará, afl'. da rn arnoe m 

esq. do riacho elos Cachon·os, kib. elo Quixeramohj m. (C;!;..rta 
de Sobreira) 

BARRIGUDA. Logs. do Estado das Alagôas, em 'l'riumpho, 
Auacli a, San ta Iphigenia e TL·aipú . 

BARRIGUDO. Log do Estado rias Alagôas, em Paulo 
Atl'onso . 

BARRINHO. Rio do Estado elo Ceará banha o mun . de 
Ipuei ras e clesagua no Jatobá . 

BARRO. Rio que ban ha o mun. de Ipueiras e desagua na 
mtLrgem esq . do i\llacambira, atf. elo ):'oty, no Es tado elo Ceará . 

BARRO. Riacho elo Estado de Minas Geraes , clesagna no 
rio S. Fra ncisco pela margem esq ., pouco acima. ela foz do r io 
elas Velh as . No RelM. ele Halfelel, p. H, lê- se - Ba;rros, no 
Attic1s lé- se - Barro. Em ou·tra p tLrte des te trabal ho está 'men· 
cionaclo este Riacho com o nome ele BarL'OS. 

B ARRO ALTO . Log . do Estado do Piauhy, no termo do 
S . João do Piauhy. · 

BARRO BRANCO. Logs. do Estado elas Al agôas, em·Mun
clahú-mil'im, J acuh ype, San L'Anna elo Ipauema, Viçosa, Paulo 
Alfonso e Mm·icy. 

BARRO BRANCO. Log . do Estado do Paraná, no mun. de 
Campina Grande . 

BARROCA. Log. elo Estado elas Alagôas, no Triurnpho . 
BARROCA . Log . do Es·tado ela Bahia , no mun. de Ca mpo 

Formoso . 
BARROCA. Rio elo Es tado ela Bahia, nasce na serra da 

Vigia e desagua no Cariacá. 
BARRO PRETO. Arraial do Estado das Alagoas, no mun. 

da Victol·ia. Ha outros logs. do mesmo nome nos mun s. do 
'l'ra\pú e Sant'A nna do Pan ema. 

BARRO PRETO . Log·. do Estado de Sergipe, no mun. de 
Itabaian inha. 

BARROSO. Rio do Estado do R io ele Janeiro, no mun. de 
Itag uahy . Pertence à bacia do rio Guandú. 

BARRO VERMELHO. Arraial elo Es tado das Alagôas, no 
mun. ela Un tào . Ha um outro com o mesmo nome na Pioca e 
ainda um outro log. no mun. ela Palmeira dos Indios, 
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BARRO V ERMELHO. Pov. do Estado da Bahia, distante 
42 kils . ela villa do Brejinho; com cer ca ele 60 casas ele ~e l~ a, 
uma boa capell a, e grande lavoura ele a rroz, mandiOca, teJJao, 
ca!1t1a e fum o. 

BARRO VERMELHO. Corrego elo Estado elo Rio ele Jatleiro , 
ali'. elo rio M&cacú. 

BARTHOLOMEU (S .) Log. do Estado do Piauhy, no termo 
de S. João elo P iauby. 

BARTHOLOMEU (S.). Log. do J~slado do Cear<i., no mun. 
de S. Ma~heus . · 

BARTHOLOMEU (S.). Arraia l do Estado da Bahia, distante 
2<! kils . ela villa elo Brejinho. á margem da estract,a c~e Macahu
bas. Ahi fLca um a gruta muito importante. VJCle BJ"CJ~nho . 

B ARTHOLOMEU (S.). Rio do Estado elo Pará , re un e-s~ ao 
lVIacnj a tuba 011 Mucuj a tuba e. juntos vão desaguar no r to Bemhca. 
E' tambem denominado Stmto flmcwo . 

BASTIÕES, Pov. do Estado elas Alagôas, no Piquete. 
BATALHA. Pov . elo Estado do Piauh y, no mun. do Par

nahyba. 

BATALHA. Co'n·ego elo Estado de Min as Geraes, banha o 
mu n. de Marian11a e desagua no rt o elo Carmo . 

BÂTATA. R io do Estado do Cearú, banha o num. ele Arnei
t•oz e desagua na mat·gem dir. elo J agua t'iue. 

BAT.ATAES. Ba irro no clis~. ela freg . ele i\1n.~to Grosso de Ba
ta taes, D O gsLado da S . Paulo, com duas eschs. publs. creadas 
p ela Lei n. 101 cle 24 de se ~embro ele '1 892 . 

:i3ATATAL. Log. do Es tado das Alaguas, em Sa nl'Anm1. elo 
Ipa nema. 

BATATAL. Estação do Ra.n;al Ferreo ele Cant.agallo, entre 
as estações de Larangeiras e Passagem , a 215"944 clistan·te ele 
Nrterõi e 71c 295 ele Lat·angeiras; no Esú.J.clo elo Rio de .Janeiro. 

BATEJ;..ÃO. l.Uo do Estado do Pa t·.,.ná, banha o mun . de 
Gtmra Luba e c!esag11a no rio Cubati.iosinbo . 

BATENTE. Ilha elo Estado da Bahia, DO mun. da Barra do 
Rio de Contas. 

BA'l?ERIA . Logs . elo Estado das Alagôas, na matriz doCa
m aragibe e em Pono ele Pedras. 

BATINGA. L ogs. do Estado elas Al:.\gôas, em Pau!G Afl'ons0 

e Porto Real elo Collegw. 

BATINGAS . Log. do Estado das Alagôas, n a Palmõira elos 
In.dios. 

BATOQUE. Log. elo Estado elas Alagàas, no mun. de Capiá. 

BÀTI'Jc:ilUE. Log. do Estado das Alagôas, ém Paulo Alfonso , 
BEBEDOU,RO. Logs. elo Estado das Alagóas, em Anadia , 

Coruripe e Sant' Anna elo Ipanema . 

BEBEDOURO (S. J oão Baptis ta elo) . Arraia l elo m un. ele Bro
tas; nc Estado eleS. Paulo. 

BEBEDOURO. Log. elo EsLaclo de S. Paulo, no mun, elo 
Carmo ela Franca , 

. BEBEDOURO. Ilha do Estado ela Bahia1 no lllUIL da Caso. 
·Nova . 

BEBIDAS. L og. do Estado elas ;l.lagôas, em U rucú. 
BEIÇUDO. Log. doEs tadoda Bahia, no rnun. de S . .João elo 

Paraguassú. 

BEIJA FLOR DO NORTE. H.ibeirã~ elo Esto.elo ela Bahia, 
banha o mun. elo Prado e clesagua na margem esq. elo 1·io do 
N ut•te defronte do Beij a Flor elo Stü. Corre paraJJelo com o 
Bom Viver. , 

BEIJA: FLOR DO SUL. R ibei r ão do Est:J.do ela Bahia, 
batiba o rnun . do Prado e elesagua na margem clir. elo 1·io do 
Norte, dol!s kils. abai xo da foz elo Pe1'igoso. 

BEIRADA. Log. do mun. de Aracaty, no Estado do Ceará. · 

BEIRÁ. RIO. Log.elo Es~acl~ elo Rio de Janeiro, no mun. ele 
Campos; com uma esch. publ. de inst. primaria. 

BELDUEGAS. Log. do Estado elas Alagoas, em Ut•ucú. 

BELÉM. Log. do Estado elas Alagôas, na Bra1wa: . 

BELÉM. Rio que banha o mun. de Ijmeü•as e desagua na 
margem elir. elo Macambira, a!l'. do Pot'y, no Estado do Ceará. 

BEL EM. Ilha e riacho elo Es ta.do de Pernambuco, n o t•io 
S. Francisco . O riacho elésagua pela margem esq. e a ilha fi ca 
proxima das ilhas da Missão, elo Curra!inho e da Casa . . 

BELISCA PÁO. Lag. do Estado das Alagôas, no muu. de 
1'1•a ipú. 

BELLA AGUA. Log , elo Estado do Maranhllio, no mun. ele 
Miritiba . . 

BELLA AURORA. Log. do Estado das A lagôas, na Pal
meira dos Inclios. 

BELLA FAMA. Log, elo Estado ele Minas Get•aes, no clist. 
de S. Sim ão. 

BELLA OLINDA. Log. do Estaclo elas Alagôas, em Pi
t'anhas. 

BELLA VISTA. Log. do Estado das Alagoas, em Porto 
Calvo. 

BELLEZA. Logo. elo Est:J.clo elas Alagôas, na Victoria. 

BELLO CRUZEIRO . Log do Estado elas Alagoas, no mun. 
ele V1çosa. 

BELLO DIA . Log. do Es~ado elas Alagôas , no Jacuhype. 

BELMONTE. Log. do Estado elo Piauhy, no termo de S. João 
elo P1auhy . 

BEM-BOM . Por tn no rio Corrente , mnn, de SanL\.nna elos 
Brejos e Estado ela Bahia, · 

BEMFIOA. Log:. elo Estado elas Alagôas , ,no mun. ela Pal
meit•a dos Indios. 

"BEMFICA . Pov. elo Es tado elo R. G. do Sul, no mun, do 
I rmmpbo, com uma esc h. publica . 

.BE,MFICA. R ibeirão rio Estado de S . Paulo, a/f. ela margem 
da·. no r w elo Ptqnete. 

BEMTEVL Log. elo Es.taclo elas Alagôas , no rnun. da Pal
metra dos Iudtos. 

B~NDÓ . Serra do Esto.elo ele Pernambuco no mun. ele Cá· 
brabo. ' 

BEN~DIOTO (S.) . . Log. elo Es tado elas A]agôas. no mun. de 
S. Lmz ae Qmtunele . · 

. BENED~OTO (S.) . . Rütcho do Estado elo Ceará, nasce 110 
Sltt o S .. ToBe, a elúus ktls. ela v ' lia do seu nome. R ecebe o Piru~ 
g uara, o Jnssara , o i\1uricituba e o Pimenteim. 

BENEDICTO{~-). R io do Estttclo de Minas Geraes, af!'. ela 
margem dtr. elo 'Iodos os Sa ntos (Chrockatt ele Sá. Jl1appx de 
l\!Clnas Geraes. ) 

BENEDICT.O (S . .J. Cacboeü·a do rio do Sul, ac ima da do 
'.L'ew10so uns olto ktls., no mun. do P rado e Estado da B'ahia , 

BENEDICTO ALTO. Log. elo Estado ele Santa Catharina 
no mun. ele Blll menau. ' 

BENEVENUTO. A1.•raial do Estado elo.s Alag-<Jas, na Branca. 
BENTO (S.). Log . do Estado do Pa1·à, no mun . ele Ci ntra, 

com uma esch. pltbl. creacla pela Lei n ()6 de 18 ele março de 
1893. . 

BENTO (S.) . Logs. do Estado elas Aln.g<Jas, em S. Min·uel doa 
Campos, Capiá e Pioca. 0 

_ BENTO _(S.). Log-. do Es tado da Bahia, no mun. de Jusseape, 
Ha 11m out,ro lagar com o mesmo nome no rnun. da Gamelleira 
do ASSlll'lUl . 

BENTO ( S, ) . Log . elo Distl'icto Federal, na freg. da Gua
ratiba. 

BENTO ( S ). Log. do Estado de Minas Geraes, n o clist. 
ele Cuieté. 

BENTO ( S) . Serra elo Estado do Parahyba elo Norte no 
mun . elo Cato lê elo Rocha , ' 

BE.NTO ( S ) .. Praia no m un, ele Angt•a elos Reis e Estado 
elo R10 de J aue tro . 

BENTO DO SAPUCAHY ( S ). Bairro do n1un, elo E. S.anto 
de Batataes, n? Est;!:do de S. Paulo; com uma esch, publ. 
creada peLa Lel 11, 2o3 de 4 de ~etemb1·o de 1893, 
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BENTO MARTINS. Nome com que nasce o ribeirão Sar
zêclas, no mun. de Sabará, no E stado de Minas Geraes. 
l BR~NTO PESTANA. Log . no mun. da Capital do Estado 
co 10 de Janeiro, com uma esch. publica. 

d 
BE~TO RIBEIRO. Igarapé do Es·tado do Pará, no mun . 

a Capital. 

. BE~ICÚ. Ribeit·o do Estado de Pernam buco, clesagua no 
r1o TJJucopapo . Tem menos ele uma Jen- ua de extensão e muito 
pouco fundo. 0 

· p ·BERIBOCA. Log. do Estado de Minas Geraes, no dis t. da 
welade e mun. do Turvo. 
BERNARDO. Ilha do Elstado da Bahia, no mun. ela Casa 

Nova . 
BERNARDO (S). Log. do Estado das Alagôas, em Muricy 

e Leopoldma . 

BERNARDO ( S ). Serra elo Elstado do R . G. elo Nol·te no 
mun. de Caicó. ' 

BERNARDO ( S ). Riacho do Estado do lt.G. do Nor te aff. 
da margem dir. do rio Seridó. ' 

BERNARDO (S).Rio do EsLado de Santa Catharina, no mun. 
de Blumenau. 

BERNARDO PEREIRA. Rio do Estado da Bahia no 
mun. do Bom Jesus dos Meiras. ' 

BERTIOGA. Log . no mun. ele Guarakessava, do Estado do 
Paraná. 
• BEXIGA . L?g . do Estado do Piauhy, no mun. da União, 
a marge m do no Parnahyba . 

BEXIGA. Igarapé do Estado do Pará, na freg. do Barcarena 
e mun. el a. Capi·tal. 

BEXIGOSA. Igar apé do Estado do Par á, no dist. da Sé e 
mun. da capital. 

BEZERRA. Log. do Estado das Alagôas, no mun. de Santa 
·Anna do Panema . 

BEZERRO. Lagôa do Estado da Bahia, no mun. do Riacho 
de Sanr Anna, na fazenda do Campo Grande (lnf. loc .). 

BEZERRO MORTO. R iach o do Estado do Ceará lJanha 
o mun . de Uma1y e desagua na margem dir. elo' riacho 
P endencia. 

· BICA. Log. do Estado das Alagôas, no mun. ele Porto 
Real do Collegio . 

BICA. Serra do Districto Feder al, entre Cupert ino e Cas
cadura. 

BICA DA PEDRA. Log. do Es·tado das Alagôas , no mun. 
des·te nome. 

BICA DO CAMPO. Arroio do Estado do Paraná na villa 
da P almeira . E' tambem denominado Lageado. ' 

BICA DO OUTEIRO. Log. elo Estado das Alagôas, no 
mun. de Porto Calvo. 

BICA GRANDE. Porto no mun. de Jaguaripe no Estado 
da Bahia . ' 

BICHO. Ilha na hahia do Rio ele J aneiro proxirna da ilha 
do Governador, entre as ilhas de Nhanquetá ~ do Milho. 

:SICHO PRETO. Log . do Estado das Alagôas, no mun. de 
VIçosa. 
B~CUDO. Serra do Estado de Minas Geraes, á margem esq. 

do rio de seu nome. (Chrockatt de Sá. Nfappa, de Minas Ge 
raes .) 
· BIQUARA. Log . do Estado das Alagôas, no mun. de Vi
çosa . 

d 
BIQUINHA. Log. do Estado das Alagôas, no mun . do Passo 

o Camaragibe. 
B_IRIMBAÚ . Pov . do Estado da Bahia, do mun. do Co

raçao de Marifl.. E' tambem denominado Bom S~Gooesso . 

co!lRISÁ. Bairro elo mun. de Bragança, no Estado de S. Paulo; 
de 18~~a esch. pu~l. creada pela Lei n . 257 ele 4 de se tembro 

BISPO, Corrego do Estado de S. Paulo, no mun, da capital. 

Suas aguas são aproveitadas para abastecimento daquella 
cidade. 

BITITINGA . Log. elo Estado elas Alagôas, no mun . de 
Muricy . 

BOA ALEGRIA. Log . elo Estado das Alagôas, na Viçosa. 
BOA ESCOLHA . Log. do .Es tado das Alagôas, em Urucú • 
EÔA E SPERANÇA. Log . do Estado do Piauhy, no termo 

de S. João do P iauhy. . 
BOA ESPERANÇA. Log. do Estado de Pernambuco, no 

mun. ele Bom J ardim. 
B ÔA ESPERANÇA. Logs . do Estado das Alagôas, em 

Urucú, Sa n·to Anto nio ela Bôa Vista, Branca, Matriz do Cama
L'agi b.a e Po1·to ele Pedras . 

BÔA ESPERANÇA. Log . do Estado ele Minas Ge1·aes, no 
mun. do Araguar y, clistante desta cidade se te leguas. 

BÔA ESPERANÇA. Log. elo Estado de Minas Ger aes, no 
dist . da ci dade de Manh uassú . 

BÔA .ESPERANÇA. Serra no Estado elo Rio de Janeiro, 
nas diVLsas do mun. de Saquarema . · 

BÔA ESPERANCA. Corrego do Estado de Minas Geraes, 
banha o mun. de Sabar á e desagua no ribeirão Sarzêdas. 

BÔA FLÔR. Log . elo Estado das Alagôas, na Branca . 
BÔA HORA . Log. do Estado das Alagôas. no mun . de 

. Viçosa. · 
BOA NOVA. Dist. CL'eado no ter mo de Poções, do Estado da 

Bahia, por Acto de 9 de setembro de 1893 . 
BÔA SOMBRA . Log. do Estado das Alagôas no mun de 

Paulo Affonso . ' · 
BÔA SORTE. Log. elo Estado de Pernambuco no mun de 

Bom Jardim. ' • 
BÔA SORTE. Pov. do Estado das Alagôas, no Junqueiro. 

Ha a inda o~tros logs . do mesmo nome em Muricy, S. Miguel dos 
Campos, V1çosa, P almeira dos Inclios e Traípú .. 

BÔA SORTE. Estação do Ramal Ferr eo de Cantagallo, no 
Estado elo R io ele Janeiro, entre as estações de Santa Rita e 
La rangeiras , a 193~<323 _distante de Nyterõi. 

BÔA SORTE. Riacho elo Estado da Bahia, banha o muu. do 
Morro do Chapêo e desagua no rio Cachoeírinha, afl'. do Utinga. 

BÔA SORTE. Ribeirão elo Ea·tado de Minas Geraes, afl". da 
margem esq. do P~J.cuhy ( Chrockatt de Sá. Mappa de Minas 
Geraes ). 

BOASSICA . Logs . do Estado das Alagôas, no[Pilar, Trium· 
pho, Branca e Porto Real do Collegio. 

BOASSÚ. Dist. do termo da Pedra Branca; no Estado da. 
Bahia . 
~ÓA UNIÃO. Logs . elo Es·tado elas Alagôas, em Santo Ao

tomo da Bôa Vista, P01• to Calvo e Paulo AJionso . 
BÔA VIAGEM . Log. do Estado da Bahia., na freg. dos 

Mares , 
BÔA VENTURA. Logs . do Estado das Alagôas em S. Luiz 

de QLL itunde, (J rucú e V1etoria . ' 
BÔA VISTA. Log. do Estado do Amazonas, no elist. do 

Care1ro e mun . da Capital. . 
BÔA VISTA. Pov. do Estado do Maranhão, no mun. de 

Flôres . 
BOA VISTA. Log. no mun . de Miritiba, do Estado do Ma

r anhão. 

BÔA VISTA. Log. do Estado do Piauhy no termo de S 
João do Pianhy. ' • 

BÔA V:ISTA. Log. elo Estado de Perna~buco, no mun. do 
Bom Jard1 m. 

BÔA VISTA. Log . do Es·tado de Pernambuco no mun . do 
Bomto. ' 

BOA VIST .A. Pov. do Estado das Alagôas no Pilar, 
BÔA VISTA, Arraial do Estado das Ala

1

gôae1 no mun do 
Porto Real do Collegio. ' 
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BÔA VISTA. Arraial do Estado das Alagôas, na Branca . 
BÔA VISTA. Logs. do Estado das Alagôas, na, Matriz _do 

Cam,~ragibe , Plassabussú, Anadta, Ço rur1 p~, S . Jose do Balao, 
Atalaia, Mundabú-mirim , Paulo Affonso, P1r~nhas, Mat?gog;v, 
Alagôas Par ahyba Sant'Anna do Ipanema, V1etor1a e T ra1pu . 

BÔA ~ISTA. ~og . do Estado de Sergipe, no muu . da Ca
pell a . 

BÔA VISTA. P ov. do Estado da Bahia, no mun. de Ita
paric::t . 

BÔA VISTA . Dist. do termo de Cannavieiras , no Estado 
da Bahia . 

BÔA VISTA. Bairro do mun . do Patrocínio e Santa Isabel' 
no Estado ele S. Paulo; com uma esch. publ. creada em 4 de 
se tetnbro de 1893. 

BÔA VISTA. Log . do Estado de Minas Geraes, no dist . 
do Sacr a mento . 

BÔA VISTA. Estação da E. de F. da. Leopolelina, no Es
tado elo Rio de J aneiro. no r amal de S. F1clehs. entre Cam pos 
e S. Ficlelis, 299k009 distante de Nyterõi e 25k000 de Campos . 

BÔA VISTA. Serra elo Estado do Ceará, no mun . de Santa 
Qui teria. 

BÔA VISTA. Morro elo Estado do Cear á, no mun. ele Au
rora. 

BÔA VISTA . Serra do Estado elo Rio de J aneiro. entr e 
Pilar e Paty do Alferes. Della nascem as cachoeiras ~o I ta 
picú, Paraíso, Tinguá e João P into que for mam o rw Ta
quarussú ou do Couto. 

BÔA VISTA. Riacho elo Estado do Cear á, banha o termo 
do Tamboril e clesagua no rio Pinheiro na. fazenda Serro·te ao 
N. ela villa ele Car athens 24 kils. 'l'em um curso aproximada
mente de 60 kilometros . 

BÔA VISTA. R ibeir ão do Estado de S. Paulo, banha os 
Campos elo Jm·clão, reu~e-s_e com o · yibeirão da Bocaina e 
juntos correm para o r1be1rao dos Tatus. 

BÔA VISTA. Ribeirão do Estado de S .. Paulo, banha a 
com . de S. Gados do Pinhal e desagua no rw Jacaré . 

BÔA VISTA. Rio do Estado de Minas G~raes, afl'. da 
margem esq. do rio Pará , abaixo da fo z do ribe1rao do Coroado. 

BÔA VISTA. Corrego do Estado de Minas Geraes, alf. ~a 
margem dir . do Urncú, trib. do Mucury. (Chrockatt de Sa. 
l l!fappa de Minas Ger aes). 

BÔA VISTA DA ITIUBA . Log . do Estado elas Alagôas, 
em S. Braz. 
, BÔA VISTA DA RIBEIRA. Pov . do Estado das Alagôas, 
no Junqueiro. 

BÔA VISTA DO ALTINHO . Log. do Estado das Alagôas, 
no mun. do Traipú. 

BÔA VISTA DO BURITY. Rio do Estado de Minas Ge
·raes, aff. da margem elir . do Itapecertea , pro:-tmo da foz deste 
rio no Pará . (Chrockatt de Sá . Mappa de Mmas Geraes). 

BOCA. Log . do Estado das Alagôas, no Po xim. 
·BOCA DA MARIANNA. Log . e sang radouro do Estado 

de Matto Grosso, á margem esq . do r1o Cuyabá, no d1st. de 
Santo Antonio do R io Abaixo e mun. ela capttal. 

BOCA DA MATTA. Pov. do Estado das Alagôas, no Pilar . 
BOCA DA MATTA . Arraial do Estado das Alagôas, no 

mun. de Anadia. 
BOCA DA MATTA. Pov. do Estado de Sergipe, no mun. de 

Gararú. 
BOCA DA PEÇA . Rio do Estado da Bahia, banha o mun. 

da Barra do R io de Contas e desagua no r1o deste nome 
finf. loc). 

BOCA DAS PALMEIRAS. Log. d0 Estado da Bahia, no 
mun . de Brotas de Macahubas. 

BOCA DA TABOCA. Arraia l elo Estado das Alagôas, no 
mun. ela União . 

BOCA DO ACRE. Dist. do termo de Antimary, no Estado 
do Amazonas. 

BOCA DO CAMPO. Pov. do Estado da Bahia, no mun. do 
Currali tlho. 

BOCA-DOCE. Sel'l'a do Estado do Piauhy, no mun. de Ita
maraty . 

B OCA DO CERVO. Sangr adouro no dist. c).e Santo A:nionio 
do Rio Abaixo, mun . da capital do Estado ele Matto Gr osso. 

BOCA DO MATTO. Pov. do Estado da Bahia, no mun. do 
Curralinho . 

BOCA DO MATTO. Estação da E . de F. Leopoldina., no 
Estado do Rio de J aneiro, na linha principal, entre as estações 
cl Cachoeiras e T heodoro de Oliveil'a . 80 .'<910 distante de Nyte
rõi, 71<500 de Cachoeiras a 12k526 de Theodoro de Oliveira. 

B OCA DO MOCAMBO . Log . do Estado do Amazonas, no 
mun. de Parintius. 

BOCA DO MOCAMBO. Lagôa do Estado da Bahia, no 
mun. do Bt•ejiuho, á margem do rio P a rámirim. 

BOCA DO MUNDO . Serra do Estado do Cear á, no mun, de 
Q.uixa rá. 

BOCA DO RIO. Log. do Estado das Alagôas, na Barra do 
S . Miguel. 

BOCA DO RIOSINHO. Dist. do termo de" Antimary, no 
Estado do Amazonas. 

BOCA GRANDE. Log. do Estado das Alagôas, na Bran
quinha . 

BOCAINA . Bairro no mun. de Silveiras e Estado de 
S . Paulo; com uma esch. publ., m·eado pela Lei n. 210 de 4 de 
setembt·o de 1893. 

BOCAINA. Bairro no mun. de Bragança e Estado de S. 
P aulo: com uma esch. publ, Cl'eada pela Lei n. 257 de 4de 
setembro de 1893. 

BOCAINA. Serra do Estado de . Minas Geraes nas divisas 
do clist. da Provideacia per tencente ao mun. da L~opoldina. 

BOCAINA. Ribeirão do Estado de S. Paulo banha os cam
pos do Jordão, reune-se com o ribeirão ela Bôa 'Vista e juntos 
correm para o r ibeirão dos Tatús. ' 

BOCAINA . Rio do Estado de Minas Geraes, alf. da mar
gem dir. do Itapecerica. (Chrockatt de Sá . Mappa de Minas 
Geraes). 

BOCAYUVA. Dlst. do mun. de Caratinga do Estado de Mi-
nas Geraes. . 

BOCAYUVA. Rio do Estado de Minas Ger aes,a ff. da mar
gem esq. do Abaeté. E' tambem denominado Ingazeira. 

BOCETA. Log. do Estado das Alagôas, em Jacuhype. 
BOCETA. Log. do Estado de Minas Geraes, no mun. de 

San ta Bal·bara. 

BOCETAS (Porto das). No 1•io Paraguassú, mun. do Gurra~ 
linho o Estado da Bahia . 

BOCÚ. Log. do Estado das Alagôas, no mun. da Victoria. 
BODE . llha no R io S. Fra ncisco, proxima á cachoeira do 

Tacut·uba. 

BODE. R iacho do Es tado de Pernambuco· desagua no rio 
S. Fr ancisco acima do rio P ajahú . ' 

BOI. Log. do Estado das Alagôas, em Urucú. 

BOI. Riacho elo Estado do Ceará, banha o mun. do Uma1•y e 
desagua na margem esq. do riacho Pendencia. 

BOIADA . Log . no mun. da Palmeira do Estado elo Paraná. 
Nesse logar, á margem de um pequeno arroio, existe um grande 
penhasco de 50 pés, pouco mais ou menos, talhado a pique, e 
tendo em uma das faces uma especie de i magem . O povo con
corre em r omana a esse logar, existindo já uma capella da in
vocação de N. S. das Neves_ 

BOI MORTO. Rio do Estado da Bahia, banha o mun. da 
Barra do Rio de Contas e desagua no rio deste nome (Inf. loc,), 
Ha no mesmo mun. uma serra de egual nome. · 

BOI PRETO. Log. do Estado do R. G . do Sul no mun. da. 
Palmeira . ' 

BOIS. Ilha no Estado da. Bahia, no znu.n. d p, Casa Nova. 
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BOl S. Ilha no rio S. Ft•ancisco, à esq. da cachoeira das 
Conchas, e entre Joazeit·o e Capim Grosso . 

BOI VELHO. Cachoeit·a no rio S. F,·ancisco, pouco acima 
da. Missão de S. João Baptista ele Rodell as . 

BOJÓ. Log. do Estado elas Alagôas , em Bello Monte. 
BOLANDEIRA . Log. elo Estado elas Alagôas, no Poxim. 
BOM CONSELHO. Log. elo Estado das AlagôaR, no dist. ele 

Getituba e mull, de S. Luiz ele Qui tu nele. 
BOM DESPACHO. Log. do Es tado elas Al agôas, no mun. 

do Passo do Camaragibe. 
BOM DESTINO. Log . do Estado de Pernambuco, no mun, 

elo Bom J ardim. 

BOM DESTINO . Log. elo Estado das Alagoas , ero. S. Migttel 
elos M d agres . 

BOM FIM. Log. do Estado ele Pernamlmco, no mun . elo 
Bo m Jardim. 

BOM FIM. Logs. elo Estado das Alagôas, em Paulo Aff'o nso, 
Urucú, Coruripe. e S . Luiz de Quituncle. 

BOM FIM . Sert•a elo Es·taclo do Ceará, no mun, ele Sa nta 
Quite ria. 

BOM FIM. Bt•aco elo igarapé Ut•ubuena, no mun . ele Ma~a
gão e Estado elo P a rá. 

BOM FIM . Rio do Estado d e Minas Geraes. trib . ela mar 
gem esq . elo rio S. Francisco, logo acima do ri·o Pardo. (Chro
ckatt ele Sá. l'vlappa de Niina,s Gc1·aes ). 

BOM FIM. Cot•J•ego do Estado ele Minas Geraes, !las divi
sas da rreg . ele S. Sebastião ela Grota . 

BOM GOST GJ . L•Jg. elo Estado do Piauhy, no te rmo ela ca-
pi tal. · 

BOM HAVER . Log . do Estado elas Alagôas, na Branca. 
BOM JARDIM. Log . do Esta:clo do Piauhy', no termo de S. 

João do Piauhy . 

BOM JARDI M. ·L ogs . do Es tado elas Alagôas, nos muns. ele 
Santa Luzia do Norte , P orto de Pedras, Sa nL' Anna do Ipamema, 
T ripú e Cor uripe . . 

· BOM JARDIM. Maloca da tl'ibu .Macuchy, no J~s ta elo elo 
Amazonas·. 

BOM JESUS. Log. do Estado do Pia uhy, no mun. de S. 
J oão elo Piauhy . 

BOM JESUS.Log. do Estado do Cear á, a ·treskils. ao nascente 
da cidade de Ipú. Ahi acha-se a ce lebre. mina de ouro, ele que 
faz menÇão Pompeu na sua Estatística, . Diz-se que a primeira 
pessoa que a descobrira, foi um preto velho, que moia a pedra 
com uma alavanca e vendi a em oitavl\s o precioso metaL 

B(JM JESUS. Log-s . elo Es ta do das Alagoas, nos muns. ele S . 
Luiz de QLütuncle , Viçosa, Sant' A~ma elo Ipanema, Paulo 
Affonso, Agua Branca,e no J acuhype, Branca e n a matriz elo 
Camaragibe. · 

l3GM JESUS. Log. elo Estado ela Bahia, no te rmo de Ilhéos . 
BOM LOGAR. Log. do Estado do Piauhy, no te rmo ele S . 

J oão do Piauhy. 
BOM LOGAR. Log. do Estado das Alagôas, no mun. de 

Santa Luúa do Norte . 
BOM NOME. Log. elo Esta do elas Alagôas, na Branca . 
BOM NOME. Set•ra elo Estado elo Ceará, no mun. do B1•éjo 

dos Santos, nas di visas com o Estado ele Pemam buco. 
BOM REGALO. Log·. do Estado elas Alagôas , em Murioy. 
BOM RETIRO. Log . elo Estado do Piauby, no mun. de 

S, João do Piauhy, 
BOM RETIRO. Log. do Esta do das Alagôas, no mun. cíe 

Santa Luzia elo Norte. 
BOM RETIRO. Baino do mun. do Pirahy, no Estado elo 

P a.·aná. 

BOM RETIRO. Log . do Es tade do R. O. do Sul, no mun, 
de Taquary . 

BOM SOC!!:GO, C~choeira no :rie çlo Sul1 Qito l'Ús , }ll.ai~ ou 

menos ela cachoe ira de Baixo e 500 melros aba ixo da foz el o ri· 
beirão elos Canttdos , no mun. do Prado e Es Lado ela Bahi a . 
· BOM SUCCESSO. Logs. elo Estn.do das Alagôas, na Branca, 
Victoria, Atalaia, e Munclahú-m irim. · 

BOM SUCCESSO. Pov. elo Es ta 'o ela Bahia, no mun. elo 
Coração ele Maria. E ' tambem denominado BÍI"Íinbau . 

BOM SUCCESSO. Log. do Estado ela Bahia, no mun . ela 
Gamelleira elo Assuruá (In f. l oc .) . 

BOM SUCCESSO. Bairro do mun. elo l?att·ocinio e Sãn ta 
Isabel, no Es tado ele S . Paulo ; com uma esch. publ. creacla 
em <l de setemb t•o de 1893. 

BOM SUCCESSO. Bair.ro elo clist. ele Sa nt'Anna elo Capi
vary, no mun. elo Pouso Alto e Estado de Minas Geraes . 

BOM SUCCESSO . Ilha do Estado da Bahia, no mun. ela 
Barra elo R io ele Con·tas. 

BOM SUCCESSO. Riacho elo Es Lado do Ceará, aff. da 
mar(J'em dit·. do rio Banab uiú. Suas cabeceit'as J'ot·mam co n
tr av~rte n ·tes com as elo riacho Quincoê, atl'. elo Trussú . 

BOM VIVER . R i l.\eirão elo Es tado da Bahia, no mun . 
do Prado ; elesagu<J. na margem esq. elo rio elo Nor·te, nove 
kils . abaixo da cachoeira da J ar araca e oi to ela foz elo 
Quebrado . 

BOM VIVER. Cach oeir a no mun . elo Prado e EsLaclo 
ela Bahia, no rio elo No rte, 50 metros acima elo rileirão elo 
seu nome. 

BONETE. Bain•o ela com. ele Villa Bella, elo Es tado ele 
S. Paulo; com duas eschs . publs. creadas pe la Lei n . 258 ele 
4 ele setembro ele 1893. 

BONITA. Lagôa elo Estado da Bahia, no m un. elo Morro 
do Cbapéo, entre bellissimas ma ltas de terreno fertili ssimo, 
jtmto á estrada que elo H.iachão elo Utinga vae ao Mundo 
Novo . 

BONITA. Lagoa a cinco kils. distante da villa elo Br ejinho; 
no Es t.ado ela Bania. 

BONITINHO. Monte no mun. do Bo nito, do Esta do ele 
Perllambuco. Nelle ex is te uma cachoeir a formada pelo ri beiro 
Bonitinho. As aguas elo dito ribeit·o pt·ecipita m-se por cima 
de uma grande pedra de pla no inclinado com a extensão de 
40 braças, pouco mais ou. menos. 

BONITO . Logs. do J~stado elas Alagàas, em S. Mi guel elo~ 
Campos, Victoria e. Viçosa . 

BONITO. Sena elo Estado elas Alagôas, no mun. de 
lVltwicy . 

BONITO. Riacho elo Est ado elo Piauh y, elesagua n.a margem 
esq . elo Caninclé, duas leguas a ba ixo elo t'i acho ela Lage·e a 
cinco de Oeü·as. 

BONITO. Porto na foz ele rio Serra Negt'a, no mun. àe Gua
rakessava, elo Estado do Pat•anâ. 

BOQUEIRÃO. Log. clo"' Éstado ele Piauby, no mu'n. ele S. 
João do Piatthy. 

BOQUEIRÃO. Pov. elo Estado das Alagôas, no mun. di! 
Maragogy . , 

BOQUEIRÃO.' Arraiàl de Estacl.o elas Alagôas, em Ca,piá. 
BOQUEIRÃO. Logs. do Es tado elas Alagôas, ·em Paul l'l 

Affonso, Porto Real elo Collegio, Pã.o ele Assucar, Palmeira elos 
Iuelios, Parahyba, S. José ela Lage e Anadia. 

BOQUEIRÃO. Log. do Estado da Bahia, no mun. elo Cm' ... 
r alinho . . . 

BOQUEIRÃO. Serra elo Estado da Bahia, iio u1un. elo 
Riacho de Sant'Anna. 

BO'QUEIRÃO . Rio do K;tado elo Cear á, banha o mun. de 
Viçosa, e desagua na margem dir. elo Itacol omy. 

BOQUEIRÃO. Riacho do li.staclo ele Pernambuco, clesagua 
no 1'io S. F1'allcisco, pouco ac ima do r iacho dos Mandantes . 

BOQUEIRÃO DOS FRANCEZES. Bom e vasto ancora· 
douro, no mun. de Porto Segttro, no Es tado da Bahia. 

BOQUEIRÃOSINHO. Log, d,o ;Ests;do de Piauh:y, no mun. 
de.S. João do Piauhy. a ., 
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BORAREMA. Log. do Estado das Alagõas, no mtm. de BREJINHO. Logs. do Estado das Alagôas, no Triumpho, 
Atalaia. Anadia e Matriz do Camaragibe. 

BQRBA. Loo"'. do Estado de Pernambuco, no mun. do Bom BREJO. Serrra elo Estado ele Pernambuco, no mun. de 
Jat·clim. Tacat'atú, á margem do rto S. Francisco, proximo das serras de 

· 'l.'acaratú elo Nariz Furado, elo Brejinho ou da Juliana e do 
BORBA FERREIRA. Log . do Estado de i\1inas Geraes, Capim. 

sobre o rio Carandahy. BREJINHO. Serra do Estado da Bahia, no mun. do Riacho 
BORDÃO DO VELHO. Riacho do Estado do Ceará, banha de Sant' Anna. 

o mnn. ele Aurora e des•L!!lll\ no rio Salgado. ~ . BREJO. Log . elo Estado do Piauhy, no mun. de S . João do 
BORGES. Ilha do Estado do Pará, no muu · ele Quatipurú. Piauby . 
BORRACHUDO. Pov. do l~staclo cfo Paraná, no mun. ele BREJO. Logs. do Estado elas Alagôas, em Anaclia, Poxim, 

Guarakessava. S. José da Lage, S. Bt· az, Vicosa e Jacuhype. 
BORRALHO. Log . do Estado de Matto Grosso, á margem BREJO , Log . do Estado ela Bahia, no muu . de Bom Fim. 

di r. do l'io Cnyabá, no dis·t. de Santo Au·ton1o do R10 Aba1xo 
e mun. da caiJital. BREJO DA FOLHA. Log . do Estado das Alagôas , no mun. 

da Victoria. 
BORZEGUIM. Lagôa do Es·tado do Ceará, no muu. ele BREJO DAS CARAHYBAS. Log, do Estado elas Alagôas• 

It::tpipoca . no muu. elo 'l'riumpho. 
BOSQUE. Log· , elo Estado das Alagôas , no mun. do Passo 

~ BREJO DE MENINOS. Log. elo Estado das Alagôas, ém 
do Camaragibe. Mundahú-mirim . · 

BOTELHO. Log. elo Es tado das Alagôas, no mun. ele S. 
~ BREJO DO CAPIM. A1·raial do Estado elas Alagôas, no 

li1Iiguel dos Campos. num. da Un ião. 
BOTEQUIM. Igarapé do Estado do P arít, no elist , ele Bem- BREJO DOS MARTYRES . Dist . m·eaelo no mun. da Bôa 

fica e mun. da capita l. Vista elo Tremedal, do ]!;s·tado ele Minas Ge raes pelo Dec. n. 166 
BOTIJA. Log. elo Estado elas Alagôas, no Piquete. ele 19 de agosto ele 1890. 
BOTIJÃO. Log. do Estado das Alagoas, no mun. elo T ri- BREJO DO SOBRADO. Log. elo Estado das Alagôas, no 

umpbo. n1tln. elo 'l'riumpho. 
BOTO. Igarapé elo Estado do Parà, no Parú e mun. ele BREJO DOS PADRES. Riacho do Estado da Bahia, afi'. 

Obidos. ela margem esq. do rio das Rans. 
BOTUQUARA. N'ncleo colonial elo Estado elo Paraná, no BREJO DOS VEADOS. Riacho elo Estado ela Bahia, aff, 

mun. de Ponta Grossa. da margem elir. do r io elas Rans. 
BRABO. Igarapé elo Estado do Pará, no dist. ele Bem fica, BREJO DO TATU'. Corrego elo. Estado elé Minas Geraes 

no mun, ela capital. aff. elo l'ibeirão dos Cavallos, que o e elo rio Grande. ' 
BRAÇO GRANDE. Igarapâ elo Estado elo Paraná, no mun. BREJO D\) VIEIRA. Al' raial do Estado elas Alagôas, no 

ele S."Dumingos ela Boa Vista. muu. ela Unw.o. 
BRANCA. Se1·ra elo Estado da Bahia, no muu . ele CoiLé. BREJÕES. Pov. elo Estado ela Bahia, no mun, da Amar-

Ha uma outra serra com o mesmo nome no mun . do R11so. gosa . 
BRANCA. Serra elo Estado ela Bahia, no mun. da Casa BREJO GRANDE. Log. do Estado ela Bahia, no mun. ele 

Nova. Campo Formoso . 
BRANCO. Igarap.é do Estado do Pat·á, banha o muu. ele BREJO GRANDE. Log. elo Estado da Bahia, no muu. da 

s. Domingos da Boa Vista e clesagua no Crauateua. Jacobina. 
BRANCO. Rio elo Estado de S : Paulo , no mun. de BEEJO GRA])l'DE. Pov. do Estado ela Bahia, a 30 kils . dis-

S. Vicente . E' um dos formadores elo 1'10 Botoroca . taute ela villa elo Brejinho, com uma capella, a lgumas casas de 
BRANCO. Ri o do Estado do Pat•aná, banha o mun, de telha , quatro engenhos e lavoura de cann a, arroz, milho e 

Gttarakessava e desagua no rio Varadouro. fumo. 
BRANDÃO . CachoeiL·a · no rio S. Francisco pyoxima a BREJO GRANDE. Riacho elo Estado elo Cear~, vae para o 

cachoeira do Crauá e pouco abaixo ela Quebt•a Canoa . Cariús. 
BRANDÕES. Ilha no rio S. Francisco, em frente 6, cacho- BREJO NOVO. Log. elo Estado das Alagôas, no Pilar. 

eira da (~uixaba. BREJO QUEIMADO. Log. elo Estado elas Alagôas, em 
1 iVlundabú-mtrim. BRANDURA. ·Rio do Estado do 1\'I~ranhão, )anha o mun, 1 

de Mit·itiba e desagua. no rio do Esptgao . BREJU REDONDO. Log . do Estado das Alagôas, no mun. 
BRAUNINHA. Ribeirão elo Estado ele ]\!finas Geraes, nas do Traipú. 

divisas do clist. da Alliança , pertencetlte ao mun. ele Cata- BREJOS. Riacl<o elo Estado da Bahia, afl'. do rio Utinga 
guazes. (In f. loc. ). 

BRAVAS. Ri acho do Estado elo Ceará, ali!. ela mat·gem esq. BREJO SECCO. Log. elo Estado elo Piauhy, no mun . de 
elo Cariú . S. João do Piauhy . 

BRECHA. Log. elo Es·taclo elas Alagôas, na Palmeira dos BREJO VELHO. Dist . do termo elo Angical, no Estado ela 
Indios . . Bahia . 

BREJÃO. Logs . do Estado das Alagôas, no Piquet, Jacu- BRILHANTES . Cascata no corrego do Monjolinho, perto 
hype e s . José ela Lage. elos Póços de Caldas: no l!;staclo de J)liuas Geraes. 

BREJÃO. Log. elo Estado cla_Bahia, no mun. de Campo BRIQUITURA. Bairro no mun. de S. Roque e Estado ele 
S. Paulo; com uma esch. publ., creada peli• Lei n. 259 de 4 
de setembro de 1893. Formoso. 

BREJÃO. Riachão do Estado ela Bahia. banha o mun. ela 
Gamelleira do Assuruá e desagua no rio Verde. 

BREJÃO DA JACOBINA NOVA. Log. do Es.tado ela Bahia 
no mun. de Campo Formoso. 

BREJINHO. Log. do Estado do Piauhy, no te1•mo ele 
S. 3'oão do Piauhy. 

BRONZE. Rio do Estado do ParaníL, aff. elo Puruquat·a. 
BRUMADO . Pov. elo Estado ela Bahia, no mun. da Gamel

leira do Assnl'ltá . 

BRUMADO. Log . elo Estado do Pm·an<Í., no mun. ele Votu
verava. 
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BRUNDUÉ. Pov. do Estado da Bahia, distante 40 kils. 
da villa do Brejinho; com elous engenhos, lavoura de canna, 
fumo e arroz, e criação ele gado. 

BRUXAS. Ilha no rio Parahyba do Sul, mun. ele S. João da 
Barra e Estado do R io de Janeiro, logo em continuação da ilha 
Grande, da qual é separada por um estreito canal. Denomi
nou-se depois S .. João. 

BUENOS-A YRES. Logs . do Estado das Alagôas, no Passo 
do Camaragibe, Pilar, Palmeira e Paulo AJ:l'onso . 

BURACÂO. Arraial do Estado de Sergipe, no mun. de Santo 
Amaro das Brotas . 

BURACO. Logs. do Estado elas Alagôas,em Capi::í., Mundahú
mirim e Atalaia . 

BURACOS. Logs. do Estado das Alagôas, em Coruripe e 
Junqueir o. 

BURGO. Arraial do Es tado das Alagôas, no mun, ele Porto 
Real elo Collegio . 

BURÍTY. Pov. do Estado do Maranhão, no mun. de S. Ber
nardo . 

BURITY. Log. no mun . de Miritiba, do Estado do Ma
ranhão. 

BURITY. Dis·t·. no termo da Barra do Rio Gra11de e Estado 
da Bahia. 

BURITY CORTADO. P ov. do Estado do Mat·anhão, no 
mun. de Flôr0s. 

BURITY DA CONCEIÇ.Â.O. Log . do Estado de Matto 
'3rosso, no dis t. da Chapada e mun. da c~pi ·tal. 

BURITY LARGO. Arraial do mun, de S . João dos Patos, 
no Estado do Maranhão . 

BURITY SECCO. Log . do Estado do Piauhy, no mun. de 
S. João do P ia.uhy. 

BURROS. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, afl:'. da 
ma rgem esq. do Par ahybuna. Recei.Je o ribeirão da Anta. 

BUZIO. Log . do Estado das Alagôas, no man. do Parahyba. 

c 

OAA-CORÁ. Vertente no mun. de S. Borja e Estado do R. 
G. do Sul. 

CABA8AS. Ilha no rio S . Fl'ancisco, defronte da cacboeil'a 
do Fu r•a lho. E' tarnbem denominada da Viuva (Halfelcl). 

CABACEIRA. Serra do Eat:J.do da Bahia, no rntm. de 
Sant' Anna dos Brejos. 

CABACEIRAS. Log. do Estado da Bahia, no m un. da 
Gamelleüa do Assuruá (Inf. loc. ). 

CABACEIRO. Log. do Estado das Alagôas, no mun. de 
'fraipú. 

CABACEIRO. Ilha do Estado do Rio de Janeit·o, no mun. 
de Angra dos Reis. 

CABACEIRO. Morro do Distrido Federal, em Guaratiba, 
continaação do caminho da Uapueira Grande. 

CABACEIROS. Log. do Estado das Alagôas, no mun. de 
Ana dia. 

CABAÇO. Log. do Es·tado das Alagôas, no mun, de Paulo 
Affonso. 

CABAÇOS. Arraial no rnan. de Traipú , d0 Estado das 
Alagôas . Ha diversos logs. com o mesmo nome nos muns. de 
Muricy, Anadia eSant'AnnacloPanema . 

CABARAQUARINHA. Mol'l'o do Estado do Paraná. no 
mun. de Guaratuba, · 

CABEÇA D'ANTA. Pov. elo Estado elas Alagôas, no mun. 
ele Anadia. 

CABEÇA DE BOI. Arrabalde no mun. do Parahyba do 

Estado das Alagôas. Ha. um ou to logar do mesmo nome na 
Branca. 

CABEÇA DO M . Ribeirão do Estado ele Minas Geraes 
desagna na margem esq . do rio Doce em frente á cachoeira 
doM. 

CABEÇAES. Bairro do município de Sarapuhy, no Es·tado 
da S. Pa lllo; com urna esch,. publ. creada pela Lei n. 255 de 4 
de setembro de 1893. 

CABEÇO- Logs. do Estado das Alagôas, no Poxim e Penedo. 
CABELLOS. Log. do Estado das Alagôas, no mun, dé 

Anadia. 
CABILÓ . Log. do Estado das Alagôas, no mun, de 

Viçosa. 
CABIUNA. Estação da E. de F. Leopoldina, na estrada de 

Imbe tiba a Miracema, no Estado do Rio de Janeiro, entre as 
es·tações de Macahé e Cal'ape bús, a 1941<139, distante de Ny
terôi e 13 I< 607, ele Macahé. 

CABO. Morro e lagôa do Estado de Sergipe, á margem dir. 
do rio S. Francisco, pottco acima do B11raco de Mar·ia P ereira . 

CABOATAN. At•raial do Esi.ado das Alagoas, no mun. ele 
S. Mi guel dos Camp0s. 

CABOCLA. Log . elo Estado das Alagôas, no mun . do 
Pol't o de Pedras. 

CABOCLO. Log. do Estado das Alagôas. no mun. de Ana
dia. Ha um oul,t·o log. do me smo nome no mun. de Pão de 
Ass ucar . 

CABOCLO. Ilha entre a cachoeira de Ferrete e a ilha da 
Assumpção, no ri o S. Francisco. 

CABO DO PASTO. Log. do Esuado das Alagôas, no mun. 
do 'l'riumpho. 

CABOR É . Log . do Estado das Alagôas, no mun. ele 
Sant' Annu elo Panerna . 

CABORGE . Logs. do Estado das Alagôas, no Piqaete, Pa-
rahyba e Mul'icy. · 

CABO-VERDE. Cachoeira no rio do Sul, tres kils. acima 
da do Funil; no mun. do Prado e Estado da Bahia. 

CABRAL. Log, do Estado das Alagôas, em Mul'icy e 
Urucú. 

CABRAL. Riacho doEs.tado das Alagôas, aff. do rio Ca
maragibe. 

CABRAS. Uma daa estações da Companhia Ramal Ferrao 
Campineiro, no Estado de S . Paulo. 

CABRAS. Ilha no rio S. Fr·anc isco, abaixo da villa da 
Bôa Vista (Pernamlmco) e proxima ela ilha Ele Inhamnm 
( r-Ialfeld). . 

QABROBÓ. Arraial do Estado das Alagôas , na Branca . 
CACAU. Log . do Estado elas Alagôas, no mun. da Vi-

ctoria. ' 
CACHAMBÚ. Serra do Estado do Rio de' Janeiro, no muu, 

de PeLropolis. 
C ACHA IJHY. Ilba e cachoeira no rio S. Francisco, pro xi

mas á ilha ela Assllmpção. 
CACHIMBAU. Estação da E. de F. do Rio de Ouro, entre 

as estações da Barreira e da Cava . 
CACHlNGÓ. Log. elo Estado de Minas Geraes, no mun. 

ele Pitangny. . 

CACHOEIRA. Log . do Estado Çlo Piahuy, no mun. de 
S . João elo P iauhy. 

CACHOEIRA. Pov. e ilha do Estado de P ernambuco, no rio 
S. Francisco, entre Joazeiro e Capim Gt·osso . 

CACHOEIRA. Logs . do Esta·do das Alagôas, em União , 
Viçosa, Palmeira dos Indios, S. Miguel dos C.arnpos, Anadia, 
Curaripe, Porto Cal v o, Mar agogy, Paulo Atfonso, Traipú, 
e lYltwclahú-rnit·im. 

CACHOEIRA. Pov . elo Estado da Bahia, no mun . cl' Agua 
Que nt~ . 

CACHOEIRA. Log. do Estado de Minas Geraes, no ciis~. 

16.000 
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de Santa Margarida. Ha um outro logo. elo mesmo nome no 
d'isL. elo I11hapim, 

CACHOEIRA. Estação da E . ele F. elo Rio do Ouro, entre 
as est<tções ela Cava e Paineil'as. · 

CACHOEIRA. Riacho do Estado de Pernambuco, desagua 
no S. FL"ancisco, em fren te á i lha ela Assumpç5.o . Ha um outro 
riacho no mes mo Estado, que elesagna. no S. Francisco, defronte · 
da ilha Gra nde e entre a foz elo riacho da Cibita e das Cara
hyoas. 

CACHOEIRA . Ribeirão do Es tado da Bahia, banha o mun. 
do P t·aclo e desagua na marge m esq. do rio do Sul. Acima ele 
sua foz. uns 15 kils., ·tem uma grande cachoei ra de 10 metros 
de alt.ura e que ftca uns 30 mett·os acima da foz de ·um carrego, 
que lhe entra pela margem clir . Communica-se por um braço 
com o rio elos Canudos. · 

CACHOEIRA. Lagôa no mun. elo E. Sttnto elos Bal'l'etos , 
no Estado ele S. Paulo á mat•gem ela cachoeira Ignacio Ar-
mindo. ' 

CACHOEIRA ABAIXO. Bairt·o elo mun . ele Santo Antonio 
da Cachoeil'a, no Est'aclo ele S. Paulo; com um a esch. publ. 
et·eada pela Lei u, 2-15 ele 4 ele setembt·o de 1893. 

CACHOEIRA ACIMA. Ba irro do mu tL de Santo Antonio 
da Cach'oeira, no Estado de S. P aulo ; com nma esc h. publ. 
Ct'eacla pela Lei n. 2J5 ele 4 de setembro ele 1893 . 

CACHOEIRA ALTA. Log . elo Es tado do Rio de Janeiro, 
no mun. elas Duas Barl'as ; com ltma esch. publica. 

CACHOEIRA DA ONÇA. Log . do Estado elo Pia1.1hy, no 
ll1U11. ele S . João cloPiaub y, 

CA-CHOEIRA DAS ENXOV 4S. R io do Estado elo Rio de 
Janeiro, no mtm , de Paraly. 

CACHOEIRA DA VARGEM. Rio elo l!:stado do Rio de 
• Jttneiro, no muu. ele Para ty. 

CACHOEIRA DE BAIXO. Log. do EsLado ela;: AlagOas, 
no m un. ele San ~a Lu"ia do Nor Le . 

CACHOEIRA DE CIMA. Log. elo Estado elas Alagôas, no 
m'un. de Santa Ltt7.ia do Norte. 

CACHOEIRA DO FEIJÓ. Log . elo Esta do elas Alagôas, no 
mun, ele S. LlliZ de Quituncle. 

CACHOEIRA DO IGNACIO ARMINDO. Ribeirão elo Es
tado de S. Pattlo, no mttn. do E. Sa nto ele Barretos. 

CACHOEIRA DO IMBURY. Log. do Estado das Alagôas, 
em San r.a Luzia. do Norte. 

CACHOEIRA DO MIRIM. Log. do Estado das Alagôas, 
em Pioca. 

CACHOEiRA DO REGENTE. Log. elo Es·tado elas Alagôas, 
no mun. ele S'anLa Lur.itt do Not•te . 

CACHOEIRA DO RIO PRETO . Log . do E stado elo Rio de 
Janei ro, no mun. de Campo~, com uma esch. publica . 

CACHOEIRA DO RONCADOR. Log . do Estado das Ala
goas, no mun. de S. Mi gttel dos Campos. 

CACHOEIRA DOS BARRETOS. Rio do Estado ele Minas 
Geraes, afl'. eht ma rgem esq. elo rio Pará, (Chrockatt de Sá. 
M.appa, ele Min as Geraes.) 

CACHOEIRA DOS BORGES. Log. do clist. da cidade ele 
lnha uma, no Estado cl'e Minas Geraes, á tres kil s. dist a nte da 
cidade, illteir" mente pla no, cortado pot· clous car regas , F01, em 
1893 escolhido esse lo o· . pela camara do mtm. ele Inhauma pat•a 
nelle ser fundada unfa nova cidade com o nome ele Dircêo. 

CACHOEIRA DO VEADO. Rütcho elo Estado ele Sergipe; 
clesag-ua no rio S. F 1·auc'isco tÍcíma da fo z do riq Perpetua. 

CACHOEIRA GRANDE. Logs. do Es tado das Alagôas, 
nos muns . ele Viçosa, Parabyba e Paulo Affonso . 

CACHOEIRA VELHA. R iacho do Estado das Alagôas ; 
desagua no rio S. Francisco, abai xo da foz do .Moxotó. 

CACHOEIRINHA. Looos , do Estado das Alagôas, nos 
mn ns. de Santa Luzia elo 'Norte, SanL'Anna elo Ipanema, Ma
ragogy, Auaclia,. Paulo Afl'ollSo, Piranhas, P ão do Assucar e 
Parabyba. 

DICC, OEO(,, \)Ü 

CACHÓEIRINHA. Logo. elo Estado de Minas Geraes, no 
clist . de José PPC1ro. 

CACHOEIRINHA. Carrego do Estado de S. Paulo, no mun. 
elo E. Santo dos Barretos. 

CACHOEIRINHA. Rio elo Estado ele Minas Geraes, aff. da 
mat•gem dit•. elo Parahybuna. 

CACHORRO D'AGUA. Rio do Estado ela Bahia, banha o 
mun. da Barra elo Rio de Con ms e clesag·ua no rio deste nome. 

CACIMBA. Arraial elo Estado das Alagôas, 110 mun. do 
Pão ele Assucar. . · 

CACIMBA-ALTA. Log. do Estaelo do Piauhy, no te1'mo de 
S. João elo Piauhy. 

CACIMBA. DE DENTRO . Log. do Estado de Pernambuco, 
no mun. elo Bom Jardim. f 

CACIMBA DO :M:ATTO. Log. do E stado elo Piauhy, 110 
termo de S. J oão elo Piauby. 

CACIMBÃO. Log, do Estado do Piauhy, no mun. elo Par
nahyiJa. 

CACIMBAS. Log. elo Estado das Alagôas , em S. Luiz de 
Quitunde . 

, C~C,I:M:EINB:AS. Log. do EsLaclo elas Alagôas, no mun. do 
'[ ratpu. 

CACUMBA-NOVA. Log. elo Estado do Piauhy, no termo ele 
S. João elo Piauhy. 

CACUMBAS. Log . do Es tado do Piauh y, no termo ele 
S . João elo Piauhy. 

CADOZ. P ov. elo Estado das Alagôas, 'em Satl'ta Luzia do 
Norue. 

CAEIRA (Valln. el a). DesagLta no rio Macacú, defronte da 
foz elo riacho da PRsJagem, no l<:staclo do Rio ele Janeil'o . 
Atravessa a linha ferrea e é vaàiavel até m11a ola\'ia que ha 
proximo á@. de F. Leopoldina . 

CAETANO ·(S). Logs. elo Estado· das Alan·àas em S. Bt•az 
Traipú o Pilat'. " ' ' ' 

CAETANOS . Pov. do Estado da Bahia, no mun, de Poções, 
com uma cape !la. 

CAETANOS. Serra do Estado da Bahia , no mun. de 
Poções . Suppõe-se e xis tit• nella ouro. · 

CAETE. Ilha elo Estado do Pa1·á, entre Belém e a foz elo 
Gurupy. 

CAETE. Rio do Estado elo Amazonas, aff. elo Iaco, que 
o é elo P Ltt·ús . 

CAETETÚ. Logs. do Êstaclo das Alagôas, e1u Paulo Affonso 
S. Braz , Satn 'Anna do lpanema, Traipú e União . ' 

CAETETÚ. Ilha no rio S. Francisco, proximo á villa do 
Pambú. . 

CAETETÚ . CorrP.go elo Estado ele Minas Geraes afr da 
margem clir . do rio Verd e Orando (Cbroclmtt de Sá. Jli[cbppa, ele 
Mmas Geraes). 

CAFUCHY. Log. do Estado elas Alagôas no mun ele 
Atal aia, . ' · 

CAFUNDÓ. Log. do Estado das A!ao-ôas em Jara"'uá. Ha 
um an·a tal elo mesmo nome no mun. da Vic toria cofn uma 
capella da invocação de N. S. do Soccono. 

CAFUNDOCA. Lago do Estado do Maranhão no mun . de 
Sa1J,to Ignac io do Pinheiro . ' 

CAFURNA . At• t•aial do Estado elas Ala~"Ôas na Palmeira 
elos Indios . " ' 

CAGUASSÚ . Ribeirão elo Estado de S. Paulo atl' da 
margem esc1, elo rio Aricaneluva, trib. do 'l'ieté. ' ' 

CAHEM. Pov. do Estado ela Bahia, no mun . dtt Jacobina, 

CAHYPE. Log. elo Estad<> das Alagôas, em Santa Iphi"'enia 
e illagóas . " 

CAIACÚ. Ilha no rio S. Francisco, def1·onte da ilha do 
Pontal. 

CAIÇARA, Log. elv Estado do Piauhy, no mun. de S. João 
do Piauh y. 
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CAIÇARA. Log. do Estado das Alagôas, em Sant'Anna do 
Ipanema, Junqueiro e Capüi. 

CAIÇARA. Po1·to no mun. ele dasa Nov::. e Estado ela Bahia. 
CAIEIRA. Praia na ilha Fernando de Noronha. 
CAIPORA. Logs. do Estado das Alagôas, em S. Miguel dos 

Campos e Urucú. 
CAIRANGY. Log. do Estado do. Amazonas, Íl margem dir. 

do lago Carapanatuba, dist. de Juma e mun. de Manicoré. 
CAIRUSSÚ. Rio do Estado do Rio de Janeiro, no mun. do 

Pat·aty . 
CAIXÃO. Log. do Estado do R. G. do ~ Sul, no mun. 

d~ Bento Gonçalves . 

CAJÁ. Log. do Estado das Alagôas, em Bello Motl"te. 
CAJAHIBA. Log. do Estado das Alagôas, no mun. ele Porto 

Real do Collegio. 
CAJAH!BA. Ilha elo Estado elo Rio de Janeiro, no mun. 

de Paraty. 
CAJASEIRA. Arraial do Esta'lo das Alagôas, no mun. 

deste nome. Ha ainda outros logares com o mesmo nome em 
Paulo AII'onso, Victoria ·. Miguel dos Campos e Pioca. 

CAJASEIRA DO IMBÉ. Serra do Estado da Bahia, no 
termo ele A.rêa. 

CAJASEIRAS. Log. do Estado do Piauhy, no mun. de 
S. João elo Piauhy. 

CAJASEIRAS DE CIMA. Log. do Estado do Piauhy, no 
mun. de !:i. João do Piauhy. 

CAJ UEIRINHO . Igarapé elo Estado do Pará, no mun. de 
Collares. 

CAJUEIRO . Pov. do Estado elas Alagôas, no mun. ele Mu
ricy . Ha outros logs. com os mesmos nomes em Ut·ucú, Santa 
Anna do Ipanema e Po1·to Real do Collegio. 

CAJUEIRO. Igarapé do Estado elo Pará, banha o mun. ele 
S. Domingos da Bôa Vist.a e clesagua no Igarapé-assú:, afl'. elo 
Jaboticacá. 

CAJUEIRO GRANDE. Pov. do Estado das Alagôas, no 
mun. elo Penedo. 

CAJUEIRO. Lo9,s.do Es·tado das Alagôas, em Muricy, S. Mi· 
guel dos Campos e rnumpho. 

CAJUHUBA . Rio do Estado do Pará, no mun . de Muaná. 
Recebe o Ma ngabeira e o Patauareua . 

CAJURÚ. Ribeirão do Estado de Minas Geraes, aff. do rio 
das Mortes P equeno, pela margem esq: 

CAJUTUBA. Ilha elo Elsuaclo elo Pará, c!e Belém á foz elo 
Gurupy. O Sr . Alves ela Ctmha escreve Ca}et~tba . 

CALAB.A.R. Log. do Estado da Bahia, no mun. ela Ca
choeit'a. 

CALADO. Pov, elo Estado de Minas Geraes, no mun. ele Se Le 
Lagôas. 

CALAFATE. Ilha do Estado do Rio de Janeiro, no mun . 
de Angra dos Reis. 

CALÇQES-FÓRA. Recifes no Estado ela Bahia . Lat. 17o 17' 
« La ceinture ele récifs qui longe les Barreiras do Prado se 
termine au S. devant la pointe Sud eles fa laises par un píl.te ele 
cor<~.il plus apparent que les au Lt·es, nommé Calções-l•'ora. Je 
n'ai pas eu l'occasion de le reconna1 tre moi-même; mais, 
d'aprés les ren seignements qu 'on m'a donnés au P rado, il pa
ra1t certai n q u'il ne s'étend pas a plus de elemi mille de la plage.» 
(Mouchez .) 

CALDEIRÃO . Rio do Estado do Piauhy, nasce no sitio Va
sante e tem Sita foz no rio dos Mattos, no mun. ele Perypery com 
um curso de 60 kils. 

CALDEIRÃO DA VENDA . Log. elo Estado ela Bahia, no 
mun. do Muudo Novo. 

CALDEIRÃO DE CIMA. Log . du Estado do Piauhy, no 
tnun. ele S. João do Piauhy. 

CALDEIRÃO DOS PORCOS. Log. elo Estado elo Piauhy, 
no mun. de S. João do Piauhy. 

CALDEIRÃO GRANDE. Log. elo Estado do Piauhy, no 
mun. de S. João elo Piauhy . 

CALDEIRÃOSINHO. Log. do Estado do Piauhy, no mun . 
ele S. João do Piauhy, 

CALDEIREIROS. C01·rego elo Estado de Minas-Geraes, 
vae para o rio Elvas. 

CALDEIRÕES. Logs . elo Estado das Alagôas, nos muns. 
da Viçosa, S. Luiz ele. Quitunde e Porto Real elo Collegio. 

GALHETAS. Rio do Estado do Rio de Janeiro, no mun. de 
Paraty. 

CALIFORNIA. Log. do Estado de Pernambuco, no mun. 
do Bom Jardim, 

CALINDÉ. Ilha no t•io S. Francisco, proxima á cachoeira 
do Peruassú (Halfeld). · 

CALUGY. Log. do Estado das Alagàas, em S. Miguel dos 
Campos. 

CALUMBY. Log. do Estado elo Piauhy, no mun. ele S. João 
do Piauhy. 

CALUMBY. Logs . do Estado elas Alagôas, no Piquete e 
Pioca , 

CALVARIO. Log. do Estado das Alagôas, em Capiá, 
CAMA DE ANTA. Log elo Estado das Alagôas, no Jun

queiro. 
CAMARÁ. Logs. do Estado das A. lagôas, em Penedo, Pal

meira elos Indios e :::lant'Anna do Ipanema . 
CAMARÃO. Logs . elo Estado das Alagôas , na Branca e em 

S. Braz. 
CAMARÃO . Ilha do Estado elo Pará, proxima elas ilhas 

Cul'umú, elo Limão (das qua~s é separada pelo furo Ituquara) 
e Mu tuLy . 

CAMARATUBA. Log. elo Estado elas Alagôas, no mun . da 
União. Ha ou tr os logs. elo mesmo nome nos mttns . ela Viçosa, 
Pm·to Real do Collcgio, Sant' Anna elo Panema a S. Jose ela 
Lage . 

CAMARTELLO. Pov. do Estado elas Alagôas, no mun. elo 
Penedo . 

CAMASSAR Y. Logs . do Estado das Alagôas, em Piranhas 
e em Jacuhype. 

CAMBAMBIS (Grande e pequena). Duas ilhas separadas 
entre si por esit•eito canal e situadas entre o porto de Mat·ianíl'ú 
e a praü aS O ela ilha elo Govemaclo r, na bahia do IUo eleJa
neiro Wausto de Souza), .B.:m algumas Gw·tas lê-se Gambambe. 

CAMBICHÊ . l:'araná elo Estado doAmazonas, no mun. ela 
capüal. 

CAMBÔA DO MORRO . Arra ial do Es·taclo da Bahia, na 
freg. ele Cayrú . 

CAMBOIM. Pov. do Estado das Alagôas, no Junquei ro. Ha 
outros lo~s . do mesmo nomfl nos muns. do Parahyba, Viçosa , 
e S. Jose ela Lage. 

CAMBOIM DE CARUARÜ. L og . do Estado clasAlagôas, 
no mun. de:::;. José ela Lage. 

CAMBOIM DE CIMA . Pov. do Estado elas Alagàas, no 
mun. de Muricy . 

CAMBOR UPY. Riacho cl o Es lado elo Rio ele Janeiro. Liga
se ao Gua;:incliba. 

CAMELEÃO. Ilha e cachoeira' no rio S. Francisco, proximas 
á ilha ela Assumpção. · 

CAMORIM. Log. do Estado das Alagàas, no mun. de S. 
Luiz .da QuiLunde. 

CAMORIM. Praia no mun. de Angra dos Reis e Esbaelo do 
Rio ele Janeiro. 

CAMORIM. Rio do Estado elo Rio de Janeiro, no mun. de 
Angra dos Reis. 

CAMOROGY. Rio do Estado da Bahia, banha o mun. ele 
Santa Cruz e desagua no João de T1ba . 

CAMOROPIM. Logs. do Estado das Alagôas, no Pilar,Pias-
sabttss-6., Ala~rôas, Tnipú e Colle~rio . · . 
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CAMORO.PIM GRANDE. Log. do Estado das Alagôas, no 
mun . do Porto Real do Collegio. 

CJI:)Y.I:P ANHA . Logs . elo Estado das Alagôas, na Pioca e na 
Mat).'iz do Camar agibe. 

CAMPESTR E. P ov. do Estado das Alagôas, no mun . de 
P orto Calvo. IIa outros log3 . do mesmo nome no Urucú, no 
Passo do Camaragibe e em CUJ:nripe . 

CAMPESTRE. Bairt•o no mun .. de Ca,i urú, do Estado ele S. 
P aulo. com duas eschs . publs . , cr eadas pela Lei n. 252 ele 11 ele 
setembro ele 1893 . 

CAMPESTR E. Riacho do Estado ela Bahia , banha o mun , 
do Morro elo Chapéo e desagua no Vereda do Romão Gra rnacho. 

CAMPINA. Log . do Estado das Alagôas, no mun . de Santa 
Luzia do Not·te. ' 

CAMPINA (Santo Antonio da) . Log . do Estado do Rio de 
Janeiro, no mun. ele Nova Fribur go . 

CAMPINA . Ilha do Estado do Pará , no mun . ele Curuçá. 
CAMPIN À DE SANTA RITA. Log. do Estado do Pa1·aná 

no termo da capi tal. 
CAMPINHOS . R iacho do Estaelo de P er nambuco, clesagua 

no S. Francisco, entre a cachoeira de Itacoatiára e a foz do 
riachç> dos Mandantes 

CAMPI NHOS DE BAI XO. Serra do Estado de Pernam.,. 
buco, á margem do r io S. Francisco entre a cachoeira de Itacoa
tiár a e a foz do riacho dos Mandantes . 

CAMP O. Log . do Estado das Alagôas, no mun . de Pi
ranhas . 

CAMP O ALEGRE. Log. do Estado do Piauhy, no mun . de 
S. J oão do Piauhy. 

CAMP O BOM . P ov . do Estado do R . G. do Sul , no mun. 
da P al meira , 

CAMPO DA CRUZ. Log . do Estado das Alagôas, no mun . 
do 'l' riumpho . 

CAMPO DA R OLA . P ov. do Estado elas Alagtlas , no mun . 
de Piassabussú . 

CAMPO DOS VEADOS. Vide Campo R edondo. 
CAMP O GRANDE. Log . do Est ado de Minas Geraes, no 

mun . de P itanguy . 
CAMPO GRANDE . Rio do Estado da Bahi a ; desagua no 

S . Francisco, proximo á boca da cachoeira ela Haparica. 
CAMPO LIMPO . Estação da E . de F . de Ca mpos a S. Se· 

bastião, no Estado do R io ele Jnneiro, entre~~ es taq_ões cle Goya
·tacaz e Mineiros, dis tante 293< 909 ele Ny tero1, 51< 4t>O de Goyta
caz e 3k 300 de Min eiras . 

CAMP O REDON DO . Serra elo Est ado de Sergipe , á 
marge m do rio S . Francisco, acima do rio do Ouro i<ino . E ' 
tambem denominada Campo elos Veados . 

CAMP OS. Log. do Estado do Pjauhy, no mun . de S. João 
do P iauhy. 

CAMPOS. Pov . do Es·tado do Piauhy, no mun. do Par-
n ahyba; com uma esch publ. 

CANABOACA. Log. do Estudo do Amazonus, na freg. de 
Manacapurú . 

CANASTR A. Pov. do Estado das Alagôas, e~tr,e, o dist, d~ 
Leopoldina e o de S . J osé da Lage, a E . do n o I.aeruara .. E 
bastante fiol·escent:e e el e muito futu r o; ·tem uma sofl rn•el feira, 
u rna ca pellinha da invocação da Senhor!t de Mou te Alegre e 
uma escb . publ. E ' tambem denommado j)!Jon te A legre. 

CANCAMUNHÉ . R iacho do Estado de Sergipe; desagua 
no rio S . Francisco, pouco acima ela foz do rio Ouro Fino e 
proximo ás duns cachoeiras ele Cancamunhé. 

CANCAMUNHÉ DE CIMA . Cachoeil'a na parte do rio 
S. F t·a ncisco, que separa Alagôas de Sergipe, ~cima do r io do 
Ouro F ino . Pouco ab<üxo fica- lhe outra cachoeu·a denommada 
Cancamuuhé de Baixo . 

CANGATY. Estação do E . de F. de Ba·turité, ~o Es·tado 
do Ceará en tre as estações de Cas tro e Jun co . S1 tuada na 
maraem da r avina Chorá, exporta a lgodão; cereaes, materiaes 
de c~n~trucção e fumo. A sua renda média aunual é de 8:000$, 

sendo, 2:000S de viaja ntes ~ 1:000$ de cargas . F ica aos 
4° 32" 34" de Lat. S. e 41° 2i' 10" de Log. O. de Paris. 
· CANGICA. Corrego do Estado de Matto Grosso, na f1·eg , 

ele S . Go nçalo e mun. da capital . 
CAl'!'HANGA. Gruta do Estado ele Minas Geraes. Sua n

tmda e uma sala, elevada de àlguns me·tros sobre o 1üvel da. 
chapada, ornada no ·tecto e nos lados ele immeusos e l indos 
blocos ele carbona to de cal ct·ystalisado e fechada no fundo por 
columnas de stalac tttes, algtimP perfei tas, ou tr as truncadas . 

CANNABRAVA . Log. do Els b&clo do P iauhy, no mun. do 
Castello. 

CANNABRAVA. Riacho do Elst~.do de Pernambuco, desaaua 
na margem esq. do S. Francisco, :iefron te dailba do seu no~e: 

CANNABRl\ VA. Riacho d(j Estado de Sergipe, aff. do 
S. Fr anctsco ac1ma das cachoeiras do Cancamunhé de Baixo 
e Cancamuuhé de Cima. · · 

CANNABRAVA. Corrego do Estado de Minas Ger~es 
a lL ela margem clil'. do Todos os Santos (Chrockatt de S~ 
lVlappa de Minas Geraes. 

CANN ABRA VINH A . Ilha . no rio S . F rancisco, quasi 
defronte da cachoeu·a do B01 Velho e proxima da. ilha do 
Ta nque. 

CANNAS . Ilha do Estado do R io ele Ja neiro, no mun. de 
Angra elos Reis . 

CANN A VIEIRA. Log , do Estado dp P.iauhy no termo de 
S. João do Piauhy. ' 

CANÔA. Log . do Estádo do Piauhy, no mun. de S. João do 
Piauhy. 

CANTAGALLO. Pov. do Estado do P iauhy no mun. do 
Parnahyba, á mugem do Iguarassú. . ' 

CANTO. Log. do Estado elo P iauhy, ~o termo de S . João 
do P1auby. 

Cf-NT0 . Pov. ~o Est ado d~ Bahia, á margem do rio 
S. F ranc1sco, proumo as povoaçoes de Genipapo da Barrinha 
e da vJlla do Capim Grosso . · ' · 

_CANTO DO RIO. Log . no mun . da c1;1o pital do Estado do 
R10 de Janeiro ; com uma esch, publ. 

CANUDOS . Lago do Estado da Bah~a, no mun. da Casa 
Nova . 

CAP~·BODE. Rio do Estado da Bahia, aff. do P ojuca, 
CA:P AO DE BOI. Carrego do Estado de Matto Gr osso, :no 

no ehs t . da Chapada e mun. da cap ital. 

CAP Ã O DO BALSAMO. Cor rego do Estado de Minas _Ge~ 
r aes , na com . de U ber aba. · 

CAP Ã;O DO B I SPO. Estação Q.a E , ele F. do Rio do Our o 
no Distr1cto Federal , entr e as estações ,da Venda Grande ~ 
José dos Re1s. · · 

CAP ÃO DOS I NGLE ZES. Log. do Estado de Minas Ge-
r aas, no mun . de Sabará . ' 

CAPÃO DO VOLTA . Situada a NNO. da Barra da ~stiv.a 
e a ~uas leguas do Paraguassú , es ta localidade do Estado da 
Bah ta apenas se recommenda pela sua salubridade . Não tem 
lavout•a; o ten·eno é carnpes lre subsis tindo al auns capões de 
mat to. ' " 

CAPARICA. Ilhota do Estado do Espirito San to na bahia 
da Vwtor ta. ' 

CAPIM. L.og . do Estado de Malta Grosso, no i • dist . ào 
mun. da capt tal. 

CA!"I.M. Ser ra do Es tado de Per nambuco. n o mun. de Ta
caram, a marge:n do r io S. Francisco, proxima das serr as 
do BreJO, do BreJtnho e da Farinha . 

CAPIM. Ilha ~o rio S. Fra ncisco, entre a cachoe ira d9 
Rodellas e a M1ss:10 de S . João Bapt ista de Rodellas . 

CAPIM . Igarapé do E.st!Ldo do Pará, no mun . ch capital. 
. CAPI~ . Riacho do Estado de Sergipe, aff. do r~o S . F ran

cisco. 

. CAPI M BRANCO. iYiol'ro do Estado de Matt o Çlr9.s~o , "no 
elist . da Chapada e mun . di~ caJ?ital. 
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CAPI M GROSSO. Log· . do Es tado do Piauby, no termo da 
S. João· do Piatth y . 

CAPINAL DE V AL -VERDE . Log . do Eslaclo elo Piauhy, 
no mutl. ele S. João do Piauh y . 

CAPIRANGA . Igar apé do Es tado d o Par á , no mun. ela ca
pital. B' um braço elo l'io Apehü. 

CAPITÃO. Log . elo E stado do Piauby, no mun. ele S . João 
elo P iattb y . 

CAPITÃO JOSÉ HONORIO. Ilha elo Es tado da Bahia, no 
mun . da Casa No va . 

CAPITOLIO. R io do E stado de Minas Geraes , aff. ela mar
gem dir . do 'l'odos os San·tos . (Ghroc ka·tt ele Sú Map1)(.r, de 
Minas Geraes .). 

CAPIVARA . P ov . e ilha elo Estado ela Bahia , pouco abaixo 
ela villa elo Capim Grosso . 

CAPIVARA. Serra do Esta do ela Bahia á ma1·gern elo rio S . 
Fra ncisco. em frente ela pov . elo se u nome . 

CAPIVARA . Rio elo Es tado do Minas Ge t•aes , afl:'. ela mar~ 
gem esq . elo Abaeté . · 

CAPIVARY . Rio elo Es tado ele Mi nas Get·aes, a fl'. da 
ma rgem esq. elo Verde Grande, :tr ib, elo S . F ra ncisco . (Chrockat t 
de Sá, jjfappa ele Minas Geraea. ). 

CAPIVARY-MIRIM. R io elo Es lado ele S . P aulo, ba nh a o 
mun . do Tietê e clesagu<J. n o rio deste no me, 

CAPOAVINHA. Baü·ro no mun. de Juquery, <lo E s tado de 
S. P aulo . · 

CAPUEIRA GRANDE . Um a das es tações ela Co mpa nhia 
Rama l Fert·eo Campiueil·o, no Estado de S. P a ulo, ent re a s 
estações clõ S . Lucia no e Quedas . 

CAQUETÁ. Dis t. do tel'mo de A~imary , no Es tado do 
Amazonas. 

CARAFUZO. V ide Cabo,·é . 

CARAHUBAS. Log . do Es tado de Pernambuco, no mun . do 
Bom J at·dim. 

CARAHYBA. Ilha do Estaclo ela Bahia, no mun . da Casa 
Nova . 

CARAHYBAS . Pov. e ilha, elo Estado da Bahia , a margem 
do rJo S . F ra ncisco , en t1•e Capim Grosso e Boa Vista. 

CARAHYBAS. R iacho elo lfl s tado de Pernambuco , desagua 
no S . Fr anc isco, em fren te ela ilha elas F lores e entre a :foz do 
riacho da Cachoeü·a e elos i\lortos . 

CARAHYBINHAS. Log . do Estado elo Pia uhy,·no mun. de 
S. !J oao do P iauhy . 

CARAMUJO. Ilh a 110 mun. ela capital do Es tado do Pa1·á , 
ao la~ o di r. d <t boca do rio Tauá , em fren te a o igarapé Cear á . 

CARANGOLA (Santa Clara do). L og. do Es tado do Rio de 
Jane1ro . Age ncia do Correio . 

CARANGUE JOS . lJ ha do Es tado elo Pará, no muu. deVizeu , 
proxima á ilha da Giboia . 

· CARÃO. Ilha elo Es tado elo Pnrá, no mun . de I taituba. 

CARAPARÚ-MIRIM . Igarapé do Estada do Pará , ail'. elo 
rio Ca rapa rü, no m uu. ela capi tal. 

CARAPUCUHYBA. Bairro do Eslado de S. Paulo, no mun. 
de Una, com lllua escb, publ. c reada pela L e1. n. 2.21. de 'Á de 
se tembro de 1893. 

CARAPUTÉ. Ilha ent1'e a cachoeira do F e t'l'e'te e a ilha ela 
Ass ttmpção, no rio S. F ra ncifloO. 

CARATUCAIA. Pra ia no mun. de Angra dos Reis, Es·tado 
do R io de Janeiro. 

CARAUPAUTUBA. Ribeirão do Esta do de S. P aulo, banha 
o muu . de Pindamonh angaha e ciesa~ua n a m argem dir. do Pa
r ahyba do Sul. Tambem escrevem O~f'"apa~tt~tba. 

CARDOSO . Ilha do Eeta do <fo Rio· d e J a neil•o, n o mun . de 
Angra dos Reis. 

CARE';l'A. Serrote do Estado da Bu hia a. n'lln•genl elo l'io 
S. F1·an0l8co, p1·oximo ao l'íb d<l" Curri\.1 Velho. 

CHR 

CARINA-CANGA. Ig·a rapé do E s ta c!G do P ará , na frég . do 
Mosqueil'O. 

CARMO. P1•a ia no mun. de Angr a dos Re is e E stado elo Rio 
de J ane iro. 

CARMO DA F RANCA . Villa e m uu . elo Es tado ele S. Pattl o, 
Vide Ccwmo. 

CARNAHYBAS . Log. do Estado elo Piauhy, no termo de 
S . João do Pia uhy. 

CARPINA . Log. do Es tado do Piauhy , no mun. elo P ar
n ah yba. 

CARRAPATO. Serra do E s t.ado da Bahi a, no mun. da Casa 
Nova . 

CARR APICHOS . Log. do Es tado elo P ia uhy, 110 mun. de S. 
João elo P inu by . 

CARVÃO . Log . do Es tado do Rio de ~a neiro , , no ~unn, da 
Barra elo Piraby; com uma esc h. publ. ele m st. pnmar ta . 

CASA. Ilha no 1·io S. Francisco, entre a ilha elo Beléll). e a · 
ma rgem esq. des te rio . 

CASA. Ilh a 11 0 rio S . F t•atlc isco, abaixo ela villa da Boa 
Vi sta (Pernambuco) e proxima da ilha ele Iuhamu m (1-lalfelel) . 

CASA D' ANTA . Gt·aude roch edo ele mais ele 3.300 metros ele 
al tura na serra da Ca nas tra e J~s tado de Minas Get·aes: Delle 
rebent~ a grauele cascata que cl(l ori gem ao rio S. Fran cisco. 
Foi descoberta pelo Bat·ão ele Esc hwege . 'l.'ambem escrevem 
Casca d'A ·nta. 

CASA NOVA . Ilh a e pôr to elo Estado da Bahia , n o mm1. ela 
Gasa 1Nova . 

CASCAVEL , Carrego do Estado d<t. Bahia, a.ll'. do rio P a · 
r ag tlassú . 

CASSANDOCA . Rio do Estado do P at·aná, a.a· . Llo Pitang t1y . 
CASSOROTIB A. L og . elo Es t ado do R io de Janeil'o, no 

mun . de Maricá : co m u ma esch . p tl bl. Algun s esc1·evem Cas
scwotiba e Casso1·Úiba . 

CASTELHANOS. Praia na ilha de S. Sebastião , m uu. ele 
Villa Bella e l!: s ta elo de S . Paulo . 

CATIMBÁO. Log . do Dist'.'icto Federal, na freg . ele Gua
r a tiba. 

CATINGA. Lagôa do Estado ele Pernambuco, n a mar gem 
esq. do r io S . F 1·ancisco, proxim a á pov . elo I b6 . 

CATITA . Igar apé elo Estado do P ará, no m un. de S . Do· 
mingos ela Bôa Vista . 

CAUAN. Cach oeir a no rio de S. Francisco, em ú·ente à 
ilh a da Assumpção . ' 

CEDRO. R ibeirão do Es·tado de Min a s Geraes , banha o mun . 
de Montes Cla ros, e desag tut na ma rgem esq. elo rio Viei.ra , 
trib. do Ve1·de Gmnele (Chroclm tt ele Sá . ll!lappa de Minas 
Ger'aes). 

CERCA GRANDE L a] a n o Est.ado de Minas Gemes, na 
mesma m ontanha on de es tá a gruta elo Canha nga, ll>t <lirecção 
E . O. e a um kil. de clis·tanoia. ,Essa lapa foi visi'tada pelo 
Dr . Luncl . 

CERQUILHO . Estação ela K ele F . ela Com panhia Uniã o 
Soro cab~t n a e !Lnana, no lDs tado de :.:L Pa ul o, ent re Boetuva e 
La ranja l. Della pa t·te o r amal de Tieté . 

CESARIA. Ilha elo Es tado ela no mun. da Casa Nova . 
CHAPADA. Ilh a do Es tado ela Bahia, no mun. da Casa 

No va. 

CHATO. Igarapé do Es tado do Pará , banha o mun. ele 
S . Domingos da Bôa Vista e desagua no Igarapé- ass ú, a i!'. elo 
J a boticacá . 

CHEIA GRANDE . Ilha do Estaclo da Bahia, no mun. ela 
Casa Nova . 

CHIQUINHO. Ilha n o rio S. Fran cisco, pouco abaixo da 
villa da Boa Vista , e acim a da cachoeira do F errete (Halfeld). 

CHRYSOLIT.AS. Ribeirão do Estado de Minas Ger aes ; 
r eune-se com o ri beir ão dos P ingos e juntos vão desag t1 ar n a 
margem dir . do rio Americano, tt•ib. elo Preto, que o é do Mu
cury T'equei10 (Chrokatt de Sá. 111appa ele Minas Geraes). 
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CHUMBADO . Ilha do Estado da Bahia, no mun. da Casa 

Nova . 

ClBITA. Riacho elo Estaelo de P et•nambuc.o, entre a foz elos 
riachos do Mata Cabra e ela Ca choe u·a (Hall eld.) 

CIMA (Ilha rle). No rio S. Fnttlcisco, proxima á. ilha elo 
Gato, e e ntt·e Joa zeiro e Capim Grosso . 

CLARA (Santa). Log . elo Di s tricto Federal , na ft·eg. ele 
Guar :Ltiba. 

CLARO. R io elo EsLado ele S. Paulo, no mun . ele Ubatuba. 
Corre parao mar. 

CLEMENTE. Sa ngr adouro no clist. ele Santo Antonio elo 
Rio Abaixo e Estado ele Ma tto Grosso . 

COIVARA. Loo·. elo Estado do Ma·tto G~os o,· dis tante 24 
ki!s, da Guia. 

0 

COMPORTA. PJ~a i a na ilha Fernando ele Noronha. 

COMPRIDA. Ilha no l'io S. Francisco, proxin1a á cachoeira 
ds P eruasstt. 

CONCEIÇÃO (l'teclucto el a ). Situado a NO. cht i~ha Fe r
nando ele Not•onha, entre as fortifi cações dos Remedtos e do 
Pico, fot·manclo a ngulo com es tas, so bre qm pla no pouco lllCll· 
nado proximo á co~ ta e em a l tut·a d e quatro mett•os acnna do 
nível' elo mu. Fundado entre os annos ele 1737- 1731> e recon
struido desde os seus funcl<t mentos em 18-16, foi reparado e a r
·ti!haclo e m 186<1. Em 1829 m ontava seis ca nlt ões . Sobra os 
r estos dessa fortificação acha- se hoje construída a enfermana 
do presidia. . 

CUNOEIÇÃO. Praia na ilh a F em a ndo ele Noronha . 

CONCHAS. Ilha no rio S. Fra ncisco, pt•oxima ás ilhas Ja
tobá e elo Pico, na parte deste l'io co!ll[Wehendicla entre Joa zeiro 
e Capim Grosso . 

CONCHAS. Cachoeira no rioS .. Fra ncisco, j)t•oxima á ilha do 
sert nome, no espa ço compL"eheuchclo entl'e JoazeH'O e . Cap1m 
Gro sso . 

COPEAN. Lago do E stado do Amazonas, no lll~tn. de, Canu· 
·tama, dista nte quast um ktl. ela margem d11·. do r10 Purus . 

COPUASSÚ. L0g. elo Es tado elo P ar á , a maL"gem dir. el a 
E. ele F. de Bragança, á m a rgem do rio i\'Iaguary, DO clist. de 
Carapa rú. 

COQUEIROS. Log. do Districto Federal. nafreg . de Gua
ratiba. 

CORÔAS. llha elo Estado da Bahia, no mun. da Casa 
Nova. 

CORR:ElGO FUNDO. Log. elo Estado ele S. I aulo, no mun. 
elo Carmo ela l<'ranca. 

OORREGO GRANDE. Cot·rego elo Esta do ele S. Pat!lo, no 
mun . ele E. Santo ele Ban·etos. 

CORRENTEZA. Log. elo E s tado ele Ma tto ~ro~so, á margem 
dir. do rio Cuyabá , no clist. ele Santo Anton1o elo Rw Aba1xo 
e mun. ela capital. 

COTTA. P arada da Til. de F, _Minas e Rio, entt•e as esta• 
çaes ele S . 'l'homà e Tres Coraçoes. 

. COURO DE ONÇA . Lo!J · do E stado ~e Mat to ~ro3so, .á 
margem elit' . elo rio Cuyaba , no cltst. ele Santo Anton1o do Rw 
Abaixo e mun. da capttal. 

OO:X:IM. P a l'Ochia elo Es tado ele Ma tto Grosso, no mun. ele 
Co 1·umbá , sobre o rio 'l'aqu ary . Orago S. J'osé e diocese d e 
Cnyabá. Era o nuclec colo tu al elo 'l'aquary que a Le1 Prov. 

bt!A 

D. 1 de 6 ele novembro ele 1872 elevou á .categoria ele pa
rochia. Por suns divisas correm os rios Cox1m e Negro, Tem 
d uas eschs . publs . ele inst. pt·im. Sobre sua divisas vide, entre 
ottLras aLe-i Prov . n. 2 de 28 cle Maio cle. 1873 . Denominava- se 
Hercu l'a nea , cl nominaçã o que foi subsLituicla pela de Coxim 
pe la Lei n. 13 de 26 de outubro ele 1892 . 

CRAVO. Igarapé elo Es tado do Pará, DO mun. de S. Do
mingos ela Boa Vis ta. 

CRIMINOSO. Ilha do Estado da Bahia, no mun. ele Casa 
Nova . 

CRUZ (Sa nta). Log . elo Estado elo Rio de Janeiro, no clist . 
ele Sa nlo Antonio elo Capivary e mun . do Rio Claro. 

CRUZ DAS ALMAS. Riacho e porto elo Estodo da Bahia, 
no mun. da Casa Nova (Inf. loc.) . 

CUBIÇADO Log. elo J!;sta clo do R. G. elo Norte, no mun. 
elo Jardim. 

CUÍTÉ . Ilha no rio S. -Francisco, proxima á cachoeira do 
P eruassú. Ha uma outt·a ilha elo mesmo nome em frente elas 
cachoeiras elo Rodellas e elo Fura Olho. 

CUNÁ. I lha no rio S. Francisco, abaixo da villa da Bôa 
Vis ta (Perna mbttco) e proxima ela ilha ele Inhamun (Halfel cl). 

CUNAUARÚ. Ilha elo Estado elo Pará, um pouco dentro 
da bahia elo Sol, sobre o rio da B' a Vis t:.t. 

CUNHA. Ribeirã o elo Esla do ele S . P aulo, banha o mun. 
ele Ig uape e desagua no J acupira nga. (A P1'ov. de S. Paulo, 
1881> , p. 383 .) 

CURAÇÁ PEQUENO. Se na, i~ha e l'iacho elo Estado .da. 
Bahia, na margem elo no S . Franc1sco, potwo actma. do Capun 
Grosso. 

CURRAL. Praia no mnn. ela Villa Bella, clo .Estado de 
S. P a ulo. 

CURRAL DOS VEADOS. Log. elo Estado ele Matto Grosso, 
no dis t . ela Chapada e mun. ela capital. E' tambem denomi· 
nado Burity . 

CURRALINHO . Serra elo Estado elas Alagôas, á margem 
do rio S . F1•aucisco, proxima ela seua elo Olho cl'Agua. 

CURRALINHO. Morro elo Eslaclo de S . Paulo, no mun. do 
Jahú. 

CURUÇÁ. R io elo Estado elo Amazona8, aiT, do rio Ja
vary. 

CUTAHY. Igarapé elo Es tado do Pará, no mun. de Ca
metá. 

CUVETINGA. Corrego elo Estado de S. Paulo, afl'. do ri
beirã o elo Toucinho, que o é elo Tieté, no mun. da capitaL 

CUY-PIRANGA. Log. no mun . ela capital do ,l.!;stado do 
Ama zonas. 

D 

DESEJADA. P tJquena lagôa do Estado ele Matto Grossd; 
nos campos alagadiços que fica m a meio caminho entre as Sa
lin as ele Casalvasco e as cabeceiras do rio Verde, distante ele 
ambos os po ntos 40 kils. 

DUAS BOCAS. Igarapé elo Estado do Amazonas, na freg . 
ele S . Jos é ele Urucu-rituba. 
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ACCRESCIMOS E CORRECÇÕES 

A 

ABAETÉ. (Varão illustre.) Linhas 26, depo.is de fevereiro 
de 1890. accrescente-se - e Acto de 22 de fevet:eu·o de 1892; -
e linhas 28, supprim a- se S. Gothardo . 

ABAETÉ. Rio ele Minas. Linha s 4, clepü'is ele S. Gonçalo, 
accrescente-se - Frade,· 1ugazeira, Bôa Vis ta , S . Domingos, 
Guará Baeta Cedt·o, Ma nso, 'r a boquinha , Onça, Serranos, 
Aaosti'nho Me'ncles, Salto, Caboclo , i\1acambira, Muni z, Tres 
B~nas CuLTal elas Eguas , To urada, Burity, Príncipe , Ver
melho' Bôa Sor te, Matin ada , Gorgulho, Conkacto, Vittva, 
Rita, 'Barreiro, Açude, Pintos Ca.piva ra , Grotã o, Travessa, 
Canôas , Acaba Sacco, Coronel Cavalcante, Antonio Manoel, 
Comprido, Xiláu, Bebedor, Boca yuva, P a iol e carrego elo 
Meio .. 

ABBADIA. Villa da Bahia. Linhas 2, em logar ele com. 
do Conde, leia-se - com. ele Inharobnpe ; e a ccrescente-se no 
fim - l~oi incorporada ã com. de Inham bupe por A c to ele 3 ele 
agos to de 1892 . 

ABRANTES. Villa da Bahia. Linhas i e 2, em Ioga1· de 
séele ela com. elo seu nome - leia-se - mt com. da Matta - e no 
fim da linha 13 accrescenLe-se- incorporada á com. ela Ma tta 
por Acto ele 3 ele agosto de 1892. 

ABRE CAMPO. Villa ele Minas Geraes . Linha 1, em 
lagar de- villa-leia -se - cidade-; linhas 2, em logar de- com. 
ela P on te Nova-leia-se - com. de seu nome-e acct·escente- se 
no fim- F oi elevacla á ~idade pela Lei n. 23, de 24 de maio 
ele 1892 creada com . pelo Dec. de 28 de novembt·o de 1890, e 
classi Ji~ada ele primeira entr . por Acto de 22 de fe vereiro de 
1892. 

ACARÁ. Rio do P ar á . Accrescente-se no fim :- « O Acará é 
form ado el a r eunião ele dous r amos distinctos, um o rio Pe
queno, que acompanha em :·umo. do N . o curso elo rio Capim,. 
descrevendo curvRs bastante s1nuosas , e o outro, o Acara 
propria mente elicto, que vae ele SSO. pa ra NNE . ~té re
unir-se ao pdme•iro. Logo aba1x~ da conJl.uenCla e a mar
gem esq. está a villa cle. r~car a . Dah1 volta o no pat·a NO . 
e depois ele encontt'<Ll' o lVIo.Ju, perde-se n~ gr3:.nde bah1a. Bem 
que numer osos sej am os igarapes Sb US affs., sao toclav1a todos 
de pequena importancia». 
. ACARAHÚ: Cidade elo Ceará. Accrescente-se no fim. Sobre 

essa cidade assim se expressa o Sl'. Antonio Bezerra ele illenezes: 
«Assen ~a ela á ma rgem clit·. elo r io Acarahú, rio elas garças, a ~ 2 
kils . el o oceano, onde clesagua por qua tros boccas, na. altura ele oO 
kils. ao N . elo morro Je1·icoaco a ra, occupa a CJcla cle ~as ta zona, e 
a s ruas es tendem-se umas ele N. a S. e outras ele E . a O. Pre
h enchidos os claros da pla nta, deve vJr a se r uma das ma1 s 
iormosas da terra ceare use . Cotl'lem a lgu ns preclJOs de sobr ado 
e outro s que dispoem ele espaço aj ardin'.lclo , em CUJ O r ecinto as 
flores traze m a lem br ança Jogares ma1s ad1~ntaelos . A quet~ 
en tra pelo lado elo S . deleit::t. a presença das lt·ondes elo coq,u er
l"al domina ndo irreg tüarmenie o t~cto da casana ; des te lado 
os alvos lençóes de a t·êa q tle mat s fazem realçar a fa.lXa som
breada e tern a elo mangue ele além, ao N. e O. ctt'cumscre
venclo o horisonte, onde Jun to a ag u<t do r10 r~ flect~ com ma1s 
ou menos vi vacidatle a côr opalJsacla. elo eeo . 8tnto~me n J 
entanto em baraçado para descr evel-a mmll:c!O s~me r;te , em con
sequ encia ele n ão ter em as l'Uas clen ommaçao. Entt•e estas, 

cot;ttem maispredios a que corre proximo á margem do rio, em 
cuJO extt·emo sul se acha o P aço da Camara, propriedade parti
cular, mas perfeitamente mobiliado e com excelleutes com
modos para os vereadores, e no extremo opposto uma extensa 
ponte ele alvenar ut montada sobre arcos por baixo dos quaes 
passa a ag tlà, regando as a rvores . de fructo dos fundos elas 
casas que parecem viçosos pomares; e a que se dirige em sentido 
in verso, que começando á direita ela mencionada ponte forma 
o lado meridional elo hngo ela ma triz e passa em frente da ca
deia e quartel. A par te septentrional deste edificio, alias de 
elevadas proporções, que devia servir de PaçodaCamara,começa 
a nünar•se e ameaça perder-se inteiramente, si não vier am
paral-o um auxilio do governo. Proxim amente fi ca a · egreja 
matriz enfrenta ndo com o poente, a qual foi começada em 1849 
pelo seu prime iro ~igario , o Rev. Antonio Xavier Maria de 
Castro, que ainda hoje exer ce aqui o mesmo ministerio. E' um 
t emplo ele bôa apparencia, mas inferior em elegancia e propor
ções ao de S . Bento d' Amontada . Quasi na mesma direcção, 
mas para o lado do S ., apresenta-se no meio de uma 'grande 
praça o mercado pnblico. Cons truido segundo o gosto moderno, 
pot· tadas altas e fl'ente terminada em peitoril;· só tem rival no 
da cidade da Granja , sendo este mais baixo, salvo o engano. 
Es tá terminado e tocloo os compartimentos acham-se occupaclos 
por o!!jectos de negocio. Ao lado do N ., para além de uma 'de
pressao que fórma o terreno e por onde se intromette nas en
chentes a agua elo rio, as casas de inferior apparencia constituem 
uma espec te de_ arrabalde com a sua capellinha dedicada a 
S. BenelàlCto. Nao longe da ru;t da Municipalidade existe uma 
outra capellinha levantada em honra de Santo Antonio; mas 
actualmente permanece em completo aba ndono, O Acarahú im
porta por cabotagem generos es trangeiros elas provs. do Ma
r anhão e Parnambuco, e exporta algodão, cereaes em grande 
guantJclade , cêra de carna húba, sal, camoropim, cuja pesca é 
fe1ta em 300 cm·raes mats ou menos leva ntados no littoral do 
J11Un., em uma eJCtensão de cerca de 120 kils . Esta industri a ava
lia-se produzir a somma ele 100:000$ a nnualmente calcu
lancl<!-se o peixe que sahe pelo porto e o que se vencl~ para 0 
JO te rwr da pt·ov. Conta além disso 95 fazendas de cria r e os 
seus campas nutrem vantajosamen·te os gados, vis to com~ não 
são estes accommettidos elas epizootias que Lan ta destruição 
causam aos elo a lto sertão, principalmente em tempos ele secca . 
O clese~barque e embat·crue elas mercaclorias é fe ito pelo porto 
elas Cac1mba s, pequ ena enseada que fórma o rio a cinco kils. da 
cidade e á igual dis tancia ma~s ou menos do 'mar, onde altea
ram os vapores costetros, Jlia barranca <Í. di r. vê- se um 
grande armazem ela compa nhia pernambucana, e em torno 
deste pred10 mnumeras casas dos homens empregados no set·viço 
elo mar fo1·mam um arraial. Além deste pono tem ainda o 
mun. o de Patos , n a bar ra do rio Aracaty-assú, e do Barc0 e 
a enseada ele J encoa coara , todos accessí v eis a s grandes su
macas Na cos ta se ·~ncontram as ilhotas dos Bois elas Vaccas 
J?.roximo de Almofala , do Guajirú, doMa ngu SeccÔ, do Rato, cl~ 
Corôa-gr ~~;nde e elo Mosquito. So b o uome de Officmas começou 
o Aca.cahu a ser povoado pelo ftm do seculo passado, epocha em 
que pol.: seu .Porto passou a ser feito o commercio de Sobral que 
a té entao se Jazu.t por outro denominado porto do Barco. 56 kils. 
ch s ta nte des te. A denominação de Officinas provém da gratÍde quan
ttclade de xargtte que embarcava por aqui; pois que nes te ra mo ele 
negoc10 cons iste qaas t toda a expor tação da9.uelle ·tem!JO . Foi 
depots !l~udado es te nome para Barra do Acal'acu e tinalmente para 
Aca ,·ahu. Um dos seus prtm eiros habits . foi José Mo nteiL'o 
de Mello , que a clqmrinclo por compra em 23 ele dezembro de 
1793 uma legua de terra em Officinas , deixou-a por sua n1orte 
que succecleu em 1806 a N. S . ela Conceição, padroeira ela freg.; 
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e como nease tempo era a de Sobral. ainda hoje faz parto esta 
t erra do patl'imonio elo orago claquella cidade, não obstante ter 
sido elevado á fre"' . o Acara hú em 1842 ~o b a mesma in vocação. 
Até o anno ele 18413 q uando pa ra aqu i veio fixar sua r esidencia 
o Rev . Vigario Xavier, as casas era m de taipa e egualmente a 
egreja que servia de matriz, a qual foi subst ituicla pela a c tua! , 
apenas ;e conclnio em 1849 a capella-mór. Sendo pov . passou a 
ft·eg . por Lei n. 283 de de 15 ele clezembro de 1/)42, que trans
ferio para a ca.pella de N. S . da Cone ição da Barra elo Aca
r ahú a séde e fre~ . de Sa n'L' An na, prevalecendo a divisii:J ela ele 
Almofala, que fo i ftxaela naquelle Dec . extincta pela r eferida. lei; 
quanto ao mais subsistem os limites da Lei n. 139 ele 10 de se
tembro de 1838 . Foi elevada a villa pela Lei u . 480 ele 31 ele ,iulho 
de 1849 tendo por lim ites o territorio ele sua ft-eg. e o ela f reg. 
de S3 n t'Anna, c uja Lei foi ex plicada pela de n. 658 ele 29 ele 
se tembro ele 1854 ; a cidade por Lei n . 2.019 de :l6 de setembro 
de 1882. O termo e mun. se d ividem nos seguintes clis·ts . 
de paz: 1°, o ela Barra do Acar ahú, supprimido pela Lei n. 150 
de 22 de setembro de 1838, art. J7 e res taurado pela Lei 11 . 253 
de 19 ele no vembt•o t.le 1842; 2°, o ele Almofala, crendo pela Lei 
11. 253 de 19 de novem br•o de 1842. suppl'imido pela de n. 873 
de 15 ele setembro de 1853, foi ele novo creaclo peJa Lei n. 1.084 ele 
12 de dezembro elo 1863, que autol'iso11 a Camara a marcar os 
limites . Al ém ela matriz ela cidade, tem tt•es povs . com outras 
·tantas capelas :filiaes, a saber : Cr llz a se is kils . a sudoeste, Almo
fa la a 48 idem a leste, Santa Cnt7. á 24 idem ao sul, afóm os 
ni chos ele Juri tianha á 18lclem á les te, Tanque no Meio <J; 36 
idem na mesma direcção» , 

ACARAHUZINHO. Pov . do Cear á . Linh as 2. Emloga r ele 
-mu11. d~ Arrn nches,- leia-se-mun . ele Poranga ba . 

AOARAHUZINHO. Lagôa no Ceará. L inha 1. Em logar de 
- fl'eg . de Arronches,-leia-se- freg . ele Porangaba. 

ACARAPE. No Cear~" Linha i. Em lognt' de- vill a-leia-se. 
cidade - e l inhas 19, acct·escen·te-se- n. 2.158 de 14 de agosto ele 
1889 e Dec. 11 . i6 ele 31 de março ele 1892.- e no fuu accrescenbe
~e-Foi elevada á cidade com o nome ele Redempção pela Lei 
Pro v. n. 2. Hi7 ele i 7 ele agosto de 1889. 

ACARAQU Y . Igarapé do Pal'ft. Accrescente-se no :fim
Outros o mencionam como aff. do Abaeté . 

ACARY. Villa elo R . G. do Nor te. Linhas 16. Supprim a-sê 
a matriz ele Cunaes Novos e a Capella de Flores, e linhas 30 
e 3'1, supprima-se- o mu n. a lém ela pat·ochia da villa, com
prehende mais a de Curraes Novos . 

ACAU AN. R io do Estado do· R. G. elo Norte. Accres cente
se no üm-clesagua pela margem direita. 

ACEGUÁ . Sel'l'a elo Estado do R. G. do Sul. Accrescente
se no ilm- Por cima desta serra· ficam os marcos divisorios 
do Brazi1 com o Es tado Ol'ie ntal. 

AFFUÁ. Pov. do Pat·á. Linha i-Depo is ela palavra- Cha· 
ves- acc r escente-se- á margem clir. do rio do seu nome. Ac
cresce n·te-se no fun- Foi elevada a. villa pelo Dec , n. 171 ele 2 
ele agosto de '1890, e creacla com , pelo Decreto n. 226 ele 28 de 
novembro ele 1890. 

AGUA BRANCA. Villa das Alagôas . Linha 44, em logar 
ele- P ar iconho, leia-se- Paricon h a- e accrescente-se no fuu
A criação ele f!'ado bovino, Ja uigero e caprino é muito clese tl
volvida, dando hem pa t·a exporta r , juntamente com co.uros, 
pelles e algodão em r a ma. Ha pla ntações de algodão, canna 
de assucat·, fei,ião, milho e outt·os leg11mes . A Lei n. 35 ele 
30 ele maio de 1893 elevoll á v illa a pov. da Varzea do Pico, 
transferindo para e li a a séde desse mun, e dando-lhe a deno
minação de Capià . 

AGUA BRANCA. Rio elo Estado da Bahia no mun. de 
Campo Fot'moso. Accresce nte-se no fim- Des:;tgua no Campo 
Formoso . 

AGUA DE ROSA . Parochia de S. Paulo . Accrescen·te-se 
no fim - Fica a quatt·o kils. e nove clec im os de Iíotuca tú, 
aos 22° 42' 23", 7 ele Lat. S. e 5° 25 1 50" de Long. Occi
clental. 

AGUA FRIA . Pec1neno rio elo Estado do Maranhão. Li
nhaA 3- Em logar de- villa da Manga - leia- se- villa ele 
S. Francisco. 

A~UA L~MPA. Log . de Minas Geraes, na freg. de S . Se
hastu\o da Estrella. Acct·escente-se no fim-Ot·ago Espírito 

Santo , Foi elevada a dist. pelo Doo, n . 55 de O ele mal o ele 
1890 . 

AGUA LIMPA . Ribeil'ão elo Rio de Janei ro. Aocrescente
se no 1lm-De5agt1a no rio Irnbé . 

AGUA LIMPA. Ri beirão. ele l\1iu as Geraes, desagua no rio 
das Mortes Pequeno. Accrescente-se no fim - Desa,gua pela 
margem direita. 

AGUAPEHU. Rio de S. Paulo. Linhas 2. Emlogar cle 
Ita nham - leia-se - Itanhaen . 

AGU A QUENTE . Antigo art•aial ela Bahia .. Accresceu te
se no fim . A villa daAgtm Que nte, séde da parochi a do Mor
r o do Fogo, no Estado da Bahi <J. , ll.ssenta- se risonha e elegante 
junto á e11 costa das serran ias do Tamboril, na margem esq. 
elo r io Paramirim, 100 leguas a O. da capital elo Es Lado, no• 
tavel por duas n ascentes de aguas ·ther maes , fortemente satu. 
r adas de saes de s Ó'la, CUJa effiorescencia dos terren os adja
centes 11os tempos rle verão, mostra m abuncla ncia desse mineral; 
esses don s jorros cl'agua ali mentados por um a s6 1agôa central, 
tornam -se curiosos pela comm unicação que teem enn·e si,entre 
os quaes, em um es paço de 100 metros, ma is ou menos cort'e 
o rio Para mir im, c1ue r ecebe ndo estas aguas em g rande quan
tidade, toma o gosto a lcali no, qtte cl 'a hi em diante tanto pre
judica a pur eza de suas aguas . Enlre os ri os que atravessa m 
o mun. notam-se o Paramirim, o ela Ca ixa, o da Giboia, o elo 
Pir es , o elo Mono e o ele S. Francisco ou dos Rem edios : entre 
as serras a das Almas, a do Tam bo t·il, a elo Morro elo Fogo, <\ 
de Santarem e a ela Caieira ; e entre os lagos o do Pal' a mi
rirn e a Jagôa da Cntz.Ctt lttn·a ele canna ele assucar,manclioca, 
m ilho, fe.iji.'i.o, a n oz , ca;fé e algodão . A inclust.rla cons iste 
principalmente e m tecidos ele algodão, ele que fa bricam r êdes 
mmto bem tl'ab::dhadas, pa11no bntnco e ·tecidos ele côt·es pat·a 
calças, casacos , cobel'to t·es, chales, meias, e tc. Além destes 
ar te factos, fabricam co t·clas de emb ir a, ca;ruá : extrabem a 
bol'l'acha, a copahiba, o azei te de mamona, ele cô~o, etc , Di sta 
a vi lla ele Ag- ua Que nle cerca ele 50 ki!s. ela cidacle ele Minas do 
Rio ele Con tas, séde ela com. ; 12 de Santo An tonio do Parámi
l'im ; 60 de Si1nt<t Maria elo Ouro : 10 do Morro elo F ogo ; 18 de 
Cannabravinha ; e 40 do Pau de Colher. Os povs . são: Santo 
Antonio do Paramil'im, Santa Maria do Ouro, Mo t•ro elo Fog-o, 
Cannabr avin h a , Pan êle Colhet· , Cachoeira, Barra. ele Cim l\ e 
Santar em, Foi. elevado ele novo a vill a pot' Dec. de 24 
de março ele 1890 e en corporada á com. de Minas do Rio de 
Contas em 3 ele agos to ele 1802. 

AGUARY. Igarapé elo Maranhão, em logat· ele- Aguary
leia-se- Aguahy. 

AGUASINRA. Rio da Bahia. Em Jogar de Aguasinra-
leia-se - Aguasin ha . . 

AGUA VERDE. Pov . elo Estado elo Ceará. Linhas 2. Em 
logar de- Acarape, leia -se- Pacatuba . 

AGUA VERDE. R io do Ceará . Accrescenle -se no ftm
Desagua no Pacol.y pela margem esquerda , 

AGUDO . Serro do R. G. do Sul. Accres cente no fim- en
tre diversas r amiftcações dá serra e os r ios denominados Ca 
rahá e elos Sinos, Pt•encle-se por um contraforte ao morro 
do Portão . 

AIPIM. Rio da Bahia . Em logar ele-no mun. ele Campo 
Formoso-leia-se-nos muns. ele Ca mpo Foemoso e Vi lia BeiJa 
elas Queimadas . Desagua á esq; elo Ita picurúass{t, Nasce na 
@r ota elo Macaco distante da vi !la elo Ca mpo Formoso seis kils • . 
e ·tem pot· affs. o Campo Formoso, o Fumaça e o Lamarão. 

ALAGADIÇO GRANDE. L og. do Estado do Ceará, ern 
logat· de- no mun. ela capit<\1- leia-se- no mun. ele Pora ngaba. 

ALAGÔA DE BAIXO. Villa e mun. elo Estado de P er 
nambuco. Linhas 2. Em Jogar de- com. ele Cimbres, leia -se 
- com. de se u nome-~ accl'esce n~e-se no fim- Foi creacla com. 
por. Actll de 10 de julho de '1890 e classificada ele primeira 
enLr. pelo Dec. n. 578 ele 18 do mesmo mez e a nno. 

AL AGÔA DO MONTEIRO . Villa elo P arahyba do Norte . 
Linhas 6. Em logar de- diocese ele Olinda-leia -se-cliocese elo 
Pat·ahyba. 

ALAGÓA GRANDE. Vill a elo Parahyba elo Norte. Linhas 
3. Depois da palavra-Borborema-accrescen~e - se-en·tre a 
lagôOt. que lhe cU o nome e a margem dir. do rio Mama nguape. 



ALA -721- ALA 

Linhas 15. Depois cle-:tbril de 1870-accrascente-se- Além da 
matriz t em a ele N. S. elo Rosario. 

ALAGÔA NOVA. Villa e mun. do Estacl o do P a rahyba. 
Lmhtts 3 - E m Jogar de-Lagôa Gt·a nde, le ia- se-A.Iagôa Grande 

ALAGOAS. Estado do Brazil. Accrescente-se no fim Eleito 
governador em 1i de junho de 1891; posse no dia seguinte; 
renunciou o cargo. 'l'enen te coronel Jose C'T ·ea Telles ; Dr, 
Manoel Ribeit·o Barreto de Menezes; Dt·. J act u tho ele Assnm
pção P aes ele Menclo nç<~ e Capitão Carlos J ot·ge Cal heir os ele 
Ltma, pres idente e membros da J tlnt a Gove t·oativa o t·ganisada 
e ernpossad:1. em 23 de novcunbro de 1891 - Gab ino Bezouro, 
eleito gover nador em 20 de feve reiro ele 189.2; posse em 2-1 de 
m ar ço seguinte. A Conslitnição foi promnJ gada a 1:1 de j unho 
ele 1891. A H elo mesmo m ez o Governador passou o go verno 
ao Vice- Gove r.nador , e este. a 23 de novembt·o seguinte, en
tregou-o ao Pres idente ela In tenclencia Municipal el a Capital 
elo Esta elo, o qual clecli m~nclo, passúu-o, na m esma data, ao 
'l'enente coronel Commandan·te do 26o b:ttalhão, que , por sua 
vez, org"nisou urna Junta Governativa ela qual licou sendo 
presidente. A28 elo mesmo mez a Junta Go,,e rn ativa passou a 
admin istração ao Presidente elo Senado , Barão ele Tea ipú, fjUe, 
a 24 ele março ele '1892, e ntregou-a ao Govemador eleito . 

ALAGÔAS. Cid ade e mun. elo Es tado claE Alagôas . Acc t·e~ 
cen~e-se no fim - Era já pat·ochia em 1633. No Almanrtk elo 
Estado elas A lagàas par a 1~91 encontea- se a seguinte noLicia a 
r espeito dessa ciclacle: «l-!JsTORII\ . Primitivamente h a bitada 
pelo> i udios Gaetés , r echaçados mais tarde por seus inimigos os 
T~tpinambás, foi o tet-ritDl"i o desta cidade u m claq uelles para 
onde o primeiro dona ta rio da Capita ni a ele Pernambuco, Duarte 
Coelho Pereira , logo clepo1s que ela mesma Capitan ia tomou 
poss , aos 9 ele março ele 1535, tratou ele mandar colonos traz idos 
ele Portugal para o disputar a posse elos sei vagens. Dilatados 
a nnos, porém, c!Bco rrer am nas lutas ela co nquis ta a ntes que os 
portuguezes pudessem cle flntttvaltlente l ançar al li os fundamen
tos c~ e um a p~v . , a c1ua!, s egu ndo s3 cleprehencle ela tr adição e 
elas 1nfoemaçoes 1 mperf~1tas que. as chmnicas nos legaram, 
ve10 a ser fundada clepots elo me1ado claquelle seculo. Co1no 
quet· que fosse , em 1591, j á devia existir á margem da lagô~t 
elo Sul o nucleo de população que depo is veio a formar a a ctual 
cidade das Ala~ôas, e isse se infere de urna escriptura publica 
lavrada aos 5 ae agosto claquelle a nno, pela qual o procurador 
do donatario ela Cap itania , qlle enlão j á era o te r ce iro, Joro-e 
ele Albuquerque Coelho , sobrinho do primeiro, fez a Diogo de 
Mello Castro a clacliva ele cinco legttas ele terra ao longo ela 
costa, sen do ·tres ela boca da lagôa Manguaba pa ra o lado do 
sul, duas para o norte e sete pa ra o sertão, afim ele f undar ahi 
um a villa qtle clenomin <JJ ria 1\!lagdalena. Efiec tivamente creacla 
fo i a v illa ~tos 12 ele ab t•il de '1636 1 por deliberação do qu a r lo 
clonatario , Duarbe ele Albuquerque Coelho, que pelo mesmo acto 
creou a .villa ele Porto Calvo, com o titulo ele Bom S1wc.esso, e 
a do Penedo com o titulo ele S . .F'r·ancisco. Em 1711, no governo 
elo primeiro Ouvidor, Felix José Machado de Mendonça Castro 
e Vasconcellos, foi o terri tor lo elas Ala,_eôa_selevado á categori a 
ele com. passa ndo a cons tituu·- se em t_; aplta nta mclependente, 
clesmembr3cla ela ele Pernam buco, co m governo proprio, pelo 
regio Dec. ele 16 de setembro ele 1817, sendo então nomeado 
se u pri meit·o Go,,e rnaclor Sebastião Francisco de i\Iello e P o· 
voas . Por C a r ta ele lei de 8 ele mar ço de 1823, assignacla pelo 
primei ro Impet·ador em memoria e agt·aclecitnento doti rele
vantes ser viços prestados á ca usa da inclepenclencia do Brazil, 
fo t· a vtlla ele Alagôas , então já capital ela prov . do mesmo 
non; e, e l ~vacla á ca tegoria de cidade, de cujos foros e prero
gat l\·as ftcou gozando e ainda ho,Je goza. Durante os a unos em 

-~ue roi a séde elo governo ela Capitania e da pro v. teve notavel 
Jnct•emen~o a cidade, quer n o tocante ao augrnento ela popul_ação 
e ecltficaça.o, quer ao desenvol vtroento elas artes, mdustnas e 
commercio ; mas com a mudança da capital para a cidade ele 
Maceió em 1839, e, muito mais mocl ernarnen te , com o desen
vo lvimento que foi tomando a pov ., hoje cidade do Pilar, co
m eçou Alagôas a decrescer até que veio a ser uma cidade sem 
v~cla, sem an imação, tris te e silenciosa, cujos babit:LUtes viam 
com desgosto e a maegura arruinarem-se ou depreciarem-se os 
seus melt10res ecl i fi cios. i(Jlümn.men Le, porém, depois ela proch~
mação da 'Republ ica e ela v inda elo coronel Pedro Paulino ela 

( 1) Na Geogmphiet AletgoetiW do Dt·. Espindola, pag. 2i0, !oi essa data 
fixada a 23 de nlml. mas nós a encontramos a 12 do dito mez nas 
lllemorias Dictrias esct·ip~as pelo peoprio donatnrio da Capitania acima 
indicad:.. . 
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Fonseca, que ahi teve o berço, e que fo i o prim eit·o Governador 
nomell.cl? p~ra este_ Es~ado , vae A lagôas se r eerg1.1endo do torpot· 
em que pzta, e m vntude elos melhoramen~os que aquelle "Over
naclol' promo veu em favor ela terra ele seu naw imen to, ja do
tando-a c~m o estab~lec imento cle um collegio orphauolo,.ico e 
construcçao ele urn caes no porto de clesem b<1. rque, já manda nela 
estabe lecer ah1 uma escola para o ensino e exercicio ele armas 
elos r ecru tas ela guarnição militar elo Estado, já iln almen.te 
contt-ac tan clo a co nstrucção de uma via lerrea, com "arantia 
do g,oveTno, q~te claquella cidade se dirija para o sul "'e cent.t·o 
elo Es tado ate encontrar-se com a ele Paulo Affonso. Renas 
cem, pois,~~ es~eranças dos ciclacl.ãos habitantes daquella cidade, 
que altas JU h oJe se ostenta ma1s a legre e animada. - 'l'oPO
GRAPU IA. Acha -se ac:dade a,9o 43' 32'' cle lat . S., sobr e u m 
solo Irregular e monta nhoso, a margem clieeita ela l agôa 11{an
g Ltaba ,:. a qual mede cerca ele tres leguas ele extensão. Suas 
rua~ sa? na m_awr paTte tortuosas, estreitas , e . a edi ficação 
anttga e ele m~to gosto , sem ordem nem symehria havendo 
poucas casas ele sobrado e ai nda muitas cobertas cl~ palha. 
AsPEC1'0 PllYSrco . O so lo elo mun. é plano e arenoso perto elo lit
toral, montanhoso e accidentaclo para o centro. - LnrrTEs. Ao 
N . extrema- se_ pe lo r racho Salgado com o mun. do Pilar e pelo 
nacho R emedws com o de Santa Luzia do No t·te; ao S . com 0 
ele S. M1g~1el ele Cam pos pelo riacho Niquim e pelo taboleiro 
elo çur.,-al~ nho; a E. com a costa marítima e com o mun. ela 
capital pela Boca ela Caixa e PontaL da Ba,·r;;,; a O. com os 

· elo Ptlar1 Anacha_ e S . .Miguel elos Campos pelo rio Su?na~m'!a. 
PoPULAÇAO. Ava lta- se em cerca ele vinte m1l a lmitS: o novo 
recenseamento, porém , que a inda não está aput·aclo. dar á a 
ctfra malS segura ou apt·oximacla. - SALUBRIDADE: . Salvo al
gumas lebres ele caracte r l.tenigno, que cl ura nte certas epocas. 
elo anno costumam apparecer na proxirniclade ela costa e mar
gens dos rios, o mun. é em geral sal uberrimo. - ED!Ficros 
PUBLtcos. Contam - se na cidade o antigo palacio elo "Overno 
casa ele sobrad o so lidamente constr uída ele peclea e c~l, oncl~ 
actualmen te funcciona o co lleg·io orphanologico; a cadeia, em 
CUJ O pav1rnento sup~rwr funcc10narn a In tendencia Municipal, 
o Ju,·y e tr.a1s aucl1enctas elas autoqclades juclicial"ias e poli
ctaes ; um pequeno mercado e o cemiterio annexo ao con rento 
do _Carmo . - INSTRucçÃo . E ". clistribuicla na cidade e T apera 
g~m pel o co_ll eg10 ot·pbanologtco e por seis cadeiras ele ins truc
çao prrrnat•ta, tres para cada sexo , e por quatm cadei r as mixtas 
e:s:rstentes nos Jogares Massagueira, Pedreiras, Riaclio e Santa 
Rrta. - BAIRROS . Dous existem: o ela cidade propriamente 
d tto, com. 820 fogos e ce rca ele 5.000 h abs., e o ele Tape1:ac;~tá 
com 130 fogos e cerca ele 75Q habs., na distancia el e urna milha 
e_l tg<Lçlos . por tres pon tes ele madeira sobre o rio Sumaúma, 
nacho Utmga e um peque no carrego que vae clesa.,.uat· na la"Ôa 
pt·bxrma .. - PovoADOS. São diversos os que se coo"'tam no nn~n ., 
sobresabmclo entre outros de menor importancia como Massa
guelra, Bar ra Nova e R iacho a pov. ele Santa R-ita.. na ilha 
cl~ !llesmo nome , contendo 90 fógos e cerca ele 500 habs. e 0 
O~tlseM"O com 25 fo gos e cerca ele 1.000 habs. - 'l'BMPLos. Con
tam- se na cidade: a Matriz, sob o m·ago de N. S. ela Conceição 
os conventos ele S. F rancisco, sob o orag-o de Santa Maria Ma: 
gclalena , e elo Ca~·rno sob a invocação ele N . S. elo O', ambos 
com, s~ms respocttvas ordens terceiras; as capellas de N . S. elo 
Rosa no e ele N. S. elo Amparo; no bairro ele Taperagná a 
capella do Senhor elo Bom fim e N. S . elas Dôres; tHt ilh a de 
Santa R tta a capella ele Santa Rita ele Cass ia · n o T aboleiro a 
capell a de Santa Cruz; no engenho Lama a cl~ N. S. cl~ Gua
delupe; e a ele S . Cae~ano no Engenho do mesmo nom e. ,....._ 
R~os, LAOOSE RIAcnos. Banham o mun. em primeiro logar a 
lagoa Nlang ualJa, que demora enit•e 9o 35' 30" e 9o 43' e 30" 
de la t. S. navegada quobiclianamenie por barcaças e canôas 
a lém dos vapores ela Companhia ele Navegação elas LagôaE, qu; 
fazem semanalme1!l te tres vtag~n s redondas da capi tal á cidade 
elo Ptlar, com ~scala pelo porto de Alagôas , tanto na ida como 
no regresso, effectuanclo-se o serviço ele embarque e desembar
que J?Or uma ponte constr uida pela mesma companhia ao lado 
do caes que o primeiro governador deste Estado mandou con
struir no porto ela c idade. Depois temos o rio Suma~~ma, cQm 
dtversos affs ., naveganl por canôas ate á clis·tancia ele quatro 
l egu~s til e sua foz, que é na mesma la.g0a ; o Swmawna-mir im ,· 
o Uttn,qa ; o Sa-lgado, no engenho L rum a, onde se trata ele mGm
tar um engenho centrai para o fabrico de assucar · e varias 
outros corr e_gos, fontes e regatcw; ele curso Hmitaclo m~s peren)le. 
- PaoDucçoES N,).Tll'RAES. A. maior proclucção elo rnun . consiste 
no assucar _ele can'!la, •quu é fabricatilo em vinte e tantos en.g·e
nhos . Depors chsso produz abundantemente o mun. a farinha 
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de mandioca, feijão, milho -e outros cereaes, bem como fructas 
de ·m ui ~as qualidades e hortaliças de que se abastece o mercado 
da ciclade e da capital, O terreno parece apropriado á cultura 
do café, que nas circumvisinhanças da cidade fmctiJica P.xtraor
dina riamente á sombra elas jaque1ras. A ilha de Santa Rita e 
a costa ela Massagueit•a são abunclantissimas na producção de 
côcos, bata tas, inhãmes, melancias,melões e e:wellen tes mangas. 
- Co~n!llRCIO E INDUSTRIAS. E' resumido e ainda muito acanhado 
o commercío, que se limi·ta a umas 'poucas casas ele yender 
fazendas, miudezas e gen eros ele estiva. Quan·to a iuclustrias, 
n enhuma exis te digna de menção, exceptuando a da pe sca, que 
é feita nas aguas ela lagôa, por meio ele redes e tarrafas, cur
raes, caiçar as e outras armadilhas , e nisso consiste a profissão 
h ab itual e diaria do proletariado da cidade, da margem ela 
lagõa e canaes . - V I AÇÃO. Communica-se o mun. com a c11.pi tal 
e o Pila t· pela via aquatica em canôas e nos vapores que 
cursam a l agôa, e com os muns. do centro pelas estradas ordi
narias existentes. :o 

ALAGOINHA. Log. do Estado elo Ceará. No fim, 'em 
Jogar de - matt·iz de Aquiraz, leia-se-matriz de Umary. 

ALAGOINHAS. Ciclacle e mun . do Estado da Bahia. Linh as 
36, em log·ar de-terceira e ntr.-leia-s~-segunda entr.; linh•1.s 
40, depois de junho de ·1890, accrescente- se- e Dec. de 3 de 
agosto de 1892, que consiituio-a com os termos de Alagoinhas 
e 'Entt·e Rios; e accrescente - se no fim. - l!jm março de 1893 
r ece bemos do Estado a seguinte inrormação : «A cidade está · 
situada em uma planicie á margem esq, e dir. do rio Catú. 
A planície esq. a E. forma uma pequena e disfarçada elevação 
a té á distancia de 530 me·tros ela pov . donde segue outra 
pla nície menos povoada a ligar a nova pov . com a de Ala
goinhas Velh a , e ele cu.1a plantcte aVLs·ta-se, sem nenhum 
embaraço, o horison·~e na circumferencia ele muitas legnas de 
distancia, por ser campina rasa cobel'ta de verdejante alecrim 
e outros a rbustos aromaticos . A pov., a O., lado dir. do rio, 
·tambem plan,icie, está eclificada desde a nascença do cort•ego 
Feiticeú·a, a té á chacara do Dr. José Ignacio (quatro kils. ele 
extensão) á margem ela E. ele F. da Companhia Ingleza . - Os 
Tios que a travessam o mun. são : o Catú, que mana da serra 
denominada Chã, a 15 kils ao N . ela cidade; de lá vem de 
N , a S . banh ar a cidade e segue acompanhando a E. de F. da 
Companhi:.t Ingl eza ao anaial elo Si t.io Novo, estação da mesma 
estl'aclá clahi a pov . ela villa ele Gatú, outra estação, e desta 
a desaguar no r io Pojuca, arraial e es tação ele Pojuca. Nii:o é 
navegavel e tem como ma ior trib. o rio A1·amary. que nasce 
ao pé ela serra deste nome, corl'e ele N. a S., banha o arraial 
do Arc;mw·y , onde existem as o:fíicinas do Pl'olongamen to da 
E . de F. e clesag-Lta no Catú a tl'es kils. eles La cidade ; seu 
cut·so e de 22 kils . A O. ela cidade está o rio Gamm·ogy, c1ue 
nasce ele a lguns lagos, ponto divisorio do mun. ch1. cidade 
com o da Puri(icação elos Campos, corre de N. a S . limitando 
estes clo us muns . e dah i desce limitando ainda com Ala
goinhas a cidade ele San ·to Amaro a lé o engenho Europa, onde 
t ermina Alagoinhas ; clahi seg-ue o Camorogy cortnndo as 
fto egs. de Lus tvsa e Boro Jardim, termo de Santo Amal'O, e 
desagna no rio Pojuca. A NO. de Alagoinhas na sce o rio 
S ·ttbaztrna ele umas lagôas cles·te nome, que existem no pçmto 
onde divide com o mun . de Inhambupe; clahi corre de NO. 
para E. dividindo os dous muns .. ba nha o arraial do Riacho 
ele N. S . da Guia, cape lia filial da paroclli :J. de Al ago inh as, 
e clahi limitando ainda com o Inhambupe a té á fa"encla 
AraLicum , inclusive, dahi desce d ividindo Alagoinhas com o 
mun . ele Entre Rios até á fazanda dos Poços, onde termiml 
Alagoinhas, e clahi segue o Subauma a desaguat• no ocea no. 
Seu curso, sendo NO . para J!;. toma diverS<lS clirecções, de 
accordo com o declive do solo . A E. ele Alagoinhas está o r io 
Qttiricó 6J•cmcle, que nasce a oito kils . distante ela paro c h ia elos 
Araçás, neste termo, corre de N. para S., banha este a t'l'aial 
vae cortar a villa elo Catú e desagua no ri o Pojuca. Ainda 
a m. de Alagoinhas es~á o rio Qt;iricó-mirim, que nasce ao 
pé ela serra denominada Maria de Brito, distante de Alago inhas 
18 kils., cot•t·e de N. para o S. , c01·ta o mun. do Catú e 
cle;;agua n o Pojuca. Na f reg . dos Araçàs existe ainda o rio 
P~aba,s, que nasce na dita parochia , corta o Reu tert·üorio de 
N. para:::>. e faz barra no rio Sauhipe, na freg . do Assú da 
Tone. - En·tre o S. e o O. da cidade, a quatro kils. de 
distancia , ex is te a montanha denominada Mango/ou a lém elo 
1'1~ Aramary e com frente pa ra esta cidade. Ao N. da cidade 
extste um pec1ueno morro isolado denominado serra do Ouro; 
e outro tambem isolado e denominado serra da Ladeira. Ao 

NO. d:1. cidade a g ran de serra denominada da Chá donde 
nasce o já citado rio Catú e out1·os muitos ref)'atos de 'somenos 
importancia. ·Em · fr ente a esta serra a de~ominada Jacoaa, 
que offerece uma bonita paisagem . A O. destas, isolada , a 
serra do Aramru·y, donde nasce o rio deste nome na !'reg. de 
Olhos d'Agua des~e mun . , e na mesma direcçiio de O . . na 
dita freg., está a serra denominada elos li'racles, porque no' seu 
cume e em torno existem p;dl'as pretas em l'órma me pyramides 
que representam fr ades aJoelhados e em pé. A E. da cidade, 
na distancia de oito kils .. existe isol a;da a serra da Fortaleza . 
Ainda a E. da cidade, na distancia ele 18 kils .. existe a serra 
ele Maria ele Briuo. -As lagàas mais importante que se encon
tram no mun. são a da E.spuma, a do Rio Secco e a ela 
Libe?·ta. - Lavoura de fumo, mandioca, milho e feijão . - P ossue 
a E, de F. da Linha Ingleza, que partindo da cidade da Bahia 
termina nesta cl'e Alagoinhas. donde começa a do Prolongamento 
a termina1· no rio S . Francisco. no Joaseiro . De Alagoi•nhas 
seooue o Ramal da E. ele F . do 'J.'i.mb6. - .-\. clous kils .. a E. da. 
ciaacle, ex iste o antigo pov. de Alngoinhas; a 30 kils . , ao 
NE., existe o arrai a l elo Riacho de N . S. ela Guia, filial da 
parochia ele Alagoinhas, séde desta cidade, por onde passa o 
rio S·1tbawna; [L 32 kils . , a E . da cidade. fi ca o a rraial da 
parochia elo Senhot• Deus Menino dos Araçás, ban baclo pel o rio 
Qt~irioó G?·ande: a 17 kils . ao S . da cidade existe o 'auaial 
rio Sitio Novo, u'ma das estações da E. ele F. da Companhi a 
Ingleza; a SO. clD. ciclacle 12 kils . está o art,aial ela parochia 
ele Jesus, Maria. José da E ,g'l'eja Nova cles·te nutn. A NO. de 
Alagoinhrrs, a oito kils., está o arraial elo Aramary, onde estão 
estabelecidas todas as officinas elo Prolongamento da E. ele 
]!; . da Bahia ao S. Fl'ancisco . A 25 kils. tambem ao NO. se 
acha o anaial ela parochia de N . S. da Conceição dos Olhos. 
d' Agua d.;ste termo. Ao N . ele .Alagoinhas , na distancia de 
17 kils. está o arraial de Sauhype, primeira es tação da E . ele 
F. do Ramal qne segue desta cidade ao 'l'imbó . - Um elef)'ante. 
edificio onde ftmcciona o Consel ho Municipal, talvez un.:' dos 
melhores do centro do Estad0; out ro contl ,.uo. ainda em 
co ns ~nlCçào, destinado para bibliotheca, 'eschs. 'l)uhls e f o rum. 
Outro, ainda contíguo, das sessões jUcliciarias no pavimento 
superi or, e no inferior servindo de cadeia. Uma ,·asta casa ele 
mercado e açougue publ ico. Um matadouro provisorio e outrp. 
em construcção. Um barracão na Pt•aça do Commercio para 
recolher cel'eaes nos dias ele feira . Um Yasto cemitel'io. Um 
hospita. l. Edificios das E . ele F. A est ação ela Li nha Ingleza 
e Ramal do Timb6. As oilicinas des te Ramal e seus barra
cões. A estação do Prolon gamen to ela E. de Fert'o, escriptoriG> 
do mesmo P rolongamento, etc. - O nome de Alagoinhas teve· 
sua origem de algtws pequenos l agos, que ex isti am na o ri~;em 
do riacho qne depois tomou o nome ele «Fonte dos P~tdre's " . 
Junto a esses. lagos, na m a rge m ela estrada geral de Piaub y 
para a Bahm, os com bo1os cos·tnma vam faze r d~scanso, e 
ap~tscentavam as boiadas, e por cuja demora alguns m oraclot·es 
das margens do rio Catú t r az iam seus ge neros. vendia m aos 
boiadeiros ou trocavam pol' bois que den ominava m «Cacbangos» .. 
No entanto arm a ram p eque nas cas inhas sortidas com aguar
dente. frttctas e cereaes e no qt.\e tiravam vantagem. A 
noticia se espalhando, augmentou o numero de negocia ntes, e 
clahi surgio um pequeno arraia l. e a edificação ele. uma capei
linha com o Ol'ago ele Santo Antonio elas Alagoil'lhas, sob 
a direcção elo padre Manoel Carvalho da Cunha, que emigrara 
de Pot·tugal e ach ava-se residindo em sua fazenda Ladei r a . 
ao Norte de AlagoinlHts n a d istancia ele i 2 ki1 s . e el e onde 
vinha celebrar aos domi ngos e dias santifica dos . sendo o 
territorio pertencente á freg . ele Tnhambupe. Creiu·am um a 
fell'a e em pouco t empo o commerc1o, artes e officios s desen
volveram consicleravelmen·te·. Em 1777 o local era inteira 
menta cl ese t· ·to,mas em i8'12 estava ha bitacln, con1o acima se. disse. 
Neste intermeclio appal'ece!l um padre mineiro, por nome J ose 
Rodri gttes Pontes, cuja hir;tol'i:t eleve eslae r egistrada nos 
Annaes elo Estado de Ll1inas (casa me1rto elos padres) e valen
do- se do padre Manoel Carvalho el e1. Cunha (o Capellão ), 
fazende iro abastado e este a pa r ela hi s toria criminosa el e seu 
liospede aconselhou-o fosse a Roma impetrar do Santo Padre 
o perdão das penas ecclesiasticas e recommencl ou·o para Por
tugal para obter o pet"clii: o mos crime; na parte jucliciari:l , e 
deu-lhe quantia sufncienté para a jol'n ada. Em fins ele 1813 
para 1814 o padre Ponbes não só obteve o perdão clns penas 
ecclesias\icas como r ecom menclações dir igidas a D. Maria I, 
para o perdão dos crimes, o g ue ele facte consegui o, e ainda 
mais obteve elevar a Capella ele Alag-ojnhas '' c::~: ~e gori;c de 
freg . por Alva rá de 7 de novembro de 18W, e el te Yigari o 
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d''ella até 1832, quando f1t lleceu . Foi elevada à categor ia ele 
villa pela Resolução n. 4-!2 cl ·3 16 de junho ele 1852, e ~nstal
lada..a 2 ele julho de 1853, qua1_1do tomou yosse a p_r t m~tra 
Carnara Muntcipal . O locrar, hoje, sécle da ctdacle. era tntet ra
mente deserto, ate quancl~ a Companlüa Ingleza da ~stracla ele 
Ferro declarou ser ponto tet•rni nal. Desde logo affi•uo a classe . 
pobre em grande escala, ao Jogar, arman_do _ bar racas 
e sortindo co m generos de molhados em negoc taçoes com ?s 
garimpeiros . Em i868, na presidencia ela Bah ta o Barao 
(depo ts- Vtsconde) de S. Lourenço, · este de accordo com o 
Commendador José Moreira de Carvalho Re~o, chefe po li tico 
do Jogar , fez t ransfe rir a séde ela vi lia pat·a a nova pov . , 
o egualmenie a fei ra, e por esta facto vio- se .e~n c~l'to eapaco 
de tempo. fl orescer a nova localidade em edlftcaçoes. e com
met·cio, de um modo espa ntoso até que em 1882 foi ~ levada _á 
categol'ia d~ cidade, contando hoje no centro da ctaade mats 
de i5.00ll almas» . 

ALAGOINHAS. Pov. do Estado das Abgôns. Em Jogar de 
- no mun . do Peneclo- leia-se - no mun. elo Traipú . 

AL AMBARY , Clll·ato de S. Paulo. Accrescente-se no fim
Foi creado dist. pe lo Dec . n. 169 de 15 de maio de 1891. 

ALC.t1.NTARA. Log. do R io de Janeiro. Linhas 2. Em Jogar 
de - no mun. de Nytet·õi-leia-se - no m .m . de S . Go nçalo
e em logar de - ligada a esta cidad e - leia-se - ligada á cidade 
de Nyterõi . 

ALCOBAÇA. Vi lla e mu,n. do Estado ela Bahia. Accres
cente -se no li m da pagina depo1s da pahnra anno - e A c to de 
3 de agosto de 1892 . 

A LDÊ A. Parochia da Bahia. L inhas 5. Em logar de - Ja.
guaribe, leia-se - J aguar ipe. L inhas 1.0 . Em logar de - foi ele
vada {I villa-lera- se - foi elevada à cidade 

A LUE A. Paroch ia do Rio de Ja neiro. Em Jogar de - paro
chia-leia-se - villa . 

A LEGRE . Vi lla do Espirito Santo . Accrescente- se no fim 
- Foi creada com. pela Lei n . 8 de 30 de junho de 1892. 

.aLEGRES. Parochia de Mi nas Geraes . Linhas 2. Em logar 
ele - Pedra Bt·anca-leia -se - ChrisLina . 

ALEGR ES. Rio c!e Minas Gemes. aff. do r io Catinga . 
Linuas 2. J<.:m logat· ele margem esq . , leia- se - direita . 

ALEGRIA. Em Jogar de - Parochia ele S . Paulo, no mun. 
de-le ia-se - Villa e mun . do ffistado de S. P<tulo, ex-paro
chia do mun. de- Accrescente-se no fim - Foi elevada á villa 
pelo Dec . n. 174 de 22 de maio ele 1891. 

ALE M P AR AHYBA. Cidade de Minas . Linhas 49. Em 
loga t· de - é com. de primei t·a -leia-se - terceira . ,L inhas 50 
e 51. eni. Jogar de - pelo Dec . -leia-se - pelos Decs. ns . Ac
crescen te-se no fim - 696 de 29 de agosto do mesmo a nno e A c to 
de 22 de fevet·e iro de 1892 . 

ALEMQUER. Cidade elo Pará. Linhas 33. Em logar de -
4 .441 habs .-leia-se - 7 .861. Accrescente-se no lim - A pop. 
da cidade ém 1892, era de 1. 588 habitantes . 

ALFENAS Cidade de i\1inas. Accrescente-se no fi m - Foi 
dec larada co;1. · de primeira entr. pelo Dec . n . 72i:i de 6 
de setemb t•o de 18\?J (ficando sem etl'e ito o pec . n . 446 de 31 de 
maio do mesmo a n·no) e por Acto ele 22 de fe~eretro de 1892. 

ALFERES . Ribeirão de Santa Cathar ina. Linh as 2. Sup
prima-se - braço do rio No va Trento . 

ALFIÉ . Paroch ia de Minas Ge raes . Linhas 2. Em logar de 
- I labira - leia-se - S. Domi ngos do Prata . Accrescente-se no 
fim - Dista 66 kils . de Itabira . 

ALFREDO CHAVES . Pov . no mun. de BeneveO'te, no Es~ 
Jliri to Santo . Accresce nte-se no fim - Foi cr~ada com. pela Let 
n . 8 ele 3~ de junl10 de 1892. 

ALFREDO CHA VES . Colonia do R. G. do Sul. Accres 
ce nte-se no fi m- Foi elevada iL vi l! a com o nome de Ben
jamin Cons tant . 

ALHANDRA. Parochia do Parahyba elo Norte . Accres
C'ente-se no lim - E' 'a antirra aldeia Arataguy~e fica a nove 
leguas da capi tal e a ci nco do" Conde. Foi villa dt_tr_an t ~ ma is de 
meio seculo até que com a creação da com . de Ptttmbu, perdeu 
esta dign icl~cle . :h:s tá situada á margem do rio lpopóca, t r ib . 
do Abiahy. 

ALLEMÃO. Em_ logar de -... parochia de Goyaz, no mu~:d.t 
cap1tal- leta-se - Vllla e mun . do Estado de Goyaz, ex-parochia 
do mnn. da cap1tal. Accrescente-se no fim - Foi creada· vi !la 
pela Lei n . 814 de 19 de dezembro elé 1887 .e installada.' á 7 de 
fevereiro de 1892. 

ALLIAN ÇA. Pov. de Pemambuco. Linhas 1 e 2. Em Jogar 
de- na com. e termo de Nazareth-leia- se - no mun. de Vi
cencia. 

ALMAL A. Adiante de - pov. do Estado da Bahia, accres-
cente -se - no t ermo de Ilbéos . . 

ALMAS. Pov. da Bahia, em Jogar de - Bréjo Grande- leia
se - Jusseape . 
ALME~DA. Vi lla diJ: Bahia. Linhas 9 . Em Jogar de julho 

de 1890, leta- se - 1.3 de JUlho ele 1890 e accrescente- se no fim 
Foi incorporada á com. de S. Felix por A cio de 3 de agosto de 
1892. 
. ALMA~. Rio do Estado de Goyaz, aif. da margem esq . do 

no Parana. Accrescente-se no fim - Desagua no Jogar Estreito. 
ALMEIRIM . Villa do Pará . Linhas 20. Em lo"'at· de - 350 

- leia- se - 355. . 
0 

ALPARGATA . Rio da Bahia. Accrescente- se no fim 
Nasce a 40 ki ls. da cidade de S. João do Paraguassú e des-
8.glla pela mal'gem esq. no rio deste nome . Tambem escrevem 
Alpercatas . . 

AMARGOSA. Villa da Bahia. Em I oga~ de villa- Jeia-se
cidade e accrescente-se no fim - Foi elevada á cidade pelo 
Dec. de 19 de junho ele 1891. E' com. de primeira entt·. classifica
da por Acto ele 3 de agosto de 1892, que encorporou-l·he os termos 
el e Al'êa e S. Mig1tel. A cidade de Amargosa tem a área de um 
kil . e é situada no planalto de um mol' ro isolado, collocada 
entt·e maitas . A dous kils . da cidade e ao S. da ·mesma pa~sa o 
t•io Ribeirão, que adiante. toma o nome de Jequiriçá-mirim . La
voura de cafe, fumo, canna, mandioca, feijão, arroz e milho. 
1'em a~ . de F. 'l'ram-:-Road de Na~ateth . cuja ultima estação é 
nessa ctdade ; e a 50 ktls. passa a E. de F. Central na pov . da 
Tapera . Dista 30 kils . da Giboia, 35 da Pedra Branca e 50 da 
cidade da Areia. Comprehende os seguintes povs : S. !loque. 
Tar taruga, Carmo, Corrente e Brejões. · 

AMARO. (Santo). Cidade da Bahia. Linh as 70. Em Jogar de -
1846-leia- se -1886, e accrescente-se no fim - Por Acto de 3 de 
agosto de 1892 fo i declar ada com . de segunda entr. e constituída 
com os termos de Santo Amaro e Barra de Sergipe do Conde . 

AMARO; (Santo). Vil.la elo R .. G, do Sul. Linhas 13 . Suppri
ma- se :-::- Alem da paroch1a da Vl!la comprehende mais <• de S . 
Sebas ttao Martyr. 

AMARO. Rio do Pará. Linha i. Em lo o-ar de - Macaja
tuba -leia-se - Mocajatnba- e accrescente-s~ no fim . E' tam
bem denominado S. Bartho lomeu . 

AM AZONAS . Estado elo Braz il. Accrescent.e-se no fim- T e
nerüe- coro_nei Bacha_:el Gt·egorio 1'aumathurgo de Avevedo, 
eletto pres tdente em 2'1 de JUnho de 1891 ; posse a 1 de setem
bro elo mesmo anno; deixou o gove rno a 27 de fever eiro de 
1892 . Primeit·o-tenente Eduardo Gonçalves R ibeiro acclaa; ado 
presidente em 14 de janei t·o de 1892 ; assumiu o g~verno a 11 
de m~rç? _e foi eleito por eleição popular em 22 ele abril. A 
Const t.tlllçao fot promulgada a 27 de junho de 1891. De 27 de 
feveretro a H de março e;; teve provisoriamente na administração 
~o Estado ·o CaJ?itão de fragata J oão Borges Machado. A 22 de 
julho ele i89~ fot promulgada nova Cons titu ição . 

AMONTADA . Pov . do Ceará . Linhas 2. Depois de - 1757 
- accrescente-se-;- . na margem di r . elo Aracaty-assú, a 36 kils. 
de Itaptpoca . Ltnbas 13. Depo is de- maio de 1887- accrescen 
te- se - rebaixada ele novo pelo Dec . n. 19 ele 5 de abr il de 
1~92 , que incor porou o se u territo~·io ao mun. de Itapipoca . 
Lmhas 21. E~ logar de- pelo Dec . leta- se pelos Decs.--:e accres
cente- se no bm- e n. 14 de 23 de março de 1892 fo1 tt·ansfe
rida para a pov. da Amo ntacla a sêde do ru tm . de Timbaúba. 

AMPARO DA SERRA. Dist . do Es tado de Minas Get·aes. 
Accrescente-se no fim- Sobre suas divisas vide Dec. n . 200 de 
7 de outubro de 1890. 

ANABIJÚ. Rio do Estado do Pará. Accressente-se no fim 
- Recebe os igarapés Jupatituba e Santo Antonio. ' 

ANADIA. Vill a e mun. das Alagô.as . Accrescente-se n()l 
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fim-O mnn . cultiva o algodão,:~. canna de assucar e mandioca 
em g.rande esca la e diver sos legumes em menor proporção, as 
sim como o rumo e 0 café. A criação ele gado passa como uma 
das ma is desenvolvidas elo Estado. Tem cerca de 40 engenhos 
de assucar. 

ANAMÁ. Dist . do Estado do Amazonas. Accrescente-se no 
fim - Fica na boca do lago do mesmo nome, na margem esq . do 
Solimões. 

ANAMÁ. Lago do Estado do Amazonas . Accrescente-se no 
·fim. Fica nos muns. ele Coclajaze Manáos . 
· AN A PÚ . Rio do Pari't. Linhas 18. Leia-se - Pacajahy ·_ e 
a ccrescente-se· no fim- « O Anapú tem suas nascentes nas se r
ras que , se ra mificam do S . do illstado na altut'a da grande 
cur\·a do Xingú e toma o rumo ele S. a N. a té a ilha J acitara, 
r eceben do alguns atrs . , dos quaes são mais importan·tes o Tuer d 
e o Pr:wacnni. Da h i a la rga- se em direcção de SE , a 
NO, formando a sua primeit'a bahia, chamada Pracupy, na 
qual entra o rio elo mesmo nome. Depois reune as aguas num 
estre i to denomin ado Castanha!, abrindo- se ma is adiante numa 
vasta bahia, a ele Camuhy . A partir deste segue o rio com o 
rumo de E. Pelo furo elo Pacajahy communica-se com o Pa
çaji't e formando do novo um estt·eito funclo e longo. vae desem
bocar na extremidade NO da bah ia de P0rtel. Es te rio e o 
mais extenso e consideravel de quantos se acham en tre o To
cantins e o Xingú ; tem diversas cachoeiras , muitos affs., e é 
navegavel desde a sua barra até a confi . do Tueré, cerca de 140 
kils . As margens da Anapú são a ltas e vistosas na parte infe
l'io~ e montanhosas na superior.» 

ANAUARA.PUCÚ. Igarapé elo Pará . Accresce nte- se no 
fim. Nasce das terras altas da Gttyana Brazileira, e depois de 
um percurso bastante exten so, geralm en te no. sen·t iclo de E_SE ., 
var ia ndo para SE ., a travez de terl'en os propnos par a crtaçao de 
gado, vae desaguar no Amn.zonas por d uas bocas , uma n, 15 e 
outr a a 20 milhas acima de Macapá . Tambem escre1cem Anaue
rapucú. 

ANDARAHY. Villa da Bahia. Emlogar cle - Villa e mun . 
do Estado ela Bahia, na com. ele seu nome-leia- se - Cidade e 
mun . elo Esbado da Bahia , sé ele el a com. ele Paraguassú- e 
accrescen te- se no fim - Foi elevada á c idade welo De c. ele 28 
de abr il ele 189-1. Declarada séde da com. do P araguass ú. em 3 
de agosto de 1892 . 

, ANGELO (Santo) . Villa elo R. G. elo S ul. Linhas 10-Leia-se 
- Decs. ns . 5.909 de i de maio do mesmo anno e 440 ele 15 
de julho de 1891.. 

ANGELO (San·to). Arroio do R. G . elo Sul. Accrescente-se 
no fim - Do mnn . do rio Pardo nos t'itzem menção de um 
al'l'oio de mesmo nome, trib . da margem dir. do rio Jacuhy . 

ANGICAL. Villa da Bahia. Na ultim a linha em logar ele 
- em julho, leia- se - em 5 ele julho e accrescente-se no fim 
- e incorporada á com . do B.io Grande em 3 de agosto 
de 1892. 

ANHUMAS. Cachoeira em Matto Grosso. Linha 1. Depois 
ela palavra- Coxim- leia -se- per to elo mon·o do mesmo nome. 

ANNA (D.) . Estação do Rio ele Janéit·o. Linhas 3, em logar 
de S. Sebastião, leia-se - Goytacaz. 

ANNA (D.). Serra elo Cear:i.. Linhas 2. Em lagar de-villa 
de S. Matheus- leia-se - cidade ele S. Matheus . 

ANNA (Santa). Parochia da Capi~al Federal. Linhas 22. 
Em logar de-45.000l-leia-se-67. 533. 

ANNA (San·ta). Riacho da Bahia, aff. elo rio Corrente . 
Accresce n te-se no fim- Nasce na fazenda elo Ria chão ua serra 
elo A.nanaz e vae desagual' com o nome de Acaua n. Recebe os 
riachos Ema, Salgado, R i<t.chã0 e TaLaira e pela marge m esq. e 
o Entre Morros, o Limoeiro e o Gamelleira pela direi ta. 

ANNA DO MATTOS (Santa). V illa elo R. G. do Norte . 
Accrescente-se no fim - Reza a tradição que o l ogar da villa 
cham av a-se antigamente Bom B'ocaclinho, fazenda pertencente 
a Manoel de MaHos . Este construio uma capellinha eledica:da á 
Senhora Sant'Anua e lhe deu em patrim0n io um terreno; 
aquella capellinha fo i depois tran sformada em matriz com a 
creação da freg . , co nservando esta o nome ele Sant'Anna do 
Mattos, em commemoraçãio elo se u piedoso fundador . 

ANTAS. Em Jogar de- Parochia do Es tado de Goyaz no 
mun.-leia-se- Villa e mun. do Estado ele Goyaz, ex-parochia 

do mun. de- e accrescente-se no fim-Foi creacla villa pela Lei 
n. 8i1 de 15 de se tem bro de 1887 e installada a 10 ele março 
ele 1892 . 

ANTONICO. Riacho do Ceará . Accrescente-se 'no fim
desagu a na margem dir. do :rio Fael, trib do Jaguaribe. 

ANTONIO (Sa nto) . Villa do R. G. elo Norte. Accrescen
te-se no fim- supprimida pelo Dec. n. 107 de 31 ele março 
de 1891 e restaurada pelo Dec. n, 6 de 8 eLe janeiro de i892. 

ANTONIO (Sa nt0). Pârochia do DistricLo Federal. Accres
cente- se no fim - A pop. é de 37.660 habiLatrtes. 

ANTONIO (Santo). Rio da E stado da Bahia, aff. elo Para
e-uassú. Accrescente-se no Jim- nasce com o nome de rio 
Grande na sel'l'a do Sincorá 011 da Chap<tda, r ecebe o rio Cochó 
abaixo da villa Bella elas Palmeiras, depois do que toma o 
nome de ri o Santo Antonio. 

ANTONIO (SatLto). Rio elo EsLado da Bahia, a fL do :Bru
maclo . Tire-se Sa n to , e accresce nte- se no fim- nasce na serra 
elas Almas e banha o mun. dos i\le ims. Rece.be o Caveira, o 
Raiz, o S. Lo urenço e o Sapé. 

ANT0NIO DA BARRA (Santo) . Cidade da Bahia. Li
nh as 20. Depois de nove'mbro de 1882 accl'escen~e -se- e Acto ele 
3 de agosto ele 1892 . 

ANTONIO DA BÓA VIST A (Sa nto). Pov. elas Alagôas. 
Linhas 3. Supprima-se - a cujo mun. pertence -e accrescente
se no fim- per tence ao m un. ele Muricy. Tem uma capellinha 
de Santo Antonio. 

ANTONIO DA GLORIA (Sa uLo). Villa da Bahia . Accres
cente-~e no fim- Foi in corpol'ada á com. ele Geremoabo em 3 
de agosto de 18\il2 . 

ANTONIO DE PADUA (Santo). E. de F . do Rio de Janeiro. 
Linhas 29. Em laga r de 92k710m leia-se 97l<213m-L inhas 37. Em 
logar de Com bucy, Jeia-se- Cambucy. Linha.s 38 . Accrescen
te-se no fim- Vie ira Braga. 

ANTONIO DIAS. Pa rochia do mu11. ele Ouro Preto. Accras 
cente-se no ftm-A casca La formada pelo rio Funil, no caminho 
que conduz ao It1colomy, é presentemente utilisruda pela Com
pa nhia Inelusll'ia1 ele Ouro Pl'eto, qrue edifico tt nessa loc . , uma 
fabr ica ele tecidos. Essa fabrica e movidâ por uma turbina, que, 
cl11ra nte o dia, sel've para os trabalhos da fabt·ica, e, á noite, 
produz a luz electrica para illuminação da cidade. 

ANTONIO DO MACHADO (Sa nto). Cidwdede Minas. Linh as 
37. Depois de - Domadinho - accrescente-se - e a de S. Fran
cisco de Paula el o JVIachadinho. Linhas 42- Depois de- crea da 
comarca-leia- se- pelo Dec . n. ô2 de 10 ele maio de i S\lJO- e 
accrescente-se no ftm- e A c to ele 22 ele fevereiro ele i892 . 

APERTA-GUELA. Log. da Capital F edet•al. Accrescente-se 
no lim; « Indo-se de i\1aiaporcos (hoje Estacio ~e Sá) para S. 
Chri stovão , via- se um pequeno arco, qtte dava passagem ás aguas 
ele. um cot·rego das immecliações. Nesse logar h a via tres pontes: 
A primeira era conhecida com a denominação de Apc1·ta-G~telcb; 
e recebe u do povo es te nome, porque os ma lfe itores, que assal
tavam as lavadeiras e escravos, que por alli transitavam com 
cargas, apel'tavam -lhes as guelas; A segunda era cha~acla 
Calcb .a bJcoa; porque quando, os swltea,ulores atacav_:'1. m os Vlan
dantes, faz ia>m- lhes signat ele r.wlcw a l;ooaa , de nao gntar . A 
esta succedia- se a terceira, a Não te impo,·tes , ol'iginando-lhe 
a denominação o facto de que , qua ndo os mes mos ladrões se
guia m por ella com os objectos l'Oubados, clü.iam para quem os 
olhava: não te impo?·tes. As tl'e~ pontes cle Mal&[!JO rcos, de 
alvenaria e lageclo, !'oram ma ndadas consurwir pelo Tico senhor 
ele engenho i\hnoel Caetano Pinto.» (Do Archiro elo Districto 
Federal. n. 2). 

APEÚ. Rio do P a rá. 'Accrescen te- se no fim - E' um braço do 
Inhangapy. Recebe os igarapés S.' .João, elo Meio, Jauara, além 
de oubt·os. 

APPARECIDA. Armialde S. Paufo, no rnun., ele 6uara 
tinguetá. Accrescente-se no frm..:....Foi elevado a dis"t. pelo Dec. 
n. 147 de 4 de abril ele 1891. 

AQUIDA;BA;N". Villa do Sergipe. Linhas 7. Depois de -
'l'aqttal'inha- leia-se - Salgado , Gt·anele, Bap·tista- e acct•es
cente-se no ftm- Lavoura de a l.,.oelão canna de assucar, rntiho, 
feijão, m·andioca. Dista cinco leguas de Propriá, se is da Capella 
e t2 de Maroim. 
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ARAÇAGY. Pov. elo Parahyba elo Norte . ~ccrescente-ae 
no fim-Foi incorporada ao termo de Ouarabll'a pelo Dec. 
n • •43 ele 23 ele outubro ele 1891, que foi revogado pelo ele n. 
4 de 21 de j a neiro de i892: 

ARACAJÚ. Capital do Sergipe. Linhas 3 . Em lagar de-10 
kils .- leia-se-a se is Jr.ils. 

ARACATY. Cidade do Coarú. Accrescente- se no fim 
Segundo o resenceamento a que se procedeu no Estado a 31 ele 
dezembro ele 1891. a pop. desta com. era ele 54.723 ha bs. 

ARACATY-ASSÚ. Rio do Cear á . Accrescent6- se no fim 
Recebe os rios .Missy e elo Pagé. 

ARACATY-MIRIM. Rio do Ceará. Accrescente-se no fim 
- Nasce no morro de Sant'Anna . 

ARAGUARY. Villa de Minas Geraes. Linhas 4 . Depois 
cle-i890- acc rescente-se- e classificada ele primeiraentr. por 
A c to de 22 de reverei r o ele i892. · 

ARAGUA YA (Santa Maria do.) Accrescente- se no fim- Foi 
exti11cto pela Lei n. 39 A de 30 de Janeiro de t 892, e elevado 
a clist. policia l por Açt·o ele 22 ele ma10 de 1893 . 

ARAPIRANGÃ. Ilha do Pará. Depois de -Es~ado do Pará, 
leia-se - a cinco milhas da cidade de Belém- e a.ccrescente-se 
no fim - E' banhada ao· N. peht bab1a de Marajó, a E. pelo 
canal ele Cotijuba, ao S. pelo furo das Mocuras, e a O. pelo 
rio Carnap ij ó. 

ARAPIXUNA. Log. elo Pará. Accrescen te-se n o fim- Fica 
no mun. de San tarém . 

ARARIGUABA. Riacho do Ceará . Accrescente-se no fim 
- Desagua na margem esq. elo ltacolomy. 

ARARUAMA. Cidade elo Rio de Janeiro . Linhas iO. Em 
lagar de-1891-leia -se -1890- Linhas 19. Em logar de- a da 
Bôa Esperan-;a- leia- se - as da Bôa !Tisperança e S. Vicente 
de Paulo. 

ARARUNA. Villaclo Parah yba elo Norte. Linhas·3. Depois 
ela palavra - se.t·ra - accrescente-se - elo seu nome. 

ARARUNA . Serra do Parahyba do Norte. Accregcente-ae 
no fim- E' separada ela Borborema pelo estr eito e pedregoso, 
valle elo Curimatahú. 

ARASSUAHY. Cidade ele Minas. Accrescente-se no fim: 
Escreven,1-nos dessa localidade (maio de 1892).- Creado pela 
l ei n. 803 de i857, o mun . de Arassuahy, que tem por séde a 
cidade elo mesmo nome, foi ins ~allado em 1871 , e elevado á 
com. em i 874. Apesar de abandonado aos seus proprios r e
cursos, este rnun. sendo um dos mais flor escentes_ elo, norte, 
occupa logar saliente ent.1·e os outros do Estado, nao s~ pelas 
suas riquezas natu r aes, como por s~a pop. e vasto terl'ltono . 
Compõe-se ac tua lmen·te ele 12 cl1s.ts., sendo 10 de paz, e 
dons ele policia , com uma pop . supel'lar a 50.000 almas, e um 
territorio ele mais de i.000 leg.uas quadradas, composto ele 
sobel'bas e gigantescas mat tas virgens, catingas e ca,mpos rir.os 
de excellen tes e variadas. pastagens. Além dos dous g randes 
l'ias, Jequitinhonha e Arass ual1y, q~e lm_nham o mun.~ ha 
muitos tri'bs . destee entre os quaes sao d1gnos de mençao os 
seau intes: Setubal Gravatá, Calháu, Vaccaria, Salinas, Santo 
A~toni o, S. José. 'piauhy, Genitlapo, Agua ~ria, Itinga,. São 
João G •·a ncle, S . Roque, S. Pedro, S. S•mao, S. ~rancrs~o, 
Panellas Rubim elo Norte H.ubim do Sul, S. Miguel, Enchadao, 
Enchacli~ho J acintho Pi,abanhas, Ribeirão do Salto Geande e 
outros, que' fertilisan; extensas e uberrissimas terras, muito 
apropriadas a todo o genero de cultUL·a, especw.lmente para o 
cafeei•·o e can na ele assucar. A industna pastorJl constitue 
uma elas pl'i'ncipaes riquezas do mun., o gado yaccum é grande 
e já conhecido ·e apreciado neste e nos Estados da Bahm _e 
Espírito Santo. para onde é exportado. Calcula-se haver mais 
ele 60.000 cabeças ele gado vaccum no mun. sendo tambem 
consideravel · a crif;ção do gado muar , cavallar ': snwo. A 
importante fabrica Jilatoria e de teCJtlos de algoclao do _Bom 
Jesus d'Agna Fria, ele propried·acle . dos Srs . Murta, Irmaos e 
Comp., situada a menos ele dous k1ls. do prospero arrawl da 
Itinga, â margem esq. elo J equitinhonha:, além cl.e dar occupa
ção e trabalho a perto de 200 operarws, mUL\O tem contri
buído para o progresM da zona e desenvolvimento do ~eu 
commercio e lavoura, principalmente ela. Cl_l- Ltura do algodao, 
que o mun . produz de melhor qualidade e Ja em escala tal que 
a maior part'e elo algodão manufact1:1rado pela frbr1_ca é produ
zido nas fregezias ela Itinga, Arassuahy e S. Dommgos . Ma-

gnificas jazidas de ferro, g raphito, alumen . ouro, ag-nas mine
raes, chrysolitas, tormalinas de v a ri as côres, e dos afamados 
diamantes do J equi·tinhonha, completam as riquezRs deste r.anlo 
de Minas. Embora feito pela demorada e p2r·igosa navegação 
em canôas pelo J equitinh onha, com um percurso ele ~O leauas 
para o littoral, é bem activo o seu comme rci o, sendo a cidade 
do Arassuahy e ar ra ial da ltinga os p1·incipaes emporios de 
sal e generos est r a ngei r os, que a!li são vendidos para os muns. 
de Salinas,. Rio Pardo, Gr:l.o Mogol, Minas Novas e &. João 
Baptista; fazendo-se tambem consicleravel exportação ele 
gene ros do paiz~. 

ARATICÚ. Rio elo Párá. Accresce nte-se no fim -Torn a-se 
notavel eate rio pela communicação que. por meio ele um 
braço que vae ter ao Lago do Out·o, estabelece co m o Parana
mucú, que desemboca no Tocantins em frente á grande ilha 
Jnrity, acima da v.illa elo Baião. 

ARATUHIP:E:. Cidade da Bab.ia. Accrescente-se no fim 
Foi incorporada â com. de Na?.areth po1~ Acto de 3 de agosto 
de 1892. 

ARAUÁ. Rio de Sergipe. Accrescente- se no fim - ' Nasce 
no logar Mutuca e recebe os riachos Barre iro, Ta boca, Piraugy 
e Carnahyba. 

ARAUJO. Ilha elo Rio de Janeiro . Ãcm·escente-se no fim 
-Tem uma esch. publica . 

ARAXÁ. Cidade de ~linas. Linhas 2. - Em Jogar de rio 
Paranahyba - leia-se- seu nome e accrescente-se no fim -
Foi classificada com . de primeira entr . por Acto de 22 de 
fevereiro de i892. 

ARA YOSES. Linha L ITim lagar ele - Pat·ochia do .l!Jstado 
elo Maranhão, no mun .- leia-se - Villa e muo. elo Estado 
elo Maranhão, ex-parochia do mun. - e accrescente- se no 
fim - Foi elevada á villa pela Lei n. 53 ele 15 de maio ele 1893. 

ARÊA. Cidade do Parabyba. do Norte, Linhas 2.-Em lagar 
de- no ponto- leia-se - num dos pon tos- e accrescente-Ee 
no fim. f:iobre a cidade da .A.rêa ·assim se expressa o Dr Joffily 
no seu trabalho, Notas sobre a. PCliJ·ahybcb: « AREA ou BREJO DE 
AREA- 25 leguas da capital e nove da cidade cls Campina Grande 
que !tca-lbe ao S., situada em uma lombada da Borborema' 
tun dos pontos mais elevados em sua parte oriental. Est~ 
cidade não é a mais populosa depois ela capital, mas incon
testavelm ente é a que tem ec!Iticação mais regular em um 
tel'l·eno escasso, dando por clous lados para despenhadeiros. 
As suas princi]Jaes ruas são calçadas e toda ella apresenta um 
aspecto ~e asseio. que impressiona agradave lmeute . Possue 
uma sofl rrvel matrJz, e as egr eJas de N. S. elo Rosario e de 
Santa Rita; hospital cl'eado pelo P, lbiap ina theatro' e uru 
edificio que serve de cadeia _publica {pavimento Lerre;) e de 
paço municipal (andar superior). Quatl'o fontes pl'inqipaes a 
abastecem de bôa agua . Tem estabelecimentoa commerciaes de 
alguma importancia e a sua !eira de ge~ero.s alimentícios é 
uma das mais antigas e elas prinçipaes? sinão a principal do 
Estado. Possue uma officrna typograplHca, ondP. é editado um 
periodico. - Na segunda me tade d9 seculo XVIL quando fot 
descober to e· color11saclo todo o mter ior da Parahyba o territor io 
em que se acha esta cidade e seu mun . foi chamado sertão do 
Bruxaxó, e fez parte da f reg . de Mamanguape até á c reação 
de sua parochia em 1813. Elevada á villa em 1815, c1·esceu rapi
dan:ente, de sorte que quando, mais ·tarde, o go\'erno imperial 
d1v1dJU a Parahyba em trescoms., foi Arêa a sedeclasegunda 
que_ c·omprehendia quasi todo o planalto ela Borborema, os 
breJos. e os sertões de Cariry e Curimatahú. Ahi teve lagar em 
Jeverelro ele 1849 o ultimo combate ela revolta praieira 
'á[Jparecrda em Pernambuco no anno anterior. Os rebeldes 
depois elo ma llogrado aLaque do Recife (2 de fevereiro) inva
dtram a Parahyba e foram refugiar-se em Arêa, onde conta
vam com o auxilio do chefe l iberal, Tenente-coronel Joaquim 
J. dos Santos Leal, vulgarmente conhecido pelo nome de· major 
Qlllncas . Eram pet·seguidos de per·to pela3 forças l egaes as 
quaes apezar de combaterem em terreno desvantajoso, po;·que 
subiam a montanha , levaram de vencida os revo:tosos e 
tomaram a cid ade, depois de seis hor a! de fogo .- Arêa distin
guiu- se por ter sido o primeiro log. elo Estado que fundou uma 
sociedade abolicionista da escravidão ... Arêa é a patria dos 
pintores Pedro Amel'ico de Fi guei redo e Aurelio de Fi"'ueiredo 
irmã_os. As povs. desLe mun. são: Lagàas ou La

0

gôa do 
Remigio, tres leguas ao Poente, florescente e com bons ter
l'e·nos para cultura de fumo, que ahi é fei'la em grande escala; 
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Matta Limp:t, na distancia de uma legua : e Muquem, ins·igni
ficante, a uma e meia legua . O mun. de A~êa tem uma parte 
destinada á criação, que é muito secca; a parte df,l. agricul tura 
porém, compõe-se de terrenos ferteis e bem regados por diversos 
ribeiros peren nes, como Mandahú, Macahyba e outros. Consti
tue o mais poderoso centro da cultura àe ca_nna do intel'ior 
cào Estado, succedendo-se os engenhos a pequenos espaços em 
numero superior a 80 ». 

ARÊA. Cidade da Bahia. Linhas 1 e 2. Em Jogar de - séde 
.da com . de seu nome -leia-se - na. com. de Amargosa .. 

ARÊA BRANCA. Pov. do R. G. ·do Norte. Accrescente-se 
no fim -Foi elevada á villa por Dec. n. 10 de 16 de fevereiro 
de 1892. 

ARÊA GROSSA. Log. do Rio de Janeiro. Accrescente-se 
no fim- Tem uma esch. publica. 

AREAL. Em lagar de -Estação da E. de F. do Norte
leia-se- Estação da E . de F. Grão Pará - e accrescente-se 
no fim - Fica entre Figueira e Pedro do ·Rio. 

AREÃO. Dist. da Bahia. Accrescente-se no fim - Pe"tence 
ao mun. de Poções. Tem uma capella dedicada a N. S. do Li-
vra~ellto. · 

AREÃO. llh\L do Pará . Linhas 3. Em·logar de - Itaoca
leia- se Itaboca -e acc L"escente-se- Fic:l. em frente do igarapé 
do Arrependi4o. 

ARÊAS. Rio de Minas Geraes, no mun. de Musambinho. 
Accrescente-se no fim- e desagua no Musambo. Nasce na serra 
dos Mamoneiros. 

ARERÊ. Riacho elo Ceará. Accrescente-se no fim-; des
agua na margem di r . do Trussú. 

AREZ. Villa elo R. G . do Norte, Accrescente-se no fim da 
linha 23 - e á ele S. José ele Mipibú pelo Dec. n. 89 ele 9 de ja
neiro de 189'1. 

ARICANDUVA. Rio de S. Paulo . .-\cct·escente-se no fim
Nasce entre o dist. elo Lageado e o mun. de S. Bernardo, ser
vindo-lhes de limite; corre entre aquelle dist. e o elo Braz e 
entre este e o ela Penha. Seu aff. pnncipal á margem dü·. é o 
ribeirão Guayahuma (1) e á esq. o Caguassú. 

ARIRY. Rio do Pará. Accrescente-se no fim - Desagua na 
bahia de Marajó e recebe o Curuperê . 

ARNEIROZ. Vil! a elo Ceará. Accrescente-se no flm -O 
mun. é r egado pelos rios J aguaribe, Cicimba, Jucá, Batata, An
dr~za, Caronz6, Cruz, Manoel ela Costa, Correia, Perei ras, Motta, 
.Mucuim, Condaelú, Cangaty e Umbuzeiro; é percorrido palas 
serras da Ibiapaba, Oity, Silveh·a, Rozilho, 1'apera, Arneiroz, 
Mucuim e Condadú, e pelas lagôas do Rocha, do Rozi lho, dos 
Agrestes, de Chique-Chique e do Guará. Lavoura de mandioca, 
milho, feijão e canna. Criação de gado. Dis~a 48 kils. de Tauá 
e 40 elo Saboeiro. 

AROJADJ. Carrego de Goyaz. Em lagar de Arojaclo -leia-se 
-Ar rojado. 

ARRAIAL . Antigo d ist. do Ceará. Accrescente-se no fim
A Camara Municipal propoz a mudança do nome àe Arra ial 
para Perimontes. 

ARRAIAL. Rio do Piauhy. Accrescente-se no fim- pela 
margem dir. Tem 15 leguas de curso. 

ARRASTÃO DO RIO DAS PEDRAS. Log. do Rio de Ja
neiro. Linha 2 e 3. Supprima-se- mun. de Cal;lo Frio. 

ARREPENDIDO. Carrego de Minas Geraes, no mun. de 
Paracatú. Accrescente-stl no Ilm- O Sr. Cht·eckatt de Sá faz 
menção ele um rio dos Arrependidos como atf. da margem dir. 
do Paracatú. 

ARROJADO . Rio da Bahia. Accrescente-se no fim:- O Ar
rojado, um dos mais bellos tribs. do rio Corrente, tem a sua 
vertente nos exlramos limites do Estado de Goyaz, áquem da 
serra que serve ele linha divisaria entre os dous Estados, 30 a 40 
klls. dist~nte da villa da Posse ele Goyaz, nos desaguamentos 
da sobredita serra elo l ado da Bahia. Ao descer o planalto for
mado pela sal ien cia do solo, no logar denominado CcGbeaei>·a, 
começa certa depressão na tural canalisando as aguas que, 
emergindo-se. penetram num immense tremedal, formando uma 
?ac1a povoada ele compacto e ex~enso buritysal· Dahi nasce o 
Jnteressante rio Arrojado, sendo logo em sett começo caudaloso 

e invadiavel. Suas aguas cryst~linas e puras, descem serenn's e 
sem r,umor, emb~llesando aq'lella ditosa região, erma de culti
vo e civilisação humana; e, depois de ligeira curva, toma a 
clirecção elo norte, descrevendo um curso da 400 kils. mais ou 
menos, até sua foz no rio Conente, no lagar denom·inado To
lêdo, 24 kik acima da nova e espera nçosa villa elo Porto 
de Santa Maria da Victoria, emporio commercial do valle de 
Corrente. 

ARROZAL. Pat·ochia do Rio de Janeiro. Linhas 6. Em lagar 
de - S. Sebastião -leia-se - N;yterõi -e ac·crescente-se no 
fim- No Relat. elo Dr. Ribeiro de Carva lho (1893) é e~ta pa
rochia mencionada no mun. do Pirahy. 

ARROZAL. Furo dô Pará. Accrescente -se no fim- E ' tam
bem denominado Atituba. 

ARUMATEUA. Log. do P <trá . Accrescente-se no fim-, a 
cerca de 35 kils, de Alcobaça, na margem esq- do Tocantins, 
nas proximidades do igarapé do mesmo nome. 

ASSUMPÇÃO. Pequeno pov. do Ceará. Liruhas 2. Em logar 
de - 12 kils. ela villa ela Imperatriz -leia.-a e- 20 kila, da 
villa de !ta p ipoca. 

ATAPANY . Rio do Amazonas . Accrescente-se no lim
Ha quem o considere como wff. esq. do rio Saracá. 

ATERRADO. Parochia de Minas. Accrescente-se no fim
Dista 20 kils. de S. Sebastião do Paraíso e 30 de Santa Rita de 
Cassia. 

AURORA. Villa do Estado do Ceará. Accrescente-se no 
fim- E' atravessada pelo rio Salgado. 

AUTAZ. Rio elo Amazonas. Accrescente-se no fim- As 
suas margens, assim como as de seus grandes lagos, são occupa
das por fazendas de criação; as terras cen traes são cobertas 
de vastíssimos seringaes, castanbaes e outras fontes de pro-
duetos naturaea. · 

AV ARÉ. Cidade de S. Paulo. Linhas 32. Depois de- março 
de i882- accrescente-se - n. ii9 de 10 de outubro de 1892. 
Linhas 33. Em lagar de- Dec. n. 179 -leia-se- Dec. n. 180 -
Accrescen·te-se no fim. O termo e com. do Rio Novo passaram 
a denomina•:-se Avaré pelo Dec. n . .202 de 6 de junho de i891. 

AYURUOCA. Cidade de Minas. Linhas 2. Em lagar ele.
Itatiaya -leia-se- seu. nome- A.ccrescente-se no fim- Foi 
clasaiUcada com, de primeira entr. por Acto de 22 de fevereiro 
de i892. 

B 

BACAETAVA. Pov. de S . Paulo. Accrescente••ee no fim
Pertence ao mun. ele Campo Largo ele Sorocab~. 

BADAJOZ. Pov. do Amazonas. Accrescente-se no fim
Fica na margem esq. do rio e lago desse nome em frente á 
conduencia do l ago 'l'iruinin. 

BAEPENDY. Cidade ele Minas . Linhas 69. Depois de
agosto de i872 - accresc·ente- se -e Acto de 22 de fevereiro ele 
Hl92. 

BAGAGEM. Cidade de Minas. Linhas 14. Depois de - 22 de 
novembro do mesmo anno -leia-se -e A c to ele 22 de fevereiro 
de 1892. 

BAGÉ. Cidade do R. G. do Sul. Accrescente-se no fim : 
Sobre essa cidade .assim se expressa Candido .Baptista de Oli
veira (Reconhecimento topog>·. da fronteira do lmper·io na Pr·ov. 
de S. Pedro): " Bagé está aos 3io 20' 00 11 de Lat. S. e Qh 11m 
35•,2 de Long. Occ . A sitllação de Bagé otferece uma parti
cularidade muito notavel debaixo do ponto de vista geologico : 
porq uau to está situada esta vil la na parte meridional de um 
pla,tcau que se a longa na direcção NS.; não comprehendeudo 
tal vez mais de i O leguas nesta maior d1mensão ; cortada pela 
coxilha geral que segue proximamente aquelle rumo, e por um 
ramal desta que perto de Bagé se dirige á Coxilha de Sant' Anna 
á rumo do Oeste. No contorno desle p(atcau rebentam as nas
centes de cinco rios notaveis, cujas aguas ''ão ao Uruguay, ou 
se descarregam: nas lagôas Mir~m e dos Patos, a saber: o rio 
Negro, que atravessando o territorio do Estado Oriental vae 



BAN -727- BAR 

confluir com o Uruguay no ponto em que com este fórma o deno
minado R incão das Galli nbas; o Santa Mar ia, o maior t rib . 
do lbicuby, que conflue com o Urugna y no te r ritorio do Braz il , 
formando com es te o R incão chamado da Cruz i o Vaccacahy, 
t rib. con s id~raYel no Jacuhy . cujas aguas são r ece bidas pelo 
Guayba no lago do Viamão em Porto Alegr e para levai- as á 

w lagôa dos P atos : o Camacuã , cujas ngua s descarregam clir e
.' ctamente na la gôa dos P atos ; e fin almen te o J aguarão Lrib. o 

mais caudaloso da lagôa Mir im. Des ta circums\ancia deve 
concluir-se se r a pos ição de Bagé , ou antes a do platecm em que 
está situada ess a ,,i ll a , o lagar mais elevado do interior da 
Campanha; podendo pnr outt·a parte considerar-se es~à posição 
tão particular, como o centro corograph!Co do t erntOl'IO reumdo 
do Estado Orienta l e o da P1·ov. de S. Pedro "· 

B AGR E . Vill a. do Pará. Accrescente-se no fim - E' banhado 
o mun. pelo rio Jacundá . 

BAH Ú . Estação no p 1·olong~mento da E. de F. de Ba turité. 
Accrescente- se no fi m - Fica aos 4" 5' 06' de La t. S. e 4l 0 O' 
33" de Long. O. de Pariz . 

BALANÇA. Serra das Alagôas. Em Joga: de - no mun. de 
Camarag1be - leia-se - nos mun s. da Umao e de Mur1cy. 

BANANEIRAS . Cidade do Pa rahyba do Nor~e. Sobre essa 
cidade, assim se expressa o Dr . Joffily, no seu trabalho Notns 
sob,·e cb Pa•·ahyba: «Situada sobre a Borborema, 27 leguas ao 
NO . ela capital e oito ao N. da ci d<t cle ele Arêa , é importante 
cent ro ele agr iculiura, principa lmente de café e fum o. Esta 
cidade tem d!1as ruas principaes : uma na vw·.zea , on de se faz 
a fei ra e es tão as suas casas de com inercio atravessada por 
um riacho perenne , sobre o qu al ha uma ponte; a outra se 
desenvolve por um monte até á ex trema ela cidade denomi nada 
Palha vero. Possue uma egrep maLriz, magestoso tem plo, a inda 
não co nc luido, e uma outra egreja, cadei a publica e alguns 
edi fi cios particulares de bella appare nci a . E' uma elas locali
dades elo Eslado mais bem servidas ele excelle nte agua ; du as 
cor r en.tes que desct>m da n:iontonha que a circunda, a fornecem 
em abu ndancia. Não são calçadas as suas ruas, e o seu solo 
arg iloso t orn a penoso o transi to no tem po das chuvas . Neste 
mun. h a os seg-uin\es povs. : Chã do Moreno, uma legua ao 
Poenbe, em uma bella planicie; Serraria, quatro leguas, ao S., 
já n os l irnit.es, Pilões, ele Ba nane iras ou elo Maia, para d is
t ,in<>ui r da vili a do mesmo nom e. Q"a1ro legl'as ao poente da 
cid~de de Bananeiras, exac tamente na ex tremidade el o mun ., 
e a locali dade denominada San La Fé, onde existe a principal 
casa de caridade do padre Ibiapi na . . . A casa de caridade 
Mmpõe -se de uma gran de .c<~sa terrea. ha.vendo ou~ras me nores 
ao lado. No principal ecl!hc10 r es1 ele a cl!rector1 a , to~ o o corpo 
docente das orphãs pobres que de toda> as eclades ah1 ex1stem 
sempre em numero cresc ido . l~nsina·se primeü ·as let.tr as, co~ 
·tu r a e ou tros traba lhos de agulha i mas a pr1nc1pal occupaçao 
é o' fab rico ele r êdes e pann o grpsso de <; lf;odào, com que se 
sustenta o es tabelec i'l1lento . Santa Fé es la a YJsta da po v. de 
Arara á um kil. ele dis ·~ancia pouco mais ou menos ; um 
ria,cho' que passa enlre os dous loga:es, divide o mun. de Pilões 
do ele Bananeiras . O rio Cu!'lm atau corre e ntre este mun . e o 
ele Araruna, que fica ao N . » O Dr. Miguel Pei xoto d.e Vasc_on
ce llos obsequiou-nos. em i 893, com a segmnte 1n lorrnaçao : 
<< A cidade de Bananeiras está SItuada na serra denomin acla 
Cupaoba, uma. das ramificações da Bor borema. A cidade divi
de-se em a i ta e ba ixa. :\. c1dade alta contem poucas casas 
sen do quLisi toda a edi fic <~ção na cidade baixa, a qual es tá edi
fic.ada em u ma peque na baixa , circula9a de mon tes ele pequena 
elevação. Pela sua m ú co !locação , nao ten:~ au~m~ntado , em 
vis ta dos montes que a circumdam. A ed J!Icaçao e llTes-ular, 
e as casas, em sua maior parte, são mal constr tnclas , ba1xas e 
pouco asseiacl as: A cidade consta ele 20() e pouca~ casas. Ne
n hu m rio co t·re per to ela çidade. Atravessa-a, por em. correndo 
de N . ao S. um pequeno riacho elo pouco volume d'a g ua, e que 
pouco eng l' ossa com as chuvas do inverno, o qua l de nomina m 
Bananeiras e secca durante o est1o. Ex1 stem Ires fontes de agua 
perenne, a~ quaes chamam bica do Co1·açào .de Jesus, do ~i vra 
mento e do Gato sendo esta ulbtma de maJor vo lum e cl agua. 
Na distancia , ele 

1
2.J kils. em direcção ao N ., passa o rio Curi

mataú, que nascendo :J.c im a elo pov. S . Francisco, desce em 
clirecção ao N e dahi segue para o nascente passan do pelos 
povs . S. Bento.' Nova-Cruz, Cangua:alema, no R. G. do Norte, 
e lança- se na bar ra elo l'io Cunhau, no Allan t1co, r ecebendo 
em seu curso que calculo ele 240 kils., o t'io Cunhaú acima do 
pov. S . Bent~ e as aguas de vai" i os riachos ele pequeno curso e 

de pouca importancia . As serras principaes são a da Raiz. 
Araruna, Cupaoba, D . Ignez e Cedro . Cultiva-se em grandé 
escala o café e o fumo i plantam alguma canna de a,sucar, 
a lgodão, bem como já vão desenvohendo o p la ntio do cacáo. 
O solo é fertil e produz com abundancia o milho, arroz, man
dioca e outros cereaes . P oucos engenhos de fab rica r assucar 
existem, e a maiol' parte das cannas é mcida para o fabrico cl~ 
agual'dente. Ha youca indus ttia. Os agricultores seguem 0 
velho costume rotme1ro, de modo que nenhum faz endeiro possue 
uma macluna de despolpar " café, sel'Vindo- se par a esse fim 
de gi"andes pilões . Sendo o fu mo de. Ban~neiras ele optima qua
ILdade e um dos melhores do Brazll , nao ha uma fab rica de 
charutos ·ou de cigarros . Secca m os plantadores as fo lhas elo 
fum~ e fazem dellas grandes c0rdas, que enrolam em pedaços 
de pao, e depo1s de prepal'a do o fumo vendem-no para o fabrico 
de cigar ros e do tabaco. Cr iam algum gado . - O clima é bas
tante friO clnr;t n l.e o inverno e calido pelo verão, porém sau
davel. As noit es de esli o são frescas e agrada,•eis. Não h a 
molestias endemicas. - Esta cidade dista 36 ki l s. da cidade 
el a Inclependencia , onde ter mina a E. de F. Conde d'Eu e 60 
de Nova Cr uz, ponto termina l da E. de F. do R . G. do No;·te. 
Os edificios publicas existentes , são: a matriz, vasto e ma "'es
toso templo, sol idamente construido, com sua Lorre de azul~jo 
a egreJa do Coração de Jesus, o cemiterio e a casa do Con seihb 
da lnte n<!_encia Municipal. Esses e.cl ifici os , á excepção da eg t·eja 
do Coraçao de Jesus, acham -se edilicados no bairro alto. - Resa 
a tradiç<i. o que Gregorio da Cos ta Soares, andando a caça foi 
preso P.elos í ndios ~ucurús, que p t·eparavam-se par a mata'l-o. 
Gr egorJO fez promessa a N . S. do Li r r amento de eri" ir-lhe 
uma. capella si o livrasse dos seus inimigos. Uma cabocla, que 
dep01s fo1 bapt1sacla o tomou ·o nome ele Antonia, á quem fôra 
confiada a guarda do preso, illudi ndo a vigilancia elos indios 
fugiu com o prisioneiro, salvando- o ela morte. Gr ego rio· cum~ 
priu a promessa e edificon , no lagar onde está hoje a ma triz, 
uma capella so b a invocação de N . S. do L ivramento, fazendo 
em 1762. á referida cape li a . doação de terras que h oje são do 
seu pat.rtmonw. » 

B ANANE IRAS. P ov . ela Bahia. Linhas 1 e 2. Em Joaar 
de- na f reg . ele Santo Anto.nio ela s Queimadas e t ermo 

0 
de 

Bom Fim - leia-se - n o mun. do Campo F orm oso - Accres
cente.:se no fi m- E' banhada pe.lo rio do Aipim . 

BANDEIRA. Riacho clo Çeará. Li nha 1 . Em l o<>a r de 
Qu ixaclá - leia-se - Umat·y. Accrescente- se no fim - 'besaau<t 
na margem esq. do riacho P endencia. " 

B ANGÚ . Log . da Capital F ederal. Accrescente· se no fim _ 
i':o dia 8 ele mar ço de 1893 inaugurou-se ahi uma fab rica de 
t.ec tclos e es tampar 1a da Companhia Pro,.,.r esso Ind ustrial do 
Brazil. T em uma est:1ção da .11: . de F . Ce;tral , rama l de Sa nta 
Cruz. 

BARÃO DE AQ'9'INO .. Estação da E. de F. Leopoldina. 
Accrescente-se no hm - Ftca no ramal elo Sumidouro a 
163k,257 dist itnte ele Nyterõi e entre as estações elo Sum ic!duro 
e Murinelly. 

. BAR~O DE ARARUAMA . E. de F. do Rio de J aneiro. 
Lmhas ~.Em Jogar de - 40 . 500kils . - leia -se- 40 .300 kil s .
Acet~escente-se no ~m -Actualmente tem uma parte cons truída 
elo 'Inumpho a VJsconcle do Imbé na ex \ensão de 45k434. 
Acham-se em construcção mais 4Sk066 . 

BARB ACENA. Cidade de Minas. Accr escente-se no fim 
A 11 ele ?et embro de 1892, em ter reno proximo á E . de F. Cent1·al 
e fronteiro ao InternaLO elo Gymnasio l\ime iro, ·tere l ogar a 
ceremonta elo la nçamen to da prime>ra pedra da Estação Agrí
cola Ind ust rial de Barbacena . 

. BARBA DE L OBO. Ribei rão de Minas Geraes . Acct•es 
cenle-se no fim - _Nasce na serrinha do Venceslau, per to da 
t aze~cla do Allemao, r ecebendo cOl·regos que nascem do cha 
padao do Dwg·o, que se estende desde a estl'ada el e Cajurú a 
t\'ladl'e de Deus, a te ~. serrinha do Vences lau, na dil'ecção 1!:0 . 
Col're~do na dil'ecção SE., NO., esLe ribeirão. toma o nome de 
r1betrao dos Moinhos, depois de sua juncção com o da Es tiva 
até á ponte el os Moinhos , na estrada de S . João a Cajurú · dahi 
em dian te r ecebe o nome de rio das Mor tes Pecrueno . ' 

B ARBARA (Santa) . Cidade ele .Minas . Linhas 31. Suppri
ma-se - S . Miguel.do Pir acical a. 

B ARCARENA. P ar ochia do Pará . Linhas 3 - Em l aga r 
de - Tocantins- leia-se - do seu nome. Na mesma linha . .J!:m 
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Ioga r ele - fot•maela por esse rio - leia-se - formada pelo L"io 
Tocantins. 

BARCELLOS. Villa elo Amazonas . Lir.llas 76. Em logar 
de.- comprehende- le ia-se - comprehendia . Linhas 78 - De
pois da pal avra- Marabitanas- acc,rescente-se - passando estas 
i:luas ult imas a consbituir o mun . de S. Gabriel, creado 
em i891. 

BARCELLOS. Villa da Bahia - Linhas 2. Em logar de 
-da barra do rio de ConLas- leia-se - Camamú. Linhas i7 . 
Depoio de -rio ele Contas- accrescente•se - e o ,\c to de 3 de 
agosto de 1892 encorporou-a á com . clé Camamú. 

BARRA. Parochia ele Goyaz. Ar.crescente-se no fim:
" Nosso primeiro pouso,· diz o Dr. Paul Ehr~nreich (De Goyaz 
ao Ara.,q~taya .. Jonwl do Comme?·cio de 14 de dezembro ele 1893) 
101 a Barr«, st tuacla na baua do Bugre, no rio Vermelho, o 
mais antigo pov. permanente de Goyaz, onde Bartholomeu 
Bueno , o celebre bandeirante, descobri u as pr imeil'as m in as, 
depots de, ao que c\1z a lenda, ter amedrontado os indios 
tocando fogo na agna, isto é, espi dbo, l evando-os assim a 
clentmciarem as jazidas anriferas . O logat• acha-se agora em 
comple~a clecadencia. Uma duzia de casas meio arruinadas 
habitadas por poucas fam ília~, grupam-se á roda ele uma praç~ 
hvr~, asselvaJ a da , cobertas de moitas e h ervas. Viveres não se 
po11cle obter. A gente vive de peixe que pegam e m a rmadilhas 
~ levam a ve11Clet· na cidade . De cevo serve o milho que para 
1sb excl usivamente é p lantado . T oda a pop . produz indi
zível impt·essão ele miseria e cbochice . A maioria era defor· 
macia pelo papo. O cretin ismo parec ia . muito vuJgarisado. 
N~turalo;tente é ainda · peior a situação elos moradores, .cujas 
pnmlbt~as casas ele barro se encontram pelo caminho a grandes 
cltstanctas. Quas1 sem communicações com o resto do mundo, 
entregues exclus tvamente a s i, no ponto el e vista material pelo 
menos tem se rebaixado á esphera dos compadres índios. Os 
meninos nús ou semi-nús com seus collares ele dentes de ani
maes ou contas de vidro, os utensilios primitivos, o vasilham~ 
ele barro tosco e barba ramente Ol'nado, os arcos e fiexas ainda 
muHous ados em vez de armas de fogo por fa lta ele munições, 
os mutlos antmaes que convivem nas casas dão a es ta vida um 
t r aço .quas1 Indiano . Mas por toda a parte poda contar-se com 
acolhimento e hospüalidade , . 

BARRA. Riacho da Bahia, no mun. do lY!ot'I'O elo Chapéo, 
accrescente-se no fim- desagna no riacho elo Cercado. 

BARRACÃO. Villa ela Bahia . Accrescente-se no fim-o 
num . . é regado pelos rios Hapicnrú, Mangninho e Mangues, e 
fica s 1tuado entre os nos Real e Itaptcut·ú. Lavoura ele canna 
e cereaes. 

BARRA DO JUÁ. Pov. do Parahyba elo Norte . Li:nhas 2 . 
Em lagar de- no ·termo de Souza-leia-se -no mun, de São 
João elo Rio do Peixe, 

BARRA DO PIRAHY. Cielade do Rio ele Janeiro. Accres· 
cenie-se no fim - O bispo diocesano cr eou em 10 ele outubro 
ele 1892 a parochia de Sant 'A nna e S . Benedicto, tendo tido 
logar a installação da mesma a 23 do mesmo mez e anno. 

BARRA DO RIO DE CONTAS. Villa da Bahia. Linhas 2. 
En~ logar de- na c)m. ele seu nome-leia-se - na com. ele Ilhéos . 
Linhas 18. Depois ele- junho ele 188,1- accrescente- se- incorpo
rada á com. ele I! héos por Acto ele 3 ele agosto de 1892. 

BARRA GRANDE. Rio elo Rio ele Janeiro- Accrescente
se no fim~ 'fem ~6 a 18 metros ele maior largura, e fundo 
para lanch!D has a vapor por espaço de dous kils. , dahi em 
eltanLe é encachoeiraclo. Terá de extensão nove a 10 kils. Infe
lizmente a sua bar ra tem pouca ag11a e mesmo nas marés 
cheias só dá passagem a g ra ndes ~anõas ou lanchas pequenas. 
Recebe o riO do 011ro e a cachoell'a da Divisa pela margem 
dir. e o Itapocú, o das Paineiras, o Agua Bt·anca e o Na tal 
pela esquerda. · 

BARRA NOVA . Rio elo R. G. elo Norte. Accrescente- se 
no fim - Este rio em uma extensão de 30 kils. mais ou menos 
corre quasi parallel o ao Sericló, no qual clesagua a uns 700 
metros a O. daquella cidade pela margem esq . Era antiga
mente denominado- Quipaúa. 

BARRIGA .. Serra cl<' Ceará. Linha i. Em logar de 36 kils., 
le1a~se - 2-1 klls. e accrescente- se no fim - Separa as ao-uas 
do r10 Aracaty- assú a E . e do Acarahú a O. 

0 

BARRIGA. Rio ele Ceará. Linha 1. Em Jogar de - na com. 
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de Quixeramobim-leia-se-no mun. de Q11ixará- 2 acct•escente
se no fim - desagua no Carihú. 

BARROZO . Parochia ele Min as . Linha 2 . Em logar ele 
no .mun. de Barbacena-leia-se- no mun. ele Prados- e accres
cente- se no fim - Foi incorporada ao mun . de Prados pelo 
Dec. n. 41 de 15 de abril de 1890. 

BARRO VERMELHO. Log. de S. Paulo, no mun. elo 
Cunha. Accl.'escente - se no ftm - Com uma esch. publ. cr eada 
pela Lei 11. 253 ele 4 ele setembro de 1893. 

BASILIO . Correg·o de Minas, aff. elo Lambary' Grande, 
Accrescente- se no fim- Outros o mencionam desaguando no 
ribe irão elos Cavallos . 

:E\ATO.QUE. Ribeirão elo Cear á, banha o mun: de Santa 
Quiteria. Accrescen te-se no flm - e desagna na margem cl ir. 
elo Groahiras. 

BATOVY . Serra do R . G. cio Sul. Linhas 1 e 2 . Em lagar 
de - serra.- leta- se - serro- e em logar ele- é uma ramifica
ção ela serra Gera l-leia-se - no mun . ele S . Gabriel. Foi ahi 
onde o 2o regimenbo ele cavallaria revoltou-se na revol ução ele 
1835, ao mando do então tenente Manoel Lu iz Osorio, depois 
marqnez el o Het·va l, sendo presos vat•ios officiaes e o com man
dante geral das armas marechal Sebastião Bureto ~~reira 
Pinto . _ 

BATURITÉ. Cidade elo Ceará . Linhas 43 e <!4. Supprima
se - mais a ele S . Francisco de Paul <e ele Coité, e accrescente-_ 
se no fim- Seg11ndo o r ece nseamen to a que se procedeu nesse ' 
Estado n. 3-1. ele dezembro ele 1891, a pop. da com . era ele 
81.906 habitantes . . 

BATURITÉ. Serra elo Estado elo Ceará. Accresceote- se no 
fim - A set· ra ele Ba.turi t~, é, fót•a de duvida, uma zona privile
g•acla no Estado elo Ceara e sempre l.'espeitacla pela,s seccas que 
penocliCamenté o asso lam. O seu ponto cul minante está situado 
n~ amenissima villa ele. Guaram irauga, 850 metros sob\'e o 
DJvel do mar. Conta ma1~ a serra as seguin t~s villas e povs.: 
1\iol ungú, Coité, Sant'Anna, Lameirão, Pinrloba, Pet1den 
cia e Pemambuquinho. O clima é excessivamen te secco, go
zando-se de uma temperatura média de 22° centigraclos, não 
excedendo a maxima ele 26o, nas épocas de maior calma e 
nem ba ixando da minirna de :1.6°, A fa lta de estabelecimentos 
ele credito que pl'Oporcionem a baixo j 11ro os recursos ele que 
carece a lavoura, tem ~iclo até hoje a causa de não haver até 
agora a agricultura, na ser r a de Baturité, atting iclo ao desen~ 
volvimento ele que é capaz. Corrig ido esse defei to, tem aquella 
zona elem entos para uma producção multipla ela que offe•·ece 
actual mente, uma vez empregados os apel'fe içoamen·tos ora co
nhecidos. Além ele suas l'iquezas n aturaes, o cli ma da serra 
é cons iderado, com justa razão, comQ r emedio efficaz nas ell· 
fermiclacles do beri- ber i. 

BATURITÉ. Estação da E. ele F. do mesmo nom e. Accres
cente-se no fim: Situada por connniencia elo tt·acado a 800 
metros ela rica e floresce nte cidade deste n0me, que por .seu 
turno está encravada no sopé da serra ele Batudté, é actual
mente a Estação ma is importante ela estrada . P ara ella co n
vergem todos os procluctos ela riquíssima seiTa, dos l quaes o 
principal é o cafe. Além deste, exporta a l godão, assucar de 
canna , aguardente ele canna e banana, cacáo, vinho e outros 
derivados do a lcool, i'ructae e outros productos da in.dustl'ia e 
pequena l a,•oura. A renda méel ia annual é de 120 :000$: sendo 
30 :01)0~ ele viajantes e 90 :000$ ele cargas A partir da estação 
de Baturité, entra a estrada em terrenos denomin ados Sertão 
do Ceará, apro pria dos á incl"otstria pastoril, á lavoura do algodão 
e, fumo, prioc~palmente ao pl antio dos cereaes, até ch~gar a:o 
Crato, no sope ela sert·a do Araripe, onde a cultura da canna 
de assucar tem, pel a fertil~clade elo solo, o ma ior desenvol
vimento poesi ve l, embora se t·esinta das mesmas faltas, que 
embaraçam a lavoura ela sena de Baturité. 

BEBEDOURO. Auaial ele S. Paulo . Linhas 2. Depois de 
-Espírito Santo dos Barretos, accresceote-se - Foi e levaclo a 
d ist. pela Lei n. 87 de 6 de setembro de 1892 . T em duas 
eschs. pub ls. crQadas p~la Lei n. 219 ele 4 de setembro 
ele 1893 . 

BEBERIBE, Linha; 1. Em logar de - parochia el o Estado 
do Cear á no termo de -leia -se - vil la e mua. do Ceal"ÍL n a 
com, de - Accrescente-se no fim- Foi c1'3ada vill a pelo 
Dec. n, 67 de 5 de julho de 1892 e installada a 12 de setembro 
de mesmo an no. 
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BELLA DAS P ALMEIRAS. Villa d>1 Bahia. Accres
cenle- se no fim - E' situada em um plano, tendo apenas a 
E . e ao N. uns pequenos montes, que se prendem á ser ra elo 
Si ncorá ou da Chapada. Ao lado esc] . da vi l !a con e ele S. a 
N . o r io Grande, que depois ele ~eceber o Cocho, t~ma o no 1~1e 
de Santo Anton io, i ndo clep~ts desagu3;r no Paraguass~:~ · 

" 'Grande lavoura. de café, conhecoclo por ~afe da Chapada, fe tJaO 
a l'roz, canna mand ioca milho, etc . A Inelust i'Ia pi' : ~c opa l é a 
da extracção ' rle di aman'tes. A esLação ela E. de F. ma is pro
xima é a ele Bandei1•a de 1\Ie llo, ela Estt·ada CenL ra l, na d is
tancia de 26 le"uas . Dista de Le nçóes seis leguas, do Cam pestre 
oito, ele S. Joã"o elo Pa!'aguassú 12 e do Andarally nove; 

B ELLA DAS QUEIMADAS. V i li a ela Bahia. Accres 
cen te- se no fim-: E ' ba nh ada pelo ri o Itapicurú-assú .O mun . é 
atravessado pela ser ra do IL iuba . Cullura ele cereaes . E' 
insianificante a indttstl'ia lim itando -se a cortume3 ele pelles 
ele '"animaes, a tecidos cl~ redes ele algodão, á fabricação de 
cestos e ch apéos ele palha de palrneira'S silvestres, ~to fabrico.de 
c! i versos [l; l' te factos de couro e outros ele somenos tmportancta. 
Poss ue o prolongament0 ela E . ele F. da Bah ia ao S. F rancisco. 
Dista de Santa Luzia e It iuba , na l m ha fer rea, 46 lu is . , da 
cidade de Jacobina 1.00, de J\Ionte Santo 80, da ft·eg. do Gavião 
60 e elo •rucano HO . 

BELL A. VISTA . Dist . do Paraná . Accrescente-se no fim - ' 
Foi elevado à vllla com o nome ele ]l;ntre Rios. 

BELLO HORI ZUNTE . Parochia ele Minas - Accrescenhe- se 
no fim - Por Le i n. 3. acld iccional á Consti tuição do Estado, de 
17 ele dezem bro ele i S93, foi des ignado o Bello Hol'izonte para 
ah i se const itui•· a cap ital elo Estado. 

B E L LO M ONTE. Vi lla elas Alagàas. Accrescente- se t1o 
fim - Foi l'ebaixada de villa por Dac. n. 3! ele 30 de maio 
ele 189J . · 

BEM-BOM . Il ha ela Bahia . Linhas 2. Onde · se !e- Remanso 
-leia- se Casa Nova . 

BENJ AMIN CONST ANT . Com. elo Estado elo C<:~ará. 
Li nhas 2 e 3. Em lo8'a r de - Po r Dec . ele julho - leia-se - Por 
Dec. u. 69 de 9 de JUlho - e acct·escente- se no fim - que deu 
egual denom i nação à villa de Mar ia Peo·eira . A Lei o. 80 ele 
3U de agosto ele 1893 tmnsferiu a sécle da com . ele Benjami n 
Constant para J aguaribe-mirim, e inco rpor ou o termo á com . 
do Inbamuns. 

B ENTO (S.). Vill a ele Santa Cathariua. Accrescente- se no 
fim - E ' o muti. regado pelos rios Veaclo , Corrêa , Santa 
Elisa, Lageailo do Cambará e Itapocú . 

BERITINGAS. Dist . da Bahia. Accres0enhe- se no fim 
E' ba nhado pelo rio In hambupe. 

BERNARDO (S.). Vi lla do Maranhão. Linhas :l3 e i4. 
Suppt'i ma -se - e N. S . ela Conceição de Arrayoses - e accres
cente-se no fim- Deste mun. recebemos em Janei t'O de 'l893 a se 
guinte infor mação : «O aspecto physi~o da villa e . pa rocbia ele 
S. Bernardo não é agt·ada1•e l ; sotuada a margem d11·. elo nacho 
Burity e de um mort'O iso lado; só dispõe ele uma rua extensa e 
to r tuosa notando-se al ém ela fa l ta ele asseio, diversas chott
panas o~ palhoças r{o me io ela edificação melhor .. E ' ba nhada 
pelo rio Parno.hyba , ficando todo o seu tet· r •~or1o ~ escr. elo rw 
e sujeito as suas innundações. As t erras sao mais ou ~1enos 
fer teis, offe t· ecenclo uma peqtiena parte elos productos tropwaes. 
O cultii'O da cau na é fei to em tt·as engenhos de fe r ro e alguns 
de madeira, seguindo -se-l he o elo fumo, da mandioca, mill10 , 
a r roz e f~ ijão, tudo acanh ado ê em pequena escala . O~ pontos 
circumvisin hos do mun. m~t is impo rtantes pela sua Já cres
cida pop., d istam ela ,,ill a: Santa Q.uiter ia, á margem esq. do 
Parna hyba, 30 k ils ., T utoya 120 e Arrayoses iSO 

BICAS. Pov. ele Minas G2r aes, no. E. ele F . L?.opoldina. 
Accrescente-se no fim- Foi eleYaela a dist. pelo Dec. n . 190 de 
1'9 de setembro ele i S90. 

BIGU.ASSÚ . Villa ele Santa Cathari na . Escrevem- nos (ju 
nho ele 1893) des ta vi lia : « A ]))V~ ele Big ua-ssú, á margem cl? 
r io do mesmo nome a um kil. de Ll tsta ncta da embocadura, esta 
situada n uma Jer ti i e extensa planicie cercada ele montes que 
se pr olongam e e~t~nclerr; até beira-:nar , e que apenas se en
tl·eabrem e afastam ao no t·te para da r passa.gem as aguas salo
br as cla quell e tl'ib. do oceano . E m ft•ente a po1•. ha urn.a pe
quena i lha panta nosa cobe rt a c!e plan tas agr estes e clamnwhas_ 
P ouco aci ma ela pri metra casa elo podo , on de começa ou t~ r-
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m ioa a pov., e na parte cor responclen.te a estrada que segue 
para S. illiguel , uma sol ida e elegante ponte ele madeira Jio-a as 
margens elo rio , que é ele curso sinuoso e tão somente na~ega
vel a té onde sobe e chega a infl ueo1cia da maré. ou duas Jen-uas 
e meia aproximadamente. A pov. se afasta é!a margem 'fo.,.o 
depois das primeii•as casas e á med ida que'· se encam inha gu 
d ir ime para o centro da planicie , que alcança se_;uinclo gradual 
e invariave lmente, a cl i recção já ele oeste e já do su l, em urna 
perfei t:. li nha q uebraria; ele modo que entre a primeira rua 
deste laclo e o rio ha n ão pequellfl. distancia, Oll g rande espaço 
el e ~erreno com capacidade sufficieute pat·a abertura de o·1tras 
ruas. Conta 90 casas perfeitamente al inhaclas e desigual
mente separadas umas das outras, co;n os terrenos ele permeio 
cercados com ta boas, grades ele madeira, l imoeiros, cafeei t•os, 
gt,avatás e amexeit·as. Esse systema ele edificação dá um as
pecto agrach vel ás casas e as torna sal tlbres, mas isola as fam í
lias , difficulta a convivencia e imprim e e m tudo uma tris
teza e monotoolia acab t·un hacloras. Possue u tna excellen te es
cola ele inst . pr i m . , uma pequena egreja, uma pr~ça no cen
tt· o onde esta se acha edificada, um hote l e seis casas de uego. 
cio . A tres leguas ele distancia fica a colonia ag rí co la Ped ro 
de Alcantara, cujo estado prospero, clima e f'erti lidade são 
seguros peuho1·es do desenvolvimento que aguarela a flo r escente 
pov . Compost1 ele homens traballtaclo t•es, meth ocli cos, perse
ve rantes e incansaveis, a colonia Pedro de Alcantara não só 
suppre Biguassú, senão lambem a villa ele S. Miguel e cidade 
elo Desterro, CUJO mercado :1.bastece regularmente duas vezes 
J?Ol' semana . Ma is da metade tal vez elo milho, arroz, feijão, 
tarmha, batata, assucar, mantetga e outros getle t· os, que alli 
se encontt•a ás terças e sextas.feira, é proceclenle ela colonia. 
O mesmo s~ dá com relação á prodigiosa quan tida ele de lenha 
que se consome e com o enot·me carregamento ele fructas que 
o vapot· Fo,·tunc~ l eva men sa'lmente par a .Montevidéo . A cul
tura do café não é lá mais um simples ensaio, porém uma 
agraclavel real iclacle, uma animadora inclustl'ia, que já rrJclnz 
mais elJ que o necessa rio Jlara o consumo, ou que jD. vae fa 
zendo expor ~ações. Si cOn tin uá!" na escala ascendente que se 
nota, é provavel que dent r o de algu~s annos não sej a Biguassú 
uma s1mples pov., mas prospera e tmportante c idade . O pre
cioso grão que enriquecea o Rio ele Jan eiro, fez ele S . Pau lo 
tim colos ;o e deu vigoroso impulso ao Ceará e Espi.rito Santo 
não p6de de ixa r de engra ndece r e transformar a nova pov . ; 
desde que fàt• cultivado como convém. Em Santa Cathar ina 
não ha terras ma is fe r teis, mais apropriadas, nem que melhot• 
se pre s~em e cultura. tão raci l quan to lucrativa e compensadora 
do c<~.fee iro. S. Paulo, mesmo, ta lvez não tenha te r renos supe-
nores, e poucos estados possuem- n'os iguaes,. -

B ÔA SORTE . Ar ra ial elo R io de Janeil'D . Linhas 2. Em 
lagar ele - pertencente - leia-se - que perte nceu , 

BÔA SORTE . Ribeirão do Estado ele Mi na~ Ge1•aes, aff. elo 
Pa r aca tú. Accrescente-se no fim - O Sr. Ch rockatt ele Sá faz 
clesaguat• este rio no rio Rico. 

BOASSICA. Pov. das Alagôas . Accrescente-se no fim 
com duas capellas ela invocação ele Jesus, Maria, José e ele 
San~a Cruz . 

B6A VISTA. Cidade e mun. de Minas. Na atlte-oenult im a 
linha leift-se - foi creada com. pelo Dec . n.iOO ele 9 ele junho 
de 1890 e por Acto, etc. 

B ÔA VISTA. Parochia de Minas, no municipio ele l'tiontes 
Claros. L inhas 2. Em Jogar de Montes Claros leia·se - Coutend.as 
- e accresce nte -se no fim - Foi encorporada ao mun. ele Conten
das pelo De c. n. 299 ele 26 ele dezembro de 1890. 

BOCA DA MATT A. Riacho elo Ceará. Linhas 2 . Em Jogar 
ele - para o rio deste ncrme- leia- se - para o r io Cravalá. 

B OITUVA. Log. ele S. Paulo . L inhas 4. Em logar ele 
Bacae·tava e Tietê- leia- se - B3.caetava e Cerqui lho, e acc t'es
cente-se no fim - clella par te o ramal de Tatuhy . 

B OM F IM . Ci rl ade ela Bahia . Accresceute-se no fim -
A cidade do Bom fim , p ~rtencente á comarca elo me·mo t1ome 
com tr as termos , teve a sua or•gem em um pequeno povoado que 
sob o nome de arra ial do Sen hor do Bom fim da Tapera, pros
perou até outubro de 1799, data em qtie fo i creacla a v illa sob 
a denominação tle Villa Nova da Rainha. Só a 7 de janei ro de 
1887 foi elevada á ca tegoria ele cidade . E ' u m centro fiore:scente 
situado á marget:n esC]ue rcla elo p rolongamento ela Estrada de 
Ferro ela Bahia ao S. Fra ncisco . O seu desenvolvimento pros~ 
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pero data da inauguração da ferro-via que lhe facilitou as com
municações com 0 liltoral. H a 20 annos passados não possuia 
um quarto da pop. que h oje tem, com:rutada no L! l timo 
recenseamento em 17 .UOO alm as par a o ter mo da Cidade. 
O terreno em que assenta é accidenta do, as ruas mal dispostas 
e a construcção mui ligeira; destacam-se, entretanto: o ecl ificio 
que serve de cadeia e ás reuniões da Camara MunicipHl e Jury, 
solido e vistoso palacete, resta)lrado em i89t, e mandad~ con
st ruir pelo general Andl'éa em i845; uma elegantB caixa de 
distri buição cl'agua, complemento de um importanta reservatorio 
construido pela E . de F. para utilisar em seu serv iço, 
no leito do riacho Maravilha, á distancia de ·tres k ils. e 
cujas aguas em breve tambem serão aproveitadas pat·a o abaste
cimento da cidade em vis toso chafariz ora em constt·ucção , e a 
egreja do culto catholico, antigo ediflcio qne n es ta data es tá 
sendo reconstruido e ornamentado . Assentada sobre a encosta 
da serra da Saude, delJa . 1·ecebe os mananciaes, aliás . muito 
pobres, que lhe fo rnecem agua de qLLe se a bas·tece, denomm ados 
riachos Maravilha, !Jfocó e G•·ttnga. Destes, os dois primei ros 
são afHs . do Grunga que desagua nó Cal'iacá o qual pot· sua 
vez afHu~ para o Itapicurú-Mirim, fazendo barra na altura de 
Itiuba . A serra da Saude cons titue o lado dit·. do valle do 
rio Itapicurú-Mirim que passa a se is kils . da cidade . Este rio, 
aff. do ItapicuríL Assú que desagua na costa, não é pet·enne ; 
caudaloso por occasião das chuvas de tro voada, interrompe 
o curso na est iagem, corre na direcção OE. tendo sua nas
cente no Jogar clerLOminado Barrocas a i8 kils. desta cidade. 
Situada a 548 metros acima do nivel do mar tem clima regular 
e saudavel, tendo sido observado no verão a temperatu ra ele 
33° centígrados. Dista da capital do Estado 44-1.417 metros pela 
E. de F. Toda zona descripta est á situada na bacia do 
ltapicurú-Assú que se divide com a do rio S . Francisco a 
34 kils . da cidade no Joga r clenominado Tanque do Paulista, 
na a lti tude d e 683 metros ac im a do nível do mar. O terreno 
é muib fertil porém muito secco como em geral é toclo o ser tão ; 
a lavoura prbduz café de superior qualidade, fumo e cereaes; 
a pr incipa l industria é a da criação e faz-se um grande com
mercio de pell es e gado, sendo, neste ul'timo genero, a pt·,,ça 
commercial do Estado do Piauhy . A cidade não possue um mer· 
cado, faz-se, porém, uma feira semanal, aos sabbados, na qual 
o com mercio de iodos os generos tem gt·ande animação. Os 
povs. mais visinhos , são, com dista ncias aproximadas, os 
seguintes : Vi!la do Campo Fot'moso, a 18 ld ls. ; J a[Jlta?·ar·!J, 
a 30 kils. ; 111 isséi9 do Scthy, a nove kils. ; Ganôa., a 12 kil s . ; 
Urnbtwanas, a seis kils.; Cariaaá, a 12 ki ls.; e Catin_quinlw , 
Itap·icurú, Cc~t·.-a1)Íchel, Estiva e Brejo situados entre um e 14 
kils., todos elles, mais ou menos , nas proximidades do Prolonga
mento». 

' BOM GOSTO. Rio do Maranhão . Linhas 2 . Em logar d~ 
- clesagua no mar-leia- se - desagua no rio do Espigão. 

BOM JARDIM. Log . do Rio ele Janei ro. Accrescente-se no 
fi m - O Dec. de 17 de dezembro de 1892 , restabelecendo o mun. 
de S . José do R ibeüão, a nnexou-o, desligando do de Ca ntagallo, 
o d ist . do Bom Jardim . Preceit11ou ainda o ci tado Dec . , que 
o dist . do Bom Jar dim servisse de séde e désse o nome áquelle 
muu. Foi installado o mun. a 5 de março ele 1893. 

BOM JARDIM. Ilha na bahiil. do Rio de Janei ro. Accres
cente-se no fim - E' lambem denominada ilb a de Mosquito. 

BOM SOCEGO, Dist . das Al agôas. Linha 1. Em Jogar de 
- Villa Viçosa-leia-se - cidade de Viçosa . 

BOM SUCCESSO. Dis t . do Ceará, no term o de Ig-atú . 
Accrescen te-se no fim - Foi creado pelo Dec . n. J.4U de 'j_g de 
jáneiro de i 891 , e supprimido pelo de n. 26 de 4 ele maio de i89'2. 

BOM SUCCESSO. Rio ela Biiltia, clesagtta na mal'gem dir . 
do Itápicurú . Linluis 7 . Depo is cle-Bràzileiros, itcc t•escente-se 
- e em umá outrà informação gue r ecebemos desse Estado, esse 
rio etc.- e iicct•escen te -se no hm - nasce ao S . ela se n·a do 
Pintado. · 

BONGA . Pov. do Rio cl tl Ja neiro. Linha 1. Em logar de
mun. de Inhomirim, leia-se - mun. de Magé, e acc rescente- se 
no flm - E' formado pelas cachoeiras ela Raiz ela Sena da 
Estrella, ela Fabrica da Polvora, e da fazenda da Cachoeit·a, 
tendo esta ultima 44 metr os de quécla . 

BONITO. Villa de Pernambuco . Em janeirJ de 189.'! obse
quiou- nos o Sr. Francisco Benicio das Chagas com a segu inte, 
1nformação : •A vi!la do Bonito, séde da com . do mesmo nome, 
acha- se situada entre JS •·ios Unae Serinhaem . O primeiro 

tem was nascentes na com. de Garanhuns, percort•e a com. de 
S. Bento. o mun. do Altinho. as coms. do Bonito, Pa lm ares e 
Agua P reta , lançando-se no oceano no pov. Abreu de Una, 
tendo o curso regula r de 204 kils . recebendo na com . elo Bonito 
o~ ~eguintes tl'ibs. : S. Domingos, Mentirosos, Prata, Quebra 
Machado, BarroB t·anco , Riachão , Verde e o ri o Camevo u, que a 
divide da com. de Palmares. O segundo nasce na serra. d.o Re 
tiro da com. de Bezerros , percorre as coms . do Bonito, Gamel· 
!eira e Serinhaem, lançando suas aguas no oceano, com um 
curso regu lar de 136 kils . t endo por tribs. o 'l'anques de Pia
bas e os 1·iachos Secco, Bo ni to Gt·a ncle, Carangue ijo, Onça, 
Sangue, Capivara, Capivar inha, Larangeiras e Cortez . A villa 
do Bonito está si tuada no centro de uma continuada cadeia de 
montanhas, ramificações da cordilheira das Russas, as quaes 
sérpenteando circularmente a villa, estendem-se a outros 
muns. com differantes denominações . S3ndo c1ue o mesmo. 
cordão ele ser r as, afas tando-se uma das outras cerca de 
quatro kils. a O. em form a de ferr adura. formam um for
moso valle com um a. exte nsão de 120 kils. po uco mais Oll! 
menos. A natureza prodi ga excessiva mente pai•a com a 
com. do Bonito tertilisou de ta l fô rm a o seu solo que 
em tempos cala mitosos ele g rande secca, suas irmans v isi· 
nhas e out ras cortis . de grandes distanc ias vem nella abas
tec~ r-se de mantimentos para suas necessidades. Sua prin
cipal lavou ra consiste no café, canna de assucar, a lgodão, 
mandioca , milho e feijão, sendo os t res primeiros pro
duetos a fonte de sua principal riqueza . A sua industriaé assás 
in sign ificante AE . de F. doRib3irãoaoBonito está em con
strucçào, achando- se já em trafego até o 14 kil. no e xt~emo ela. 
com. Existe uma estrada de rodagem qne parte da Cidade de 
Palm ares em direcção a es·t:t vill a . A villa do B0nito dis ta da 
cidade ele Bezerros, ao N., 36 kils ; da cidade de Caruarú, ao 
NO ., 60 kils. ; da villa elo Altin ho, a O., 60 kils.; da villa 
do Ama ragy, ao NO. , 36 kils . ; da Gamellei r a, :10 SO., 68 kils ;. 
de Agua Preta, ao S., 40 kils . ; de Palmares, ao S ., 48 kils; 
e ele Ga tencle, ao SO., 36 kils . Comprebende os seguint es povs . : 
Batateira , Capue iras, Lagem Grande, Bem-te- vi, Cabelleira e 
Aba da Serra. Além da egreja ma·triz , conta mais a ele S . Se
bastião» . 

BONITO. Log. do Ma r anhão. Linh:t 1. Em logar ele- S . José
dos Mat:ões -leia-se - Flores . 

BOQUEIRÃO. R io da Bahia . no m un. do R ia chão do Ja
cnhipe. Accreecente-se no fim......:desagua no rio J acuhipe . 

BÓRDA DO CAMPO. Corrego de Minas Geraes. Accrescen
te- se no fi m- E' formado pelo corrego do seu nome e pelo ri
b3irão de Campo Verde. 

BORRACHUDO. Rio elo Paraná. Linha 2. Depois de 
Gu<traquessava- accreacen·te-se - desag na no Sen•a Negt·a que-

BRAGANÇA. Ilh a do Parít. Linha L Depois ele Pará 
· leia- se- em fl'ente á ilha Curuá. 

BRANCO. Rio de S. Pattlo. banha o mun. ele S . J oão Ba
ptis ta elo Rio Vercle.IAccrescente-se no fim - desagua no ri (} 
deste nome. 

BREJINHO. Villa da Bahia. Do cidadão .1\'lanoel Antonio 
Lellis r e_cebemos em 20 de janeit•o ele 1893 a seguin te info rma-
ção : « S1Luada em uma b2ll a planície, a Vil la ele N. S . ele 
Olivetra do Brej inho tem grande abundancia de agua, pois é r e-. 
gada por mu itos riachos'. Possu~ um commercio pequeno, poi~ 
c:lnta cinco lojas de fazendas e mi udezas, · algnmas veuclas e a. 
feira, aos sabbados, bas tan·te an imada, principalmente , nas 
estações chuvosas . Apresenta urn magni.fico aspec to ao viajante, 
em vir tnde de representar-lhe um pànol'ama inte it•amente, 
diverso dos mais; pois que, com a stut egreja, qne, se ndo alta, 
ó vista de longe , o seu modesto cemi terio a s:ta bella e espaçosa 
praça orlada de casas, ecl ificacla.9 de adobes e caiadas ele branco, 
como qne atLrahe a aLtenção de quem a v isi ta, pois, na tu
r almente, o via j ante, embo .. a fat igado, Ee nte- se r ev ivet·, arras
tado pela sua apparencia insinuante . P ossue ainda a villa 
mui tas cas~s de palha ; mas, est_as são sobrepujadas pelas de 
t elha, po~ tsso que, ha um capl'lcho ur:~a n ime po•: par te dos. 
seus habs , em conco rrer para o melh oramento e pr og t·e;;so 
locaes . Existe no interi ot• ela villa, um morro ele cerc:t de 40 
met ros de a l_ tura, e em seu ponto culminante um a g t•ande 
cruz de madeu·a, mandada comtl'llir pelos missionari os, a fim 
de servir de petli_tencia á> a l mas del'o las oneractas ele peccados . 
E' uma verdadeira peu i·tencia, visto como, se ndo bastante 
íngreme a sua subida, lá chega-se extenuado . Do c·.nne deste 
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monte descol'tina-se um panora ma li ndi~simo. Si dir igimos o 
olhar para o n ascent~ , a vista perde-se no horizonte ele uma 
planície de 72 kils. ele e~ te nsão entt·emeacla por d ons ou tt·es 
montículos de bo nito aspecto, A vege tação que ahiexiste e q tte 
n o sertão denomin a- se «ca tinga» produz em nós u~na l'e rd ;> cle i~a 

"' ~ llusio : quando sopra o ven to Norte, com fun a , prenuncw 
quasi sempre aqui . ele tempestades , parece-nos ass is tir ele longe 
o revolu tea r das va"as em um oceano quando agi tada s pelo 
tafão. Na estação d~s · chuvas, q ua ndo o tempo e~tá limpo, o 
nosso olhar, a uxiliado p~l a nossa im.aginação, clescJbra, q~tas i 
no meio cb. pl a nicie. um exte tlSO lençol sel'penteando, pl'e,s- nlço
same nte, de Sul a Nol'te , espectacttlo que nos enleva ne tal 
sorte, que sem em ta l cuida rmos o nosso pensamento afasta- se 
das mise t·ias mundanas, e despl'e adend o-se de todos os lia mes 
quenjungem it terra ,eleva- ::e a mysticas alturas. E' o P ara
mirim, o f'ertilisador dessss pa ragens, qtte, novo Judeu Et·· 
r antes vive sempre a correr. Diante da impone ncia desse espe· 
c tacu lo offerecido pe la nattueza, e arrebatado pela gr a ndeza 
desse horizonte, o espectador, em 6X tasis, fica perp lexo, pois, 
afi nal, não sabe dizer onde tet·mina a pla nicie e onde começa o 
ceo . A pl'aça principa l da villa na qual es lá edilicada a 
egre ja além de possuir melhores casas, entre ellas , um so 
bl'aclo que pe l'tence ao major Francolino J osé de Bt·itto, é lade~c~ a 
por a mend:>eiras e game!leu·as, que servem de refl'l g.J t'lO 
aos habs. nas horas em que o sol, no meridiano, os abra
za c Jm os seus t·a ios a rdentes . Possue o mun. do Bt·ejinho, 
dous rios de alguma importa ncia : O P ar amirim que o a~m
vessa, dist ·.\Jlte el a villa cerca de 24 kils., ten do a sua ori~a1:1 
na Sel'l·a elo R io ele Contas, recebendo as aguas do rto ela Cat
xa, que é seu confluente, e as ele mui~os .corregos sem denomi
nação, na pov. el e Mamonas e em quast lodo .o se u percurso, 
na estação elas chuvas, v melo desaguar no rt o S . Franc isco. 
n a altura do i\iorro do Pará, tendo o seu curw cerca ela 480 
kils. O Santo Onofre, que divide ou limita o T ermo do Breji
~ ho com <t co m. ele Umbú, pa ssando distan~e da Villa 
cerca d \l 36 kils, tendo a sua ol'igem na co m. el e Caetilé, 
r ecebendo agua de clive t· sos corr2gos sem denominação e vindo 
desag·uar no r io S. FrancisM, no Art•aial do Bom Jardim, 
\enclo o seu curso, cerca ele 420 kils. Na estação das chuvas, 
es tes rios r ecebem muita agua; de sor te que extravasam e a la
gam as planícies, p,·ejuclicando, muita vez, a lavo:tra; qua ndo 
baixam as aguas , ficam muitos pantanos, origam das fe bres 
paluclosas, que assolam os moradores que habita m as suas mar· 
ge ns e que perseg uem os vi aj an ~es que teem de atravessaJ.os. 
Além dioto , devido á faHa de pontes e embarcações proprias, 
·veem-se p1·ejudicacl?s nos s~ns i nteres~es , . negocian tes, tt·opei
ros, viajantes. e ate o Correto, po1s, sao, v.s vezes, forçados a 
esper a r iO, i5 e mats citas, na mar5em,. a té qu~ a s aguas 
bai xen1 afim ele poderem atrave ssai- os. Atncla mats, encha r
ca~ d~ ta l modo a terra, que os criadores soifr em sempre 
n ão pequeno prejuízo em virtude dos a to!eiros que lhes fazem 
perder, muito gado . Pos.~ue o mun . elo BreJLnb~ a Serra ele Santo 
Antonio do lado do Nascente que serve de ltmt te a este te'!' mo 
'e aó de Bro tas . A Serra ele rviacah ubas , do laclodo Poente, que 
se estende ate o mon·o do Pará na ma rgem elo Rio S. Fran
c isco , começando esta sel'l'a na Comarca ~e C~etité . H a no Breji
nho muito ;; mOl'l'Os, alguns sem elenom tnaçao, entre os 'q"uaes 
são mais impol' ta ntes os seguintes: Mort'O da Cane)la cl Ema, 
Morro da Ponte 1vlon·o do Muca mbo, :Mol'l'O elo Cruzetro e Mot·ro 
d a Qttedad'Ail'Ja. Os mot·ros da Canella d'Il!ma, que acha-se 
situaelÓ no m~ io de uma exte nsa planicie, da Ponte e elo Cru· 
zei ro, são isolados. Os do Mucambo e cht Queda d'Agu.a fazem 
parte ou prendem -se {1. serra ele Macahubas da qt!al Já falla
mos acima. Lagos não os tem o mun. , . snn lagoas e algu
mas importa ntes : l agôa do Joazetro, a ~a10r de todas, ten~o ele 
l a rgura cerca de um kil. e ele extensao, cerca de tres kils. ; 
la"Ôa d; Peixe di stante dous kils. do P arami rim; lagôa ela 
G~rapa distant'e um e meio kil. ela. mesma; lagôa. da Cara.hyba 
distante iOO meLt·os elo mes mo: lagôa da Picada, elo Sacco da 
Jurema ela Bocca do Mucambo · e a do Joaz3iro n3 margem do 
mesmo' rio. Na villa, propriamente, .existe a grande lagôa 
Bonita, cerca do cinco kils. ele distancta; a do Cabral'y, ce.rca 
de quatro kils. e a lagôa de Den tro , dista nte cerca ~e tres ktls. 
Ilhae, cabos, portos, não os p···ssue o mun. E:oste no ar
r aial de S . Bar~holome u, p1rtenc.e :1te a este mun., tres 
morros isolados de formato intet·essante, dos quaes um possue 
uma gntta imp~rlantissima composta ele di ve rsos compf!orti
mentos. em fô rma de abobada os tec tos, havando uma sel'le ele 
degraus, que communicam ás salas inferiore~ ; mais adiante, 
no fundo, existe um portal , na rocha, que da entrada para a 

maior saiR, c:1jo tect0 tambem é em fórma de abobada. Ha 
a inda outros com partim en tos, quasi inaccessive is , pois é pre
c iso que se desça p~r meio de corda, e com luz, em virtude ela 
espessura das tt' cl vas. Esta gl'ltta possue um echo extraordi
!la rio ;.pois, pot· ma is baixo que se falle, ;t t•epel'Cussiio dá-se 
uu:neclt t~ e uo mesmo tempo em todos os angulos e quebradas. 
Ext~te amcla, nes;;a gru ta, um g t·a nele poço quadra ngula r, ·tão 
pr.of undo qtte, lançando-se-lhe uma pedra, leva 60 se"undos 
para que se possa ouvir o s~u baque. A entt•ada dessa 

0

gt•uLa, 
que chamam ele 1\Iunbeca, e no alto do morro denominado da 
Lavra. O morro da Lavra é compos~o inteiramente de malaca
chetas , senclo agt:adavel á viõta ap l'oxima r-se-lh e, quando bate
lhe o so l em cha to. Cerca de um kil. distan te ela vil l a, na 
Ser l'a de Macahubas , no Morro da Queda d'Agua, existe uma 
porção ele agua límpida , que produz um r uído forte e ao 
me:, mo temp :> sonol'o e deleitavel ao ou v ido, si chegamos a té a 
bacta em baixo . Ahi, não sal.Je-se, si devido á uberdade do 
s~ lo ou ao req-~clio constante, a vegetação é grandiosa, como 
so3 ser nos Climas troptcaes. Desde a gramma rasteira que 
ct·esce, estende-se e alarga-se com uma facilidade prodigiosa, 
até a p:tlmeira Bttrity, a r ainha do sertão, aban:wdo-se com o 
seu leq ue e affagan do a viração; é um desenvolvime nto extra 
ordinario, pois, em poucos dias tol'na-se sert·ado um loO'a r em 
que não havia quasi vegetaç:io. A' agna que cahe da pequen a 
casca la ~ tra nsforma-se em r eg-ato, mais em b:tixo, abrem al as 
as palme1ras Buri:ys, a fim ele poderem se mirat· no seu esp ?.lho 
crystallino; é esta mesma agua, oriunda de uma vertente, 
no aHo ela Set·t·a, e ele que se abas tece a pop. para be ber. 
Possue la mbem a villa, a cin co kils . de distancia , um a fonte 
~!termal, mui! o procut·acla p2las pessôas que sofhem molestias 
da pelle. A lavoura elo mun. é muito vartacht, pois que, plan~ 
tam, em grande eõcala, c.1 nna a lgodão, fumo, arroz, milho, 
feijão a mand ioca . Existe i tlclustl'i a, não ha dttvida, mas, 
pouco clesen vulviela a inda, devido ao custo e diffic ~Iltlades de 
tra nsporte das machinas. Ha muitos engenhos, para o fab rico 
elo ass uca t· e t•apaclut·a , movidos pot· bois ; h a varios m~ i os de 
fia r o a lgocliio, se11cl o os ma is usados o fuzo e a roda mov ida 
pelo pé. ~a teares movidos pelo pé, em ponto pequ"- no , e h a 
outros mawres, moVtdos por meio de grandes r odas, que, por 
SU<t vez, r ecebem o movtmento elas quedas cl'agua . Com as 
fazendas tecidas no mun.,, veste- se a pop. que se emprega 
na lavou ra, pot• s3r mui to forte e res istente o tecido. O 
clim a do Bl'ejinho é sal uherrimo; ta nto que os h abs . elas 
ma~gens elos rto3, no Lemp J em que as agLtas baixam, n o 
pel'lodo pantanoso, veem se r efugia r com as sua3 fam i lias 
nes ta be~aventu rada zona, em que não tem g uar ida a. moles
tia . O clt m<t em si é tempzr ar.lo, e não qua si torriclo, como em 
certos pon tos do centr o do Estotdo, Torna- se ás vezes, basta t1te 
que~te, e m vtrtude c~o r eflexo elos t•aios solar es na are ia, pro
cluztela pela decompos1çii,o e tt·ans form ação das diversas camadas 
de lerm. Ha di as de muito calol', assim como os ha -tambem 
ele muito f~io. Molestias enclemicas, pt·opl'iamente, na Villa, não 
as ha; po1s, as que existem , são as febres intermit~e ntes, ele 
or igem paludosa, _sómente, nas ma rgens. dos rios .. As aguas, 
deixadas na planicte, es tag nadas, pelos rtos qne bau:am, são 
que, de e nvolta com as folhas elas a r vores e limos que apo 
dr ecem, pr od uzem os miasmas que dão cau;;a ás mes mas febres. 
Emquanto não se puder sanear as marO'ens dos rio s, os seus 
habitantes hão ele pagar todos os a tlnos o
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seu tributo á moles
t ta. E_stt•a das ele Ferro não poss ue o Município; e as ele rod a
gem, a excepção ela que vae para l\1acahubas, são o~·clinal'ias, 
como a do Bom-Jardim e Brotas. e pessimas co mo a que vae 
pat•a Urubú. A distancia kilometrica pa ra os pontos circum visi• 
nho~ é a segttinte : Do Brejinho a Bom-Jar d im, 54 kils., do 
Bre.!~nho a U~·ubú , 72 kils ., do Bt·ejinho a Brotas, 72 kils., do 
Bre,1tnho a ,~lacah ubas 120 kils. Do lado do Sul : Ex iste o 
Riacho -Frio qne tambe~ é es tmcla para a vill<t ele Urubú, 
povoação em que ha um peq ueno commercio, alg·nnas casas de 
telha, bôas, a lgttm a criação de gMlo vaccum e cavallar, distante 
12 kils. da vill<t; Chapada elo At·roz, pequeno a rrai al , com 
um capella, tendo casas bôas, á margem ela est rada que vae · 
pa ra Macahubas, dis tan te 12 kils . da villa; S . Bartholo· 
meu, at't'aial, onde ex isle uma grata muito importante, com 
algumas casas bô:ts , á margem da Estrada ele Macahubas, 
dist :ulte 24 ki ls . ela vi !la ; Murzella, s imples l ogar ejo, á, 
margem ela mesma esl.racla, distante 30 kils. da villa; Coité, 
pequeno logar ajo, á mat•ge m ela supra dita es tl' ada, cli s ~an te 42 
kils .. da v1lla. Do lado do P oe nte : At"ra ial elo Paulista, lagar 
multo florescente , na es; rada que vae para Ur ttbú, com bôa 
lavoura de canna, possuindo 10 engenhos ; ahi exis te uma opi i• 
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ma font~ thermal, dista 36 kils . da villa . Chapada ele Cima, 
s irn[.lles logat•ejo, com casas, ele pa lha gt·ancln lavoura de algo
dão, fttrno, milho, etc; distante 10 ki ls . da villa; P enh a, 
logar ejo , com algum as casas da te l ha, clous engenhos impor· 
·tantes, "rancle -lavoura ele ca nna, distante 30 kils. da 
villa; Cafuncló e T a boc<ts , pequenos loga res com lavoura de 
canna, distante 15 Jd ls .. cb villa; Sacco dos Bo is, logareJo, 
com um engenho , gran'de lavoura de canna e ar roz, dis tante 
nove k ils . da vill a ; Vereda, pov ., com cerca ele 40 casas, lavoura 
de fumo e arl'oz, distao te ela villa oito kil s . Do la ri o do 
No:te : Ul'ucú, pov ., com algumas casas de t elh a, lavoura de 
a rroz e fumo, distante se is kils. da vil la; Jacuru lú, po v. , com 
cena ele 50 casas, quasi todas de te lha, grande criação de 
gado , com tres engenhos e l avoura cl;t canna, at·t·oz e mandioca, 
distante i 2 kils . ela villa; Retiro, l og- . com algumas casas de 
telha, pequen a lavou ra ele milho e feijão, d istante 20 kils . ela 
villa; Chiqueiro -Velho, g rande pov . com umas 2~ casas de 
te lha, grande I avou ra ele mand ioca , a noz e fumo, d tstante 24 
kíls . ela vi lla; Bart>o -Vel'm elho, pov ., com cerca de60 casas 
de telln, um a Lôa capell a , grande l avour·a_ de a rr o~ , l'!lan
dioca, fe ijão, canna e fu mo, distan te '1 2 ki ls . ela vil la; 
Brejo - Grande , [.lO v., com um a capel!a, a lgumas casas ele telha, 
quatro engenhos·, lavo ura de canna, al'l'oz, milho e fumo, 
dis ta n te 30 kils . ela vill a ; Do lado do Nasce nte: Va rgem
Gr.1nde, l og . , com casas ele t elh a , l avo•n·a ele feijião ele mandioca, 
e grande cri ação ele gado, distante 36 kils . ela villa; 
Brunclué, pov., com muitas casas de telha , dous engenho!, 
l avOUl':t el e C'lll na, fum o e a rroz, criação ele gadCJ, dista nte 40 
kils. da ,,i lla: Canna- Brava, pequena pov., lavoura dt:l 
fumo e mandioca, cr iação ele gado , . dista nte 48 ki ls . da 
vi lla ; Guixa ba. , pequen a pov., com CPrca de 16 casas , todas 
de telha, criação ele gado e distan te 6U ki ls. ela v i !la ; P á u
P1·eto, pequena pov . , com uma bôa capell n, cet·ca tle 12 casas 
de te lb a. distnnte 78 ld l s . da villa; Correnteza, peque na 
pov., pou~as cas:ts, rJequen.a la1•oura, criação ele gac~o, dis tante 
90 kils . ela vil la ; Ema, log . , peq ueoa hvoura, cl'iaçao ele gado, 
distante 108 kils. ela villa; Corrente, grande arraia l,com cerca 
ele 70 casas ele ·telha, qua tro engenhos, grande l avoura ele 
canna, ftmw e anoz, um cem iterio, e pequeno commet·cio ; 
muita criação de gado· ele ·toda a es pecie, distante da villa 36 
kils. ; Olho ci'Agua elo Vianna, p :!quena po,· ., distante 48 
kils. da Villa. Deve-se nota r que em todos esses logs ., 
povs . e arraiaes, ba gr ande cl'iação ele gado vaccnm, cu
valla t·, caprino, lanigero e suino, principa lmente nas mar
ge ns elo rio Pará mirim, onde ha importantes faze ndas . Além 
da eg•·eja, s imples e sem esty lo algum de architectura, e elo se tt 
modes to cemiterio, não possue a Vi lla outros erJificios publ icas . 
Segundo o que dizem as pessôas mais ve lh as ela villa actual, 
'aqui bavia , em 1833, uma fazenda, cha mada elo B reijinho de 
S . Matheus, pe rtencente a D. An na Teix:eit•a . Pouco a pouco, 
devido talve• á fe r tilidade do solo , á abDndancia de ag·m e 
salubridade elo cli ma, vieram se chegando p ara junto ela 
proprietaria os seus parentes e protegidos, em busca de mel ho
r es paragens ; e não podendo a faze nda e suas cleponcle ncias, 
co n ter tanta gente, houve mister de ed ifi car-se casas, umas ele 
palha, outras ele telb a , em proporção com as posses elos que 
chegavam. Pouco mais ou menos, em 1840, pois não ha cl<ados 
exf'ctos a ta l respdi to. com o accrescimo e r ap ido clesenvol vi· 
men>o ela popu lação, h ouve necess idade ele crear- so u m dist . ele 
paz, e então a fazenda elo Brej~nbo de S. Ma theus passou a se1• 
conhecida porclist . ele paz do Brejinho, sendo aonexo á vi lla 
de Urubú. Em 1884, devido a. insta nc ias elos habs. · que 
clamavam pot· um vigario no clist. a fim ele a li mentar-lhes 
a fé, foi o dist. ele paz da v i!la de Urubú, elevado á freg ., 
sendo o seu primeiro P a rocl1o o Reverendíssimo Padre Victor 
Leonardo ela Soleclacle . Em junh o de 1891, por Dec. ass ignaclo 
pelo Gover nador do E sla clo el a Bahia, Dr . J osé Gonçalves da 
Silva , foi a ft·eg. ele N. S. ele Oli veira do Brej inh o elevada a 
categoria ele vil la. Por occas ião ele fazar-se a reforma jucli
ciaria elo Es tado, por Acto de 3 ele agosto ele i 892, assignado 
pelo Governador Or . J oaquim Manoel Rodr ig-ues Lima, foi 
creaclo o Tet·mo elo Brej inho, fazendn parte ela Com . ele Urubú. 
Foi o seu primeiro juiz preparadot· o bacharel Henrique Bar-
reto Praguer. · 

BREJÕES. Dis t ela Bahia . Accrescente·se no fim- Passou 
a denominar -se Sapucaia em vir tude da Le.i Prov. n. 2 .677 
de 28 de ju..n.ho ele i 88(' . 

BREJO GRANDE. Villa da Bahia . Linhas 16 . Em Jogar 
de- compõe-se de duas fregs . ,- leia-se --: compõe -se de ·uma 

ft>eg. Linh as '17 . Suppr ima- se - e a de S. Sebastião elo Sincorá . 
Linh as 2i. Supprima- se- clo Triu.mpho . Accrescente-se no fim 
-Deste mun. obsequiou- nos o Barão de Sincor á , em 19 de de
zembro de 1892, com a segu inte i:1formação : «A ac tual villa 
elo Brejo Gt·aode está si tuada em um local que fo i a lcle iumenlo 
de inclios conquistaclos por quatl'o it'mãos : Isaac ela Rocha 
P in to, Sebas tiãe·da r acha Pinto, André daRocba P.i tl lo e Joa· 
qu im da Rocha Pinto, os qu aes obt ivel' i.i.m elo Governo a conce
ssão elas terras conquis1aclas e as cl ivicl imm entre s i, ca
bendo na clivi~iio o Br0jo Grande a Sebastiio ela Rocba Pinto. 
A sécle ela vi ll a eslá s i tuada na margem di r. elo rio Bre jo 
Grande. augmenl a nclo [1.5 sttas ed i ficações p:1l'a o valle fot·m aií.o 
por este rio e o 'l' a nm ncluá. A vilb está 12 legllas distante de 
Bom Jesus dos Meir;ts ,"ii ela vi !la ele Jttsseape, '14 da cidade elo 
Rio de CJn tas e sete elo a rra ial elo Si ncorá . A pop . da vil la 
compõe-se ele um pessoa l orcleit·o e lrabalbador ; a larom·a está 
se desenvolvendo com bom reSil llaclo ; a sua ecle ft cação é baixa 
e feia, porém vai melLI Ot·a nclo consideravelme nte, como se vê 
elos novos eel i ll cios l'ei tos . As suas ruas são pl ana~ , a lg·u mas 
largas, outras est reitas·. T em tpta tt·o praça,s : ~-elo Mercado 
a da Ma triz, a da Eschol [t, e a c1a Caclea, e nem as ruas , nem 
as praças são calçadas . Vae-se clesenvotvendo no povo o gosto 
peJa arborização, ele sorte q ue a praça elo Mercado 0s tá quasi 
tocb a r bot·i7.ada . A ma tl'iz é edificada na praça deste no me e 
·tem por invocação N . S . elo All ivio . T em uma casa ela Ca
mara regulat·, nova, bem at•e.J acla e com commodos espaçosos ; 
está s itu ada nt\ praça elo i\l erc[tclo . Ha nos d ias de sabbaclo a 
feil'a que é abunchnte ele generos al imentic ios e efl'ectua- se 
na praça elo Mercado, concorrenclo a ella muitos agricultores 
elos termos visi nh os . Os terrenos são muitos bons para a cu l
tu ra ela canna ele ass ucar, fumo, feijão, mi lbo , ma ndi oca, a l· 
goclão , a rroz e café . A pop. dedica-se á criação ele gado vac
cum, mu a r , cavallar la nigero, Stti11.0 e cabnun, e ele quatro 
a o nos parn cá tem-se desen vo lvido um novo ra mo de com mar
cio muito lucraLi vo com as p <ll es ele cabra . ·F a brica cal, sa
litt·e, pol vot·a e clifferen tes t ecidos de a l"'odàio . O commercio 
na vi l la é p~queno, porém, o que se faz c~m a Bo,hia é bem 
i mpo t·'tant9, ta nto pela grande quantidade ele café 'J.Ue se exporta, 
como ele a lgodão, ele gado e ele pelles ele cabra ». 

BREJO GRANDE. At·raial ela Bahia . Accrescen te-se no 
fim - Orago Santa Cruz. 

BREJOS . Villa ela Bahia. Em 'LS cl3 ja nei ro de 1893 h on
r ou-nos o S1· . Francisco J oaCJ nim F lôres com a seguinte infor
mação : «0 aspecto physico desta villa· ele Sant'Anoa elos Bra
jos , da nova com . ele Correntina , é plano tendo peque nas 
collioas ao N. e ao Poente e é sita á mar gem esq. do rio 
S. F1·ancisco em dista ncia ele 96 kils . Existe o riacho 
Sant'Anna, que cone do poente para o nascente, t endo a 
largura ele oHo meLros a 12, quando cheio, banhando a vil la na 
s ua margem esq . e lilesagua no r1o CoLTente , trib. elo S. F t·an
ciscm, tres kils. abaixo ela fa zenda Sa udade, com o nome ele 
Acauha 11. T em 80 kils . , nasce ndo na fazenala R~achão, ela 
Serra elo Ana oaz, tendo como ·tribs . os riachos denomi nados 
.Riaahão, Ema, , Salgculo e T atcli?·a pelo. lado esq . e o Ent?·e
M on·os, Limoeiro e Gwnelleir·u. pela cli r .. Não ba serras exten
sas , e sim peque)l OS montes co nl iguos, a que cham a m serra 
elo L11i" il!arti ns , ela Ccobctaei>·co, S e1·1·a. Gmndc ; e elous mor
ros de nominados elo Saaoo e V ennet/w . Exis tem tres portos , 
no gra nde rio Corrente, se ndo o do Po1·to N ovQ do Con·en te, 
pov . Jim·escente e ele um futuro p~;ospero pelo commel!cio, o elo 
Bem-Bom, na fazem! a deste nome, e o da Saudade , tamhem na 
fazenda aleste nome. Ha m inel' ação ele cr ys ta l de rocha , feno, 
s.alit l'e, co bre e cal 1 crue é fa br icada de pedras. A lavoura 
especia l é 11, da can na ele assu car, t endo tambem a Glo feijão , 
a rroz, mil ho, ma ndioca , a lgocliilo e tabaco. ü;.x,istem c inco povs . , 
sendo S . Gonçalo· ao N. na dis ta ncia ele 42 kils. ela sécle da 
villa ; 111-is ão elos Caboclos, a 24 kils . ao l'\ascen le · P o1·to Novo, 
ao S . a 54 kils.; SantQ Antonio . tambem am s'. a 48 ki ls . , 
e Alagoinhas, ao SO . a 30 kils . ·Diõta esta villa el a sécle da 
com. 72kils. e ela capital 960. SobJ•e o bistorico d.es ta villa 
cons.ta .o seguinte: Anles de ser fl'eg . em 2 d.e ma io Gle !868 
era um peGJ,ueno arraial j)erten.cente ao clist. ele paz e ule subde· 
legacia de S . Gonça lo; e mui to a n,t eriormen,te, h a mais ele 
cem an nos, ora uma fazenda ele criar per tencente ao Sargento,
mór An tonio da Costa Xavier, que por sua m ·. rte legou- a a seu 
fibho Raymuoclo cl·a Costa Xavier.» 

BURITY. Villa elo Mara nhão. Accrescente- se no fun - Foi 
r ebaixad.a ele tenoo pela .Lei n. 38 ele 1 ele maio de 1893,. 
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CABELLO DE FOGO. Co rl'ego ele Goyaz. A.ccl·esce nte -sc 
no fun - Desagua no r io Vermelho. 

,.. ' CABO FRIO. Cidade elo Rio ele Janeiro . Accrescenle-se no 
fim - O Jonwl elo Comm e1·cio, de setembrn de -1893, pLtblicou a 
seg ui nte noticia a respeito deste mun.: « li}ste mun. tem o 
aspecto o·era l mente montanhoso. Não é, p orém, att·avessaclo por 
grandes 

0
senas : é só CDQlPDSio de mo.rros isolados , sendo~ mais 

elevado o ele Sapiatiba qu se acha a O . da ctdacle e alllda é 
coberto ele matos· os o'utros teem sido c1uasi todos occupados 
pela lavoura . ])~ lado do N. existem a lguns campos nn
turaes e bL·ej os . Pelo laclo ele ill . e do S. o mun. é banhacl'l 
p.elo Oceano e tem portos excellentes . O ela Ar~m\ção elos Busi?s, 
sltnaclo ao i\'. é um elos melhores da costa e pode aLrtgar na v tos 
ele grande ca lado . O port~ ele Cabo-Frio, form <1 clo pelo canal, 
que estabelece a communicação entre a lagoa Ararnama e o 
mar pó ele r eceber navios ele 200 toneladas . A entrada deste 
port~ e t·a difficu ltacla pela existellc ia de re_c ifes , ~;'e ~oram quasi 
todos dest r uidos por m·dem elos Sl's. E arao ele _1 e ff~ e Col'onel 
A lvim, tol'nando-se ass im a entl'ada ma1s factl . Este porto é 
ft•equen taclo pela navegação ele cabotagem, que faz a expot·tação 
elos muns. ele Cabo- Fr io, Aratruama e Sa9.,uarema. 'l'amLem 
tem na parte ele SI!} ,, atraz ela 1ih a c!? Cabo, o excel lente 
fundeaclor ela pra ia elo Forno, o qual es ta ga r anl tdo co ntra os 
ventos elo maL' e pode abr iga r os maiores llavt o>. Este fun 
deacl or .é mu ito f requelltado pelos na vtos ele guert•a eõtrang-e ll'OS , 
que sahem elo Rio ele J aneit·o ]JUL'a fazer exercicio . A s~gmança 
elo ftmcleaclor e a sa lubridade de loca liclacle, onde o paixe é 
abundante, moLivam a escolha deste loga r, que além d isso t em 
uma excellente estação te legrapbica em communicação clireJta 
com o Rio ele Janeiro. Este fundeado r ela pt·aia elo Fomo e 
suas immediações merece a se l'ia atteoção elo governo. Pelo 
lado SE. o mun. é avisinhado pOL' varias ilhas. como sejam 
a Ilha elo Focin.ho elo Cabo, elos Por cos, elo Francez, dos Papa 
gaios, ilha Comprida, elos Paios e outras . As principaes são a 
ilha elo Focinho elo Qabo, onde estão assentados o phat·ol e a 
es tação telegt·aphica, e a ilha Com prida. qtte , como seu nome 
illdica, é grallcle e te m ])astantes madeiras ele constl'llCçiio 
naval. Destas ilhas só a do Focinho elo Cabo é h a bitada 
pelo pessoal elo pharol e ela estação telegt•aphic:~. Este 
pharol occupa uma das posições mais sedas das costas ela 
America elo Sul, e é procurado por todos os navi os que, vindos 
elo N. demanda m o porto elo R io de Janeiro . Não ha nenhum 
rio nes te mun.; apenas é bot·clado e lim itado pela, pa: te do N . 
pelo rio S. João, que clesemLoca no mar, ce rca ele i S luls. ao N . 
elo porto e pov . ela Armação. Na parte O., desembocando na 
lagõa de Araruama, em Ig uaba Grande, ha um peque !lo riacho 
que só corre nas occasiões ele chuvas fortes . I-la tambem nas 
mesmas c ircumstanc ias o rio elas Moças, qu e desemboca n a 
me~ma l ao-õa na Pollte dos Leites e ma is a lguns 1' iachos ele 

. volume i~siollifican ·te e que na maior pat·te do a nuo tem as 
suas a"'uas e0>ta,.nada~ co nsti tuindo verdadeiros focos el e febres 
pa l uclo~as. o s~ elo ~un ' é occupaclo pela grande lagô:t de 
At•arua ma, que tem mais de '100 kHs. de circumferencia , e é 
n avegavel em quasi tocla sua ex tensão. Nesta lagôa existem 
quatro p ~ que nos portos bastante frequel?-tados e que .ali mentam,. 
com os proclLtctos da la mura circumvtsmha,.os na \'LO~ de caLo 
tagem elo porto ele Cabo-Fr io . E' r ica em peue, ·tem Imrnens~s 
bao~os ele conchas, que servem ele matet•Ja pnma_pa t•a a faLn
caçao ela ca l, e por causa da sua g rande. extensao , elo volume 
r elativamen te pequeno e da alim.en·tação felta s6 pela jarra d e 
Cabo Frlo, lem as suas aguas lão concent radas , que sao mtuto 
proprias para a. fab ri cação elo sal , qu~ em alguns pontos elas 
marlíen~ ela Ja.,.ôa se proelnz natura lmente . O mun, em geral é 
salubr~, mas n~ sLta parte elo N .,.cleviclo á exis tencia ele gralldes 
brejos, qLte se communicam co m o rio S . J oão, dese nvolve m-se, 
depois ela estação chuvosa, febres intermitten tes, ás vez~s ele 
caracter pernicioso . Os mioeraes que a lli se encontram sao: a 
pedra ele construcção e o bar ro ele olaria. E ncont ra- se na r es
tillga qLte sepru·a a lagôa Ara ruama do .mar, ~o laclo.do S . , 
a lgum as pedras' c1.1 lcareas isoladas, de forrnaçwo marmha e 
disseminadas, razqes porque não teem sido exploradas . Fot•am 
a presentadas á Ca mara l'vlunicipal do mun. amostras de enxofre 
encontradas elo l ado elo N . e pel'to do maL'. Fallou- se tambem 
em carvão dP. pedra do lado da ponta do cab?, mas a formação 
geo logica elos ten enos não permitte dar creclito a esses boatos. 
Em a lguns terreaos argi llosos do lado cl.o cen tro ( Itahy) tem-se 

verificado a existencia ele azougue, mas em condições que não 
permittem o. exp)oração. Encoutra- se turfa nas margens ela 
laO'ôa Araruama . As pl'illcipaes macloir"s ele construcção que 
ai fi existem são: jacara ndá, ipe, sucupira, oleo, sapucaia, louro 
páo,-Brazi l,. gua r abú. vinhatico, massarancluba, 1~eroba, jeqni: 
t1ba, , l<c tagtba, grauna, canella e taprn hoa . O pao- Brazil foi 
antigam ente explorado em alta escala tu\il marge11s ela Ja,.ôa 
onde ainda se encontra em gl'a;•cle esc :lla nas matas da P~nte 
elos Leites. Esta exploração deu logar , elu l' an te a lgum tempo a 
um activo commerc io feito por lla\'egaelo!' eS inglezes, ft·ance~es 
e hollanclezes. A tatagiba e t· a tamb lm muito pt·ocuracla e pouco 
se en..:ontra hoje . Entre as ft·uctas silvestre> no tam-se a goiaba 
o cajú, guabiroba, jaboticaba, mar:t.cujá, grumixama , abacate; 
etc . , etc . A r estinga, que sepa ra o mar ela lagôa, contém muitas 
f rutas agrastes, nenhuma das quaes até hoj e t em sido cultivada. 
As p r iucip:~e;, são : bac Jpary, bapuana, pitanga, camboim 
sapota, bagil'ú, o coco ele guri ri, araçá, cambucá, etc., etc: 
Tambem se encoutram na restit1g,1 " lgumas plantas meclicinaes 
como a ja.1ncanga, carqueja, herva - tusrão, h~rva-moura, her va. 
ele b ich o. o;t acataya , het·va de San t~ Maria, herva -g t·ossa , 
babosa, ctpo chumbo, a ngeh ca, etc., et<! . Cl•ta o mun. muitos 
animaes: o veado, coelho, l)l'eás, capivaras, paca, cachol'!'os elo 
mato, gambás, macacos, sauhis e outros, e na restin::ra mnHos 
tatús . l!;lltt·e as aves encont t·am-se papagaios, jacús, j acutingct,, 
nUll' L' t?.cos, etc . , etc . , e como calltores o sabiá e o canario . As 
abelhas que. produze:n o melhor mel, .sem . o cultivo , são a ja·ti, 
a malldassata, que s;o.o tambem as mats abulldantes . Ha muitas 
fo rmigas; a lém do. s:lliva, ha uma p ~quena, w rmelha, que 
muito tem prejudicado os caf~zaes. O mat· e a lagôa teem 
abuncla ncia de peixes . Os pesqueit·os elo Cabo são muito r icos 
em cavallas, xe t·nes, ga rõpas, bajupirás, Yermelhos, méros, 
badejos , etc. , e te., e a pesca ria ali i Ei feita em gt'allde escl la, 
occupando para mais de mil pessoas. A lagoa ele At·aruama 
conl ém muitos badejos, enxovas, carapelas, panunbebas e, 
sobretudo, muita taillha, cuja pescari:t. occupa tambem um 
pessoal n.umeroso, duran te a lguns mezes elo anno. l~ ' tambem 
abundantiss imo ele camarão; a sua pescaria no canal, que r eune 
a lagôa ao mar, nos Joga res denom inados Estacada e ltap icú, é 
feita por grande numer o ele pess oas nas noites de luar e co n~ 
stitLte nma das bases ele a limelltação da poplllação ela cidac1e de 
Cabo- Frio. Cabo-Frio, ant3s ele se L' cidade, tinha j á alo-uma 
importancia, por causa do seu porto, qne era frequentacl~ por 
navegadores inglezes, francezes e bo!l a nclezes, qne vinham 
negociar páo-Braz il com os illclios . H:m 1615 Const1ntino de 
Menelau, Govern ado ,. elo Rio de Janeiro, por ordem do Gover
nador get·al do Braz il foi àque lle Jogar com algnmas caravellas 
aux iliado por uma fot·~a de te rt·a de 400 in clios, lit·ados da a ldei~ 
ele Sepetiba; a tacou-os e expulsou- os , destruindo neesta occa
sião um a casa que ser via ele a rm azem e deposito, e que havia 
s1clo ed1ficada na parte S . da barra. Depois deste fei~o, tomou 
poss~ ela te rra em nome de Felippe Il, em 13 de novembro 
de 1615, asse ntott as bases da nova pov., n a estr eita peninsula 
que fót•m:t a margam cli t·. do Itajurú, e clen-lhe desde lo"'o ~ 
fàt·o ele cidade, sendo o seu goyerno confiado a Estevão Go~es . 
N:1. _mesma oc.casião co~slru i u-~e um forte e uma igrej a, o pri
me tro clenonunaclo Santo Ignacw e a segunda soo a Invocação ele 
Santa Helena, segundo se encon tt·ou em algumas chronicas 
mas de que é li cito duvidar , visto como .i [~ em agosto ele HH6 ~ 
ctclacle era denominada N. S . ele Assnmpção, conforme se· 
vê do traslado da Car ta de Se>maria. mandada passar por 
Eoteviio Gomes a Generoso Salgado. Nem ess a igreja nem o 
Ítlrte existem mais· apenas se enco ntram hoje os 1·estigios elo 
forte. os alicerces ex istente;; no morro da Cruz . Na mes ma data 
ele i615, Constantino de Menelau, autol'isado por uma Carta 
Reg ia, confiscou a favor ela Cnrôa as nnt:~,;; ele páo- Brazil elo· 
mun., que nesse tempo se estendiam desde a Ponta Nel!ra até a 
barra do Parahyba. Na mesma data e occ"s ião , em qtte traçou 
os fundamentos ela cidade. Constantino ele ,Y!enelau, ([Uerendo 
acabar com o conkabando elo páo-brazil, t r atou ele clifficultar a 
en trada elo porto de Cabo Frio, que sua pequena fortaleza mal 
poderia de fender , formando o recife artificia l da ponta S. da 
barra e e>t <·eit·mcto p~r este modo o cana l até en<ão suUlciente 
men te largo e fundo. Por Carta Regia ele 10 ele fevereiL'O de 
1666 fo i autorisaclo o Vigario Be1üo de B'igneit·eelo a crear uma 
ft·eguezia sob a illvccaçãó ele N . S. ela Assumpção . Por esse 
tempo, mais ou menos, f i co nstruicla a forta leza de S. Matheus 
que defe11cle a barra de Cabo- Frio, e ac tua lmente em ruinas : 
Ha tambem em uma pos ição bem escolhida a fo r taleza da 
praia do Forn o, que proteje o fundeadouro, defendendo os 
boqueirões elo S., do L . e elo N., e como a primeira igual -
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men~e em ruínas . O povo de Cabo-Frio. não tendo mais a 
exploração do páo-Brazil, tratou ele desen vci l v~ r as suas salinas, 
chegando a expor tar consideravel qnanticlaele deste producto. 
Mas em 18 de jane it·o de 11391 nova Cat·ta Régia pl'Ohibitt a fabl'i
cação do sJl nas margens da lagôa Arar,tama e confiscou 
salinas e bens dos que se entregavam a esta inelttstria . · Por
tuga l provou por es te modo a atte nção constante e pouco 
paternal sobr e Cabo·· F r io, e a grande importancia que ligua á 
s ua magnífica posição rreo"'raph ica . O Govel'llo Brazil eiro, 
porém, esquecou·se ele Cabo-Frio e deixou cahit· em r uín as as 
suas fortalez as, elas quaes a do Cabo podet•ia ser ele gt·an ele 
utilidade para pt·oteget• navios cruzadores, que, defendendo a 
entrada elo po1·to do Rio de Janeiro. fo>sem obrigados por 
fo rças maiores a refugiar-se no ancoradouro el a praia do Forno, 
\l.ue é um dos mais visinhos do Rio, e muito facil de clefender. 
Bm conclusão: Cabo-F rio, uma elas mais an tigas cidades do 
Brazil, já occupou logar impor tante na histowt dos tempos 
coloniaes e ficou depois estacional'ia; tem h oje 352 casas, mais 
ou menos, o mesmo numero que tinha em tempos idos . A 
cidade de Cabo-Frio está situada n a península que fórma a 
margem dir. de Itajurü, braco da lagô~ Ar aruama , e que 
neste Jogar se apr oxima muito do mat·, correndo na estação ele 
cidade moderna parallelainante á costa. A cidade é dividida 
em duas partes: a ela antiga. cidade, que tomou o n ome de 
Passagem, e a da nova cidade. Os principaes edificios são a 
egreja malri z, o convento de N: S . dos Anjos, a egreja ele 
S . Benedicto, a praça ela Munic ipalidade, a Casa de Cal'idade, o 
Hospital de Sant~ Isabel e a cadeia, uma elas mais solidamente 
construídas ela .prov. Ha tambem um cem iterio extra->?nt?·os 
a c~rgo da irmandade ele Santa Isabel, cons truido em 1873, e 
ainda não conclu ido, e alguns cáes i ncompletos . A Ca3a de 
Caridade, com r oda para expostos, foi começada em 1837 pelo 
major !::!ellegarcle, cuja memoria é vene t·acla na cid ade de Cabo
Frio, onde e lle fe7. tambem o forte de Itajurú, e a tapagem pn 
meio de um immenso paredão, ele urna barra n a enlracla do 
porto, e pl'incipiou u ma ponte em frente á ciclacle, obra qtte a 
sua morte ve io illletromper e nunca mais foi concluída. Havia 
na ilha do Cabo, em cima elo morro ma is elevado , um pharol 
constrlliclo con_: mu ito esmero p~ lo m~jor Bellegarde, mas que , 
pela sua postça o exageradamente el evada, fo i aba ndonado ; na 
maioria elas vezes acha·se occuHo pela cerração, q 11e q uasi 
sempra é muito espessa nesse loga t· . Foi substituído por um 
outro ele primeira ordem e a eclipse collocaclo em um logat• mais 
baixo, no morro denominado do C:1chorro, e acceso pela pri
meira vez a 6 tle julho de i 85L Seg,mdo o ultimo rece nsea
ment0 consta a popu lação ele cet·ca de 2J.OOO almas . Existem 
a inda na aldeia de S. Pedro a lguns índios, descendentes d:>s 
p r imeiros alcleados, e hoje em grande parte confundidos na 
massa ge t·a l da pJpulaciio. Os pobres são mantidos pela Conser
vator ia dos Indios , com os rend iment os dos fóros pagos p~ los 
possei ros das te rras ela mesma Conservatoria , e que a br.1 nge m 
todo o t~ rritorio da f reg. da aldeia e parte el o mun. ele At· a
ruama . A lavou t·n. principal é a do milho, ele ctue cerca ele ce m 
mil saccos passam pela barra de Cabo-Ft·io. O café te m climi
nuiclo mu i to e te nde a desapparecer to talmente dentro ele 
poucos annos, da superficie do mun. Cult iva- se tam bem o feijão, 
a mandioca, o fttmo e a canna ele assucar, para a fabricação 
do ·qual e da aguat·elente exislem no mun. cl ive t·3os e:1genhos 
a vapor. A criação consiste em ga do vaccum, lanigero, cer dum 
e a lgmn cavallat·, Al gumas fazend as se occupam desta indus
tria , mas em pequena escala . A pequen <J. cri ação li mita-se ás 
aves domest icas, que alimentam um cons icler avel numero de 
pombei ros. Con siste a industria fabril em ass ucar, aguardente, 
fumo, farinha de mandioca, obras de ola ria, cal, para cuja 
fabr icação existem· a lgumas fabricas, sendo tr~s a vapor, e sal 
da antiga salin a Linclen berg e de outr as na turaes. Existem 
tambam uma fabt·ica a vapor ele oleo ele rícino, duas para con· 
se r va de peixes, que estão tomando actttalmante gm ncle dese n
volvimento, outras menos import<tnte e algumas pada rias. A 
expo rtação se alimenta dos productos da la voar.1 e da i nd nstria 
ex t ste n~e neste e nos muns. que se av isinham ela Jagóa Ara· 
l'uama. A i mp · rtação consiste em fazendas de la e a lgodão , 
ferragens , fa t·inha ele trigo, carne secca, alg um toucinho, 
ob.1 ectos de moela, etc . E' f e i la pelos barcos da carreil•a . de 
Cabo Frio á Capital e por um vapor. Para a inst . pt'im. 
ha set~ eschs . publs . para o sexo masc ~tlino e se is pa ra 
o s~x:o feminino, a lém de a lgtun as escolas pa r ticulares . O 
conven to el e N. S. elos Anjos possue alguns livros, r estos de 
uma ant iga bibliotheca, tep.clo s ido os preciosos volumes levados 
para o conven to d.e Santo Antonio, da Capital. .O que res\a não 

passa de 50:> voLumes, j á muito estragados, á fa lta de tr a to . A 
Camara Municipal possue tambem uma biblioLhectt Cf ue con tem 
apenas 50J volumes. E\tiste na pat•te S. do littora l, no boquei rão 
do S . e na ilha do Pl,ta rol, uma ponta da n~ontan h a .de gr anito , 
que fórma a tlh a , tota lment·e abet•ta ele cuna a baixo, e CUJaS 
clttas partes são divididas de tal modo . que na base passam as 
ondas do mar e permittem a passagem elos navios. Vê-se que a 
montanha de gra nito, depois da sua furmação, foi aber ta por 
um a fó rl)a immensa, uma dessas convulsões viol entas ela natu
reza. Em 3 de outubro de 1721 a Camara .Municipa l de Cabo
Frio p:1rticipou a El·Rei D. João V •qtte a 24 ele setembro 
daquelle an uo fàra encontt·ada nessa fenda um a imagem ele 
N. S. da Co nceição, apenas encostada a uma pedra , sem que 
a cot·retlte das aguas a pudesse a r1·anca t·. Essa m ilagrosa 
im agem foi trazida em procisãe para a matt•iz ela cidade, e 
mais tarde se lhe erig iu uma capella ao lado da m~sma matriz, 
onde ai ncl<t hoje é venerada sob a invocação el e N. S. ela Con
ceição Apparec icla. Desde a cidade de Cabo-I<'rio a té Niterõi , 
capital do Estado, ha 108 kils. ou 18 leguas, ftcanclo Cabu-Frio 
a SE . cla .mesma capital. Da sécle da fr eg- . de Aldeia a O. de 
Ca!Jo-Ft•io a distanc ia é de '12 kils. A Campos Novos, onde 
existe ttma faze nda que pertencett aos Jesuítas, com capella 
dedicada a Sant·) Ignacio , a clistancin. é. ele 24 kil.s . ao r umo 
de NIJ]. Ao povoado da Armação, ao N. ele Cabo- l!' t· io, a dis
tancia é tambem ele 24 kil s . Pertence o mun. ele Cabo-Frio á 
diocese do Rio de Janeiro, e divide -se em duas freg.s .. a de N . 
S . da A; s111npção (a da cidade), erecta p~r Carta R ég ia de iO 
de feve reiro de 1666, e a ele S . Pedro da Aldeia , creacl.< pelo 
Alvará de 22 de dezembro ele 1795. E', como se vê, interessante 
a descr ipção do mun. de Cabo-Frio. tal qual consta ele do
cumentos officiaes, oxis t~ ntes naquelle município . .. 

CABUÇÚ. Log . d o H.io de Janeiro . Linhas 2 . Em Jogar de 
m un . de - N yte rõ i, leia-se - m un. ele S. Gonçalo - e accres
ccn·te-se -com uma esch. publica . 

CAÇAMBA. Rin das Alagôas . Linhas 2. Em Joga r ele 
Victor ia- leia- se - Viçosa - e accrescen te-se no lim -elesagua 
no Parahyba . 

CACERES (S . Luiz ele). A r espeito dessa cidade recebemos 
da re:-pecti v a Camara i\iltu icipa l a 30 de ab l'il de 1893, a se
gllinte informação: 1.a A c idade de S. L ·.tiz d e Caceres, antiga 
villa Maria, sita na margem esq. elo rio Parag uay, está eeli
ftcada em ten·eno q u<tsi plano com leves ondulações; é esta 
c idade sécle ela com. elo mesmo nome , que se compõe elas cidades 
ele Poconé e l\l a tto Gt·osso. 2.• Esta cidade é banbacla p?lo rio 
Paraguay que nasce na serra dos Parecis, tendo por principaes 
alfs . neste mun. os rios : J aurú a 60 l!:ils. mais ou menos abaixo 
ela cid ad.:J ; o Cabaça! a '18 kils., o Cipotuba a 30 kils. e o ri;> 
dos Bugres a 20() kils. acima ela cidade. 3.• A serra elo Dia 
mantino vem em direcção NS. até tres bguas dis tan te ela cidade, 
a~ravessada na fazenda elas Pedras pelo rio Paraguay, c011 ~ 
tinua ella até á. cidade ele Mat to Grosso com o nome geral ele 
serra elos Parec1s . Os morros princip:tes da serra elo Diaman tino 
neote mun. , são: o da Crimino sa , elo Ma. ngaba l , da J acobina, 
ela Cam pina e do Pellado. Ex:istem ao sul ela cidade os morros : 
do Costa e do Deõcalvaclo, isolados. 4."' Acha-se n o sul do mun . 
a bahi a do Gahyba. Além do p ot·to geral des ta cidade, ha pela 
Qe ira elo rio P araguay pequenos pot·tos, s3 nclo o principa l o elo 
Descalvaclo que está provido ele um trapiche. 5." Muitos elos 
cor1·egos e l'ibeirões que a travessam o .mun . de S. Luiz ele 
Caceres conteem u ma agua sa lobra ele gosto bastante pl'Onunciaclo 
e que, apezar desta circumstancia que a ·torna quasi i mpot'l.vel 
abastece aos moradores dos s i tios ou lagares que são po r e !la 
regados . E' ele presumir-se que estas campinas immensas 
tivessem sido em uma das époêas anteriores á da organ isaçiio 
definitiva do globo, fundos de um mal' immenso; pois que 
quasi por todo o Estado ele Mat to Grosso encontra·se esta agua 
salobra em gráo mais ou menos pronunciado. Não só neste phe
nomeno basea-se a probabil idade ela existencia de um mar 
a n·te-dilu vi ano nestas r egiões como a inda existem m1titos 
baixios nos quaes a tetTa co ntém sc~ l crystallisaclo em g ra ncle 
qua n tidade , sendo es tes crys taes, embora muito peqtte nos, em 
tudo eguaes, mesmo no gosto ao sal ct·ysta llisaclo elo Oceano . 
Para. provar a inda por outl'O elemento a existencia de um mar 
pre-hislorico no centro da America, basta citar tt existencia de 
conchas , caramujos, mariscos, uma especie de sambaqui e até 
de res tos petrificados ele plantas que por saa fó rma pr~vam ter 
per tencido ao fundo maritimo. Enco ntram-se estes ob.Jectos em 
camadas de ma iores ou menoras pt·ofunclidacl~ s, muttas vezes 
bem conservados, em perfei\o estado. 6.a A lavonra neste mun. 



CAC -735- CAM 

é muito va 1·iada , consistindo p1•inci pa!mente na pl antação de 
feij ão, a rroz, milho, mand ioca e fumo . Si este mun. não 
lutasse , co mo t-l nios otüros com a falta absolut t1. de bracos, 
para dar ma ior dese nvolvimen·to á lavoura que prodttz nes Las 
t erras uberrirn as na proporção de um por qu~irocentos ( 1:409) 
o que nes te ann o seria quasi o duplo, de mmta vantage m ser1a 

"'a plantação elo ca fé . Em algumas la zendas existem_ cafeeiros 
que desde o ier cei t· o a nno pt•oduzem sem cessar. A dLlnculdade 
u nica ser ia a colh e ita , po1·que ao mesmo t empo que os galhos 
do ca feeit·o se vergam sob o peso da .. frucl a madura, ea~á o pé 
carregado d e fr c tas a inda verdes e brancos por espessa ca mada 
de flo res . P0ssue es te mun. a)oum as ricas fazendas não só de 
Jav our 2. em grande esca la con::'o ainda pa ra criação do gado 
vaccum cavalla r muar A suíno com e xcellent~s resultados . A 
mais t nd portan te, 'a do Sa ladeiro, no dist. do Descalvad~ a 110 
kil s . Jistant3 desta cidade, rio aba ixo, que expor ta alem do~ 
pro:l uctos d a raçtt bo vina e suín a em gra nde quanttdade , os 
produ ctos indust1•iaes ele ve1la e sabão; se us ediJici os possuem 
t odos os melhol•amentos modernos, como lu z electrica, fontes 
a-rtez ia nas , etc ., e tc. A Barra dos Bugres, emporio da poaya 
(ipecacttanh a) sit a na barra elos rios dos Bugres e do P a ragttay. 
E a incl ustria ext ractiva a principa_l fonte de renda des~e 
mun.: calc ula-s~ n a média a exportaçao ela poaya em t res mil 
a rro ln\s por a nno . Não p6de es ta Ca mara determinar a á rea do 
terreno da poaya, e lle es tende-se a té a cid ade ~l e :Ma tto-Grosso; 
e neste mu n . a inda tem v.reas immensas CUJ O sólo está co m~ 
pletamente coberto por es te prec ioso vegetal. E xistem lambem 
n o mnn. cltl S . Luiz de Caceres seringaes ex tensos, m attas de 
baunil ha e nas ma t·ge ns elos l"ios salsaparrilha em gra nde 
p or·ção, pouco porém de, te pt·ocl~t c to é exportado, ficando para 
os te mpos fttturos a expl oraçtw d;.s ·as tmmen~as riquezas 
ve""etaes . Os rios do Ca baça! e J auru amma da clclacle, ass tm 
co~o na cabece ira do Cipotttba ha ouro e di a man tes em um mais 
a bundante el o qu~ em outro Joga r. Nas c ida des do Paconé e 
l\1a tlo- Grosso qu <> fazem parte el a com. ele Caceres exis tem os 
me taes nobres e uteis , bem como toda s as qua lidades de pedras 
preciosas, com tant.a abunclancia que a riq~eza destes Jogares 
t ornou-se proverbia l. A faHa ele C!lpitaes e p rincipalmente de 
IJl'aços fa z co m que es:eja compl eta l'l! ente para lysaclo _o serviço 
da m in er ação . Na fa)lencla da J aco b1na d1s ta nte 30 luis . clest;1 
c idade existe um morro cha mado mo rro de Ferro, por ser com
posLo de peclt•a tão ri ca deste materia l. que se acha m amos tt·as 
que t e em o peso espec ~fico do !erro . Ta mbem ~ o rio J aur ú e 
sns proximid ~cle s ~x1s t~m mmas desta ~spec t e e de_ co_bre 
riquí ss imas . 7."" O cltma e saluberrimO, o solo e as habttaçoes, 
cons ta ntemen·te varridas por ventos r efl'igerantes que vindo 
dos Anel es a travessam as campinas immensas el a Bo livia e elo 
E stado de 'Matto- Gt· osso , não dão Jogar ao cl ese nvolvi ment~ de 
febres de ma u car acter: as molest.tas enclemtcas, como sepm 
typho, febt·e amarell a. coquel~che, .varíola , chvlera são n~ ais 
conhecidas pelos jo'l'n aes qne clao no t 1c 1 a~ solll:e es tas ep1de mtas, 
do que por expe1; ie nci-a pt•opda. S.• Nao ex1stem estradas de 
ferro nem tão pouco de macadam ou_ de r odagem, o terreno 
pla no, va ria ndo no maximo nas ele.vaçoas ou lombos ele gra_nde 
extensão com m ínimo cresctmento tem cltspensado até hoJe a 
construcção des tas estradas . Acaba esta Camara de ped i1: p_ro
v idencias sobre a cons trucção ele pon tes necessar ias aos n beu·oes: 
Ben to Gomes , Fi gueira , Macacos, Sangradou ro e F!exas que 
co r rendo elo N . ao S. desngua m n os pan ta nacs do mun. ele 
P ocooé: a passaoem deste> ri os nos tempos elas aguas é pen
gos iss iÓ.l a e ás ,~e ze s impossi ve l, devido isso á gt·a ncle corre'2-
t eza e cheia el os ci·tado> r ibe irões de modo q 11 e na estaçao 
chuvosa u cidade de Caceres torna- se qua~ i in conununicavel 
com a capital elo Es ta do . Torna-se muito sensível, pelo cres
ci men to rapiclo do com merci o, a fa lta d~ linha t e l ~gmph tea ; 
pois es~ a importa nte ·praça pela exportaçao. da poaya, con_s t_an
teru en te Slljeita ás oscillações do ca mbw, esta soJfrendo preJu tzos 
a nn uaes e'normes pela falta absoluta de com :nunicações t.ele
graphicM, sobre os preços constantemente var ta nles ela poaya . 
.U:m toda a H.epui.Jlica encontt· ar- se-ha pouco ·ter<:eno em con
dições tão favorave is pa ra J a n çam en ~o de uma ltnb a telegra 
ph ica com o o en tr e Cuyaba e S . Llllz de ~aceres . O gra nde 
vúlume de aguas elo rio P araguay n-a es taçao_ das ch uvas! os 
canaes do mes mo· rio na est ação da secca, sao access tve ts a 
qualquer invaoão , não podend o r eceber corpos militares com a 
ut·gencia ás vezes n ecessaria em épocas de g ttert'!'-• nem pode nd~ 
r eclamar auxilio pm• fa lta ele ·telegrapho. T ao exposta es~a 
S . Luiz ele Caceres e todo o Estado de Matto ele Grosso hoJe 
como no tempo da gue1·ra elo Bra~ il co~ o_ Pm·aguay, e_xp?s~o 
elo mesmo modo a qua lquer invasao . S1 nao pa recesse Hnsao 

seria convenien.te q ~a litlcar es :_a not i'cia tri_~ te po_rém ver da deira , 
como resposta a qumta qu~s tao do Qnest~o nan ? que diz : T em 
curios idades na turaes? Q. uaes são? 9• , da cida de de S. Luiz de 
Caceres, distam pJuco m:t is eu meno ' os lo"'ares se"" uintes · 
Ressaca, sitio de lavo ·.lt"a com enga nho de fer~o pa r a 
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agit~rdente e as ~ uca r ; si t io da Jacobina com faze ilda de gado ; 
o pnmetrJ 16 ktls. e o s3gundo 3) kils . ; F lechas (impo r ta nte 
fazenda de ~aclo , 100 kil~ ) ; Desca lvad o (já descrip to n a 6• r es
posta) 110 ktl s . i Barra ~o s Bugres (bm bem clescripto na mesma 
resposta) 200 kil s . ~lut tos outt·os estabe leci mentos já com fa
zendas de gado , já da lavoura em g rande escala a lém dos 
pequenos sítios uns mais proximos outros mais ~etit·ados da 
cidade poderíamos ci_tar, o_que não fazemos pa ra não des via rmos 
dos ltm ttes do Qucstwnarw . H .a Possue a cidade de ~ - Luiz 
de Cac_eres ii ed ific ios publicos , ou melhor onde fun ccionam 
repartições, a saber: 1°, 1;amar a Municipal na parte sup3rior 
de um sobracto, achando-s e n a casa terrea a cade ia pu blica 
consta ndo es ta d e dous sa lões e clous outros com partimentos 
com correclor_no centro ; 2° , dua~ eg 1•ej as das quaes uma es tá 
em construcçao ; 3° , o quar tel do 19° ba talhã o de in fanh ria · 
4°, o edificio elos a rtigos bellicos; 5o, a enfet·maria militar! 
6°, a agencia do correio; 7°, a collectoria do Est ado : 8o dua; 
eschs. publs . , a lém de va r ias escolas pa rticulares de. a mbos os 
s~xos ; 9°, Recebeclor ia Municipa l (a ntigo mercado.) i\s t•epa r ti
çoes sob numer_?s 6°,7° e _so funcc iona m em predios pa r ticulares. 
12 . ~ a ~opulaçao desta c1dacle descen de da antiga população da 
capt tama d e S . P aulo quando della espalha ra m-se hos tempos 
da conqUtsta , as ba nde iras aventu~et t•as que a ndavam á pro
c·lra d :1s pedras e dos metaes pt•ec iosos , capliva ndo as inn u
meras t ribus selvagens que até hoje povoam g ra ndes re o- iões 
deste Estado. Acha - se em parte a r aça co nquistadora ';n is
turada com a r aça indigena e a fri cana» . 

CACHOEIRA. Villa do Ceará . Accrescen te-se no fim - F oi 
r~haixad<t de vill a pelo Dec. n. 20 de 20 de abril de 1892, e 
r es ta lll·ada pela Lei n , 67 ele 9 de agosto d e 1893. 

CACHOEIRINHA. Riacho da Bahia , a fi". do rio U tinga , 
Accrescente- se no fim , - Nasce no lon-a r den ominado La pinha 
no d is t. do \ >VagneJ' , e r ecebe o Boa Sorte. ' 

CACHORRA MORTA. An t iga a ldeia ele i nclios do Cear á . 
Accrescente-se no fi m - E' hoje um q uar teirão do cl ist. d e 
Coilé . · 

CACHORRO. P equeno rio de Minas Geraes : L inhas 2. Em 
Jogar de aff. do r io Catinga leia- se a ff. do rio Cannabra va 
que Q é do Ca tinga. ' 

CAHY. Villa do R. G . do Sul. Accrescente- se no fim.- A 
palav ra Cahy sig ni fica rio da matta , de oaá, mat ta , e hy , 
riO, 

CAHY. R io da Bahi a. Accre scente ~se no fim . - Desan-ua uo 
occeanno . E ' navegave l por l a nchas uns cinco kils .. "' e por 
meio de canôas m ais de_20 . ~upp?e o genera l Ro ha n q ue no 
mesmo parallelo deste rto e a me1a legua de d1stancia da foz , 
foi que ancor ou pela segunda vez a esquadra de P edro Al vares 
Ca bra l 

CAIXA. Rio ela Bah ia. Accrescen te-se no fi m. - Outros o 
menciona m nasce ndo na serra elos Ca to lés . 

CAJARY. Ilb a do P a rá . Accrescente-se no ü m.- Defron te 
da gra nde Gurupá . 

CAMBUCÁ . Log . do Rio ele J aneir o . Linhas :1. e 2. Em 
Jogar de - na freg . do Suruhy do mun. ele .lVIagé -leia-se 
no mun. de :tYlonte V er de ; co m um a esch. publica . 

CAMBUCY. Estação da E . de F. de Santo Anton io ele 
P ad ua . Accrescen te- se no fi m. - Dista 350k,472 ele Nyte rõi 
e 81< , 700 da estação da P ureza . · ' 

CAMISÃOSIN"HO. Rio da~Bahi a . Acct•escente-se no lim .
Desagna no rio Jacuhipe . 

CAMPO FORMOSO. At·rai al da Bahia . Linhas 2 . Em 
lrgar de- Re ma nso , -leia- se - Casa Nova . 

CAMPOS A S . SEBASTIÃO. E . de F. do Rio de Janeiro. 
L inhas 3 . Em Joga r de - .19k,300 -leia-se: 22k,972. Linhas 27 . 
De~;m i s de - almas - leia -se : - kil . 8 . 750 metros. Em Jogar de 
-S. Gonçalo -leia-se :- Goyt1caz . Linhas 28 . Em logar de 
- S . Sebasti ão , 19.300 met ros -leia- se:-Mineiros 22k,972. 

CAMPOS DO JORDÃO. E"""m :1.89::! o Dr . Theodor o Sampaio 
publicou a respei to destes campos as seguin tes Notas de viagem. 
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«As tet•t•as altaR da serra ela i\la nliqueirv, na média alt itude 
ele 1.700 metros , frontei ras á cidade de 1ureua , são o natural 
prolougamento dos Campos elo Jor llão, tilo aLunados pela ame
nidade do seu clima. No alto dessas mon tanh a s que o viajante 
''e elo fundo do valle elo P a ra hyba recorta n do o a zul elo céo com 
o perfi l agudo e va riado das cumiaelas abruptas, a imaginação 
lhe faz suppo 1· uma aresta cor tan te, ·desigual e pertllrbacla, divi
dindo aguas em multiplas c irc 1mvoluções, deixa ndo vet· em 
faces escar padas sobre <1ue se clespenham de um iado os r ios 
mineiros que vão retalh a r o cora~'ão elo contine nt e e do n osso 
l ado os ribe irões paulist 1s que tt·azern tributo ao opulen to Para
byba , a imaginação, dizemos , faz - lhe ver os mais impor ta ntes 
pbenomenos geograph icos da nossa ten·a através ela m a is vio
lenta pert~trba<:ão geol ogica . Os campos ele cima da s~rra , 
porem, nos explicam logo esses partos ela im aginação, quando 
observados mais de perto . A poucos p.J.ssos el e nós que e;;tamus 
de frente pat·a o enor me pat·eclão, ex a lçado pelo con tras te <la 
planicie baixa em que pi ·amos, a J\l:J.ntiqnei 1·a, esse seg undo 
andar elos nossos teuaços comi nentaes, reveste-se e ntão el e toda 
a sua im pone ncia . Ali i , a n ossa d ireita e para o nordeste le
vanta ella os picos ou Agulhas Negt·as do Itati aia , que vão a té 
3.000 metr os de aHitude, os mais al tos elo B l'az il , mais acl ian te 
e mais pet·to os bellos specimens de monta nhas a lca ntiladas 
elos t\Jarins e do Focinho de Cão, deprimindo-si\ um pouco e já 
fronteiro a n ós mostt'a-nos a uotavel g::u-ga nta ou clesfilacleit·o 
de Hajubà, e prolonga ndo-se p:ua o sudoeste , vae em ittindo 
galhos e espot·ões pend idos em socalcus pa1·,1 ess.a planície que, 
<L nossos pés, o Parahyba r ec0rta tão caprichosamen te . Da 
cidade ele Lorena onde es tamos obse1·v a nclo es te pano1·ama ele 
montanhas, o hot•iso nte est1•üto comp ?nsa-se p 3lu a le vantado 
dos montes que convidam n i mag inação par a a escalada dos 
céos, A' nossa fren te temos a Mantiq ueira, cor oada dos m a is 
altos p icos elo Brazil , pelas costas e ao sul as ultimas tl obl'as 
da serra Lle QJebra Cangalhas como 11m socalco do pl a na lto da 
Bocaina . Loren a, apezae dos seus dous seculos ele exis tencia, 
é ainda 1una cidade peq·rena. Assetttada á margem di r. elo Para
h yba qu~ lh e cavou em fren te doas largJs braços pouco profun
dos e a o2G metl'os ele ai ti tude, a cidade, não obstante as suas 
ntas es~reita s e um tan to ir1•egu l ares , não é des~i~uida d e i n
te resse , tem excellen te egreja qr1e vale po1· uma catbecl ral , 
obra do nosso me l hor: a rchilec to o paulis ta Ramos de Azevedo , 
a Egreja ele S . Benedicto, peetueno t e mplo de gosto mnito mo
derno, o eclificio elo Eogenbo Cent t•a l, a Casa ela Camar a e 
a lguns pred ios pa rticula res ele largas proporções . Lor en a não 
tem as ru as calçadas , nã o tem agua ca nalisacla, nem serv iço 
a lgum ele esgotos, mas conta o seu j ardim publico bem regular, 
muitas chacaras com boa vege~ação no ioteri or da cidade, um 
bom cem it~ ri o, serv ido por bella avenida de palmei1•J.s reaes e 
ao red9t' unJa explendicla planície, secca e ampl a onde as con
str ucçoes SP. podem estender sem hmi tes . 'l'inh arnos cheg ado 
a Lorena ás 11 horas e 20 m inu tos el a manhii de 25, gast.tnclo 
de S . ~aula até aqu i c ~rca ele cinco h oras . O Barão d a Bocaina 
em CUJa casa nos hospedamos, levou a sua a mabilidade a o. 
ponto ele nos acompauhar a ~odos em um passe io pela cidade, 
tomando a .s i o in comm odo dos apres tos par a a viage m aos 
campos ele c una ela se rra . O seu d igno irm ão , o Dr. J osé Vi
cente d e ~\zeve do, esfo rçado campeão nas ! teles ela in s tl'llcção 
clamfanc1a desamparada, aqui mos[rou.nos o co ll eg iu dos Sal- · 
les tanos, estabe lec ime nto de ensino pl'ofissional elos ma is uteis 
e a que desejamos a ma ior prqsper idade em beneficio ela ed u~ 
cação popular. No d ia seguinte pelas cin co hot·as da manhã 
sahimos ele Lorenét, t ransportados em trolys puxa dos por va
lentes muares e ch egnvamos com l.'apido percut·so ele se i s kil s. 
á fazend a do Campo,. á marg~m clt> ribeu·ã o elo Ronco, pro
pr ieda de de D. 11.ngeltna Mo1'e1ra de Azevedo. Depois de breve 
demora para toma t·m os a nunaes de mo nta da , seguimos 10 kil s. 
p ot· . e~ce llen~e es t1·acl a de r odagem pa r a o Piquete, p equena e 
nov.t ~Sl~a. v1lla, n a base da se r r~, centl'O de nm territorio 
111111 ~0 terttl e l'lcamente dotaLla de ab~ ncl antes e cbrystalinas 
aguas queah i focnn m rum orosas cachoei ras no trajec to pelo 
pov. O Ptqnete , dts ~ante ele Lorana 16 kils. e apenas 60 
m_et t· ?s ma1 s a.lto elo que ella. , _em sitio CU.JO r e levo topogra phico 
nao e elos mats Iavorectdos, nao se clis ttnguc senão pelo a s pec to 
el a pa1zagem que o r odeia . Modes tas casas ao lono-o d e ruas 
·tor tuosas e desniveladas ·que a pequena Eg reja domi%a elo alto 
de uma coll1n a, a lgumas fazendas ele ri son h a apparencia com 
pastagens ex tensas qtte veem m orrer [t ent t•acla do pov. , 
e1s o que é o Ptquete, onde ""tanto nos obsec1uiou a delicada 
hosp1tal1clade elo Tenente José Ma ri a no, a alma creaclora do 
l agar. Montes cl~ enco>tas r evest idas de possant~s mattas ou 

calvos pela mão operosa do plantaclo1· cingem ele mais prox imo 
o horison te que Yae mo t'l'e r ele todo no pa redão vel'cle- negt·o 
da s~ rr a, agoea profundam ente reta lh ada. O ·a r é Jà p·.t r iss im o. 
A viagem, co mq11arlto o so l ,d e verão já n os esteja castigando, 
é apraz ivel· e amen isada p or numerosa e sellec ta compa nhia . 
E 1·am 11. horas quundo encetamos a s 11bida ela sen a, pelo ca- , 
minha aberto p elo Bar ão da Bocaio a att•avés do valle el o Bem
fica . Depois ele i 6 kils , ele percurso, com pequenas pausas para 
be ber da agua puriss ima e gelad a que verte el a encosta a carla 
momento, con enclo precipite entre blocos ele g ranito, chegamos 
ás ti·es horas da t ~t·cle ao a l to ela san ·a , onde a t ~ ingimos en tão 
1.720metros sobre o ni ve lcl·o m a r. Bellissimo panot·ama o que 
se descortina elo alto des tes montes , q uasi a tope ta r co m as 
nuvens! A e ncosta que aca bamos ele vencer rasga- se-n os aos 
pés em abys mo profundo de onde ape nas eme rge o cimo do ma i"s 
a l to avvo reclo . Um pouco ad iatlte os co ntra fortes ela sen·a , e m 
dobras success ivao , decl inam <tté co nfundirem- se n a planície 
ve rde- torr a onde re luzem ao so l da \arde, m <.tlchas a lo: •gvlas 
e multiformes que são as vo l tas ou meaod1·os do Para hyua lá 
em baixo. As villas, os povs., as fazendas, a s casinhas 
b1·ancas, isoladas do r oce iro e esses enormes pe nach0s ele tümo 
que se leva ntam elas queimadas, fot·mam dia nte ele nós um 
painel el e indescriptivel bell eza . A veg·etação e xpa nde-se lttxll· 
riosa na variedade elas especies e na helleza. das fó t· ma · : a qui 
o ced ro ele t ru nco r obusto, a per oba a levanta da , a em bahnba , 
a « cecropia >> elos botan icos, de tronco e1·ecto o esb t·a nquiçado, 
os ga lhos abertos em candelabr J e as folhas bm ncas ('On'lo 
ma nchas es trelladas no ve1•de-escut·o ela maHa, o feto arbore
ce nte, a palm oira esbe.lta e d is tin cta, as innum eras melasto
maceas com as fl ores r oxas d e modesta b ~lleza , as « fuoh sias » 
vulgarmente conhec idas por «bri ncos de pr inceza » , . as 
bromelias invaelinclo os g rossos troncos de arvor es enre lhec1das 
qt1e e llas ornam dos tons vivos ele a ma re llo-escarla te, a s orchl
déas e elentre as muitas variedades de g ra míneas a taqua ra 
mimosa e l:lex ivel elo « carahá , e nvolvendo a matta num 
manto r endilh a do ele m agi cos effeitos . No alto da se rl' fl a 
paizagem modifica- se . O terreno r asga -se profunel o em sulcos 
numerosos, a l gttn s de i80 a 200 m et ros mais ba ixos elo que o 
nivel geral do plana J·to . Os montes levantam -se r ev esttdos d e 
roge tação. d es igual. De orclitla t·io a encosta ele St1este ,1'-,J.l r csen
ta- se coberta de espes;;o matto de onde emergem eM lwha s 
aprumaclaq os bellissimos specimens elo pinho br ar. il e iro (a rau
cal'ia bras iliensis) , e o a opposta face os campos a que a gt· amm a 
r asteir a e mimosa empres~a os t ons a loura clos das m esses ele 
t rigo . Estamos na linha elas divisas dos clous ric~ JBsta dos . 
As ten·as panlis ~as descambam bruscas pela encosta com aguas 
prec ipites e ruidosas que vão a o Pa1·ahyba , a'3 min eiras esten
dem- se por dobras . success ivas fo rman do essa platéa de mon
tanhas intervallaclas por potentes ribeirões, por cima elas q uaes 
a inda se divisam em Jonginquo h ori sonte as se l'!'as a longadas 
elo valle do Sapucahy o do ri o Grande . Dei x:a nclo a mar ge m do 
plana!Lo onde o h ori.so nte at?plo se 11 0~ ap resenta como um 
vasto m appa geograpluco es l~ aL 1clo nos u i tu110s con ~ornos pelos 
mag icos elfei tos da pers pec:ttva ae rea, penett•amos no es tre it O e 
~~oTuodo valle elo carrego el a Lavrinha, um a elas cabeceims do 
Sapucahy. Pat·a m os um momento depois ele um perc ur so ele 
ce rca de tl'es kils . no retiro da Lavrií1ha, descendo á altitude 
de 1.625 metros . Vimos ahi os primeiros r eprese ntan tes desse 
gado das monta nhas, tão. sad io, ·tã? perfeitam ente adaptado! o 
chifre cm·to, o pello luztdto .e as fót·mas a puradas . Um k1l. 
mais ad iante apeamo- n os á por ta Lle nm peq ueno chalet, con
struido pa ra o servi ,,o d(t fon te mineral da Cascatinh a. E ram 
quatro horas d a tat·cle. Fomos ver a fon te qu8. fl ca a l e-uns 
passos para a tra z elo c halet. Um ca rrego pequ~n tno ca hmdo 
pela encos ta g 1·auit ica e apruma.cla elo mo1'ro vis inho l'órma em 
baixo r asa bac ia , em pal' te invadid a p ela vegetação, ela e1ua l 
desli sa tenue lile te do agua crystallina. Nas margens dess e pe
queno l acrim al formam-se e ntão poças elo varios tamanhos em 
que sobt•e ·nadam manchas avermel hadas cornos tons me.tallicos 
elo peroxyclo ele ferro . São es tas as fon tes m10eraes , CUJ as VJr

tncles para m ales ele es toma go teem sido mais de um vez pro
vadas . Estas ngtias es too ca recendo , entretan.to, . ele um a b~a 
captação pa r a o seu melh or apcove i~amen to . Eli as mu rto h ao 
de concono1' pa ra celebrisa1· essa l ocalidade, attraltin clo para 
esses oi Li os as vistas dos que viaj am por mot ivos de saucle. 
Deixan do a fonte ela Cascatin ba, já quasi pelas c inco hot· as da 
t:J. rde. penetramos n a densa matta que cob1·e o torbuoso, curso 
elo r iheil'ão ela Lavrinba. O a r ag-o ra ma is fd o sob o m anto 
e>curo ela folhagem -fazia-nos apressar a m aucha, aLra Yessan (lo 
se te ve zes o ribeiro, para ganhar o campo an tes <k põr o sol. 

.• 
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Bellos specimens clo pinheit·o araucar ia, cada vez mais nume
rosos e mais alevantados nos cingiam o esilreito caminho com 
as columna•s gigantes dos seus Uroncos erectos e reforçados. 
Como são bellas essas mabhas Qle pinheiro ! <Q.ue nota extrantha 
imprimem ellas á paizagem. Pat·ece que já não estam 0s na 
terra classica da luxuriante vegetação dos ·tropicos, tão discor
dante dessa vegelação cle columnas é o nosso matt'l rel0.rc~Glo 
entrelaçado de lian as e de cipós, coberto dos lilamentos e:;bran: 
quiçados das « üllandsias » que lhe imprimem um caracter de 
secular vetustez! Galgando " ponta el e um curto espigão que o 
pinhal não consegu iu dominat· desembocames no cam.po ainda 
aos ultimes clarões desse dilatado crepusculo dos dias ele ja
Jleiro. O ar mais tepido, a 1Da1sagem mais alegre, a noticia ele 
tet· chegado ao fim ela jornada Fazem brota,r alegria· em to<iles 
os corações. Chegavamos ~. fazenda de S. Francisco do BuriqJi 
onde já os c<tmpeiros lidavam com o gado no cun;tl, sepa
rando os beze nos e aparta,nclo pat·a o ca.rnJ.ilO as va:ccas para 

• serem · ordenhadas no dia seguiu te. ]lt·amos companheiros nesta 
pittorescajornacla: o Dr. Braulio Gomes, o Barão da Bocaina, 
os Drs. José V . Mo.t·condes Romeiro e J•osé Vicen·la me Azevedo , 
o enge nheiro Axel Frick, o infa tigavel artisv<t Julio Martin, eu ' 
e mais alguns cavalheiros. O dia aeguinta passamol-o nest<t 
faz enda ele S. Francisco. S. Francisco do Buriqui é uma fa 
zenda ele ct·iar, collocad<t na juneçào dos dous r ibeiros dos 
Tatús e da Lavrinha entre mor ros de mediana e levação . A 
casa ela fazenda, no fundo de apertado valle, á .margem de 
aguas límpidas, batidas nas lindas cascatlls que ü~zem este 
silio dos mais aprazíveis, e construcção r ecente elo Bat·ão da 
Bocaina que a escolheu para sua resideneia de verão. Na ponta 
da ft·onteira coll ina sobre que pt·ojeclam sombra protec tora 
a lguns pinheiros clesgaHados levanta-se <tgora constntcção 
mais nobra que set·á a primeira habitação r~gular e ele gosto 
moderno da fut.ut·a cidade . Na ve1•dade o loca l, comqu<tnto de 
horisonte acanhado, é bastante pitlot·~sco . Tem em frente as 
bellas mattas de at·aucaria subindo !Dela encosta ele morros 
calvos no cimo elos cr •aes manchas louras de campos realçam 
ainda mais o vet•de escuro da copa dos pinheiros, e n•a iiace 
oppos ta, corno por intencional conlraste, o arvoredo denso elas 
nossas flores las tropicaes, com os seus rumores mysteuiosos. 
M;ais dista nte, nos campos a l tes que avistamos recol'tados 1~e l o 
Zlg-zag elos caminhos, o gado past<t isolado animando a pai
zagem qne é r ison ha, bafejada por auras benign'as n.um céo 
purissi.mo e prdlunclo no seu azul cliaphano. Apezar ela abun 
dancia ele aguas que correm volumosas e ligeiras no letto 
roch oso dos t•ibeiros, o solo não é hum ido e o ar seccoe sadio. 
Estam cs ahi a 1.578 melros de alti tude, 380 melros ma is alto 
d@ que PetrO})Olis, mais do dobro da a ltitttde ele S. Paulo, 500 
metros mais alto elo_que Barbacena. O thermomett•o, no auge 
do ver-ão, desce 3o celrrrgra'd:us- :1..Ci4.-ª_manhecer e a média tem pe
r a tu r a c! o di a u ão ex cede de ·~6 °. --n.1>n'o-;-m..,_..=PJ!B...b.e.llas . 
Hluminadas pelo fulgor das estrellas, tem temperatura dê-l1l 
a 14° ao ar Hvre . S. Francisco é um centro ele varias fazendas 
de cri a:r. O ga,do pt·ocluz ah i um l eiLe inc?mtp<tt:avel . _Os ft·uctos 
da Europa ah i veem como se foram n<ttt•vos: a maça, a pera, 
os morangos rasteiros, os marmel los, a amencloa, todos os pro
duetos hot·ticolos ahi tem· um solo dos m•ais acl'equados ao seu 
desen.volvimento . Nenht.~c~n Joga•r se nos depa rou mais apl"0-
priado paca uma estação ele verão como_ este dos campos ~o 
Buriqu i ; e si o relevo elo solo clesegual.n~e fa•vorece a creaçao 
desses cent ros de popu lação que se dtst lll gnen1 pela r egu lnr t
dacle das l inhas ou pela symett·ia cloB angttlos bem cor tados, 
na mesma anfractuos idade elos montes e desses Ya les estrettos 
o bom gosto descobre as linhas elo p i tto res~o na· _a1~ra~ i vel v•a
riedade da paizagem . Uma estação de ve r ao aht tena o se u 
mel bor assento. As ruas traçadas em bellos e suaves contamos 
pela. en.costa dos montes, as casas ele campo espll:lhaclas sem 
essa preoccupação bnrgueza. elas prosaica8 symett·:as, a "ege-
tação natu ral aproveitada nos p::trques bem de ~weaclos, a.s 
lindas cascatas, elo fu ndo elo valle postas em eVldencta pelo 
bem combinado dos planoa . Tuclo•quasi ao na:tm·a l e se~ ou tra 
arte que não a de não ter arte nenhum<t, completar e n~o cor
rigir. No local não fa l t<t agua para um abuncLan te SUJ?prtmento 
á futura cidade. Dr\s mu itas casca.qtas dos ribúr0s v1sinhos se 
tirará a força para distribui r em illuminação ele~tric<t e para 
Ou•tros misteres Fabris . A pedra para construcçao emerge no 
:fuudo do valle em g·r~ndes blocos el-e um g ra ni to _va ria~o e bom 
ou nas encostas rna. ts abt·uptas em lagea da mat~ facll expie
ração. A madeira fornece-a a matta de pinhei•ro em jJlimitada 
quantidade. Alg1umas serrarias wssentaG1as á margem dos ri
beiorl!>s e tangidas pel'a fot•ça hydraul ica cl~s cac110eir a:s b<llsba.-
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riam para os mistet·es dru cidade a construir. Col liocada a nova 
cicl<tde nestas a l tuuas , o mais importante problema a resoh·er 
é o das vias ele communicação com a estação ela via ferrea mais 
proi'tima e•m Lorena. A t•eg]ão porém não oJl'er2ce nesl•e parti 
cular obstruculos i nsuperaveis. De Lorena ao Piquete a eõtrad•a 
ele rodagem· existente ele quasi nenhum concer to carece no seu 
plrcurso de :L6 ki ls . Do Piquete t\ rwiz da Serra ha ainda UJ!lS 
~res kils. ele. bons caminhos aproveitando a estra•cla de Jtajubá . 
Dahi em diante, o traçado da estt·ada por abrir, penelraDJdo 
no valia elo BemJica, eüge sério estudo, attendendo não só a:o 
a t~roveitamen,to dos terrenos marginaes, que são apropriados á 
colonisação, como á fac il idade do accesso. Pat·ece-nos que a 
nova estrada p0derá galgar a encos·ba ela serra c0m rampa 
nermal de @ %, SÓ• e>Xcedenclo esta porcentagem quando hou•ver 
g raves accidenues a vencer. Assim percorreri•a ella 15 ki ls. 
com 6 %, dous kils. com 7 % e um k il. mais ou menos em pa
tam aea curtos. Seri aJill· ao todo 18 a 19 kils . ele estrada com a 
media lat•gura de quatro metros. Do a lto da Sen·a a estrada terá 
ainda seis kils . ao longo do ribeiro da Lavrinha, até S. Fran
cJsco, passando pela fonbe minera l. São portanto, 43ltilo. 0u 6 ~~ 
lego as prora se ir ele· S. F rancisco elo Buriqui a Lo rena; trajecto 
que se póde])á vencer em cinco homs a t•·oly com marcha bem 
fo lgada. Quem .sahil· ele S. Pau lo pda manhã chegará ru 
.torena ás H li . Depois de breve clescanço partirá a 1li cl1a. 
tarde, <tttingi r á o Piquele ás tr es, o alto ela ser~:a ás cinco e 
antes das 6 ~~ entrará e m S. Francisco. São , pois, cinco 
hor~s de viagem a cavallo ou de t t•oly atra>t és de si ti0s apra
Zl vets, clesfructanclo- se a cada volta do caminho o~ mais lindos 
panoramas, iHuminados pelos raios, j á mais benignos do sol 
peente . El n&o perde nada0 viajante si a viagem lhe sahir 
mais demorad:a, porque as acenas da tarde silo sempre ele 
um surpreheude nte eJ:l'eito uo alto das nossos montanhas. A 
paisagem.. tl'ansfor:_u a - se a c:1da instante pela mudança elo ponto 
ele VIsta e pela acçao ela 1uz que vae aos poucos ·se atten•uanclo, · 
as sombras projecba.m- se mais e mais comr~ridas pelos valles 0~ 
objecbos mais pt·oximos corno que ainda mais se apl'Dxim~.m 
ele nós e o re levo elos mon tes mais distan~es deix<t as fórmas 
indecisas para modelar -se nitido, perfeitamente intelligivel 
pelo contraste ela sombt·a., uma vez despido do véo cliapbano ele 
yapores. No alto da serra o viajante chega ainda a tempo ele 
gozar de uns _instantes de hLz. O valle elo Pm:ahyha, já na 
sombra, m!l.S nao mergulhado na no tte, nos de1xa ver ainda 
distinctamente objectos bem cHs.tantes: á direita a Apparecicla, 
na encost:J. de uma colma, enCimada pelo seu rico sauctuario · 
Guaratinguetá com as casil).bas mir.roscopicas apinhadas eo{ 
arnphithear!Jro; Lorena como uma mancha esbatida que a torre 
cJ.a sua rna~r i z nova. subj uga:; o n ucleo das Cannas, onde se 
projecta tenue reslea de luz, mostra-nos as brancas vi vendas 
elos colonos, espalhadas numa planice côr de ouro; a Cachoeira 
dominando as duas margPns do Pat:abyba; a vi lia do Crttzeiro 
~ nne, e o >quet~, qual a nossos pes, et•guendo-se a custo 

dentre o apel'taclo dos montes. Para além de tudo is o i:lese
nba- se a encosta. inclinada da serra ele <<Quebra-Cangalhas » 
retalhada por uma ÍJJ>finidado de gretas pequeninas e, ·mais 
distante <tiuda mergulhando para o oriente e confundindo- se 
com o azu l do céo, o cotut·no Lrapesoidal elo mass~ço da Bocaina, 
firontei t·o· ao Itatiai•a., Clljas agulhas cle J.iledra estãe ainda ba
nhudJs dos tenues reflexos do crepuscwlo. Não foi sem pro,·elbo 
o nesso dia !ile desca nço em S. Francisco. Visitamos os sit.ros 
ma.>s p i·ttoreseos alos aueclores, ?'rulgamos o alto elo mon·o da 
Bo<t . Vista, par a além do elos 'l'a'tus, com cerca de 1.(!)00 metTos 
de qJtitude, descemos ao fundo do valle onde, em grupo nos 
plrotographarnos ao }aclo ele bellissima cascata, e, regressando 
á fazend•a onde opi.paro aln1oço nos aguarda v a, deixamos 
passar as ho ras mais calida,s para nova passeiata. A hospi
tlal•idade. q.ue nos et·ru dispensada não pedia ser secundada por 
maior g~ntileza. O Barão e es seus am1ig0s com a a1neni.dam•e 
do seu trato J10S clesem ba raçavam a todos elas peias cererno·· 
n•iosas. Na alegre companhia a c?nv.ersação. ani.Jnava-se entre 
clictos e a nedocta:s ou em recordar tn(;nelen tes JOc0sos da v1agem. 
Hot.·as de >teudadeir.<t ·alegria, tão breve passadas'· de q'lle 
gua.rdamo.s as mais gratas recordaç0es! Pela t ard.e ns1 tan;10s. os 
H.eti ros ela BIDa Vista e do Clüeo Al>ves, nas cabece1 ras do rtbetro 
elos Ta:tús e j:\. na ma:rgem de planalto dotHle, ele nove, descor
tinamos lar,.o -trecho cl·o valle do P arahyba. O terreno ruos-

. tt-a-se-uoa d~si.gual : es-morros com bt·usces decl ives, os val'les 
estreitos -e ·as · rochas nuas pel llls eRcosbaJS . 'Na ma'l'gem do 
planalto, justamente na linha cl•rus divisas , a rocha. apresenta~se 
em camacla.s q;uasi verticaes de um schL~to hyclrouuca.ceo, muLto 
fragmellltalilo e.orien.tado para. 52oNo.rde~be. Pelas fraldas desses 
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morro :;; pellados, onde a vegetação arbot·ea não prospera, o 
quar~zo branco em fragmentos angulosos e miudos cobre o solo 
em la rga ex tensão. O gt·anito, porém, que é o embasame nto 
desses mon~es, ahi em erge a cada momen·~o ao lado das rochas 
sedimentarias, cuja perturbação fôra por elle mesmo provocada 
Descambando para o pequeno valle dos Pilões qu e flue pat·a 
o Piaguhy, veem-se. dist inctamente nas encos·tas dos morros 
exten sas lomba das ele 'granito descoberto, em dorso negro e liso. 
Mais longe esta ~ocha par~ce fortl?ar .escarpa sustentando ca
madas ele quartZl\O. Depo ts de se1s luis. de percurso a ·tt•avés 
desta reg ião acciclentacla e de difficies caminhos voltamos a 
S. Francisco. No diu. seguinte pela manhã galgamos em ziz
zag o cabeço da Bocaina em direcção ao Sueste, caminho para 
os campos do Cayt:ú. Seguiamo.s _depois de attingir 1.830 metros 
ele altitude pela hnha. da dtvts;to das aguas que tambem é a 
divisa dos dous Estados. A' nossa direit <t tínhamos os ·terrenos 
profundamente retalhados onda as manchas do campo a lternam 
com as ma·Ltas ele« a raucaria » ou ele pinheiro, á esque rdfl. as 
t erras paulis\M . que descfl. mbam rapidas p ar !l:_ o Parahy~a . 
Depois de oito luis. passando no a lto dos Gusmoes, onde attw
gimos a altitude de 1.910 me~ros, começamos a descer para a 
esquerda á b~sca do Retir:o do Ce~·co, nove kils. ele S .. Frat?-
cisco e a i. 7o0 metros actma do mvel elo mar. Era m eiO d1a 
quando apeamo-nos á por ta el a cas inha de palha elo cfl.mpeiro 
José Canclido, velho rebus to, ele pelle tostada , ag tl, musculoso e 
sadio como eleve ser o h a bitante dess as paragens em intimo 
convívio com uma n a tureza que a ambição dos homens ainda 
não polluiu. O gado, preso no cul'!'al, corpulento e sadio, o 
pello curto e li so, onde n ão se vê o menor vestígio dos estragos 
do berne ou do canapato nos está dizendo quanto é benigna e 
natureza nes tas alturas. O R etit•o do Cerco, numa mancha da 
campo, rodeado ele matto que lbe el<í. uma belleza ele contt•aste 
é uma faz enda nova , visinba do Retiro do Clemente, que fica 
mais embaixo, onde se faz solta do gado com todas as propor
ções de uma bôa estancia ele criar e podendo conter o decuplo 
do gado que agora es tá criando. Depoi s de ligeit·a refeição 
onde s obresahia o leite crú e gordo proseguirnos para o Sueste, 
c0rtando pouco. adi a nte o '?orr?go da R a padura que desce para . 
a asquerda cuJas aguas ltmptclas nos parecem geladas atnda 
m esmo ao pino do sol e começamos a descer rapidam ente para o 
valle do Piaguhy . Pela ft·ente, porém, o borisonte se n os 
aprese nta neg ro e borrascoso. O rui do smclo ela tempestade nas 
montan h.as aproxima -se de nós na s azas do vento que nos 
fustiga o rosto, empregnado ele h umidade. Passou, porém, 
r apicla a nuvem temet•osa sem nos interromper a marcha que 
continuou descendo para a gt·ota funda elo Piaguhy, por nós 
atravessada n a altitude ele 1.706 metros e a cinco kils . do 
Retiro elo Cerco. Aguas limpidas, abundantes e impe tuosas rola 
o Piaguhy em saltos repetidos e ruidosos por entre mattas impe. 
nelt'aveis, verdadeiro sertão que o morado!' destes Jogares evita 
prudentemente . Os r a ios do sol aíl'aga-nos ele novo, enxugando 
a terra humeclecida e os caminhos que a ultima enxurrada 
varreu excavanclo. Entramos no ca.mpo. A matLa cleixarnol-a 
agora lá emba ixo no fundo da gr ota ou mais distante pela 
cumiada dos montes da d i visa, a pouco m a is de kil. á nossa 
direita. Bellos campos esses de a lém Piaguhy! Colinas arredon
dadas succedem-se a perder de vista . Linhas curvas, ve-rda
deiras parabolas, são o perfil desses cabeços onde nem o mais 
leve arbusto vem c1uebrar a pureza do contorno. O manto 
amarellado da macega ou da g rama rasteira tudo cobre desde 
a grota até o cimo dos morros imprimindo ao todo uma 
expressão ele repouso e de suavíssimo encanto . Os campos do 
Rio Aba ixo, á nossa esquerda, com os seus innumeros cabeços 
e successivos recortes simula um mar petrificado; mais junto ele 
n ós, porém, o prado coberto de flores mimosas, rasteiras todas , 
onda predomina m os tons roxeados das melas tomaceas, o solo 
firme a inda que humedecido convidam-nos a correr pelo campo 
fóra. Os mesmos animaes parecem n ão sentir a jornada de 
15 kil s. , tomam do freio e partem a galope . Ao 'longe, po1· 
dett· á.s de uma cochilha, desponta a casa da fazenda do Galvão 
á esquerda do ribeirão do Piag11hy. O valle interposto já não 
é tão profundo e as collinas para el le pendem em brandos 
declives onde o granit.o affiora em blocos frequentes de um o 
de outro lado . A rocha, co~ effeito não parece es tar muito 
profutlCia . O manto de argtla atenua-se e desapparece por 
Yezes, mostrando a ossatura dessas collinas lisas onde a ven-e
t ação at•borea n ão póde medrar. As fontes tarubem mais nu~e
rosas demonstram um só lo mais hum ido. Da casa da Fazenda 
a i.840 metros sobt·e o ni vel elo mar e a i 7 kils. de S. Francisco, 
o valle do Piag uhy, observado para os la dos das cabeceiras é 

ele um suaprehendente effeito. A' esquerda desenvol vem-se · os 
lindíss imos campos elo P a raizo em ampla bacia, reta lhada 
pot· numet·osos affiuentes pe11n eninos e r a pidos, todos transpor
tando em let to r ochoso o ·tri buto perenne de cr ys ta l!llas aguas. 
A' direita, discretamente vest1das ela vege tação da matta que 
descamba pelos valles estendendo ht·fl.ços invasores, as mon
tanhas, que a-scendem a 2.000 mett·os de alti~ucle , fecha m-nos o 
hot•isonte pelo Sudoe11te . O valle su perior do Piaguhy é todo 
paulista. Num socalco ela serra que desde o Cerco a té a lém 
do Cayrú apresent1L como que dt1as arestas correndo paralle
lamente: uma mais baixa e clis ta nt3 da outt·a cerca ele bras 
kils. abt•e-se o va lle do P iaguhy cuja corrente mais ftu1cla vem 
dos campos do .Para iso, pas sa em frente da Fazenda Galvão, 
na direcção de Nordeste a té o ponlo em que a estrada o 
transpõe, volta brusca mente para Les te cortando os campos do 
Rio Abaixo donde despenha- se pela encosta a lca n tilada ela 
serra em belliss ima casca ta de 45 a 50 metl'Os de altura, que ti
vemos occas ião ele observar d~. oppos ta escarpa do Clemente. 
Depois da cascata recebe o Piag uhy o corrego da R a padura, o 
ribe it•o elos Pilões que traz as aguas elo carrego do Cerco e pene
tra na varzea já livre dfl.s violencias da serra que lhe d á um 
curso cheio de con·torsões e de bntscos declives. Neste va lle do 
Pia!\uhy jazem latentes os germens ele riquíssimas industrias . 
A força hyclraulica ahi profu sa mente clistribuida nos es~á 
lembrando, a locla hora, ess<t phil. se do nosso 1\rturo qua ndo a 
nação apezar. de tudo, ·~ão pobre ainda, enver.eclar peta senda 
rea l dos seus des tinos. Da Fazenda Ga lvão proseguimos ainda 
pot· sele kils .até Cayrú, onde ch egamos ás quatro horas ela tat•de 
A chuva ·tinha sido aqui mats copiosa e carregada de pedra s . 
Os campos pa recia m-nos hum idos ele mais e os caminhos lavados 
de ft·~sco pela enxurrada já não convidavam a prolongar a 
cavalgata. A noite ft•üt e httmida passamol-a sob o tecto de 
palha da vivenda do campeiro. A lua brilhavfl. lá fóra se m 
n os r esolve r a ir gozal-a em pleno campo . O cm·r~l la macento 
onde os bezerros mugi am presos tomava-nos a frente, donde 
sopnt um vent'l frio que nos obrtga a. r ecolher . Esta va mos 
a 1.842 metr os sobre o mar e a temperatura cac!fl. vez mais 
branda descia pela manhã ao minimo de 8° cenligraclos . De 
Cayrú seguem os campos pelo fl.lto da serra ao~ i\'loreiras e 
d ahi á villa JaguarylJe, nm pouco mais ao Sul. Estas planícies 
altas são de um encanto inexprimil'cl. Nas suas mul t.i plas 
dobras, nesse val'iaclissimo r elevo onde a natureza, semp t·e 
egua l, jámais se repele, o viajante illucle·se a cada momento, 
perde-se mesmo n es te lfl.byrintho de cochilhas e ele. aguas 
rum11rosas sem poder j ámais fixat• as feições topog t•aphicas, sem 
achar um caract2ristico bas tan ~ e clistinc to que o g ui e e en
tranha- se pela campanha num clesnorteamet1'to comp leto qu"' 
o faz buscar pela frente o que vae rapida mente deixando 
para traz de si. Ao amanh(\cer demos todos um bl'eve passeio 
pelos campos · visinhos chegando até á margem ela chapJ.da, 
donde, de novo, descortinamos o valle elo Pat·ahyba. T oma
mos então a lguns apontamentos ele ~opogTaphia, a ol'i entação 
dos montes e das camadas geologicas que seguem a Nordes te 
550 parallelamente á margem anfractuosa elo planalto. As 
ca madas ele schisto apparecem ahi qaasi verticaes, ott pen
dendo levemente para Sueste 2so . O g t·ani to n as proximi
dades elos schistos assume aspecto foliaceo e lh es corre para
lelo. Mais distante, porém, se mos'tra elle em cabaços ou ulocos 
que se desagregam por camadas concentl'icas ou como as capas 
de uma cebola . Não vimos nenhuma cullura no meio destes 
campos . A criação elo gado é a unica imlustria . A população 
é quasi nenhuma, o paiz parece deserto. Descendo, porém, 
pelas encostas, que levam ao P a rahybfl., cu pelos rios que vão 
penetrar no continente, a população multiplica-se, as cnl
turas appa1·ecem e a activ idade se traduz nos multiplicados 
estabelecime ntos que elo a l to descortinamos a perder de vista, 
Na t a rde desse mesmo dia esta vamos de volta á S. Fran
cisco, após rapido percurso de 24 ·kilometros . A' bocca da 
mat ta , sobre o cabeço a leva ntado da Bocaina que domina os 
campos de S . Francisco, esperfl.va-nos , C()m alegre sorpr.:lza e 
á frente de mais alguns companheil'os chegados elo Piquete, o 
velho e sempre jov ia l Jules Martin. Não havia noticias de 
S. Paulo ele que a a usencia de alguns di as nos pintava tão dis
tante . O ~r. Braulio Gomes, porém, tinha ele de ixar-n os no 
dia seguinte a chamado urgente da família ~brindo no seio 
dos seus amigos um vacuo que a sua extrema amabilidade e 
fino tra to tornavam impreenchivel. As excurs'ões, entretanto, 
não cessaram ainda . A infatigavel activ idacle do i,>arão a que 
bem poucos resistiram, descobria sempt•e o que era digno de 
yer-se nas vastas pt:opriedacles dos a rrecloJ·es . 'l.'inhamos visi-
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tado antes as Fazendas ela Boa Vista e elo Chico Alves para o 
lado ela serra, agora acabamos de percorrer o Retiro elo Côcho, 
no extremo opposto, no valle elo l'ibeirão da On ça, atravessando 
extensos pinhues e bellos trechos ele matta virgem onde cres
cem a copahyba, o pinheiro bravo, o cedro, cangerana, maça
rancluba, pe t•óba, o sangue ele clrago, o araçá, etc . Pela tarde 
·tornamos a vis ita r a fonte mineral ela Cascatinhu, .a garganta 
da Lavrinha com 1.721 meLros ele a ltitude onde eleve attingir o 
planalto a estrada projectada do Piquete e os t errenos elo 
valh superior do Bemfica, bfferec icl os ao govemo para a fun 
dação ele um hospital militar ele convi).lescen·tes. Nes te sitio, 
donde se descorLina larguissimo horisonte, o tel'l·euo, um tanto 
acciclentaclo, é secco, o ar ameno e a aguada facil e abundante. 
O carrego do Bem/ica abi tem o seu valle r asgado na encosta ela 
serra na direcção elo Piquete, com uma stlperfi cie provavel ele 
30J alqu.,i t·es (726 hec ta res) elos quaes mais de clous terços estão 
cobertos ele excellente matta abundante ern madeiras ele lei. O 
relevo elo solo é ahi um tanto aspero, 1,:nas em compensação a 
fertilidade delle, a boa qualidade elas aguas, a força hyclr au
lica ele facil aproveitamento o recommenclam como elos mais 
aeleq11aclos para a fundação ele uma colouia. Os f!·uctos ela 
Europa dão-se a hi adm iravelmente. O co lono tem a dotLS 
passos nm centro de consumo na villa elo Piquete e um pouco 
a lém Lorena e o Cruzeiro que ell e pócle abastecer. A lenha, a 
madeira para construcção, os tcereaes e a batatA. são. artigos ele 
immediato resultado que elle pócle explo t·a r com muitl van
tagem. A inclustria dos JacLicinios seria pelo colono desen
volvida elo modo mais conveniente e lucrativo uma vez creada 
a cidade de verão no a lto elos campos . O mesmo colono ali
meu·taria esõa pzquena ind usl.l'ia elos trausportes entre a nova 
cidade e <t proxima _estação ela via ferrea. E como em Fri
burgo e Pett·opolis cla r in, á nascente cidade o melhot· ela sua 
população perma nente. Deste modo esses tt•echos ele abençoado 
terl!itorio, até agora e~quec itlos, com que a Providencia nos 
dotou a nós, povo a quem coube na livre. America essa terra 
esbraseacl<l pe'lo sol elos t t·opicos, se irinm povoando ele a legres 
villas, de pi ttorescas cidades, refugio elas nossas populações elo 
li t;toral ·tão castigadas pelos rigores ela estação estiva!. Para 
o Norcles be de S. Francisco o terreno se clesclobt·a montuoso 
e excavaclo ele valles pl'ofunclos. Do morro elo Ataque, nas 
cabec~iras elo Bem Li ca com cerca ele 2.000 metros ele alLitucle, ' 
o culminant9 cb rêgião mais visiuha ele nós , irradiam para 
Oeste e Noroeste, pt>ojectanclo-se como os dedos ele uma mão 
espalmada, os espig·ões graniticos que vamos galgando succes
sivamente · até o Cot'r ego Ale5re. Do « Alto ela Peclt•a », ·um 
clest9S esporões granít icos, cerca de ~illCO kils. a. Norte ele 
S. Francisco, com LSSO metros ele alt rfiude, o hor1sonte num 
raio ele cinco leguas se nos apresenta como ~ 1)1 lubyt·intho 
inexplicavel. Mort·os curvos ou alcantilados com uma orien
taçã.o inclecifl'Uvel, valles pequenin os e innumeros cuja distri
buição verdadeira o via jante debalde procura comprehenclet•, dão 
a r egião esse aspecto vago, indefeniclo e confuso de que o olhar 
se desv ia fatigado . Entretanto lobr igamos dahi a quatro leguas 
ele dista ncia para Noroeste abt·avés de uma bt·echa ele m or·t·os 
bem l avrados, a prosp2ra cidade ele Itajub ó. , assentada á 
margem do Sapucahy, centt·o dessa r eg· ião tii:o asperamente 
r etnlhad a, em que, aliás, a activiclade elo homem tem impl'i
m iGl o o cunho de um labor inde fe·sso nas innumeras plantações 
que se es te ndem a p3rclet· de vista. Para o Nordeste o hot·i
sonte voe mot't' et• ele. encontr o ao per[Ll denteado elos <<Mar·ms" 
com ce t·ca de 2.400 met ros ele alt itude ', em CllJOS tlatlcos 
talhados a prumo esbão ele um l ado as pl'imeit·as fontes elo Rio 
Verde, e ele ontro os ultimas lagrimaes ele qtle se fot·mam esses 
po~entes ribeirões, tdbntarjos elo Sápucahy, que s ulcam o fundo 
dos valles pela nossa fren :e . A r egião mudou a~ora ele caracter. 
Não são mais os campos ou as cochilh<~s arrectonclaclas onde a 
veget<tção arbo rea mio clespon ta, são pot• toda pur.te montes 
reves tidos ele vio-orosn malta, valles estre itos em cujo ftmclo, 
quente e humido~ a phln,t-_t variada viceja farta mente. As plan
tações mul tiplicadas nas encostas dos mot•t·os , fingem gt·ancles 
remendos quadra ngnlat•çs na aHlpla cobel'tUl'U elas mattas . 
Caminhos tüt·tuosos poe m no dorso elos m ontes uns r1scos aver
melbaclos, As muitas h abitações desse povo ele pequenos 
l av radores nos revelam como o ]XIÍZ está occt1pado, e como, 
apesar ele ·tantas clilficu lclacles naturaes, a popttlação e a ag-ri· 

1 O Dr. Franklin Macen:t chama 0 >'{j iios rla It'aj-ubá ao Pico dos 
Mnrins e lhe dà 2.409 metros de altitud e. Gerber, aucto r da Ca,·ta 
Gaoomphica ele 1liinas chama-o Pico do G·uccles . 

cultura s~ Eles envolvem nestas paragens. No valle do Carrego 
Alegre, que já foi um centro . ele minerctção ele ouro descemos 
á a ltitude de 2.275 meLros. São a hi variadas e assaz remune
radoras as producções agt·icolas: o milho dá 23 hectolitros 
pot· h ecijare, o feijão 15, a batatinha que é lavoura elas menos 
dispendios'as e comrnoclas 53 hectolitros por hectare, o fumo 
produz 50;) kilogrammas por hectare; o trigo, já muito bem 
~nsa iaclo, dá na pro1~orção ele i para SO e nil mesma propot•ção 
o centeio. As cebolas ahi vem admit·avelmente. Tive occasião 
ele ver enormes cabeças com mais de 10 centímetros ele dia
mett•o. Os mat·mellos regLtlam uma proclucçã1 ele 100 fructos 
po1· pé, o pecego carrega prodigiosamente, as uvas, as ame ixas 
pcetas, amencloas e as nozes só não são culti vaclas em la t·ga 
esca la pot· falta ele an imo elos lavrador es, porque segueamente 
suppla tltariam os procluctos ele procedeucia européa que agora 
nos chegam tão caros. A criação ele pot·cos é aqu i uma ver
dadeira iudustrin e bem remuneradora, todas as mais cl'iaçõees 
são met•amente subsidiadas. T emos aqu i a0 lado elas pl"'
ducções elas zonns temperadas e ft•bs, os genuinos peocluctos 
tropicaes, tanto basia descer a l gumas centenas de metros ua 
escala elas altitudes. O clima é ameniss imo. As manhãs esti
vaes até são f das nestas regiões alpestres. No dia ela nossa 
partida ele Carrego Alegre,pelas cinco horas ela manhã o ar fresco 
faz ta -nos seu• it· essa impressão caracleristica dos dias ele 
geada. 'l'inhamos cel'ca de 5° cen tígrados e, não obstante, 
estavam os em pdncipio de fevereiro, na fot•ça elo verão, quando 
em S. Paulo, em lati·tucle infedor, o tharmometro accusava 
2J a 21 ceu tigraclos na mesma hora. Emquanto as nossas 
Clclacles do lt ' toral,, os nossos ricos emporios commerciaes expe 
runen to m 37 e 39o a sombr" e as nos;; as p aquenas cidades ele 
serra abaixo a rdem n'uma atmosphera afogueacla ele verão, 
essas regiões alpestres que acabamos ele visitar, e elas quaes 
nos apart,1mos t•econhecidos, gozam pereunemente ele u;:n am
bien·te paraclisiaco. A. temperatma maxima não vae além ele 
27°, a minima desce, pot• vezes, a 5 e a 50 e nas noiles ordi 
na-riamente claras, ser enas e sempt•e bellas o thermometro 
1·a ro, pass tt ele -15° ao a r livre. E, entretanto, estes sitias ·tã~ 
apraziveis, a clous passos das nossas cidades de beira-mar 
estes verdadeiros sanato'rios para onde a pop tllacão acosaacl~ 
elas epidemias fuo-iria aos primeiros signaes elo verão impla · 
cavei, ah i ficam abandonados, desconhecidos mesmo claquelles 
que não trepidam, através de clifficulclacles sem conta, buscar 
a estr anhas terras o que lhes não falta no patl'io territorio. E 
estamos assim como um povo de desfa llecidos e de incapazes a 
quem as riquezas propl'ias não deslumbt•am, ou como m endigos 
esle iHlendo mãos supplices a orgulhosos fot•asteiros quanç!o aos 
pés calca m ·thesouros qite a sua boçaliclacle não descobre . Por
que nfio im itamos, ao metlOS, os bons haLitos nós qne somos 
uru povo ele imitadores ? Porque não temos nós as nossas 
estações de verão, as nossas estações ele agua, as uossas cidades 
baluoarias como as ·tem povos a que tão servi1mente copiamos, 
e que, a l iás, não fot·am tão generosamenb dotados como nós? 
Pilna é qt1e na mat"gem desses gt•andes· terraços coutinentaes 
onde a Providencia corl'igiu com as grandes altm·as o excesso 
ela t~mper .:ttura a que a l atiLttcle nos suje ita, não tenha mos, já 
levan tado as nossas mais prosperas cidades, bafejadas por esse 
clima elos mais benigttos elo muncl ·J e na linha clivisoria de 
regiões tão clist inc tas pela variedade das producções e pela 
grandeza e importancia ·elos phenomenos geogt·aphicos. Vem 
ele molde dizer aqui nlg ttmas palavras da futura capital ela 
Rep:1blica. P t·ojectam-n'a pura os longinquos sertões ele Goyaz, 
no g t·ancle planalto continetttal, preoccupados talvez mats com 
um problema de geographia ou com esse equilibrio .cl~ clJstancra 
entre os varios es tados brar.ileit·os do que elas concl!çoes reaes a 
que uma capital eleve preencher. A projectacla capit~l, a?se':l
tacla uo planalto central, estaria jt1ato ao ponto de Jrl'aehaçao 
hyclrogl'nphica elo Brazil entre os vall es do Amazonas, do Pr~ta 
e elo S. Fl'ancisco, atr avés de cuja.s ar terias fiuvtaes se at.tm
g iriam os mais distantes pontos do teni'tono nac10nal. Mas 
como povoar os grandes cleset·tos desses valles imniensos? Como 
rasgar as nu meros issimas cachoeit·as que. trancam os nos~os 
rios? Constru ir, ele prompto, as grandes v1as fet·reas aclmt~us 
trativas atravez elos desertos 1 Ali i co !locada a nossa ~ap1tal, 
não pasual'ia e !la de um verclacleiro PRESIDIO percltclo nos 
sertões ela Amel'ica mel'iclional onde debalde o bafeJO officta l 
luctaria por imprimir-lhe uma activiclacle fingida .. A capital ela 
Republica no centro . de Goyaz, é uma verdaclell"a chunera, 
sonho prem a tmo ele quem suppõe an tecipar ele clous s eculos o 
nosõo progt·esso futuro. Entretanto, na margem do segundo 
planalto, nas visinhanças da Mantiqueit·a, não fttltam pontos 
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dos mais adequados para a fundação dessa ca pi·tal, Es tamos 
ahi mais proximo do centro de gt·avidade ela acti viclade polít ica 
nac ional, ma is prox imo das g· t·a ndes r egiões que a agl'icultut·a 
enriqueceu, mais pert:.> da r egião Jittor a l onde por ll1U !LOS a nnos 
a inda se concentrará a acti vidade elo Bnz1l, na reg ião onde 
a população é mais de nsa, as vias de com municações m Nis 
numerosas, o cl ima ameniosimo, e on de os dispendios não 
atting irão ao que s~ ha de p1·ec isar pa ra pôr em pra tica o 
grandioso pr ojec.to da cidade centr a l. Desce mos a Ma ntiquei l'a 
clepois el e oito d ias de constante viaja r nos ca mpos de cim a ela 
ser r a . Em va ri os se n tidos percorremos ma is de 150 kils . 
a travé> d.e uma região das mais a pt·azi veis e onde a~ce nclemos 
á aHitucle a que nunca dantes havíamos att ing iclo . Desce mos 
saucloso> e pa ra sempre gr atos desses s itias onde se r espit·a a 
plenos pulmões, onde o calor não ty t•annisa , o sol é sempre 
meigo e o céo, ·ta l vez por estar maü~ perto de n ós, se nos 
mostrn mais formoso s0b u m véo de ru tih n tes esl rellas . Che
gamos a Loren t antes elo meio d ia e mu ito a tempo de lo ma r 
o trem que nos conduzia a S . Paulo, a tra.vez de uma nuve m 
de poei ra suiT'ocante, apinhados n'uns pobres nt~ões d~ 
1a classe, queatissimas estufas amb ·danles com que as n o~sa:l 
ephemeras t1 acanhadas adminis trações nos rn imoseam. J á era 
noute e S . Pa11lo nos parecia que ntP, q11 ent iss imo o valle do 
Par ahyba que de ixa t·amos a tt·az. Ti vemos então impetos de 
r egressa ,· aos campos de cima ela serra , não impr llidos pot· 
essa saudade a que um goso não es ti m ul a , maa Já pela neces
s idade de um r efrigerio qu e a samle n ão dis [Jcl ns .t sem sacrificio. 
'!'ornamos pa ra logo a t•esolução de escr eve t• estas n o ~J.S a li
nhavadas , pallido tr ibu to de vu lgari sação. por esses theso uros 
ig norados da ser ra riJa Ma o\iqueit·a . J11lg uem, ao me nos , pelo 
n osso enthusias mo, os q tw menos felizes elo que nós não lo
graram respira r a longos haustos esse ar pLtriss imo que j amais 
cessaremos de apregoar, Mas ... « melhor é ex perim enta l-o 
que julga l-o» S . Pa ulo, fe.ve reiro de 1893.- Theodoro Sam
paio. 

CANN ABRA VA . L og. no mun. d <l Paraca tú do Estado ele 
Minas Geraes . Accrescente-se n o Jim- E stá. sobr e a margem 
esq . do rio do mes mo n ome, a cinco leguas de s uas nascentes e 
a 12 de sua barr a no t•io da Cati nga . 

C ANN AFISTULA . Es tação da E . de F. de B<t tu ri té. Accres
cen·te - ôe no fim - Es tá s ituada ao sopé da serra do V ento. E' 
nota vel pe la fe r tilidade dos terrenos onde es tá eucra racla , o 
q:ue dete r minou ahi o esta bel ecimento de uma col0nia e rpha
nologica agricola . Exporta a lgodão , gr a nde quan tlda ele de ma
de ira de construcção , cereaes e madei r a pa r a combustível. 
F ica entr e as eEtaçôe6 de Acat· ape e Aracoiaba . Jaz na La t . 
S . de 4° 14' 33 11 e Long . de 4Lo 0::! '21" O. de Pa r is. 

CAPELLA DA APPARElCIDA. Bair ro de S. Pa ulo
Accresceate- se n o fim - Com duas eschs. publs., et•eadas pela 
L ei n. 2 l7 de 4 de aetembr o de 1893. 

CAPELLA VELHA. L og . de S. Paulo. Ac~rescente-se no 
fim - '1' em duas eschs . pu bls. c readas pel a L ei n. 217 de 4 de 
·setem br o de 1893. 

CARANGOLA., E . de F . do Rio de Janeiro. Linhas 2 . Em 
Jogar ele - T em -leia- se - 'rl nha. A"crescente- se no fim:
Esta 1~ . de F. me ele no territorio fiu ll1!i. nense 222 kil s . P a rte 
da mar gem esq . do Pamhyba , em frente á cidad e de Campos e 
termina em Santo Ant0nio dos To mbos d0 Ca ran gola . T em 
dous ramaes , o ele I ta bapoana , cuj a e'lt ,tção inicia l e Murundií , 
e o da Lage, cujo ell'troncamen to esbá quatt•o lci!3. a ié m da 
es tação de Itape runa . E' de !1.2 ale a bril de 1872 0 c0ntrnc to 
para a cons tn tcção destas linhas, e de 26 de fevereiro ele 1874 
o q ue concedeu a ga r a nti a de j uros so bre 5. 000:000$900 pelo 
prazo de 20 anrros, que por i sso vence· se em feveL,eit·o de 189:1. 

CARAPINA. Pa-r ochia do E spiri to Santo . Linbas 2. Em 
l agar de- mun. d:a cidade da Victori a , - leia -se -mun. da 
Conce ição ela Serra . Em lagar de- da c idade des te nome 
l eia-se da cidade da Victor ia, e accr escente-se no fim - Foi 
encorporacla ao m un. da Conceição da Serra pela Lei n. 18 de 
28 de outubr o de 1892 . 

CARATtÁ. Lago elo Amazonas . E m lagar ele - mun. da La
brea -leia- se - mun. cle ,Canutama . 

CARM O. Villa de S . P ruule . Linhas 7. Em Jogar de 3 .500 
h abs . l eia- ae - 4 .500 h abs . - e accresc~nte-se n o fim - O 
territorio é q~asi todo pl ano e coberto de espessas m a ltas , 
tem tambem h nrilo> ca, mp0s e é a travessado p0r dous l'ios im
portantes e num E-r osos ribeirões. Tem os porho3 da E spi[]Jha e 

do J unqueira, a mboa no río Grande ; e as ilh as do R olL do e de 
Joã1 Is icloro. O ~e rri to l'io elo mun. é r egado pelos rios Gra nde 
e Sa puca hy-mirim e p.los l'ibeirões do Car mo. ela P on te Nova, 
Cot'l'ente. e Lagendo , a lém el e muitos oubros. A po v. foi fundada 
em 1815 por F a bia no Al ves de Freitas , CJ, Ue erigi o, em te rrenos 
de sua pr opl'i ecla de , uma ca pella sob a m <ocação de N. S . do 
Car mo . A villa acha- se situada a NE. ela capital, á ma r gem 
esq. do ri b3 irão Col'J•en te. Além ela egt•ej a matt•iz. t em ma1s a 
capella de N , S . do Rosa rio. Dis ta <195 kils . ela capita l do 
Es·taclo , ~g da cidade ela F t·anca e 72 cl~ Ba ta ·taos. 

CARMO. R ibeirão ele S . Paulo, afl:l. d o rio Gra nde .• Acct·es
cente- se no fi m- Ha nesse ribeirão um a casca t.a mages tosa , 
qHe tem cinco me tros de a ltur<l e cuj as aguas precipitam-se 
com es tt·ep iLo, abrangen do boda a l a rg ura elo ribeirão . 

CASSOROTIBA. Log. do Rio ele Jan ei ro . Lin ha~ 2 . Depoi s 
da pa lav ra-Cassorotiua k ia- se e Gasso?·it ióa e acc res cente-se 
no lim - T e m uma esc h. publi c&. 

CODAJ AZ . V i!La do Amazonas . Accrascen - te-se no Jim 
Do St·. Miguel Xavier, [)L'es idente da In Le ndenc ia , rec ~be mos 
em ma t•ço ele 1893 a segtli nte in for mação. « O terreno ela Vil la de 
Co ct <J jaz, séde do mun . do mesmo nome, é ge ra lmente baixo e 
plano e co mp lSto de te t'l'as ele a llu vi ão ; o qua l exceptuan do a 
vill a e alg uns outros pon tos üca submer ,.irlo n as grandes 
e nchentes. O mun. é a tra vessado pelo rio §olimões fica ndo a 
villa á ma t·gem esq. T em innumeros all's . se ndo nota vel 
par am, apenas o t•i o Baclajós , co nhecido por pa. r a n á de Bada
JÓB, cuja embocadut·a é ac ima ela villa a NO. Nenhuma 
inl'or mação posso dar ela sua extensão, co m tudo a va lio que a'té 
á pov . de Badaj ós , na vega va! a va por, o seu cu t•so não é i nfe · 
rb r a 130 kils . , deduzindo- se d tt m a rcha dos va pol'es e do 
te :npo que gas ta m da foz ú. r eferida pov . A sua la r línt·a média 
é de 1.00 me tl•os apr oXJ imadamente . A sua nasce nte e ig nor ada , 
p ois, mui to acim a do immenso lago ele Badaj ós , a inda os ex plo
L'aclores ele S(l d ngaes não chegar a m á sua ot•igem. Do lago pa ra 
cim a torna- se es treil.o : um verdadeiro l'iacho, só navegava! por 
canô.t , nas e nchentes ou e nxurradas, S:ta agua s são esc urag , 
P ossue g t·.tnde qttan ticlade d<J lagos , os ma is notaveis são os 
seguintes : Anc~m a n, cuj a metade pertence a 1 rn tm. ele 
Man áos, A nory, Pocú , llrauananoJarJ, , cle n tro el a. ilha do 
mesmo n ome, 1Vlo1·en~ , Ja,nwoanan i U1·ictwytuba. , L:~gninho 
Supid, na ilh a desse nome, 11!li ~tá , Onças, Jura1•á, A,·ro.- e 
Jru1n1ry, os quaes desagururn no Solimões , Ao .. wá, .-h'_P!io-nba ; 
Sarara,c .. x, Mairayatca, Barlajó ; e Pir winin, que desembo~ann 
no ri o Badaj ós . Ilhas : A mbé Anory A?·au anaucoata, Owx:út
ar a, S. Tomé, Flores, S upiá, 1Vliuá, Gaqtassú,, E na, Cttyanan 
Gipot~tba e J~trupa1·y . Cabos e portos não exist ~m . A lavoura 
é diminuta , que nem chega pa ra o consumo elo m ll n. A inclus
tria ext ractiva é animacla, pl'incipa lmen te a da go m ma elas
tica i a manufactura é q uas i nulla lim'itando ·Se <l pe nas em 
consbrucção de canôas , a[g um as elas quaes se fazem admirar 
pela so lide~ e elegancia e algLtmas obt•ag de pa lha ou fib1•as 
vege taes como cha péos, cordas , e tc. A criação, a inda qne 
pequena t em tomado certo increme nt0 , principalmente a do 
gado vacum. Gra nde pa rle da pop. natural se occupa na 
p asca e salga do pe ixe pit·a rucít, o bacalha u atnazon i ~o, para o 
co nsumo e pat·a export ação . O clima é gel'almen te saudavel 
qqum te e h1.tmido, p11·ém em cerboo a nnos apparece m as febres 
intel'mitten te e se~ões nas cabeceiras elos lagos Ana ma n, Bada 
jós, Piruinim, e algu<ns otltt•os, e a~ suas conseque ntes como a 
ascite, hep<tti tes, a"asa;rca , ca.ch e:-:ta pa l us h·e e ouhra s. P a rece 
que se ori gina m de ma Lel'ias vegeta,es vene nos as om d8compo
s ição, porque se mpre a pp:u·ecem nos a nnos das gr a ndes enchent es 
e nos mezes de se tembro e outubro, quando vêm as prim eiras 
e nx ltrt· rudas. Na villa e nas suas ciic um vizinha nças, r a ramente 
a ppa rece m, mas, a n11ual mente no começ0 da vasan Le elo Soli
mõ3s , como em todo o Amazo nas, man ifes t t m-sa d ysen teri as de 
bom ca racter. O mun . de Cochj az, com põe-se ela villa à o 
m esmo n omé e das povs . s ~g, t ,i11tes : Aná.man cttja pa r te maior 
p~r te nce ao ele Ma 11áos, s ituada na bocca do l agv elo mesmo 
nome, a margem esq. do Solim0es i Anor!J, 'tttmhem á esq., ao 
s u'l da bocca do lago do m3smo nome, a qttal se compõe de u•ma 
s imples lingtta de tet•ra bruixa, que nas gra ndes enchentes, 
como a de 1892, ftca tota lmente cober•ta a ponto de nos 
l ogare> ma is rultos, a agua ter cheg~JJdo a um a a ltttl'a nunca 
inferior a Om,40 e B J, d CbJ ÓS . acima rdfer ido , na ma rgem esq. 
do l'io e lago desse nome, e m f t· <~n te á confl. d o l a;gs P ·1ru•inim. 
O~ edifícios publicas que p3ss ue são os seguinLes: o P aço Muni
c~pal (sobmdo), compt·aGlo p ela ant iga Camara em 1837 pela 
importa ncia de 37 :000,~ Apezar de não ser g ra." Gle , lem toda-
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via commodos necessados para o mister a que se lhe destinou, 
acha-se bastan·te arruiuado, pelo que a Intendencia vae provi
denciar. Está situado na rua Quinze de Novembro. O camiterio 
Municipal, iniciado em 1890 e aberto no dia i de janeiro do 
corrente anuo, compõe-se de uma area de i.600 metros quadrados, 
cercado da estacas de madeira de lei, clespendendo· o mun. a 
importancia de 2.900$ com a derrubação, destocamento e a 
cérca. Será construido um necroterio ordenad' '1a Lei que rege 
os municípios deste Estado. A matriz cleclü:ada a N. S. da 
Graça, a melhor elo rio Solimões, foi ed ificada com auxilio dos 
cofres da antigaP1·ov. e dos fteis. Está tambem bastante at:rui
nacla. Nas outras localidades nada ha que valh a a penna Citar
se. A origem desta villa foi a seguinte : antiga a ldeia ele 
indios Muras, os quaes foram cedendo o campo aos di vilisaclos 
que pouco a pouco iam- se domiciliando, porém, só tornou-se 
conhecida e augmentoú. depois de · fundada a casa commercial 
de Thury & !L-mão em 1859. onsmavAçõc:s As ilhas e la~os estão 
enumerados pela ordem de sua posição, subindo os rios :::;olimões 
e Baclajós. A maio1· ilha é a elo Supiá, umas das maiores do 
Solimões, a menor é a elo Cauassú, cuja existencia não será 
longa, em vis la da fo rça ela correnteza, que a vae clerruindo a 
olhos vistos. Sou informado por antigos moradores, que ha 15 
annos tinha quasi o duplo do tamanho actual. O ma ior lago é 

o Piruinin. O mun. de Codajaz, foi installado no dia .5 .de 
agosto ele 1875, desligando-se de i\fan áos: foi elevado .a termo 
em outubro de 1890, na aclm inistação do Dr. Augusto X. de 
Villeroy, annexanclo-se á com. ele Coary, ·creada na mesma 
epocha. Compõe-se a villa de duas ruas parallelas ao rio, .a 
primeira denominada Quinze de Novembro e a segunda 'Ville
roy, e uma praça, a ela Matl'iz. Tem duas eschR. prims. para 
ambos os sexos, sustenta das pelo Estado. E' illuminada a kero• 
zene. O mun, foi organisaclo no actual r egimem, no dia 27 de 
fevereiro passado, tomando pôsse o conselho eleito a 25 de ja~ 
neiro, composto de cinco membros, sem contar o superintenclente 
encarregado das funcções executivas, na form a preceituada na 
Constituição do Estado. Um pouco a baixo da ilha elo Cuiuanan 
(margem clir.) tem um braço, ftwo , como chamam os na·turaes, 
que na cheia communica com o Purús, navegavel por lancbas . 
Defronte á ilha S, Thom~. ha outro r~wo que tarnbem, na 
cheia, communica com o Purús, ignoro se neste podem nave
gar lanchas a vapor. O mun. está situado entre o de Manáos ·e 
o ele Coary. A vil la é ponto ele escala ele vapores das linl1 as :de 
!quitas (Perú) e elo rio Juruá, Nas cheias ha um {1t?"o que CIJrn
munica o lago Piruinin com o rio Copéa (rnun. ele Coar,)') ··e 
deste se passa para o rio Japurú, navegavel parte por lanch'EIS 
e parte por canôas ». 
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